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 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675وعلى األمر عدد 
 لسنة 810 واألمر عدد 1999 ماي 17 المؤرخ في 1999لسنة  1036في الوثائق واألرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بسلك المتصرفين 1999
رها بعشرين  ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغو2الفصل   .في الوثائق واألرشيفللترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين بالملفات الفصل األول ـ تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية   :قرر ما يلي   .واألرشيفرتبة متصرف في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق  إلى المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية 2016 نوفمبر 22وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعّلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27خ في  المؤر2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2003 أفريل 7 المؤرخ في 2003  ماي 14 ـ حدد تاريخ اجتماع لجنة المناظرة يوم 3الفصل   ).20(
بالرائد الرسمي للجمهورية هذا القرار  ـ ينشر 5الفصل   .2018 مارس 15 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 4الفصل   . واأليام الموالية2018  شاهديوسف ال  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 مارس 12تونس في   .التونسية

غازي الجريبي              وزير العدل

بوزارة العمومية بسلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق  يتعلق بفتح 2018 مارس 12قرار من وزير العدل مؤرخ في     ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112لقانون عدد وعلى ا  بعد االطالع على الدستور،  إن وزير العدل،  .العدل
  ،جميع النصوص التي نقحته أو تممتهوعلى  ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

 ديسمبر 6 المؤرخ في 1999 لسنة 2762وعلى األمر عدد 
 ماي 3 ـ حدد تاريخ اجتماع لجنة المناظرة يوم 3الفصل   ).2( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين 2الفصل   .باإلدارات العموميةللترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق   بالملفاتيةالفصل األول ـ تفتح بوزارة العدل مناظرة داخل  :قرر ما يلي   .العمومية بوزارة العدلمكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  المتعلق 2018 مارس 6وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في   ء بالحكومة، المتعلق بتسمية أعضا2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعّلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية،بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك  المتعلق 1999
بالرائد الرسمي للجمهورية هذا القرار  ـ ينشر 5الفصل   .2018مارس  15 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 4الفصل   . واأليام الموالية2018  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 مارس 12تونس في   .التونسية

غازي الجريبي              وزير العدل
    

ظام الداخلي للمجلس الوطني لمعايير بالمصادقة على الّن يتعّلق 2018 فيفري 21 في مؤرخ ة وزير الماليقرار من     باقتراح من هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية،  المالية، وزير إن  .الحسابات العمومية
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عدد  القانون وعلى مجّلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى  ، الدستورّطالع علىاال بعد
تنقيحها  مت كما 1973 ديسمبر 31 في المؤرخ  1973 لسنة81 عدد  القانون من 87 الفصل وخاصة الّالحقة بالنصوص وإتمامها
بقانون  المتعّلق 2013 ديسمبر 30 في المؤرخ 2013  لسنة54 تعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني  الم2015ماي  21مؤرخ في ال 2015 لسنة 222حكومي عدد المر وعلى األ ،2014 لسنة المالية  ،2016  أوت26مؤرخ في ال 2016لسنة  1141   األمر الحكومي عددوخاصة الالحقة بالنصوص  وإتمامه كما تم تنقيحه ،ةق بتنظيم وزارة المالي المتعّل1991أفريل  23 المؤرخ في 1991 لسنة 556 األمر الحكومي عددوعلى    ،2016 مارس 1مؤرخ في ال 2016 لسنة 283الحكومي عدد  كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر ،سابات العموميةلمعايير الح

للمجلس ت المصادقة على النظام الداخلي تمـ ل الفصل األو :قرر ما يلي   . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2017سبتمبر  12خ في  المؤر2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27خ في  المؤر2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 فيفري 21تونس في   .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر  ـ2 الفصل . الملحق بهذا القرارالوطني لمعايير الحسابات العمومية

 رضا شلغوممحمد   وزير المالية



  21عـــدد   2018 مارس 13 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   710صفحــة 

ئات المعنية بالتنميط المحاسبي سيما الهي مختلف منالواردة عليه  المحاسبي بالّتنميط المتعّلقة االستشارات حول رأيه المجلس يبدي .ةالعمومي الحسابات معايير تفسير أو تحوير و كذلك حول مشاريع للمجلس، لتقنيا اإلشراف تحتذلك و المعنية الوزارات قبل من أو نفسه المجلس هياكل قبل من إعدادها تم اّلتي المعاييرع مشاري حول رأيه العمومية الحسابات لمعايير الوطني المجلس يبدي - 3 الفصل  .العمومية المحاسبة لمجلة الخاضعة العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة حساباتير  حول مشاريع معايالمسبق الرأي بإبداء العمومية الحسابات لمعايير الوطني المجلس يكّلف - 2 الفصل .ةالمالي وزير له ضفو من أو ةالمالي وزير العمومية الحسابات لمعايير الوطني المجلس يرأس  - الفصل األول عامة أحكام  م الداخلي للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميةظاالّن على الموقع االلكتروني للمجلس عند اإلقتضاء ترسل اآلراء المتعّلقة باإلجابة على االستشارات إلى الهياكل المعنية كما يتم نشرها   .سباباألمرفوقة بشرح  وتكون على الموقع االلكتروني للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية الحسابات العموميةآلراء المتعّلقة بمعايير  تنشر ا-  4الفصل   .الصلة ذات األطراف من الواردة وضيحاتالّت طلبات اإلجابة على ويتوّلى الحسابات العمومية لمعايير الّتطبيقية في الّنظر في اإلشكاليات المجلسيختص   .بهامتعّلقة ال راساتوالد المتضمنة ألحكام محاسبية خاصة بالهياكل العمومية والترتيبية لقانونيةا النصوص مشاريع حول رأيه المجلس يبدي كما .دوليةالئات الهي هذه  وغرض طبيعة حسب الكاتب العام للمجلس  إلىأو الهيئة أعضاء أحد إلى ذلك ضفو وله أن ي.الدولي والمجلس على الصعيد المحلي أ هذا األخير، لدى مختلف التظاهرات واألشغال ذات العالقة بنشاط العمومية الحسابات لمعايير الوطني المجلس هيئة رئيس يمّثل  .الجلسة ويرفع للّتصويت المداوالت يخِضع الّنقاش، مكما يختت.  الجلسةتعليق يقرر  وله أن.األعضاء المداوالت بين ينّظم والّنقاشات، سير حسن على ويحرصها يدير والجلسات، المجلس هيئة رئيس يفتتح - 9 الفصل  .ةالمالي وزير له فوض من أو ةالمالي وزير المجلس هيئة يرأس - 8 الفصل هيئة المجلس رئاسة المجلس هيئة .عامة كتابة - ،قارة لجانثالث  - ،المجلس هيئة - : العمومية منالحسابات لمعايير الوطني المجلس يترّكب - 7 الفصل .الحكومة رئاسة إلى، خالل الثالثي األول من السنة الموالية للسنة المعنية بإعداده، يرفعه أعماله حول اسنويا ريرتق يعدكما .  مستهّل كّل سنةفيا سنوي عمل برنامج العمومية الحسابات لمعايير الوطني المجلس يعد -  6 الفصل .االلكترونيةل الوسائ مختلف وسائل االتصال والتراسل المتاحة من ضمنها  بصفة مباشرة، بواسطةالمجلس استشارة يمكن - 5 الفصل    .لوطني لمعايير الحسابات العموميةا   .يكون حضوره مفيدا إلثراء الّنقاش، الجلسة نقاشات في للمشاركة دعوة أي شخص ذي كفاءة الهيئةيمكن لرئيس  .الوقتية العمل فرق تعيين ررّقم يصدر كما .المعنيةجهات الوباقتراح من  الهيئة ءأعضا القارة بناء على رأي الّلجان أعضاء، ررّقممقتضى ب، الهيئة رئيس يعين .لالتظاهرات أو األشغا
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على ميزانية الدولة بالباب المخصص لوزارة  وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وتحمل النفقات المتعّلقة بهذه الدراسات ةالعمومي الحسابات لمعايير الوطني المجلس بمهام خاصة إنجاز دراسات تتعّلق دراسات مكاتب إلى تعهد أن ورة،رالض عند ، المجلسلهيئة يمكن .المجلس ألعمال السنوي الّتقرير - .السنوي للمجلسبرنامج العمل  - .بها المتعلقة راساتوالد المتضمنة ألحكام محاسبية خاصة بالهياكل العمومية والترتيبية القانونية صوصالّن مشاريع - .ةالدوليئات الهي منها وخاصةئات المعنية بالّتنميط المحاسبي الهي مختلف من الواردة المحاسبي بالّتنميط المتعّلقة االستشارات حولت مشاريع اإلجابا - .العموميةلحسابات ا معايير تفسير أو تحوير وحول العمومية، المحاسبة لمجّلة الخاضعة العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات بالدولة الخاصة المحاسبية المعايير مشاريع -   : هيئة المجلس بإبداء الرأي المسبق حولتختص  -12الفصل  المجلس هيئة مهام  .احدةو ةمر جديدللّت قابلة سنوات ثالث لمدة الهيئة أعضاء يسمى بالصفة، نينالمعي األعضاء باستثناء .لمالية اوزير من بقرار العمومية الحسابات لمعايير الوطني المجلس هيئة أعضاء تعيين يتم -  11ل الفص . عضوين:الفصل بهذا أعاله المذكورين األعضاء غير من للمحاسبة الوطني لسالمج من نيعضو - ، عضوين:كفاءتهما أساس على ةالمالي وزير قبل من اختيارهما يتم نيمختص نيجامعي نيأستاذ - ، عضوين:التونسية بالبالد المحاسبين الخبراء بهيئة نويعض نيمحاسب نيخبير - ،اعضو  :ةالعقاري ؤونوالش ولةالد بأمالك المكلفة الوزارة عن ممثل - ،اعضو : سيةالتون للبالد العام المال أمين - ،اعضو : للمالية العامة الرقابة هيئة رئيس - ،اعضو :  بالوزارة المكّلفة بالشؤون المحليةيةالمحّل للجماعات العام المدير - عضوا،: رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية - ،اعضو : الدولة ةميزاني في فللتصر ةالعام لهيئةا رئيس - ،اعضو  :واالستخالص ةالعمومي للمحاسبة العام المدير - ،اعضو  :المحاسباتمحكمة ل لاألو ئيسالر - العمومية، الحسابات لمعايير الوطني المجلس رئيس -  : ذكرهماآلتي األعضاء من ةالعمومي الحسابات لمعايير الوطني المجلس هيئة بتترّك  - 10 الفصل  المجلسهيئة يبةترك .  تعقد هيئة المجلس اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كّلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة واحدة كّل ستة أشهر على األقل-  13الفصل   المجلس الجلسات ومداوالت هيئةسير  .المالية بة إلى الكتاإيفائها  إضافة نقطة أخرى بجدول األعمال وذلك شريطة  على رئيس هيئة المجلسيمكن لكل عضو من أعضاء الهيئة أن يقترح  .توجه الدعوات إلى أعضاء الهيئة كتابيا أو عبر أية وسيلة أخرى لها أثر كتابي بما في ذلك البريد االلكتروني  .قّل قبل موعد انعقاد جلسة الهيئةخمسة عشر يوما على األ توجه الدعوة، مصحوبة بجدول األعمال، وفي صورة تعّذر على رئيس . إّال بحضور رئيس المجلس ونصف أعضائهااجتماعاتها ال يمكن أن تعقد هيئة المجلس  -  14الفصل   .     العامة للمجلس عشرة أيام على األقّل قبل التاريخ المحدد للجلسة   .الشخصية وبصفته رئيسا تفويض ترأس االجتماع ألحد أعضاء الهيئة يحتسب حضور العضو المفوض له مرتين لتحديد النصاب وله حق التصويت مرتين بصفته وفي صورة .لهيئة نيابة عنه أو عن الرئيس المفوض لهيتوّلى وزير المالية التفويض لمن يراه صالحا ترأس اجتماع االمجلس الحضور، 
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يتوّفر الّنصاب القانوني إذا لم  .كون صوت الرئيس مرجحاتّتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند الّتساوي ي ويكون التصويت بعد أن يتم دعوة جميع أعضاء الهيئة الحاضرين ألخذ الكلمة،   التصويت إال المرور إلىوفي جميع الحاالت ال يمكن .المفعول بأغلبية أصوات الحاضرين المّتخذة من قبل هيئة المجلس نافذة تبصرف الّنظر عن قواعد الّنصاب وتكون القرارا الحالة تنعقد الجلسة هذهفي . ظر في نفس جدول األعمالّنللللجلسة، توجه دعوة جديدة في أجل أقصاه ثمانية أيام إلى أعضاء الهيئة  مكنهم الحضور إّال خالل الّنقاش ال يتمّتع األشخاص المدعوون و المشار إليهم بالفصل التاسع أعاله بحق الّتصويت وال ي -  15 الفصل  .برفع األيدي ويقوم األعضاء بإرسال مالحظاتهم إن .  يوما من تاريخ انعقاد الجلسة، من مسودة المحضر لالطالع15في أجل  يتم تمكين األعضاء، .ويتم إرساله إلى جميع األعضاءإطارات الكتابة العامة  يتم تحرير محضر جلسة هيئة المجلس من قبل مقررين من بين -  16الفصل   .يقتصر الحضور خالل الّتصويت على أعضاء الهيئة والكتابة العامة    .جلهاأ من دعواالمتعّلق ببحث المواضيع اّلتي  ويتم إعادة إرسال المحضر في صيغته النهائية إلى كافة األعضاء، على أن تتم .  أيام من تاريخ توصلهم به10وجدت في أجل أقصاه  ويسهر رئيس المجلس على ضمان مواظبة كافة . بصفة منتظمةيحرص جميع األعضاء على حضور جلسات الهيئة  - 18الفصل   . ابة الحضور شخصي، وال تجوز الّني- 17الفصل   المجلس حضور أعضاء هيئة .التوصل بالصيغة النهائية من محضر الجلسة يوما من تاريخ 15وتعتبر المصادقة ضمنية بمضي أجل . ويتم اإلدالء بالمصادقة صراحة وبجميع وسائل التراسل التي تترك أثرا كتابيا  .جل شهر من تاريخ انعقاد الجلسةالمصادقة عليه في أ في رئيس المجلس  ويتوّلى .ليةالتغيب لثالث مرات متتافي صورة  وذلك  األعضاء غير المعينين بالصفةيمكن وضع حد لمدة تكليف أحد  . األعضاء و له أن يّتخذ اإلجراءات الالزمة لضمان ذلك ومية وخبراء من القطاع الخاص كما تعين هيئة المجلس أعضاء الّلجان القارة من بين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العم  . يتم تعيين رؤساء الّلجان القارة من قبل هيئة المجلس- 20الفصل   .لجنة معايير حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة ألحكام مجّلة المحاسبة العموميةـ  ت المحلية،لجنة معايير حسابات الجماعاـ  لجنة معايير حسابات الدولة،ـ   : الّلجان القارة الّتاليةعلىالمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية يشتمل  - 19 الفصل الّلجان القارة  .    واّتخاذ الّتدابير الّالزمة لتعويضهوضعيةال معاينة هذه الحالة  لمالية،للرقابة العامة اممّثل عن هيئة ـ  ممثل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة،ـ  عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص، اثنين ممثلين ـ   المحاسبات،لمحكمةتيارهما بناء على اقتراح الرئيس األول ن يتم اخيقاضيـ   :من األعضاء اآلتي ذكرهم  تترّكب لجنة معايير حسابات الدولة- 22الفصل  تركيبة الّلجان القارة      .المعنية تتولى هيئة المجلس مراجعة تركيبة اللجنة ،في إنجاز المهام الموكولة لها طبقا لبرنامج العمل إحدى الّلجان القارة تقصيرفي صورة   . بين أعضائهالكّل لجنة قارة رئيس ونائب رئيس يتم اختيارهما من  .مرتينة ثالث سنوات قابلة للتجديد يتم تعيين رؤساء وأعضاء الّلجان القارة لمد - 21الفصل   . من رئيس المجلسمقرربهذا الّتعيين تأييد ويتم   . على اقتراح الجهات المعنيةاوذلك بناء
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 ممّثل عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، -  لمالية،للرقابة العامة اممّثل عن هيئة ـ  ممثل عن اإلدارة العامة للمساهمات،ـ  ممثل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة،ـ   عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص،  اثنينممثلينـ   المحاسبات،محكمةن يتم اختيارهما بناء على اقتراح الرئيس األول ليقاضيـ   :تي ذكرهم تترّكب لجنة معايير حسابات المؤسسات العمومية من األعضاء اآل- 24الفصل  . أستاذ جامعيـ  ممثل عن الجامعة الوطنية للمدن التونسية،ـ  ،)بلدياترئيس مجلس إقليم، رئيسي مجلسين جهويين، أربعة رؤساء مجالس ( ممثلين عن المجالس الثالث للجماعات المحلية سبعةـ  لتونسية،محاسب، عضو بمجمع المحاسبين بالبالد اـ  ممثل عن المعهد الوطني لإلحصاء،ـ  ن بهيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية،ي، عضومحاسبين نيخبيرـ  ل عن الوزارة المكّلفة بأمالك الدولة والشؤون العقارية،ممّثـ  ل عن الخزينة العامة للبالد التونسية،ممّثـ   المحلية،بالوزارة المكّلفة بالشؤون للموارد والحوكمة المالية المحلية  عن اإلدارة العامةلممّثـ  ممثل عن الهيئة العليا للمالية المحلية،ـ  ممّثل عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،ـ  لمالية،للرقابة العامة اممّثل عن هيئة ـ  ثل عن اإلدارة العامة للمساهمات،ممـ  ل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة،ممّثـ   عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص،  اثنينممثلينـ   المحاسبات،لمحكمةن يتم اختيارهما بناء على اقتراح الرئيس األول ييقاضـ   :من األعضاء اآلتي ذكرهم ة معايير حسابات الجماعات المحليةتترّكب لجن - 23الفصل  . أستاذ جامعيـ  محاسب، عضو بمجمع المحاسبين بالبالد التونسية،ـ  ممّثل عن البنك المركزي التونسي،ـ  ل عن المعهد الوطني لإلحصاء،ممّثـ   بهيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية،أعضاء، محاسبين ثالثة خبراءـ  الك الدولة والشؤون العقارية، عن الوزارة المكّلفة بأماثنينلين ممّثـ  ل عن الخزينة العامة للبالد التونسية،ممّثـ    ممّثل عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،ـ  ممّثل عن اإلدارة العامة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي،ـ      ممثل عن اإلدارة العامة للمساهمات،ـ  لتوازنات،ممثل عن اإلدارة العامة للموارد واـ 
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الّلجان القارة مهمة إعداد مشاريع معايير الحسابات العمومية وكذلك الدراسات المتعّلقة بمشموالت المجلس  تعهد إلى - 26الفصل    القارةمشموالت الّلجان  . ال يمكن أن يشارك عضو من الّلجان المذكورة في أكثر من لجنة- 25الفصل  . أستاذ جامعي - ، من قطاعات مختلفةأربعة مديري مؤسسات عمومية - محاسب، عضو بمجمع المحاسبين بالبالد التونسية، - ممثل عن المعهد الوطني لإلحصاء، - ن بهيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية،ي، عضومحاسبين خبيرين - ممثل عن الوزارة المكّلفة بأمالك الدولة والشؤون العقارية، - ل عن الخزينة العامة للبالد التونسية،ممّث - ولة والجماعات المحلية  كفاءات من بين أعوان الد إطارات الكتابة العامة وكذلك منمنأساسا ة تتكون فرق العمل الوقتي - 33الفصل  . المواقفمشاريع اإلجابة على االستشارات أو - القارة، في مجال اختصاص اللجان  دقيقةأوخصوصية ة مسائل محاسبي -   حسابات العمومية، مشاريع معايير ال -  :قة بـراسات المتعّلفرق بإعداد الدهذه الكّلف ت. نجاز المهام الموكولة إليها إفيجان القارة الّل تساند فرق العمل الوقتية  . وتفكير بحثات مجموعتتمثل في  فرق عمل وقتية،جان القارة رؤساء الّلاقتراحبناء على  تحدث، - 32 الفصل  فرق العمل الوقتية      . ويصدر مقرر التعويض عن هيئة المجلس. يكون طلب التعويض معلال الهيئة وطلب تعويض العضو المخل عند االقتضاء، ضرورة أن إعالم، يتوّلى رئيس الّلجنة المعنية عضاءاأل أحدفي صورة تكرر غياب  .على ضمان مواظبة كافة األعضاء يتولى رئيس اللجنة السهر على حسن سير أشغالها و- 31الفصل    .المجلس اجتماع هيئة موعد انعقادقبل   ثالث مراتألقّلعلى األعمال المدرجة ببرنامج العمل وإلنجاز اا، كّلما اقتضت الضرورة ذلك، جلساته تعقد الّلجان القارة - 30الفصل  .الجلسةقبل موعد انعقاد يوما  15إلى أعضاء الّلجان توجه الدعوة، مصحوبة بجدول األعمال،   .الكتابة العامة بعد استشارة رئيس الّلجنة المعنية  تعقد الّلجان القارة اجتماعاتها بدعوة من- 29الفصل    القارةجلسات الّلجانسير   .رئيس اللجنة المعنيةمن قبل المجلس  أمام هيئة 27 و26 تقدم األشغال المنصوص عليها بالفصلين - 28الفصل   . الوقتية عند االقتضاءفرق العملووالمواقف و الدراسات المعدة من قبل الكتابة العامة تجتمع الّلجان القارة لدراسة مشاريع المعايير المحاسبية واآلراء المتعّلقة بطرق تطبيقها وكذلك اإلجابات على االستشارات  - 27الفصل   .العمل الوقتية وعلى ضوء األشغال األولية المقدمة إليها من قبل الكتابة العامة للمجلس وفرق لمجلساالمقرر من قبل هيئة وفقا لبرنامج العمل السنوي  ة والمؤسسات العمومير فريق العمل الوقت إحداثيؤيد اقتراح  .ين من القطاع الخاصومختصر من رئيس المجلس ويضبط هذا المقربمقر ة المحدث من أجلهاق العمليتركيبة فرية الموكولة إليها في إنجاز حسب الوتيرة اّلتي يقتضيها تجتمع فرق العمل الوقتية - 34الفصل   .أجل إنجازهاو ، المهمر اآلجال المهمدة ضمن مقرإحداثها المحد. 
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أعمال مختلف  الحسابات العمومية وتنسيق لمعايير الوطني المجلس أعمال تسييربتحضير و ،يقوم الكاتب العام تحت سلطة رئيس المجلس .لمعلومة االحرص على نفاذ -  عن هيئة المجلس،الصادرةت اتنفيذ القرار -  الحسابات العمومية، لمعايير الوطني المجلس اإلعداد ألعمال -  : يسهر الكاتب العام على - 36ل الفص .تحت سلطة رئيس المجلسيعمل ،  أعمال الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية كاتب عامير يد- 35الفصل   الكتابة العامة يحضر جلسات كل من هيئة المجلس واللجان القارة وفرق العمل الوقتية، عدد من إطارات الكتابة العامة من بينهم إطار  -  38الفصل  .هياكل المجلس لفائدة مختلف ق الضروريةتوفير الوثائ - إعداد التقرير السنوي ألعمال المجلس، - مقترح مشروع برنامج العمل السنوي، إعداد -  الوقتية،تحرير محاضر جلسات هيئة المجلس واللجان القارة وفرق العمل - ، الوقتيةاإلعداد النعقاد الجلسات العامة للمجلس وجلسات عمل اللجان القارة وفرق العمل - ع العام، الدولية حول المعايير المحاسبية للقطاهيئاتصياغة مشاريع أجوبة المجلس حول استشارات ال - صياغة تفسير المعايير المحاسبية، - صياغة آراء المجلس حول مشاريع المعايير المحاسبية وتحويرها قبل عرضها على وزير المالية، -  المجلس،عمال الضرورية ألوالبحوثجاز جميع الدراسات إن - صياغة مشاريع المعايير المحاسبية وتحويرها على ضوء أعمال اللجان القارة وإحالتها إلى مداوالت هيئة المجلس، - المجلس،تطبيق قرارات وتوصيات هيئة  - ، الوقتيةمتابعة إنجاز األعمال الموكولة إلى كل من اللجان القارة وفرق العمل -   :ني لمعايير الحسابات العمومية بـالكتابة العامة للمجلس الوطتكّلف  - 37الفصل   .إشرافه تحت تعمل اإلطارات من مجموعة العام الكاتب ساند ت،المهام بهذه لالضطالع  .ياكلهه على ضوء ة برنامج عمل المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية سنويا من قبل الكتابة العاممشروع يتم إعداد  - 39 الفصل   .العامةقبل إطارات الكتابة قبله أو من  اّلتي تم إعدادها من وثائقالالدراسات وجميع لفائدة اللجنة المعنية ويقدم  اكما يشارك في جلساتهم. ، متابعة أشغالهما والّتنسيق بينهماق العمل الوقتييو فرأة  القارةجن الّللدىف بمهمة اإلطار المكّل يتوّلى  . وإلى رئيس اللجنة المعنيةبمقرر صادر عن الكاتب العام للمجلس يبّلغ إلى رئيس المجلستعيين اإلطارات السابق ذكرهم يتم   .مكلف بمهمة  .الضرورة ذلكاقتضت  كلما ا يمكن تحيينهالتي لجلساتها والتقديريةمواعيد  والعمال الموكولة إليهاقارة على األالة باللجان وتحتوي البرامج السنوية الخاص  . رئيس اللجنة المعنية من برنامج العمل السنوي للمجلس وذلك بالتنسيق مع يسَتمدكما تتولى الكتابة العامة إعداد برنامج عمل سنوي خاص بكّل لجنة قارة   . نقاط غير مبرمجةإضافةف بإنجازها خالل السنة ويمكن تحيينه عند طلب يحتوي برنامج العمل السنوي على مهام المجلس المكّل  . على هذه األخيرة للمصادقة في مستهّل كّل سنةيعرض والمجلس خيارات و مقترحات هيئة




