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 البرنامج االنتخابي

لم يكن ليخرج إلى الوجود لوال املجهودات  72-721ن القانون إ ،ا املهنيون املحاسبون املعتمدون أيه

يث كان لنا الشرف باعتمادنا وتكليفنا للتتبع الجبارة والتضحيات الجسيمة ملا يفوق عن عشرين سنة ح

، حيث كنا دائما نعمل باستمرار وبصرامة للتصدي املؤسسات الرسميةوالدفاع بكل ما أوتينا من قوة داخل 

 .لكل من أراد إسكات وإقبار هذا املشروع املنهي

ي فوض ى وتسيب، وبذلك استطعنا وضع اللبنات ألاولى لقانون إطار ينظم املهنة التي كانت تعيش ف

كما كانت تمارس بدون ضمانات تذكر، مما جعل " مقاول في أعمال املحاسبة"حيث كانت تمارس تحت اسم 

 .املشرع يتدخل لتنظيمها ووضع ضوابط دقيقة ملمارستها

، كما أصبحت تضمن 72-721وعليه فقد أصبحت املهنة اليوم مقننة ومضبوطة بمقتض ى قانون 

 .ادية ومعنوية وتفرض عليه واجبات قانونية وأخالقيةللمحاسب املعتمد حقوقا م

 :فيما يتعلق بخطة العمل أو برنامجي الانتخابي فهو كالتالي

 :إنشاء هياكل وخدمات لوجيستيكية لتحسين خدمات املنظمة املهنية للمحاسبين املعتمدين -

  بتأسيس مدونة الواجبات املهنية أو أخالقيات املهنيةCode déontologique 

 .ذا القانون الداخلي وامليثاق الوطني لتوحيد أتعاب املحاسب املعتمدوك

  إعداد مخطط التكوين في امليدان املحاسباتي والجبائي والاقتصادي بصفة

 .عامة على املستوى الوطني والجهوي 

 .شراكة الفعلية مع املجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي -

 .ان الاتحاد العام للمقاوالت واملهناملشاركة الفعلية في انتخابات هياكل ولج -

 .تنظيم مؤتمرات ومناظرات وطنية وجهوية  -

املشاركة في إعداد القوانين لدى وزارة الاقتصاد واملالية مع إعطاء رأي املحاسبين املعتمدين  -

 .في جميع مشاريع قوانين املالية

ين املعتمدين فيما يتعلق بتدقيق الحسابات، حيث مطالبة املحاسب 71/98تعديل قانون  -

بالسماح لهم بإعداد تقارير تدقيق الحسابات على غرار بعض الدول كالجزائر الشقيقة وكندا 

 .ما إلى غير ذلك من الدول ......و
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 .حذف شهادة الحساب الجاري الخاصة برفع رأسمال الشركات -

إحداث الشباك الوحيد للمحاسبين املعتمدين باملديريات الجهوية وإلاقليمية للضرائب وكذا  -

 .بمحاكم اململكة

إيقاف التسجيل بالضريبة املهنية الخاصة باملحاسبة من لدن املديرية العامة للضرائب، إال  -

 .للمحاسبين املعتمدين املسجلين بجدول املنظمة

 .على غرار املحامين واملوثقين %72إلى  %22املضافة من  تخفيض نسبة الضريبة على القيمة -

هناك ملف مفتوح لدى وزارة السكنى وسياسة املدينة لتمكين املحاسبين املعتمدين من تحرير  -

 .العقود العقارية على غرار املوثقين

هناك ملف مفتوح لدى وزارة العدل والحريات لتمكين املحاسبين املعتمدين من تأسيس  -

 .بر النتالشركات ع

إعداد تقارير تقييم : "مع إدخال الفقرة التالية 72-721تعديل املادة ألاولى من قانون  -

 .« Evaluation et diagnostic des entreprises »" وتشخيص املقاوالت والشركات

 .عتمد على جميع املوازنات السنويةتأشيرة املحاسب امل   -

لتسهيل ، 72-721من قانون  721الء املسجلين في الئحة املادة جميع الزميالت والزمالدفاع على و ؤازرة امل -

 721عملية الالتحاق، مع تبسيط شروط ولوج املنظمة املهنية للمحاسبين املستقلين مع تعديل املادة 

 .  قانون نفس من 

 :الاتفاقيات

املديرية وزارة الاقتصاد واملالية، )تمثيلية املهنة لدى املؤسسات والهيئات الوطنية والدولية  -

العامة للضرائب، وزارة العدل والحريات، وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، وزارة 

، MAROC PMEالوكالة الوطنية للنهوض باملقاولة الصغرى واملتوسطيةالتشغيل، البنوك،  

 ....(ومميديتيل

 :اجتماعيا

 .ين الصحي والاستشفاءلتأمسنسهر على إيجاد وسيلة لولوج جميع املحاسبين املعتمدين ل -

 .التأمين على املسؤولية املدنية املهنية -

 .الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لألشخاص الطبيعيين -

 .إنشاء نادي رياض يو  الاجتماعيالعمل  -

لمجلس ل كملتصويت علي كمرشحاالسيدات والسادة املحاسبون املعتمدون بطلب منكم أيها أوعليه 

يوليوز القادم حتى أستطيع أن أنفذ التزاماتي وأكون  22محاسبين املعتمدين ليوم الوطني للمنظمة املهنية لل

 .حاسبين املعتمدين باملغربفي مستوى تطلعات امل

 محمد بنونةصوتوا على مرشحكم 
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