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 بالغ صحفي

 
 

مب ٍطبت ،ب سئٍغت نهًجهظ انٕطًُ نهًحبعبت، بصفتٓشة االلتصبد ٔانًبنٍتٌٔصأصذسث 

 16انًٕافك ل  1410يٍ سبٍغ انثبًَ  16انصبدس فً   19-88-2سلى نًمتضٍبث انًشعٕو 
ٔتتًًٍّ انمبضً بئحذاث انًجهظ انٕطًُ نهًحبعبت، كًب تى تؼذٌهّ ٔ ،1989ََٕبش 

يبي  19انًٕافك ل  1443شٕال  18انصبدس فً  2-21-165 بنًشعٕو سلىب ٔالعًٍب
 :اَساء انتبنٍت ،2022

 

  ببلوخطط الوحبسبي  الوتعلق لوجلس الوطٌي للوحبسبتل 61الرأي رقن
 العقبريهيئبث التوظيف الجوبعي ب الخبص

 

انصبدس  70.14مبٌَٕ سلى انتفؼٍال نًمتضٍبث انغبنف انزكش  إػذاد انًخطظ انًحبعبً تى
 25انًٕافك ل  1437يٍ ري انمؼذة  21فً  1.16.130بتُفٍزِ انظٍٓش انششٌف سلى 

 ،يُّ 73انًتؼهك بٍٓئبث انتٕظٍف انجًبػً انؼمبسي ٔالعًٍب انًبدة ، 2016ٔأغغطظ 
يؼهٕيبث يحبعبٍت ٔيبنٍت ت، ْذفٓب تمذٌى ت خبصانزي ٌهضو ْزِ انٍٓئبث بًغك يحبعب

ٔكزا  انًبنً ئٓبأدأ انًبنٍتتٓب ٕضؼٍن أيٍُت إػطبء صٕسةٔلبدسة ػهى يصذالٍت  راث
 ت.انُمذٌ بتٓبتذفم

 

ٔصٌشة االلتصبد  لشاس َششتبسٌخ  يٍ ء  فٍز ابتذاانتٌُذخم ْزا انًخطظ انًحبعبً حٍض 
ٍٓئبث انتٕظٍف انجًبػً ب تانخبص عبٍتانمٕاػذ انًحب بًٕجبّذد تحانزي  ٔانًبنٍت
 .انؼمبسي

 

 بتعذيل الوخطط  الوتعلق لوجلس الوطٌي للوحبسبتل 61 الرأي رقن
 التأهيي التكبفلي اعتوبدإثر  الوحبسبي الخبص ببلتأهيٌبث

 

 انذٌُبيٍت انمٌٕت انتً تؼشفٓب انًُظٕيت انًبنٍت انتشبسكٍت دػىٌٓذف ْزا انتؼذٌم إنى 
  87-18انمبٌَٕ سلىمب نًمتضٍبث ٍطبت اػتًبد انتأيٍٍ انتكبفهً ذؼبخصٕصب  ،ببنًغشة

 9انًٕافك ل  1440يٍ ري انحجت  7فً  1-19-110انصبدس بتُفٍزِ انظٍٓش انششٌف سلى 
 انًتؼهك بًذَٔت انتأيٍُبث. 99-17ٌغٍش ٌٔتًى بًٕجبّ انمبٌَٕ سلى  ، انزي2019أغغطظ 

حذد انًببدا االعبعٍت كًب ٌتأيٍٍ انتكبفهً ٔإػبدة ان يفٕٓو انتأيٍٍ ٌٔمذو ْزا انمبٌَٕ
 ْزا انُٕع يٍ انتأيٍُبث. ػتًبدببانخبصت 

 

ٔانًبنٍت َشش لشاس ٔصٌشة االلتصبد تبسٌخ يٍ  ء  ابتذاذخم انتؼذٌم انغبنف انزكش حٍض انتُفٍز ٌ
سيضبٌ  16بتبسٌخ  05-1493لشاس ٔصٌش انًبنٍت ٔانخٕصصت سلى  ٌٔتًى بًٕجبّ ٌغٍش انزي
 .بنًخطظ انًحبعبً انخبص ببنتأيٍُبثانًتؼهك ب ،2005 أكتٕبش 20 افك لانًٕ 1426

Le Conseil National de la Comptabilité 

 

ي للمحاسبة
 المجلس الوطن 
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  بتعذيل الوخطط  الوتعلق لوجلس الوطٌي للوحبسبتل 68الرأي رقن
  وؤسسبث االئتوبىخبص بلاالوحبسبي 

 

خبص نيالئًت انًخطظ انًحبعبً اى ٌشيً ْزا انتؼذٌم، ػهى ٔجّ انخصٕص، إن
ٔرنك يٍ  بألدٔاث انًبنٍتت بانًتؼهمانذٔنٍت  تانًحبعبٍيغ انًؼبٌٍش  ًؤعغبث االئتًبٌب

 األخز بؼٍٍ االػتببس يغ، انًبنٍتتٓب ٕضؼٍٔن تًؤعغء انداألصبدلت  إػطبء صٕسةأجم 
 .أَشطتٓب ػهى ؤثشتً تان ًخبطشان
 

 َشش دٔسٌت ٔانً بُك انًغشةتبسٌخ يٍ  ء  ابتذاذخم انتؼذٌم انغبنف انزكش حٍض انتُفٍز ٌ
بكٍفٍت يغك يحبعبت  انًتؼهمت W/2017/8سلى انذٔسٌت  ٔتتًى بًٕجبٓبغٍش ت انتً

 يؤعغبث االئتًبٌ.
 

  لوخطط الوحبسبي بب الوتعلق لوجلس الوطٌي للوحبسبتل 61الرأي رقن
 ريبضيت هيئت شركتألًذيت كرة القذم الوٌظوت في 

 

انحكبيت ٔانشفبفٍت  يببدا تى اػتًبد ْزا انًخطظ انًحبعبً فً إطبس إسعبء
نفبئذة أَذٌت كشة انمذو انًُظًت فً ٍْئت ششكت سٌبضٍت طبمب نًمتضٍبث  ٔانًحبعبت

يٍ سيضبٌ  13فً  1.10.150  ششٌف سلىانظٍٓش نانصبدس بتُفٍزِ ا 09-30انمبٌَٕ سلى 
، انًتؼهك ببنتشبٍت انبذٍَت ٔانشٌبضت ٔكزا يمتضٍبث 2010أغغطظ  24انًٕافك ل  1431

 . هجبيؼت انًهكٍت نكشة انمذون انُظبو األعبعً
 

 انشأي انًُصٕص ػهٍّ فً انتبسٌخ يٍ ء  ابتذاحٍض انتُفٍز  انًخطظ انًحبعبًا زْ ذخمٌ
 .انزكشانغبنف  19سلى 

 

  وراجعت الوخطط ب الوتعلق لوجلس الوطٌي للوحبسبتل 02الرأي رقن
 برــقطبع العقالخبص بالوحبسبي 

 

نهًجهظ  3شأي سلى يٕضٕع ان بســمطبع انؼمانخبص ب انًخطظ انًحبعبً يشاجؼتٓذف ت
 إنى، 2003يبسط  11بتبسٌخ  انؼبو ّجًؼ انٕطًُ نهًحبعبت ٔانًصبدق ػهٍّ يٍ طشف

يُؼشً تمٍٍى سلى يبٍؼبث ٔيخضٌٔ ٔكٍفٍت تغجٍم فً انًهحٕظ  تالفاالخ يؼبنجت
 انؼمبس. 

 

انتبسٌخ انًُصٕص ػهٍّ فً انشأي يٍ  ء  ابتذاحٍض انتُفٍز  انًخطظ انًحبعبً ْزا ذخمٌ
 .انغبنف انزكش 20سلى 

 

 :  نٕصاسة االلتصبد ٔانًبنٍت تنكتشٍَٔاإل ء يتٕفشة ػبش انبٕابتاَسأتجذس اإلشبسة إنى أٌ ْزِ 
www.finances.gov.ma  

 
  

 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D9%85%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D8%B0%D9%84%D9%83+%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A+%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A+%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.finances.gov.ma/

