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 2022دیسمبر  29تونس، في          

 

 ةیّ لرأي حول مشروع معیار حسابات الجماعات المحالاستطالع 
 ات بمقابل مباشر"رادات العملیّ ی"إ

 ةرة تقدیمیّ مذكّ 
 

 

 

 

 

 

رادات العملیات بمقابل ی"إ الي بمش�����روع معیار حس�����ابات الجماعات المحلیة:یتعلّق اس�����تطالع الرأي التّ 
 مباشر".

ة المعنیّ الجھات و ةمس���تعملي المعلومة المالیّ  مختلفمالحظات  تجمیعإلى  الياس���تطالع الرأي التّ  ھدفوی
حول محتوى مش������روع  مالحظاتھم بتقدیمالتفض������ل  یرجى من ھؤالءو .المذكور حول مش������روع المعیار

  .المدرج أسفلھجابة على االستبیان وذلك من خالل اإل المعیار

 15 في أجل أقص�����اه ةة للمجلس الوطني لمعاییر الحس�����ابات العمومیّ اإلجابات إلى الكتابة العامّ  وتُرس�����ل
 بر، أو ع sg.cnncp@finances.tnعبر البری��د االلكتروني على العنوان الت��الي :  2023 فیفري
، نھج كندا، تونس 16المجلس الوطني لمعاییر الحس��������ابات العمومیة  :على العنوان التاليالعادي البرید 
1002. 

 ة لمشروع المعیارالنقاط األساسیّ 
 ةرادات الجماعات المحلیّ یات إخصوصیّ  .1

وقد تّم األخذ . مبالغھاة من حیث تنّوع طبیعتھا وأھمیّ  خصوصیاتة المحلیّ  ةمختلف أنشطة الجماع كتسيت
ادات الناجمة عن ھذه األنشطة على مستوى تصنیف اإلیرادات، إلى إیرادات ریاإلممیزات بعین االعتبار ل

 دون مقابل مباشر.ات إیرادات العملیّ ات بمقابل مباشر أو العملیّ 

األجل األقصى لقبول المالحظات الموّجھة إلى المجلس الوطني 
 لمعاییر الحسابات العمومیّة

 2023فیفري  15    
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على أص���ول أو خدمات أو تفي  ةل من خاللھا الجماعة المحلیّ ات بمقابل مباش���ر ھي التي تتحص���ّ إّن العملیّ 
 وأوس��لع أش��كل س��یولة  فيتكون أس��اس��ا  (بالتزامات وتقّدم في المقابل مباش��رة للغیر قیما مس��اویة تقریبا

ستعمال ألصل وأخدمات  شمل  وعلیھ ).ثابت ا سیّما إیراداتت شر  ناتجة الیرادات اإل ،العملیات بمقابل مبا
مادیّة الراجعة للملك الخاص الغیر الثابتة ة واألص�������ول ات التفویت في األص�������ول الثابتة المادیّ عملیّ عن 

بیع  أو متالكاعملیات وعن  ةالجماعة المحلیّ أمالك من عناص�����ر لالغیر اس�����تعمال ة وعن للجماعة المحلیّ 
إس���داء  وأس���لع البیع عملیات  إض���افة إلى ،حص���ص من النتائج وأأص���ول ُمنتجة لفوائد وحص���ص أرباح 

 خدمات.ال

ة عملیّات دون مقابل مباشر ھي العملیّات التي تُحّصل من خاللھا الجماعة المحلیّ ال وتجدر اإلشارة إلى أنّ 
ة تقّدم من خاللھا الجماعة المحلیّ ات التي العملیّ موارد دون أن تقّدم مباش��رة مقابال بقیمة مس��اویة تقریبا أو 

س��یّما  المتأتیة من ھذه العملیات ت. وتتمثل اإلیراداقیما دون أن تس��تلم مباش��رة مقابال بقیمة مس��اویة تقریبا
ص����ات الدولة والخطایا ومخص����ّ  ة والحقوق المش����ابھة والمخالفاتوالمعالیم المحلیّ المحلیّة الض����رائب في 

 .التحویالت وكذلك إیرادات

 المعیار ھدف .2

ات بمقابل مباش��ر وض��بط قواعد اإلقرار بھا وقواعد إیرادات العملیّ بتعریف الیھدف مش��روع المعیار إلى 

طبقا لمبادئ المحاس������بة ة، للجماعة المحلیّ  ةة الفردیّ تقدیمھا ض������من القوائم المالیّ إلى جانب قواعد  تقییمھا

 .شأنھا ضمن اإلیضاحات ة وكذلك المعلومات المطلوبة فياالستحقاقیّ 

 المعیار تطبیق مجال .3

فقد تّم تصنیف ھذه اإلیرادات ضمن مشروع  ،ات بمقابل مباشرتنّوع اإلیرادات الناتجة عن العملیّ  بإعتبار

ة اإلیرادات المالیّ و ةفي إیرادات أمالك الجماعة المحلیّ ھذه اإلیرادات تتمثل و .إلى أربعة أص���نافالمعیار 

 ات بمقابل مباشر.عملیّ لخدمات وإیرادات أخرى لالسلع وإسداء الإیرادات بیع و

 إیرادات العملیّات بمقابل مباشرب قراراإل قواعد .4

 الشروط التالیة: إلى ات بمقابل مباشرإیرادات العملیّ اإلقرار ب یخضع

 مرتقبةال خدمةمن ال أو مستقبلیةال قتصادیةاال منافعال من جماعة المحلیةال تستفید أن المحتمل من 

 ،ه العملیاتبھذ مرتبطةال

 أمینة بصفة اإلیرادات مبلغ تقییم ویمكن. 
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للجماعة  بإیرادات العملیات بمقابل مباشرة لإلقرار تنزیل ھذه القاعدة العامّ  تّم ضمن مشروع المعیار وقد

 .ھذه اإلیرادات حسب أصناف، المحلیّة

 العملیات بمقابل مباشریرادات إعدة العامة لإلقرار حسب أصناف تنزیل القا

 إیرادات أمالك الجماعة المحلیة

ة إیرادات إلقرار ببعض ل عینیت التفوی��ت في المت��أتی��ة من یرادات اإلعلى غرار أمالك الجم��اع��ة المحلی��ّ

غیر مادیة للجماعة المحلیة االس�����تجابة، باإلض�����افة إلى الش�����روط العامة لإلقرار  أص�����ول ثابتة مادیة أو

 ة للمشتري.ملكیّ الالمخاطر والمنافع األساسیة المرتبطة ب إحالةإلى شرط  باإلیرادات،

لھذا  الملكیة حق إحالةللمش�����تري، األس�����اس�����یة أھم المخاطر والمنافع  إحالةوافق تُ ال  ،في بعض الحاالت

المخاطر  إحالةتاریخ تحدید یمكنان من مقیاس�������ین على مش�������روع المعیار  ، نصّ . في ھذا اإلطاراألخیر

 وعلیھ یتعیّن التأّكد من: المرتبطة بالملكیة ساسیّةوالمنافع األ

 أّن كل األعمال الھامة الموُكولِة إلى الجماعة المحلیة والناتجة عن التفویت قد نُفِّذت، -

التحّكم ال وصرف الناتج عموما عن حق الملكیة الجماعة المحلیة، لم تعد تمارس حق الت وأنّ  -

 في العناصر الُمفّوت فیھا.

فق امر فيف التص�����رّ بعنوان  أوة لجماعة المحلیّ ا لألص�����و الغیر اس�����تعمال بعنوانوات اتاإلبرار قیتّم اال

لت خاللھا االفترة المحاس���بیّ ة ض���من ة محلیّ عمومیّ  بھذه قة على الحقوق المتعلّ  ةلجماعة المحلیّ ة التي تحص���ّ

 ة.التعاقدیّ  بنودبموجب ال تاواتاإل

 اإلیرادات المالیة

المحلیة جملة من اإلیرادات المالیّة، نذكر من بینھا فوائد القروض المس��ندة، وفوائد التأخیر تُحقّق الجماعة 

 ةوإیرادات المس������اھمات التي تمتلكھا وزوائد القیمالتعاقدیة  احترام اآلجالعدم ب قة بالمس������تحقات أوالمتعلّ 

 قة عند التفویت في ھذه المساھمات.المحقّ 

حق خاللھا  نش��أالتي  بالفترة المحاس��بیةھذه الفوائد  قالحإر على مش��روع المعیافیما یتعلّق بالفوائد، ینّص 

 دا بصفة معقولة.ؤكّ ة، طالما كان تحصیلھا مُ الحصول علیھا من قبل الجماعة المحلیّ 
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مش���روع المعیار على تس���جیل المبالغ ذات الص���لة  ینصّ  ،داھذه الفوائد غیر مؤكّ  تحص���یلعندما یص���بح 

 .باعتبار أن احتمال تحقیق ھذه اإلیرادات أصبح ضعیفا ضمن الموازنة

ما في رأس مال المنش�آت مس�اھمات الجماعة المحلیة س�یّ  بعنوانتُلحق حص�ص األرباح وحص�ص النتائج 

خاللھا حق الجماعة  نشأیالعمومیة المحلیة أو المنشآت ذات المساھمات العمومیة، بالفترة المحاسبیة التي 

 .رأس المال داتعائل تحصیالمحلیة في 

المخاطر والمنافع یتّم اإلقرار بزوائد القیمة على التفویت في مس�������اھمات الجماعة المحلیة بتاریخ إحالة 

 األساسیة المرتبطة بملكیة المساھمات للمشتري.

 
 إیرادات بیع السلع وإسداء الخدمات

االستجابة، باإلضافة إلى الشروط العامة لإلقرار باإلیرادات، إلى شرط  بیع السلع بإیراداتإلقرار ل عینیت

  ملكیة للمشتري.الالمخاطر والمنافع األساسیة المرتبطة بإحالة 

نّص مش��روع المعیار على ، للمش��تري  ةلتحدید تاریخ إحالة المخاطر والمنافع األس��اس��یة المرتبطة بالملكیّ 

باإلیرادات المتأتیة من التفویت في األص�������ول الثابتة المادیة واألص�������ول نفس المقاییس المعتمدة لإلقرار 

 لك الخاص للجماعة المحلیة.الثابتة غیر المادیة الراجعة للمِ 

فال أو المس����ابح ض األطیااس����داء الخدمات على غرار الخدمات المس����داة من قبل ر بإیراداتیتّم االقرار 

 ھا اسداء ھذه الخدمات.ة التي تم خالل، بالفترة المحاسبیّ ةالبلدیّ 

م وفقا لدرجة التقدّ  ،ةیتّم اإلقرار بإیرادات اس����داء الخدمات التي تمتد على أكثر من فترة محاس����بیّ  ،أنّھغیر

  اإلیرادات بصفة أمینة. ھذه مكن تقدیرأطالما تاریخ الختم، بالحاصل في تنفیذ ھذه الخدمات 

 م الحاصل في اسداء الخدماتتحدید درجة التقدّ  منن التي تمكّ  على مختلف الطرق مشروع المعیار صنُ ی

 :. تتمثل ھذه الطرق فيالفترة المحاسبیة ختمتاریخ في 

  األشغال الُمنفذةفحص، 

  ُمجمل الخدمات المطلوب تنفیذھا،من  المئویةحسب النسبة  الختمتاریخ الخدمات الُمسداة في 
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  ّقیاسا بالتكلفة الُجملیة المقدرة للعملیة. ختمتاریخ اللة في أو نسبة التكلفة المتحم 

 عندوالمالیة لذوات القطاع العمومي،  المنص�������وص علیھ باإلطار المرجعي للمعلومة تطبیقا لمبدأ الحذر

بص��فة أمینة، ینص التي تمتد على أكثر من فترة محاس��بیة تقدیر نتیجة عملیة اس��داء الخدمات  انیةمكعدم إ

 والتي تعتبر قابلة لالسترجاع.ُمسجلة یرادات في حدود األعباء الاإلبمشروع المعیار على اإلقرار 

ى تقدیر نتیجة عملیة إس����داء وطبقا لنفس التمش����ي، یمنع مش����روع المعیار االقرار باإلیراد عندما ال یتس����نّ 

 یفلاتكالمحتمل اس����ترجاع ال ال یكون منبص����فة أمینة و التي تمتد على أكثر من فترة محاس����بیةخدمات ال

 ضمن األعباء. ھالھا ویتّم في ھذه الحالة تسجیلقع تحمّ التي و

 قواعد تقییم إیرادات العملیات بمقابل مباشر .5

المقابل المقبوض أو ُمس�����تحق  بقیمةایرادات العملیات بمقابل مباش�����ر  على تقییم مش�����روع المعیارینص 

األخیرة والمشتري أو مستعمل تفاق بین ھذه االبمقتضى  عمومادة من قبل الجماعة المحلیة والمحدّ القبض 

 األصل أو الخدمة.

مش����روع المعیار االقرار باإلیرادات التي یمتد تحقیقھا على أكثر من فترة محاس����بیة على غرار  قتض����يی

 الفوائد واإلتاوات وفقا لقاعدة التناسب الزمني.
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 یةلرأي حول مشروع معیار حسابات الجماعات المحالاستطالع 

 بمقابل مباشر""إیرادات العملیات 

 

 ******** استبیان******** 

 مجال التطبیق )1

إیرادات أخرى تستجیب لمفھوم إیرادات العملیات بمقابل مباشر والتي یجب أن تدرج ضمن  أن ھنالكن ھل تعتقدو :1 س

 مجال تطبیق مشروع المعیار؟ في حال اإلجابة بنعم، یرجى ذكر ھذه اإلیرادات.

 
 مفاھیمال )2

 ، یرجى تفسیر وجھة نظركم.النفي ةمن مشروع المعیار؟ في حالمختلف المفاھیم المقدمة ض ھل تؤیدون :1س 

؟ في حال اإلجابة بنعم، بھا المعیار تتطلب التعریف ضمن مشروعھل توجد مصطلحات أخرى منصوص علیھا  :2س 

 یرجى ذكرھا.

 
 قواعد اإلقرار )3

 العملیات بمقابل مباشر؟المبدأ المعتمد لتسجیل إیرادات ھل تؤیدون  :1س 

 إیرادات أمالك الجماعة المحلیة -

توافقون على مقاییس اإللحاق المعتمدة بالنسبة إلیرادات أمالك الجماعة المحلیة؟ في حالة النفي یرجى تحدید ھل : 2س 

 . وأسسھا مقاییس االلحاق التي تقترحونھا

 اإلیرادات المالیة -

المقترحة المحاسبیة تؤیدون المعالجة المحاسبیة المعتمدة بالنسبة للفوائد؟ في حالة النفي، یرجى بیان المعالجة  ھل :3 س

 وأسسھا.

 إیرادات بیع السلع وإسداء الخدمات -

ید السلع وإسداء الخدمات؟ في حالة النفي یرجى تحد بیعتوافقون على مقاییس اإللحاق المعتمدة بالنسبة إلیرادات  ھل :4س 

 مقاییس االلحاق التي تقترحونھا وأسسھا. 
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توافقون على قواعد تسجیل إیرادات إسداء الخدمات التي تمتدّ على أكثر من فترة محاسبیة؟ في حالة النفي،  ھل :5س 

 المقترحة وأسسھا.المحاسبیة یرجى بیان المعالجة 

 
 قواعد التقییم )4

كم في قواعد تقییم مختلف إیرادات العملیات بمقابل مباشر المنصوص علیھا ضمن مشروع المعیار؟ في حال رأی ام :1س 

 مقترحات أخرى یرجى ذكرھا. لدیكم

 
 المعلومات المطلوبة )5

 ذلك ماذا تقترحون؟بمشروع المعیار كافیة؟ خالفا لھل تقدّرون أن المعلومات المطلوبة والمذكورة  :1س 

 
 أسئلة أخرى )6

 ؟وجد نقاط أو إشكالیّات أخرى یتعیّن أخذھا بعین االعتبار ضمن مشروع المعیارتھل  :1س 

 

 

 

 

 

 

 

 


