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 معيار حسابات الجماعات المحلية

 مباشر  مقابلب  يات عملال إيرادات  م ح ج م: 

 

 الهدف

  المحاسبة  لمبادئ طبقا  ك ذلوالمحلية للجماعة مباشر مقابلب  يات عملال إليرادات ماإلقرار والتقيي   قواعد  ضبط إلى  المعيار هذا يهدف .1

  شأنها  في  المطلوبة  المعلومات وكذلك  الفردية  المالية  القوائم ضمن  اإليرادات  هذه تقديم قواعد   المعيار  هذا يتناول  كما. االستحقاقية 

 .اإليضاحات ضمن

 

 مجال التطبيق
فويت في األصول الثابتة التعن تمثل إيرادات ناتجة سيّما  يالعمليات بمقابل مباشر الت يطبق هذا المعيار لتقييد إيرادات .2

وعن استعمال الغير لعناصر من أمالك الجماعة المحلية  لملك الخاص للجماعة المحلية ل راجعةال غير الماديةالمادية و

دات الناتجة اإليراإضافة إلى    ،أو التفويت فيهاحصص من النتائج    وأحصص أرباح    وأأصول ُمنتجة لفوائد    امتالكوعن  

 خدمات.السلع وإسداء البيع عن 

 إيرادات العمليات بمقابل مباشر حسب األصناف التالية:تُصنف  .3

   ك الجماعة المحلية،إيرادات أمال -

 ، اإليرادات المالية -

 ،خدماتالسلع وإسداء الإيرادات بيع  -

 بمقابل مباشر.إيرادات أخرى لعمليات  -

 على:  المعيار هذا يطّبق ال .4

الحقوق والمحلية  المعاليم  الضرائب المحلية ومن    سيّمادون مقابل مباشر والمتكونة  ات  ّّ اإليرادات المتأتية من عملي (أ)

جماعات ال معيار حسابات موضوع اإليرادات هذه نوتكو .التحويالت والخطايا وإيرادات ، والمخالفاتالمشابهة

 مباشر. مقابلدون  اتالعمليّ  إيرادات يتناول الذيالمحلية 

 . الدولةذوات أخرى على غرار  فائدةل  لجماعة المحليةالمبالغ المستخلصة من قبل ا  (ب)

 المفاهيم
 :التّالية الدالالت المعيار هذا في ذكرها اآلتي للمصطلحات .5

 . افيةالص   الوضعية  بارتفاع متعل ق وغير ة المحاسبي   الفترة  خالل  حاصل  الخصوم  في   انخفاض  أو  األصول  في  ارتفاع  هي  إليرادات ا   

في   تقدم و أصول أو خدمات أو تفي بالتزامات  على الجماعة المحلية  خاللها  من حصل ت ت  التي العمليات  هي بمقابل مباشر  العمليات 

 (. ثابت ألصل أو استعمال خدمات   وأسلع  وأتكون أساسا على شكل سيولة   (المقابل مباشرة للغير قيما مساوية تقريبا

 التصرف في مرفق عمومي محلي. مقابل استعمال أصول أو بموجب عالقة تعاقدية الراجعة للجماعة المحلية هي المبالغ  ت اواتاإل

 لجماعات المحليةا حسابات وبمعايير العمومي القطاع ة لذواتالماليّ  للمعلومة المرجعي باإلطار المعرفة  المصطلحات تتّخذ

 .المعيار هذا في به وردت الذي نفس المعنى األخرى
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 ومقاييس اإللحاق اإلقرار قواعد

 العامة القاعدة

 العمليات بمقابل مباشر عند استيفاء الشروط التالية: إيراداتد تُقيّ  .6

ه بهذ مرتبطةال مرتقبةال خدمةمن ال أو مستقبليةال قتصاديةاال منافعال من جماعة المحليةال تستفيد أن المحتمل من (أ)

 ،العمليات

 .أمينة بصفة اإليرادات مبلغ تقييم ويمكن (ب)

من الخدمة   وأ المستقبليةمن المنافع االقتصادية  جماعة المحليةإال إذا كان من المحتمل أن تستفيد ال يراداإل يٌسجلال  .7

 الشك  أنّ   المقابل أو طالمايتم تحصيل    . في بعض الحاالت، يكون هذا االحتمال ضعيفًا طالما لمالمرتقبة المرتبطة بالعملية

 وبالتالي يُؤجل تقييد اإليراد.;ال يزال قائما 

جماعة القبضها ت التي رتقبةالم الخدمات أو المستقبلية االقتصادية للمنافع الخام الواردة التدفقات إال اإليرادات تشملال  .8

يتم فقط  ذوات أخرى لفائدة مبالغ جماعة المحليةال عندما تستخلص ولذلك. الخاص حسابهامستحقة القبض ل أو المحلية

 .فائدتهاكإيراد ل ت المقبوضة أو مستحقة القبضعموالتَقييد ال

قواعد  تطبيق الضروري منيكون  ،بعض الحاالت في نهأ إالمعاملة.  كل على منفصل  ة بشكلعاد قواعد اإلقرار تطبق .9

 ملشي  عندما  المثال،  سبيل  فعلى  .المعاملةهذه    جوهر  بيان  بغايةواحدة    لمعاملةة  دعناصر ُمحد  على  منفصل  بشكل  اإلقرار

تقييد اإليراد المتعلق  تأجيل يتم فإنه الحقة، اتخدمبعنوان إسداء  ُمحدّدا امبلغ خدماتال سلع أو إسداء اليراد عملية بيع إ

 . الخدمة إسداء خاللها تمسي التيالمحاسبيّة  اتبهذه الخدمات ويتعين إلحاقه بالفتر

 أسس من تمس يالتطهير الت قرارات من صافية المالي، األداء قائمة نضم عمليات بمقابل مباشرال إيرادات تقديم يتم .10

  إصدار خاللها تم التي ةبيالمحاس بالفترة وتلحق اإليرادات من كخصم  القرارات هذه دقيّ وتٌ  .بها اإلقرار  تم التي المبالغ

 . القرارات هذه

 تنزيل مقاييس اإللحاق

 الجماعة المحلية  أمالكايرادات 

ملكها الخاص  ل راجعةال األصول الثابتة المادية وغير المادية  التفويت فيما عن سيّ  الجماعة المحلية أمالك إيراداتج تنتُ  .11

 وات.اتكراء أو لزمة مقابل إار عملية سّيما في إط هامن أمالك رالغير لعناص استعمالوعن 

لملك الخاص للجماعة المحلية  غير المادية الراجعة ل والقيمة المتأتية من التفويت في األصول الثابتة المادية أ زوائدتُقيّد  .12

 .إلى المشتري ملكيةالالمحاسبية التي تم خاللها إحالة المخاطر والمنافع األساسية المرتبطة ب بالفترة

. في تفويتال عملية فحص شروطينبغي للمشتري، المرتبطة بالملكية  األساسية المخاطر والمنافعإحالة  تحديد تاريخل .13

حق الملكية للمشتري أو تسلّم  تاريخ إحالةالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية  تاريخ إحالة، يوافق لحاالتأغلب ا

 .فّوت فيهاعناصر المٌ المشتري لل

ة بالملكية إلى المشتري، يجب على الجماعة المحلية أن تتأكد لتحديد ما إذا تّم إحالة المخاطر والمنافع األساسية المرتبط .14

 من:

 أّن كل األعمال الهامة الموُكولِة إليها والناتجة عن التفويت قد نُفِّذت، -

 .في العناصر الُمفّوت فيها مالتحكّ  أو  حق الملكيةلم تعد تمارس حق التصرف الناتج عموما عن  اوأنه -

 .التعاقديةبنود  ال  بموجب  بها  المتعلقة  الحقوق  على   جماعة المحليةخاللها ال  تلحصّ ت  التي  المحاسبية  بالفترة  واتاتاإلتُلحق   .15
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 اإليرادات المالية 

ر يتأخال فوائدو ةسندالمُ  قروضلمداخيل التي تتحصل عليها الجماعة المحلية سيّما بعنوان اال في ةالمالي يراداتاإل مثلتت .16

وزوائد القيمة المحقّقة  تمتلكها التيمساهمات المداخيل والتعاقدية  احترام اآلجال عدمالمتعلقة ب أوات مستحقالب ةالمتعلق

 عناصر ُمدّونة بالعملة األجنبية.  دعند التفويت في هذه المساهمات، وأرباح الصرف المرتبطة بتحويل أو تسدي

  احترام اآلجال   عدمب  أوات  ستحقمُ الب  ةر المتعلقيتأخال  فوائدو  ،ةسندالمُ   قُروضلعن ا   الناتجةعلى غرار الفوائد    الفوائد  تُلحق .17

 .عليها  الحصولفي  جماعة المحليةالحق  خاللهانشأ  التيبالفترة المحاسبية  ،التعاقدية

ُ  عندما ،هأنّ  غير. ها ُمؤّكدًا بصفة معقولةتحصيل كان طالما الختم  تاريخ في لفوائدا تُقيد .18   ، الفوائد هذه تحصيل شك في ينشأ

لما  كإنما يقع اإلقرار بها ضمن الموازنة و ضمن إيرادات الفترة المحاسبية ستقبليةمال ئدوابالف اإلقرار ينبغي الفإنه 

 أصبحت هذه الفوائد مطلوبة.

 يُطرح في تاريخ االقتناء  فإنه  لم تُدفع بعد،  مطلوبةئه فوائد  اقتنا  سعر  يشملسند ُمنتج لفوائد   جماعة المحليةال  قتنيت  عندما .19

قسط   إالسجل ضمن اإليرادات المالية للفترة المحاسبية  ال يُ و  .قبل هذا التاريخ  مطلوبةلسند قسط الفوائد الا   إدراجقيمة  من  

 بعد تاريخ االقتناء. مطلوبةالفوائد ال

  داخيل الم تحصيل في المحلية جماعةال أصبح فيها حق تُلحق حصص األرباح وحصص النتائج بالفترة المحاسبية التي .20

  جماعة المحلية ال حق حدث الذي ينشأ عنهال رباح،األ توزيعب تعلقةمال العامة ة لسالج  قرار لمثيُ  المثال، سبيل على. قائما

 يرادات.اإل تحصيل في

المخاطر  إحالة خاللهابالفترة المحاسبية التي تم الجماعة المحلية مساهمات من التفويت في  المحققةتُلحق زوائد القيمة  .21

  13  للفقرتين  وفقًاوالمنافع األساسية    المخاطر  إحالة   تاريخ  دحدّ والمنافع األساسية المرتبطة بملكية المساهمات للمشتري. يُ 

  .14و

تي تم خاللها أجنبية بالفترة المحاسبية البعملة  عنصر نقدي ُمدّون دتحويل أو تسديالناتجة عن  تُلحق أرباح الصرف .22

 تحويل أو تسديد هذا العنصر.

   . تسديد األصل وخالص الفوائد  تتناسب وطرق  طريقةوفقاً ل  يدسدتال  فترة  علىالرقاع    سداد  منحور  إصدا  منح  مديدت  تعيني .23

 بيع السلع واسداء الخدمات إيرادات

تم   السلع التيالمخاطر والمنافع األساسية المرتبطة بملكية  للمشتري    الجماعة المحلية  لتُحيالسلع عندما  قيد إيرادات بيع  تُ  .24

  .14و 13 للفقرتين وفقًاوالمنافع األساسية  المخاطر  إحالة تاريخ دحديُ  .بيعها

الخدمات  الجماعة المحلية بعنوان  طرفتم تحصيلها من يتي على غرار اإليرادات ال ،ايرادات اسداء الخدماتلحق تٌ  .25

 بالفترة المحاسبية التي تم خاللها اسداء هذه الخدمات. ،والمسابح البلدية رياض األطفال قبلالمسداة من 

الخدمات هذه إسداء ا لدرجة تقدم وفقً ي تمتد على أكثر من فترة محاسبية، بتاريخ الختم، اسداء الخدمات الت إيراداتد تُقيّ  .26

 ة أمينة.اإليرادات بصفهذه تقدير  يتم شريطة أن

م بصفة أمينة الخدمات الطريقة التي تُقيّ  الجماعة المحلية  بطرق مختلفة. تعتمد سداء الخدماتدرجة تقدم إيمكن تحديد  .27

 . يُمكن أن تشمل هذه الطرق:الٌمسداة

 ذة،فحص األشغال الُمنفّ  (أ)

 ُمجمل الخدمات المطلوب تنفيذها،قياسا بالخدمات الُمسداة في التاريخ المعني تحديد نسبة  (ب)

 رة.قدّ لة في التاريخ المعني قياسا بالتكلفة الُجمليّة المٌ تحمّ نسبة التكلفة المٌ  تحديد أو (ت)
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تي  في حدود األعباء ال اإليراد إالّ  ل يٌسجّ أاّل  تعيّنيفإنّه ، خدمات بصفة أمينةالتقدير نتيجة عملية اسداء عندما ال يتسنى  .28

 قابلة لالسترجاع. نهار أيٌقدّ  والتيتم تقييدها 

 ،لهاتحمّ   تمّ استرجاع األعباء التي    يكون من غير المحتملخدمات بصفة أمينة والعندما ال يتسنى تقدير نتيجة عملية إسداء   .29

 اإليراد. ه ال يتم تقييدفإنّ 

اإليراد وفقا لمقتضيات فإنه يتم تقييد  بصفة أمينة،    خدماتالت دون تقدير نتيجة عملية اسداء  الشكوك التي حال  تنتفيعندما   .30

 . 26الفقرة 

 أخرى لعمليات بمقابل مباشر إيرادات

ألمالك أو عمليات مالية أو عمليات على اعمليات  كعمليات ال تُصنف  ن  عُمباشر    مقابلب  تعمليال  األخرى  يراداتاإل  جتُ تن .31

 . األضرارتعويضات و التأمين تعويضاتاإليرادات الناتجة عن  ماسيّ  ،الصنف اخدمات. يشمل هذالسلع واسداء البيع 

الجماعة المحلية خاللها الحقوق المتعلقة  كتسباألخرى لعمليات بمقابل مباشر بالفترة المحاسبية التي ت يراداتتُلحق اإل .32

 .االيراداتبهذه 

 

 قواعد التقييم

 القيمة هذه  د  حدّ تُ .  من قبل الجماعة المحلية  القبض  المقابل المقبوض أو ُمستحق قيمةب  ت العمليات بمقابل مباشرتُقيم ايرادا .33

 الخدمة.المستفيد من جماعة المحلية والمشتري أو مستعمل األصل أو باتفاق بين ال عموما

 وفقا لقاعدة التناسب الزمني. والفوائد واتاتإلا إيرادات تُقيَّد .34

 .يراداتجة إلتِ ن  مُ  معاملة عتبرت ةبادل مال فإن غير مشابهة، خدمات أو سلعب بادلةم خدماتال إسداء أو سلعال بيع يتم عندما .35

 وعندما .أو قبضها دفعهاسيولة التي تم ال بلغبم لةمعدّ  المستلمة، الخدمات أو للسلع صحيحةال بالقيمة يراداتاإل هذهم قيّ تٌ 

  سلع لل صحيحةال القيمةات بدااإلير ميتقي يتم فإنه بصفة أمينة، المستلمة تالخدما أو سلعلل  صحيحةال القيمة ميتقييتسنى ال 

 .أو قبضها دفعها تمالسيولة التي  لة بمبلغالمبادلة، معدّ في إطار  مةالمقدّ  الخدمات أو

 المعلومات المطلوبة

 يتعين أن تبرز اإليضاحات المعلومات التالية: .36

 بشكل منفصل:لتقسيمات الفرعية ا بيانمع بمقابل مباشر لغ إيرادات العمليات امب -

 إيرادات أمالك الجماعة المحلية،   .أ

 اإليرادات المالية،  .ب

 خدمات،السلع وإسداء الإيرادات بيع  .ت

 إيرادات أخرى لعمليات بمقابل مباشر. .ث

 الطرق المحاسبية المعتمدة، -

 ...(،تخدماالسلع وإسداء البيع  ،المبلغ المفصل لإليرادات التي تم تأجيل تقييدها )فوائد -

المحاسبية والمتعلقة بقرارات التطهير الفترة  خالل    منها  المبالغ المخصومةمن اإليرادات  وقائمة تحوصل لكل صنف   -

 .من أسس المبالغ التي تم اإلقرار بها التي تمسّ 

  


