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 على انخفاضات قيمة المستحقات استرداد تقييد يجب .23
 . المحاسبية ضمن رصيد الفترةكإيراد

  إلغاء اإلقرار
مستحق أو جزء من مستحق في يتم إلغاء اإلقرار ب. 24

  :إحدى الحالتين التاليتين
 ،منه ء أو جزكامل المستحقانتفاء . أ

  .منه ء أو جز كامل المستحقتطهير. ب
 .يتم إلغاء اإلقرار بمستحق بقيمته المحاسبية الصافية. 25

 قرارات تطهير المستحقات 

د المحاسبي لقرارات تطهير المستحقات يختلف التقيي. 26
تمس أو ال تمس من أسس المستحقات وحسب  إذا كانت ما حسب

  لدولة ا تستخلص لحسابما إذا كانت المستحقات 
 . الغير لحسابأو

التقييد المحاسبي لقرارات تطهير مستحقات يؤدي . 27
 إلى تقليص المبالغ التي ستستخلصها مستخلصة لفائدة الغير
 .الدولة لفائدة هذا األخير

 من أسس المستحقات قرارات التطهير التي تمس 
 تلغيهايمكن أن تكون المستحقات موضوع قرارات تطهير . 28

طرأت  ة ماديأخطاء تصحيح عند سيما هو الحالو .كليا أو جزئيا
 صدور قرار قضائي  في حالة إصدار سند االستخالص أوخالل
 . أو كذلك في حالة المصالحةق مستحال  مبلغ ضخّفي أو يلغ يباّت

29 .ات التطهير التي تمس من أسس المستحقاتد قرارتقي 
التي تم خاللها كخصم من اإليرادات وتلحق بالفترة المحاسبية 

 . هذه القراراتإصدار
  قرارات التطهير التي ال تمس من أسس المستحقات 

تتخذ قرارات التطهير التي ال تمس من أسس . 30
 شكل تخّل عن إمالدولة ا مستخلصة لحسابالمستحقات ال

 تطهير إما شكلقانون في إطار عفو والحقات بمقتضى المست
 .إداري سيما على إثر قرار تخفيض جزئي أو كلي أو قرار طرح

يسجل التخلي عن هذه المستحقات كأعباء تسيير ضمن . 31
 ذي يتناولرصيد الفترة وذلك طبقا لمعيار حسابات الدولة ال

   .ألعباءا

  المعلومات المطلوبة
 :يضاحات المعلومات التاليةيجب أن تتضمن اإل. 32

 ،هاراتتغيكذلك صنف وال مستحقات الدولة حسب  فيقائمة) أ(

تبين أقدمية مستحقات الدولة بتاريخ الختم، بما في  قائمة) ب(
 لتحديد تي أخذتها الدولة بعين االعتبارذلك المؤشرات ال

  القيمة،اتانخفاض

 بيان للنموذج اإلحصائي،) ت(

  : من المستحقاتبالنسبة لكل صنف) ث(

 ة برصيد الفترة،سجل مبلغ انخفاضات القيمة الم-

مبلغ االستردادات على انخفاضات القيمة المسجلة برصيد  -
  الفترة،

المستحقات التي تم إلغاء اإلقرار بها مع ذكر أسباب  مبلغ -
، بخالصهاانتفاء المستحقات (خروجها من موازنة الدولة 

  .)…رتطهي

  تطبيقتاريخ الدخول حيز ال
يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المتعلقة بالفترات . 33

 .2022المحاسبية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 

  االنتقاليةاألحكام 
 المتبقي  بمبلغها حسابات الدولةدرج المستحقات ضمنت .34

 الموازنة االفتتاحية بعد خصم ب هاميتقديتم  ولالستخالص
   .انخفاضات القيمة

  

يتعّلق  2019 أكتوبر 16ار من وزير المالية مؤرخ في رق
ة الخاصبالمصادقة على معيار حسابات الجماعات المحلي 

  .بالمستحقات
 إن وزير المالية،

  بعد االّطالع على الدستور،

 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29عدد القانون األساسي وعلى 
  المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،2018ماي 

 مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى
 وعلى جميع 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

 من القانون 87النصوص التي نّقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 
 المتعّلق 2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013 لسنة 54عدد 

 ،2014بقانون المالية لسنة 

 21 المؤرخ في 2015 لسنة 222 عدد وعلى األمر الحكومي
 والمتعّلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس 2015ماي 

الوطني لمعايير الحسابات العمومية كما تم تنقيحه بمقتضى األمر 
  ،2016 مارس أول المؤرخ في 2016 لسنة 283الحكومي عدد 

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعّلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعّلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 .وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

  :قرر ما يلي

الفصل األول ـ تمت المصادقة على معيار حسابات الجماعات 
 . والملحق بهذا القرار بالمستحقاتلية المتعّلقالمح
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 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
  .التونسية

  .2019 أكتوبر 16تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  وزير المالية
 رضا شلغوممحمد 

  

  معيار حسابات الجماعات المحلية

  المستحقات: 06م ح ج م 

  الهدف

يهدف هذا المعيار إلى ضبط المعالجة المحاسبية . 1
جماعات المحلية طبقا لمبادئ المحاسبة االستحقاقية ال لمستحقات

أهمية من تقييم  المعلومة المالية  تمكين مستعمليغايةبوذلك 
 والمخاطر المرتبطة جماعات المحليةمستحقات ال

 ستحقاتبالمقواعد اإلقرار   هذا المعيارويتناول  .باستخالصها
تها وإلغاء اإلقرار بها والتقييد المحاسبي النخفاض قيمها وتقييم
  .ضمن اإليضاحاتها  المعلومات المطلوبة في شأنوكذلك

  مجال التطبيق

التي  جماعات المحليةا المعيار على مستحقات الذيطبق ه. 2
 كونوت. الغير لهذه األخيرة والمستحقة على لراجعة المبالغ اتمثل

  . المدىة أو طويلةصيرمستحقات قال
 من  التي تتناولها مقتضيات هذا المعيارمستحقاتالتتكون . 3

  :األصناف التالية

  باألداءات والمعاليم المحلية، المتعلقةالمستحقات ) أ(

  المحّلي، بالملكالمستحقات المتعلقة ) ب(

  بالبيوعات وإسداء الخدمات،المتعلقةالمستحقات ) ت(

تحمل الجماعة المحلية لديون   عنالمستحقات الناتجة) ث(
   مالية،

  ، الخطايابالمخالفات والمستحقات المتعلقة ) ج(

 .خرىاألمستحقات وال) ح(
 :ال يطبق هذا المعيار على. 4

والمساهمات في  ةمساهمسندات ال بالمتصلةالمستحقات ) أ(
جماعات المحلية ال معيار حسابات عموضو األموال المخصصة،

 المالية، ألصول الثابتةالذي يتناول ا

 معيار عموضو جماعة المحلية، الالمسندة من قبلالقروض ) ب(
  جماعات المحلية الذي يتناول األصول الثابتة المالية،الحسابات 

 عاألقساط المدفوعة لمزودي األصول الثابتة، موضو) ت(
جماعات المحلية اللذين يتناوالن األصول المعياري حسابات 

 .ة واألصول الثابتة غير الماديةالثابتة المادي

  المفاهيم 

  :تي ذكرها في هذا المعيار الدالالت التاليةللمصطلحات اآل. 5

في  قانوني أو تعاقدي  أصل ناتج عن حقو هقمستحال
تمثل في وي. الغير من  السيولة أو ما يعادللسيولة االحصول على
  .ماضيةث احدأ نتيجة جماعة المحلية الفيهاموارد تتحكم 

لمنافع معتبرة غير نهائية ل خسارة وه قانخفاض قيمة مستح
 في انخفاض ينتج عنها  لهذا المستحقاالقتصادية المستقبلية

  . المرتقبهاستخالص

 يمكن يلذالمقدر ا لمبلغا  هيلالستخالص القيمة القابلة
  . مستحق في صورة استخالص قبضه للجماعة المحلية

  ادرة عن سلطة قضائية  هو وثيقة صسند االستخالص
أو إدارية تنشأ على أساسها حقوق الجماعة المحلية في الحصول 

  . السيولة أو ما يعادللسيولة اعلى
 المصطلحات المعرفة باإلطار المرجعي للمعلومة المالية تتخذ

 جماعات المحليةالمعايير حسابات ب القطاع العمومي وذواتل
  .ذا المعيار نفس المعنى الذي وردت به في هاألخرى

  قواعد اإلقرار
6 .جماعة المحليةق اليستجيب التقييد المحاسبي لمستح 

 وهو ما يترتب عنه تقديم  للشروط العامة للتقييد المحاسبي ألصل
توفر الشرطين التاليين عند جماعة المحليةق بموازنة الالمستح:  

 ،هفي الجماعة المحليةتتحكم ) أ(

  . أمينةبصفة  تقييمهيمكنو) ب(

7 .على الجماعة المحليةق قدرة يقتضي التحكم في المستح 
  هذاالمنافع االقتصادية المستقبلية المتأتية من االستفادة من

ل المخاطر ذات الصلةقالمستحوتحم .  
 بالفترة  الجماعة المحليةتلحق مستحقاتيجب أن . 8 

 أنيجب و.  االستخالصد التي تم خاللها إصدار سنالمحاسبية
 لم تنتف ها طالما أنجماعة المحليةاللمستحقات بموازنة تسجل ا

  .قانونا
طبقا لمقتضيات اإلطار المرجعي للمعلومة المالية لذوات . 9

 مقاصة بين مستحقات  القيام بأيةجوزيال مومي، القطاع الع
   . الراجعة للغير ذاتهديونالوجماعة المحلية على الغير ال

  قواعد التقييم
  التقييم األولي

 وجبالمبلغ المستب ا أوليجماعة المحليةتقيم مستحقات ال. 10
حدد الم المبلغ  لفائدة الجماعة المحلية والذي يوافق الغيرعلى

  .االستخالص بسند
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  التقييم الالحق

جماعة المحلية التضاف مصاريف التتبع لمستحقات . 11

 .المقيدة أوليا وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل

الختم، تضاف أيضا فوائد التـأخير إلى عند تاريخ . 12

جماعات  الجماعة المحلية وتقيد طبقا لمعيار حساباتالمستحقات 

 .المحلية الذي يتناول إيرادات العمليات بمقابل مباشر

 انخفاضات قيمة المستحقات 

 عند ختم كل فترة محاسبية جماعة المحليةيجب على ال. 13

لمجموعة من ق أو مستحمبلغ القابل لالستخالص لالأن تقدر 

يمكن أن . باألصول بالمبلغ المسجل هالمستحقات بهدف مقارنت

 النخفاض قيمة جماعة المحليةتؤدي هذه المقارنة إلى تسجيل ال

القيمة  وذلك عندما تكون  أو مجموعة من المستحقاتقمستح

 .ص أقل من القيمة المحاسبية الصافيةالقابلة لالستخال

  :ض للقيمة عندما انخفا يقع تحمل.14

وقوع عن  ناتجنخفاض القيمة ال موضوعي مؤشريوجد ) أ(

 ،قأحداث بعد التقييد األولي للمستحعدة حدث أو 

ستقبلية  التدفقات النقدية المعلى الحدث ويؤثر هذا) ب(

 ،ق أو لمجموعة من المستحقات لمستحالمقدرة

 . بصفة أمينةمبلغ انخفاض القيمة قديريمكن تو) ت(

 جمع جماعة المحليةتاريخ كل ختم، يجب على العند . 15 

 إمكانية وجود مؤشر موضوعي لتقدير ضروريةكل المعلومات ال

على يمكن و .النخفاض قيمة مستحق أو مجموعة من المستحقات

 :سبيل الذكر األخذ بعين االعتبار المؤشرات التالية

  لجنة المراجعة،  لدىاتاالعتراض) أ(

  المختصة،لمحاكم لدى ااتاالعتراض) ب(

أي مبلغة من قبل ال للمدين الهامةمالية الصعوبات ال) ت(

 ، العمله المختصة وفقا للتشريع الجاري بهياكلطرف معني إلى ال

 إجراءات إعادة الهيكلة أو االحتمال المتزايد افتتاح) ث(
 إلفالس المدين،

 التوقف عن النشاط، ) ج(

ر مواتية من شأنها وضعية اقتصادية وطنية أو محلية غي) ح(
  أن تؤثر على الوضع المالي للمدينين،

خالل فترة أو عدة دفوعات بعنوان مستحق  غياب أية) خ(
 فترات محاسبية،

 .أقدمية المستحق) د(
 الضمانات  المستحقات باعتبارانخفاضات قيمةيتم تكوين . 16

 . المتحصل عليها

عن ا  مبلغ مخصصات انخفاضات القيمة إمتقديريمكن . 17
مجموعة لق أو من خالل نموذج إحصائي  كل مستحفحص طريق

ر نسبة ي تبرمن المّتبعةالطريقة  ٌتمكن يجب أن. من المستحقات
 بالنسبة لكل صنف من أصناف عتمدةالم القيمة انخفاضات

 .المستحقات

 يكون ت التيحاالالحصائي في اإلنموذج اليوصى باعتماد . 18 
 مما يحول دون  الصنف مرتفع جداعدد المستحقات من نفسفيها 

من   متأتيةعلى غرار المستحقات الالقيام  بفحص فردي للمستحقات، 
 .األداءات والمعاليم  المحلية

يتم تسجيل مخصصات انخفاضات قيمة المستحقات . 19
 . ضمن أعباء التسيير

  المستحقات قيمةاتاستردادات على انخفاض

إعادة فحص المبالغ  تؤدييمكن أن  بتاريخ الختم،. 20 
القابلة لالستخالص بالنسبة للمستحقات التي تم تسجيل 

 إلى مالحظة أن القيمة القابلة انخفاضات قيمة في شأنها
يجب . للمستحقاتلالستخالص تفوق القيمة المحاسبية الصافية 

 خسارة ةلقيمة عند انتفاء أياسترداد على انخفاض ال يتسج
 الخطر لمحلية أو عند تقلصالجماعة امحتملة على مستحقات 

 .األولي انخفاض القيمة المالحظ عند
كانت لمستحقات التي ل بالنسبة استردادسجل كذلك  ي.21
 :عندما انخفاض قيمة موضوع

 ،نتفي المستحق باستخالصهي) أ(

 .يلغى المستحق أو يخفض تبعا لقرار تطهير) ب(

 على انخفاضات قيمة المستحقات استرداد تقييد  يجب.22

  . ضمن رصيد الفترةكإيراد

  إلغاء اإلقرار

23 .ق ق يتم إلغاء اإلقرار بمستحفي أو جزء من مستح

  :إحدى الحالتين التاليتين

 ،منه ء أو جزكامل المستحقانتفاء ) أ(

  .منه ء أو جز كامل المستحقتطهير) ب(
 .بقيمته المحاسبية الصافيةلغاء اإلقرار بمستحق يتم إ. 24

 ستحقات قرارات تطهير الم

المستحقات  د المحاسبي لقرارات تطهيريختلف التقيي. 25
  .تمس أو ال تمس من أسس المستحقات  إذا كانتحسب ما

  التطهير التي تمس من أسس المستحقات تقرارا

 تلغيهايمكن أن تكون المستحقات موضوع قرارات تطهير . 26
أت طر ة ماديأخطاء تصحيح عند سيما هو الحالو .كليا أو جزئيا

 صدور قرار قضائي  في حالة إصدار سند االستخالص أوخالل
 . أو كذلك في حالة المصالحةق مستحال  مبلغضخّفي أو يلغ يباّت
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27 .التي تمس من أسس المستحقات تطهير الد قرارات تقي

التي تم خاللها  ة المحاسبيبالفترةكخصم من اإليرادات وتلحق 

  .إصدار هذه القرارات

  التي ال تمس من أسس المستحقات ر تطهيالقرارات 

التي ال تمس من أسس تطهير ال قرارات تتخذ. 28

قانون في هذه األخيرة بمقتضى ال عن شكل تخّلالمستحقات إما 

سيما على إثر قرار تخفيض إداري تطهير  وإما شكلإطار عفو 

جزئي أو كلي أو قرار طرح أو قرار شطب مستحقات من قبل 

 .مجلس الجماعة المحلية

 ضمن كأعباء تسييرمستحقات ال  هذه التخلي عنيسجل. 29

الذي  الجماعات المحلية  حساباتمعيارل ارصيد الفترة وذلك طبق

  .األعباءيتناول 

 المعلومات المطلوبة 

 :المعلومات التاليةاإليضاحات يجب أن تتضمن . 30

الصنف  حسب الجماعة المحليةمستحقات في  قائمة) أ(

 اتها،رتغيكذلك و

 الجماعة المحلية بتاريخ مستحقات أقدمية تبين قائمة) ب(

بعين  التي أخذتها الجماعة المحلية بما في ذلك المؤشرات الختم،

 ، القيمةات انخفاضاالعتبار لتحديد

 ،بيان للنموذج اإلحصائي) ت(

  :المستحقاتمن صنف بالنسبة لكل ) ث(

 ، برصيد الفترةسجلة القيمة المات انخفاضبلغم -

 برصيد سجلة القيمة المضات انخفاات علىسترداداال لغبم -
  ،الفترة

مع ذكر أسباب  المستحقات التي تم إلغاء اإلقرار بها  مبلغ-
انتفاء المستحقات (خروجها من موازنة الجماعة المحلية 

  ...).بخالصها، تطهير

  دخول حيز التطبيق ال تاريخ

لمنصوص يدخل هذا المعيار حيز التطبيق وفقا لألجل ا. 31
 2018 لسنة 29 من القانون األساسي عدد 390عليه بالفصل 

 .المتعّلق بمجلة الجماعات المحلية 2018 ماي 9المؤرخ في 

  األحكام االنتقالية

ضمن حسابات الجماعة المحلية  مستحقاتال درجت .32
بمبلغها المتبقي لالستخالص ويتم تقديمها بالموازنة االفتتاحية 

 .القيمةانخفاضات  خصم بعد

 يتعلق 2019 أكتوبر 16مؤرخ في قرار من وزير المالية 
  .بضبط مضمون الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل

  إن وزير المالية،

  بعد االطالع على الدستور،

وعلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية الصادرة بالقانون 
 كما تم تنقيحها 2000 أوت 9 المؤرخ في 2000 لسنة 82عدد 

 لسنة 56وإتمامها بالنصوص الالحقة وآخرها القانون عدد 
 المتعلق بقانون المالية 2018 ديسمبر 27 المؤرخ في 2018
   مكرر منها،38 وخاصة الفصل 2019لسنة 

 أفريل 23 المؤرخ في 1991 لسنة 556وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي 1991

 2019 لسنة 491ممته وخاصة األمر الحكومي عدد نقحته أو ت
 ،2019 جوان 10المؤرخ في 

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
  . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2017سبتمبر 

  :قرر ما يلي

الفصل األول ـ يضبط هذا القرار مضمون الوثائق المبررة 
 مكرر من 38لسياسة أسعار التحويل المنصوص عليها بالفصل 

  .مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية

 ـ تتضمن الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل 2الفصل 
علقة بمجمع المشار إليها بالفصل األول من هذا القرار الوثائق المت

المؤسسات الذي تنتمي إليه المؤسسة موضوع المراجعة المعمقة 
  ).جذاذة محلية(والوثائق المتعلقة بهذه األخيرة ) جذاذة رئيسية(

 ـ يجب أن تتضمن الجذاذة الرئيسية المعلومات 3الفصل 
  :التالية

  :الهيكلة التنظيمية. 1

لمؤسسات رسم بياني للهيكلة القانونية والرأسمالية لمجمع ا
  .وكذلك التوزيع الجغرافي للمؤسسات القائمة بذاتها

  :مجاالت النشاط. 2

  المصادر الهامة ألرباح مجمع المؤسسات،. أ

وصف لسلسلة التموين المتعلقة بالخمسة منتجات أو خدمات . ب
األساسية التي توفرها مؤسسات المجمع وكذلك كل منتوج أو خدمة 

  معامالت المجمع، من رقم % 5أخرى يوفر أكثر من 

قائمة ووصف لالتفاقات الهامة المتعلقة بإسداء الخدمات . ج
بين المؤسسات المنتمية للمجمع باستثناء االتفاقات المتعلقة 

وتشمل هذه المعلومات وصف لقدرات . بخدمات البحث والتطوير
المواقع األساسية التي توفر الخدمات الهامة والسياسات المعتمدة 


