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  .قانونياـ الموارد المختلفة وكل المقابيض األخرى المرخص فيها   اإلشراف،ـ اإلعانات والهبات والوصايا المرخص فيها من قبل سلطة    والبحث،التصرف والتكوينـ االعتمادات الممنوحة للمدرسة من ميزانية الدولة بعنوان   : ـ تتكون موارد مدرسة الطيران ببرج العامري من 33الفصل   التنظيم المالي لمدرسة الطيران ببرج العامري  الباب الثالث  .الدفاع الوطنياختصاص إدارة وتقنيات التصرف ويقع تعيينهما بقرار من وزير ران ورئيس مصلحة الشؤون المالية من بين ضباط جيش الطي ـ يتم اختيار رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية 32الفصل   .التصرف ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطنيمن بين الضباط السامين لجيش الطيران اختصاص إدارة وتقنيات  ـ يتم اختيار رئيس دائرة الشؤون اإلدارية والمالية 31فصل ال  .ـ مصلحة الشؤون المالية  ـ مصلحة الشؤون اإلدارية،  : ـ تتكون دائرة الشؤون اإلدارية والمالية من 30الفصل   .مشروع ميزانيتها السنويةفي األفراد التابعين لمدرسة الطيران ببرج العامري، وبإعداد  ـ تكلف دائرة الشؤون اإلدارية والمالية بالتصرف 29الفصل   دارية والماليةدائرة الشؤون اإل  القسم الخامس  .الوطنيالسامين لجيش الطيران ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع  ـ يتم اختيار آمر هيكل اإلسناد من بين الضباط 28الفصل   .العامريللتكوين ولتنفيذ المهام المناطة بعهدة مدرسة الطيران ببرج  ـ يكلف هيكل اإلسناد بتوفير الوسائل الالزمة 27 الفصل  هيكل اإلسناد  القسم الرابع  .الدفاع الوطنيالطيران وذلك حسب االختصاص، ويقع تعيينهم بقرار من وزير  من هذا األمر الحكومي، من بين ضباط جيش 24 و22بالفصلين  ـ يتم اختيار مديري األقسام المنصوص عليهم 26الفصل 

ة المخالفة لهذا األمر  ـ تلغى جميع األحكام السابق37الفصل   .العامري بقرار من وزير الدفاع الوطني ـ يضبط النظام الداخلي لمدرسة الطيران ببرج 36الفصل   أحكام ختامية  الباب الرابع  .طبقا ألحكام مجلة المحاسبة العموميةببرج العامري وهو مكلف بتنفيذ عمليات القبض والدفع للمؤسسة مدرسة الطيران  ـ يتم تعيين عون محاسب لدى 35الفصل   .ـ نفقات التنمية  ـ نفقات التصرف،  :على  ـ تشتمل ميزانية مدرسة الطيران ببرج العامري 34الفصل                    محمد رضا شلغوم  ةوزير المالي  عبد الكريم الزبيدي  وزير الدفاع الوطني  اإلمضاء المجاور    .2018 فيفري 13تونس في   .الرسمي للجمهورية التونسيةفيما يخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد  ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل 38الفصل   .الحكومي

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

    
 ديسمبر 30 المؤرخ في 1996 لسنة 112القانون عدد وعلى   الدستور،الع على بعد االط  إن وزير المالية،  .السياسية والوحدات ذات األهداف غير الربحية األخرىبالمصادقة على معيار المحاسبة الخاص بالجمعيات واألحزاب  يتعلق 2018 فيفري 13قرار من وزير المالية مؤرخ في    

 سبتمبر 24 المؤرخ في 2011 لسنة 87وعلى المرسوم عدد   منه، 7 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وخاصة الفصل 1996
   منه،23 المتعلق بتنظيم األحزاب السياسية وخاصة الفصل 2011
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 سبتمبر 24 مؤرخ في 2011 لسنة 88وعلى المرسوم عدد 
 ديسمبر 30 المؤرخ في 1996 لسنة 2459وعلى األمر عدد    منه،39 المتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة الفصل 2011
 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2018 فيفري 13تونس في   .التونسية بالرائد الرسمي للجمهورية  هذا القرار ـ ينشر2الفصل   ).45م م (السياسية والوحدات ذات األهداف غير الربحية األخرى معيار المحاسبة المتعلق بالجمعيات واألحزاب : تي ذكره واآلالقرار الفصل األول ـ تمت المصادقة على معيار المحاسبة الملحق بهذا  :قرر ما يلي   . المتعلق بالمصادقة على اإلطار المرجعي للمحاسبة1996

 غومرضا شلمحمد   وزير المالية

ويمكن . إلى توفير معلومات تلبي حاجيات المانحين والمنخرطينتهدف القوائم المالية للهياكل ذات أهداف غير ربحية أساسا   .لمستعملي القوائم الماليةأمرا هاما لتوفير المعلومات المالية التي تلبي الحاجيات الخاصة   من مسألة تنميط مسك محاسبتها وتنوع مصادر تمويلها يجعل الهام ماعيتاالجفغاياتها غير الربحية ودورها . أكثر من مستوىتعتبر الهياكل ذات األهداف غير الربحية وحدات خاصة على    توطئة   م م  األخرى هداف غير الربحيةاألواألحزاب السياسية والوحدات ذات   معيار المحاسبة المتعلق بالجمعيات   الهيئات (ون كذلك صالحة لهيئات الّتسيير لهذه المعلومات أن تك   .ذات أهداف غير ربحية األخرى ومنها الوحدات الوحداتيعتمد أيضا كمرجع من قبل تصادية  ذات الطابع العام، ويمكن  أن المالية للمؤسسات االقو المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات ، طريقة إعداد القوائم   ديسمبر  المؤرخ في  لسنة باألمر عدد يخص اإلطار المرجعي للمحاسبة المالية، المنصوص عليه   .وللدولة وللمجتمع المدني) المديرة

محاسبة الخزينة أو محاسبة بمع ما يسمى الّتعهد تتضارب هذه العمليات عند وقوعها وليس عند خالصها، ففرضية محاسبة إذ يجب تقييد . التي تقوم بها الوحدات ذات أهداف غير ربحيةكما تعتبر فرضية محاسبة الّتعهد أساسية عند تقييد العمليات المرجعي للمحاسبة المالية، لوحدة المحاسبية التي ينص عليها اإلطار  االتفاقيةالنسبية وكذلك ذات أهداف غير ربحية للتوازن بين المنافع والتكلفة واألهمية  يجب األخذ بعين االعتبار عند إعداد القوائم المالية للوحدات  لوحدات ذات أهداف غير ربحية االمعلومات المالية، فإن محاسبة هذا، وانطالقا من مبدأ ضمان صحة وجدية وشفافية   . الّتدفقات ربحي  إدراج بعض التعديالت التي تتطلبها طابعها غير ال ينص عليه نظام المحاسبة للمؤسسات مع حسب ما تنظميجب أن  .وخصوصية مجال نشاطها . هاالخارجين والداخلين للقوائم المالية وتحسين جودة التصرف في لمختلف المستعملين الجيدة دعم اإلبالغ  عن المعلومة اتجاهفي يعالج المتطلبات الخاصة للوحدات ذات أهداف غير ربحية وذلك يهدف هذا المعيار إلى ضبط مرجع محاسبي متناسق  .األهداف .حاسبة للمؤسساتوذلك طبقا ألحكام نظام الم على دفاتر المحاسبة والحسابات باالعتمادللقواعد المحاسبة  ومن ضبط موحد لإلبالغ الماليللمحاسبة، من توفير أكثر شفافية النوعية للمعلومة المالية كما تم ضبطها باإلطار المرجعي  الميزات احترامويجب أن يمّكن هذا المرجع، باإلضافة إلى  .  مختلف األموالاستعمالوالطريقة التي تم بها والمانحين والمنخرطين من تقييم الوضعية المالية للوحدة مالية تمكن مختلف المستعملين  وخاصة منهم الممولين ر ربحية من شأنها أن توفر قوائم خاصة للوحدات ذات أهداف غيالمؤسسات التجارية والصناعية، فإنه يجب أن يتم تحديد قواعد  أنشطة الوحدات ذات أهداف غير ربحية عن أنشطةبعض الوحدات ذات أهداف غير ربحية ، غير أّنه  وباعتبار اختالف   تطبق أغلب قواعد نظام المحاسبة للمؤسسات على  . :الرئيسية التالية تشمل موائمة نظام المحاسبة للمؤسسات الجوانب  . تتعلق بالقوائم المالية، أحكاما - . أحكاما تتعلق بالمعالجات المحاسبية الخاصة- أحكاما تتعلق بتصنيف للحسابات،- أحكاما تتعلق بالتنظيم المحاسبي،-
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. بة طبقا للتشريع الجاري به العملالخاضعة لمسك محاسالسياسية والوحدات ذات أهداف غير ربحية األخرى  يطبق هذا المعيار على الجمعيات واألحزاب  .مجال التطبيق ،               م م    معيار المحاسبة  الهياكل الرياضية الخاصة التي تعتمد-  :الربحية الخاضعة لمعايير محاسبة خاصة ومحددة مثل  غير األهداف ال يطبق هذا المعيار على الهياكل ذات  .  .وذلك بغض النظر عن شكلها القانوني ال يطبق هذا المعيار على الوحدات ذات أهداف ربحية  . إسناد القروض الصغيرة التي   الجمعيات المرخص لها في- ،       وم م   وم م تعتمد معايير المحاسبة م م  غير أنه، بالّنسبة للجوانب . بالوحدات ذات أهداف غير ربحية يعالج هذا المعيار الجوانب المحاسبية الخاصة  . .المحاسبة للمؤسساتيشملها هذا المعيار فيجب أن تطبق أحكام نظام التي ال  :الوحدات ذات أهداف غير ربحية  :تي ذكرها في هذا المعيار الدالالت التاليةللمصطلحات اآل  مفاهيم :التاليةوتتميز الوحدات ذات األهداف الغير ربحية أساسا بالخصائص .أو للجهات الممولة لها  ألعضائها  اقتصاديةتهدف أساسا إلى الحصول على منافع أخرى والتي ال تصدر عموما سندات ملكية قابلة للتحويل وال أو لغايات ، تعليمية، دينية، إنسانية، سياسية اجتماعيةلغايات  تعتبر الوحدات ذات أهداف غير ربحية هياكل محدثة  . وائد  جمع أموال من المانحين دون أن يكون لهم مقابل ذلك ف- .أو أرباح تتناسب مع أموالهم الممنوحة .لغايات ربحية القيام بأنشطة أخرى غير بيع السلع وتسديد الخدمات - .تصفية الوحدة ذات أهداف غير ربحيةأو للشراء أو تمكن من الحصول على األرباح المتبقية في حالة    ليس لديها سندات ملكية محددة قابلة للبيع أو للتحويل - . أطراف مستقلة المصالح في السوق وذلك في تاريخ التقييمأصول أو دفعه مقابل تحويل خصوم في إطار مبادلة عادية بين  مقابل بيع استالمههي الثمن الذي يقع  : يمة الصحيحةالق ثر عملية بيع إهي مقدار الثمن الذي يمكن الحصول عليه    :القيمة القابلة للتحقيق  عنصر ما

. هي الرصيد المتبقي من األصول بعد طرح جميع الخصوم   :األصول الصافية. المتوقعة  بعد طرح تكاليف التفويتاستعمالهاأصل ما عند نهاية مدة  هي المبلغ الصافي الذي يمكن الحصول عليه عند تعويض   :تخلصةالقيمة المس المعتمد بالّنسبة " األموال الذاتية"ويعوض هذا المصطلح  .بحيةللمؤسسات الر .عناصر الخصوم وذلك بدون مقابل يسند لصاحب اإلسهاملفائدة الوحدة  ذات أهداف غير ربحية أو دفع أو طرح عنصر من توافق تحويل سيولة أو ما يعادل السيولة أو أصول أخرى   :  اإلسهامات هي اإلسهامات التي يجب أن تستعملها  الوحدة  ذات أهداف    :اإلسهامات  المخصصة ...أصول ثابتة أو لتسديد دين، إلخ القتناءوتلك المخصصة ألعباء السنوات المحاسبية الموالية أو خاصة بين اإلسهامات  المخصصة ألعباء السنة المحاسبية الجارية ونميز . ر ربحية وفق تخصيص مصدره خارجي لغرض محددغي وتتفرع . تحويل موارد إلى الوحدة ذات األهداف غير الربحيةتمثل المنح شكال من أشكال المساعدات العمومية يترتب عنها   : المنح  دائمة على الموارد الممنوحةخارجي تحافظ بموجبه الوحدة ذات األهداف غير ربحية بصفة مصدره  يصوفق تخصتمثل صنفا خاصا من اإلسهامات    :مخصصات دائمة .استغالل ومنح استثمارالمنح إلى منح  ويكون ضبط الصندوق منفصال وذلك إلبراز . األخرى للوحدةيتعلق الصندوق المخصص  بنشاط منفصل عن األنشطة    :صندوق مخصص    .الدائمةتستجيب لتعريف اإلسهامات المخصصة أو لتعريف المخصصات وهي اإلسهامات التي ال ترتبط بأي عبء من األعباء والتي ال    :ت  غير مخصصةإسهاما   . وأعباء وأرباح وخسائروإيراداتو أصوال صافية و خصوما ويمكن أن يتضمن الصندوق، عندما يكون ذلك مناسبا، أصوال   ...) بالنسبة لألحزاب السياسية االنتخابية معين  كالحملة اهتمامأنشطة األبحاث، برنامج أو مجال  والتسيير العام للوحدة، اإلدارة(أو إلبراز الوجهة الموصى بها   ) من الدولة أو من المنخرطين(امات الممنوحة موارد اإلسه
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تسيير للهياكل المخولة ألخذ القرارات  يقدم هيكل ال .  أحكام تتعلق بالقوائم المالية  الجزء األول  .غياب مفاهيم خاصة ومحددة ضمن هذا المعيارللتطبيق بالّنسبة للوحدات ذات األهداف غير الربحية في حالة  تبقى المفاهيم المذكورة بنظام المحاسبة للمؤسسات قابلة - .الالزمة من قبل مستعمليهااتها الّنقدية وكل معلومة أخرى مفيدة بهدف أخذ القرارات تدفقالمالية للوحدات ذات أهداف غير ربحية  لقيس أدائها ومتابعة  تهدف القوائم المالية إلى توفير المعلومات حول الوضعية  .     عامة إلعداد وضبط القوائم الماليةاعتبارات -   .توقعهاعلى الوفاء بالدين ومستوى السيولة لديها ومقارنتها وضبط م نجاعة الوحدة وقدرتها الدوري ضروريا لمستعمليها وذلك لتقيي تمثل القوائم المالية آليات التبليغ التي يعد نشرها  .  . القادمةالمالية للسنة المحاسبية السابقة والميزانية التقديرية للسنة كل سنة وبعد ختم السنة المحاسبية، القوائم ...) الجلسة العامة( .قبل مستعمليهاوالدقة وذلك قصد تسهيل تحليلها وأخذ القرارات على ضوئها من  والثبات والخطر االستمراريةعناصر متجانسة لها نفس خاصيات  تضبط المعلومات المالية حسب طبيعتها وتجمع ضمن  . : منأهداف غير ربحية التي تنشرها الوحدات ذات تتكون القوائم المالية  .
 ةة الماليقائمة الوضعي
       قائمة اإليرادات واألعباء
     جدول الّتدفقات الّنقدية
 ةواإليضاحات حول القوائم المالي : المالية على ما يليعلى مستوى كل صفحة من القوائم  يجب على الوحدات ذات أهداف غير ربحية أن تنص  . جدول الّتدفقات الّنقدية،      واإليرادات واألعباء  والمدة التي تغّطيها قائمة قائمة الوضعية المالية تاريخ ختم -تمكن من التعريف بها،         الوحدة ذات أهداف غير ربحية وكل وسيلة أخرى اسم - ية وعند  الوحدة الّنقدية التي ضبطت بها القوائم المال- ويتم قبول األعداد التي تم جبرها طالما . االقتضاء بيان جبرها .تحترم األهمية النسبية .بالدينار التونسي تضبط القوائم المالية للوحدات ذات أهداف غير ربحية  .

الخصوم وال بين بنود األعباء بالمقاصة بين بنود األصول و بهدف الحفاظ على جودة المعلومة، ال يمكن القبول  .  .احتياجاتهاختم القوائم المالية حسب وتستطيع هذه الوحدات تغيير تاريخ . ديسمبر من كل سنة ي في أهداف غير ربحية، نهاية السنة اإلدارية التي تنتهيوافق تاريخ ختم القوائم المالية للوحدات ذات  . فإنه ...) كالتظاهرات والندوات واالجتماعات( أهداف غير ربحية ال أنه بالّنسبة لبعض األنشطة التي تتضمنها الوحدات ذات إ  .يرادت إال إذا كان ذلك مسموح به بمقتضى معايير محاسبيةواإل ادات واألعباء ضمن إيضاحات القوائم  تقدم تفاصيل اإلير-  .ضمن القوائم المالية إلى تقديم أفضل لنتائج هذه األنشطة االختيار يؤدي هذا -  :يسمح بالمقاصة بين اإليرادات واألعباء شرط أن . دائمة من سنة إلى أخرى المقاصة كطريقة محاسبية فيجب تطبيقها بصفة اختياروإذا تم   .المالية غير . قوائمها المالية حسب النماذج المحددة ضمن هذا المعياريجب على الوحدات ذات أهداف غير ربحية أن تضبط  . يجب أن يتم ضبط األرقام الموافقة للسنة المحاسبية السابقة .              المالية المقدمة المعلومة داللةرها أساسية لتحسين  تعتبأركانأنه يمكنها إضافة  .اإليضاحات حول القوائم المالية ما دام تأثيرها قائماويجب أن يستمر ضبط العناصر الخاصة بهذه البنود ضمن . بالّنسبة للسنة المحاسبية الجارية والسنة المحاسبية السابقةالمقدمة اليةالقوائم المضبط البنود التي رصيدها صفر ضمنويجب أن يتم ضبط كل بند هام بصفة منفصلة، غير أنه ال يتم   .  كل بند وركن من القوائم الماليةل ف غير تعكس القوائم المالية أداء الوحدة ذات األهدا . هيكل ومحتوى القوائم المالية - ذلك عبر مجموعة من تدفقاتها الّنقدية وربحية ووضعيتها المالية و وذلك عندما تتوفر قاعدة مالئمة .  مرتبطة بهاقتصاديةمنافع  التخلي عن أو الحصول إمكانية إلى يؤدى أننه أاقتصادي من ش بعين االعتبار ضمن القوائم المالية لكل حدث األخذيجب   . المؤشرات .بها ضمن اإليضاحات حول القوائم الماليةالمخصصة ضمن عمود مخصص لها أو ضمن إيضاحات خاصة يمكن إبراز المعلومات المالية المتعلقة بالصناديق  .  .نةلتقييمه بأما
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غير ربحية في شكل أصول الوضعية المالية للوحدات ذات أهداف تقدم قائمة الوضعية المالية، في تاريخ معين، صورة عن  . قائمة الوضعية المالية--  نعكسات المعامالت والوقائع افيها وكذلك عن االلتزامات ووبالخصوص عن الموارد البشرية والمادية والمالية التي يتحكم معلومات عن الوضع المالي للوحدات ذات أهداف غير ربحية  بالخصوصتقدم قائمة الوضعية المالية و وخصوم و أصول صافية .  قد تعدل من الموارد وااللتزاماتوالظروف التي ل وتساوي الخصوم جميع أو المتحكم فيها من قبل الهيك   المتحصل عليها االقتصاديةتوافق  األصول جميع الموارد  دات  ذات أهداف بالنظر إلى غياب دورة االستغالل لدى الوح  .البنية المالية للهيكل األصول الصافية إلى باإلضافةوتكون هذه الخصوم . التزاماتها ن عناصر األصول إفيها بالنسبة إلى مستعملي القوائم المالية، ف لديها والتعهدات المالية التي تتصرف األموالغير ربحية وألهمية    إسهامات مؤجلة - - خصم    مدخرات - - خصم   مزودون وحسابات مرتبطة بهم - - خصم  خصوم جارية أخرى  - - خصم مساعدات بنكية وغيرها من الخصوم المالية- - خصم      :الخصوم    أصول ثابتة غير المادية            --أصل    أصول ثابتة مادية--أصل    مالية  أصول-- أصل    أصول غير جارية أخرى--أصل   مخزونات اإلمدادات ومشتريات أخرى            -- أصل    المستحقات وحسابات المرتبطة بهم             --أصل    أصول جارية  أخرى                    --أصل  توظيفات وأصول مالية أخرى                             --أصل     السيولة وما يعادل السيولة             --أصل    :األصول  : والبنود التاليةاألركانعلى األقل الوضعية المالية  قائمة المنصوص عليها ضمن معايير المحاسبة، يجب أن تبرزواألحكام الخاصة  األهمية النسبيةاحترامفي إطار  .              قائمة الوضعية الماليةضبط   .ها وتأكدمالية  وترتب الخصوم بدورها ترتيبا تنازليا حسب استحقاقها ترتب ترتيبا تنازليا حسب قابليتها  للتحول إلى سيولة يجب أن 

ضبط قائمة لمعيار نموذج من هذا ايبرز الملحق عدد    فائض أو عجز السنة المحاسبية -ص .أ   فوائض أو عجز مؤجل -ص .أ   احتياطات -ص .أ  أصول صافية أخرى -ص .أ  االستثمار منح -ص .أ  ألصول الّثابتةل مخصصة إسهامات  -ص .أ   مخصصات دائمة      - ص.أ     : األصول الصافية   قروض  - - خصم  ية أخرى خصوم غير جار- - خصم تشتمل السيولة :السيولة وما يعادل السيولة-- أصل      : بنود األصول  : تيلوحدات ذات أهداف غير ربحية كاآلالمالية ل يحدد محتوى البنود والبنود الفرعية لقائمة الوضعية .  : محتوى بنود قائمة الوضعية المالية  .الوضعية المالية خاطر هامة تحويلها إلى مبالغ معروفة وسائلة وغير معرضة لمالسيولة هي توظيفات ألجل قصير ذات سيولة عالية ويسهل وما يعادل .  عليها والمداخيل التي تم تحقيقها من قبل الوحدةمن اإلسهامات  المتحصل والودائع قصيرة األجل المتأّتية خاصةالموجودة لدى الوحدات ذات أهداف غير ربحية على األموال  .  تؤدي إلى تغير في قيمتها يتضمن : المستحقات والحسابات المرتبطة بها -- أصل   األصول الّثابتةالمستحقات على األعوان والمستحقات على التفويت في مثلمستحقات غير تلك المتأّتية من تحقيق الّنشاط الجاري العادي  يحتوي هذا البند على : جارية أخرىأصول -- أصل   .كتوظيف لمواردها و المتحصل عليها في شكل إسهامات من قبل الوحدات ذات أهداف غير ربحية اقتناؤهاالسيولة التي تم التوظيفات ألجل قصير التي ال تدرج ضمن السيولة وما يعادل  تتضمن :توظيفات وأصول مالية أخرى-- أصل  من قبل الوحدة ذات أهداف غير ) عينيةإسهامات  (أو تحصيلها   ) سيولة(غير أنه لم يتم قبضها بعد تحصيلها بصفة معقولة،اإلسهامات التي يمكن تقدير قيمتها الصحيحة بصفة أمينة ويتأكد المستحقة في  تتمثل اإلسهامات. كاالجتماعات والتظاهرات التحصيل وكذلك المستحقات المتأتية من األنشطة الجارية انتظار في راكاتواالشتهذا البند المستحقات المتأّتية من اإلسهامات    . ربحية
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. أو كانت موضوع إسهاماتاقتناؤهاالجارية والتي تم يشمل على عناصر األصول المستعملة في إطار األنشطة    :مخزونات اللوازم والتموينات  األخرى--أصل  . يتسنى إدراجها ضمن األصول الّثابتةاألصول غير الجارية التي لم يضم هذا البند :أصول أخرى غير جارية--أصل  أصول (أهداف غير ربحية وتلك المرتبطة بنظام قانوني خاص ذا البند األصول الّثابتة التابعة للوحدات ذات ويضم ه. ربحية من قبل الوحدات ذات أهداف غير اقتناؤها أو التي تم االستثمارالمتحصل عليها في شكل إسهامات  عينية والمرتبطة بأنشطة هي األصول الّثابتة المادية : أصول ثابتة مادية  - -أصل   .والكفاالت المدفوعةتحقات المرتبطة باإلسهامات والسندات الّثابتة والودائع والمسويمكن أن نذكر على سبيل المثال ال الحصر سندات المساهمة .اقتنائها من قبل الوحدات ذات أهداف غير ربحيةفي شكل إسهامات  عينية والمرتبطة بأنشطة االستثمار أو التي تم  هي األصول المالية المتحصل عليها :أصول مالية-- أصل  األصول التي تراقبها للوحدات ذات أهداف غير ربحية  وتلكويضم هذا البند األصول الّثابتة التابعة . أهداف غير ربحية من قبل الوحدات ذات اقتناؤهاتي تم  أو الاالستثماربأنشطة المادية المتحصل عليها في شكل إسهامات عينية والمرتبطة  هي األصول الّثابتة غير :أصول ثابتة غير مادية - -أصل   ).تحت نظام اإليجار المالي لخصوم واألصول الفرعية ليحدد محتوى البنود والبنود    : واألصول الصافيةبنود الخصوم  ).أصول موضوع إيجار مالي (المرتبطة بنظام قانوني خاصو لوحدات ذات أهداف غير ربحية  المالية لقائمة الوضعيةالصافية ل ارية ربحية  وكذلك اآلجال ألقل من سنة على الخصوم الغير جهذا البند المساعدات البنكية الممنوحة للوحدات ذات أهداف غير يشمل :  مساعدات بنكية وخصوم مالية أخرى-خصم   :الخصوم:تيكاآل .والقروض المبرمة لتمويل الّنشاط الجاري .حسابات تسوية اإليرادات واألعباءالديون الجبائية والديون تجاه الصناديق االجتماعية وكذلك غير ديون المزودين ونذكر على سبيل المثال ديون األعوان،  يتضمن هذا البند الديون : خصوم أخرى جارية- خصم  .المواد والخدمات بتأجيل الدفع باقتناءالبند ديون المزودين والديون المرتبطة بها والمتعّلقة يشمل هذا : حسابات المرتبطة بهم المزودين وال-خصم 

.الوحدات ذات أهداف غير ربحية مرتبطة بنشاط التزاماتعن المخصصة لتغطية المخاطر و األعباء المحددة والمعروفة والّناتجة  يحتوي هذا البند على كل المدخرات : مدخرات-خصم  السنوات المحاسبية المستقبلية والمتعهد بها لتغطية أعباءيشمل هذا البند اإلسهامات  المخصصة من مصدر خارجي   : إسهامات  مؤجلة- خصم ).إيرادات مؤجلة( .عهايأهداف غير ربحية لتمويل استثماراتها و مشارآجال خالصها السنة والتي تم إبرامها من قبل الوحدات ذات  يتضمن هذا البند القروض التي تفوق : قروض- خصم     .األخرى الخصوم  بنود ضمندرجعناصر الخصوم طويلة األجل التي ال ت يشمل هذا البند : خصوم أخرى غير جارية- خصم  يحتوي هذا البند على :  مخصصات دائمة- صافي. أصل   األصول الصافية أهداف غير ربحية ذاتالوحدةتي يتعين علىاإلسهامات ال .  بها بصفة دائمة بموجب تخصيص من مصدر خارجياالحتفاظ تعالج طبقا المنح نوعا من المساعدات العمومية والتي يجب أن وتعتبر هذه ....) ، بناء، إنشاءاقتناء(مناسبة تراها لتحقيق ذلك  األصول الثابتة  وبأي طريقة أنواعمن الحصول على أي نوع من االستثمار المحولة من قبل الدولة لفائدة الوحدة بهدف تمكينها يتضمن هذا البند منح :  اإلستثمار منح- صافي . أصل  .لالستهالكالقابلة أي نوع من األصول الثابتة المادية أو غير المادية والقابلة أو غير  القتناءالمنخرطين أو المساهمين ما عدى الدولة والتي تصرف  من قبل استرجاعمات بدون حق ايحتوي هذا البند على اإلسه   إسهامات  مستثمرة في األصول الّثابتة-صافي . أصل  .ينص عليه اإلتفاق الحاصل مع الجهة المانحةضمن هذا البند أو ضمن نتيجة السنة المحاسبية وذلك وفقا لما د إيراد التوظيفات إما يوعندما يتم توظيف هذه األموال يقع  تقي   .قبل الجلسة العامة أو أي جهة مخولة من كاحتياطاتالسنوات المحاسبية السابقة التي تم تخصيصها  من فوائض االحتياطاتتتكون : االحتياطات -صافي . أصل  .االستثمارأو المخصصات الدائمة أو منح   البند على أي نوع من اإلسهامات غير إسهامات المنخرطين يحتوي هذا  : األصول الصافية األخرى-صافي . أصل  .  الخاص بالمنح العموميةم .لما جاء بمعيار المحاسبة م
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:يجب أن تتضمن قائمة اإليرادات واألعباء البنود التالية .أو العجز للسنة المحاسبية بعد مقارنة اإليرادات باألعباء  يجب على قائمة اإليرادات واألعباء أن تبرز الفائض  .  .قائمة اإليرادات واألعباء بحسب طبيعتها ضمن يتم ضبط اإليرادات واألعباء .  ضبط  قائمة اإليرادات واألعباء  ولتقييم قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية من ناحية أخرى موارد إضافية من ناحية استغالل مواردها وقدرتها على استعمالمفيدة لتقيم نجاعة ومردودية الوحدات ذات أهداف غير ربحية في من قائمة اإليرادات واألعباء تعد المعلومات المقدمة ض ..ربحيةالمحاسبية مبرزة بذلك أداء الوحدات ذات أهداف غير المتعّلقة بالسنة المحاسبية والتي تفرز فائضا أو عجزا للسنة تعكس قائمة اإليرادات واألعباء اإليرادات واألعباء  .   قائمة اإليرادات واألعباء-   .ين إيرادات وأعباء السنة المحاسبيةالفارق بهذا البند أداء الوحدات ذات أهداف غير ربحية ويتكون من يعكس :   فائض أو عجز السنة المحاسبية-صافي . أصل  .المحاسبية السابقة التي لم يتم تخصيصها بعدالمحاسبية السابقة ويحتوي كذلك على فوائض أو عجز السنوات أو أي جهة مخولة كانت قد بتت في حسابات السنة العامة الفوائض أو العجز التي تم إرجاء تخصيصها من قبل الجلسة البند على فوائض أو عجز السنوات المحاسبية السابقة أو جزء  يحتوي هذا : الفوائض أو العجز المؤجل- صافي . أصل :اإليرادات خيل األنشطة والتظاهرات مدا- إيراد  المنخرطيناشتراكات - إيراد  مشتريات مستهلكة للوازم وتموينات أخرى -عبء   األعباء   أرباح أخرى- إيراد المحاسبية حصص المنح واإلسهامات المدرجة بنتيجة السنة -  إيراد إيرادات مالية- إيراد  إسهامات أخرى- إيراد    إسهامات  غير نقدية- إيراد  منح التسيير - إيراد      مخصصات االستهالك والمدخرات-عبء     أعباء األعوان- عبء

هي المبالغ المدفوعة :  المنخرطيناشتراكات إيراد   :بنود اإليرادات  :تيآلات واألعباء كايفسر محتوى قائمة اإليراد .  :ضبط بنود قائمة اإليرادات واألعباء  . لهذا المعيارعدد توجد نماذج ضبط قائمة اإليرادات واألعباء ضمن الملحق     خسائر أخرى-عبء    أعباء مالية صافية-عبء    أخرى   أعباء جارية -عبء  من قبل المنخرطين بعنوان للوحدات ذات أهداف غير ربحية  يحتوي هذا البند :  مداخيل األنشطة والتظاهرات- إيراد  السنة المحاسبية الجاريةاشتراكات األنشطة  في  مداخيل التسجيل والمشاركة واإلشهار-ربحية خالل ممارستها لنشاطها، و يتضمن هذا البندمن قبل الوحدات ذات أهداف غير على المداخيل التي تم تحقيقها  يمكن تسجيل هذه اإليرادات . الوحدة والتظاهرات التي تنظمها بضاعة، (  المداخيل التي تم تحقيقها من خالل بيع السلع-  .بعد طرح األعباء المرتبطة بها .الّنشاطات الجارية للوحدةهي كل المساعدات العمومية النقدية المخصصة لتمويل    :منح تسيير - إيراد    ....)دراسات ( والخدمات...) مواد يتضمن هذا البند خاصة: نقدية  إسهامات غير-إيراد  . خاصة منها الفوائد وحصص أرباحالتوظيفات إيراداتيتضمن هذا البند :  إيرادات الّتوظيفات - إيراد  .ات الدائمةص المخصتستجيب لتعريف اإلسهامات  المخصصة أوالتنظيمية لمعلوم االشتراك كما تتضمن اإلسهامات  التي ال المدفوعة من قبل المنخرطين والتي تفوق المبالغ القانونية أو  يتضمن هذا البند باألساس المبالغ : إسهامات أخرى-إيراد   .ّنشاط الجاري و التي يمكن تحديد مبلغها بصفة أمينةخالل ال لالستهالكالمخصصة ...) بضائع، خدمات،(  العينية اإلسهامات المنح واإلسهامات المدرجة ضمن حصص -إيراد  يتضمن هذا البند استيعاب إسهامات   : إيرادات السنة المحاسبية منح استيعاب وة  المخصصة لتمويل األصول الثابتالمنخرطين   .االستثمار
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في  نذكر بالخصوص اٍألرباح المتأتية من التفويت في عناصرمثال ذلك . المحققة من قبل الوحدات ذات األهداف غير الربحية األرباح إدراجها ضمن البنود السابقة، يشمل هذا البند كلباإلضافة إلى اإليرادات التي ال يمكن :  أرباح أخرى- إيراد .ضرائب المرتبطة بنفقات األعوانوالومنها األجور وملحقات األجور واألعباء االجتماعية واألداءات يتضمن هذا البند نفقات األعوان :  أعباء األعوان-عبء .غير ربحيةالمقتناة التي تدخل في إطار الّنشاط الجاري للوحدات ذات أهداف يتضمن هذا البند المشتريات الصافية من تغير مخزونات السلع : وتموينات أخرى مشتريات مستهلكة لّلوازم -عبء   بنود األعباء   .المركزي والتي ال تتكرر بصفة متواترة ومنتظمةاألرباح الناتجة عن عمليات أو أحداث منفصلة عن النشاط اإلرث والوصايا والهبات والمفوت فيها من قبل الوحدة وكذلك لثابتة، إيرادات كل المواد المنقولة أو الثابتة المتأتية من األصول ا يحتوي هذا :  مخصصات االستهالكات والمدخرات- عبء  يشمل هذا البند كل األعباء :  أعباء جارية أخرى-عبء   .المحتملةاألصول وتهالكها  وكذلك مخصصات تغطية المخاطر واألعباء  عناصر النخفاض والمدخرات االستهالكالبند على مخصصات  .داءات والضرائبنشاطها الجاري مثل الخدمات الخارجية واألالوحدات ذات أهداف غير ربحية لتحقيق   تتحملهااألخرى التي .المالية المرافقة لهاالديون البنكية والقروض وخسائر الصرف صافية من األرباح يحتوي هذا البند على فوائد :  أعباء مالية صافية-عبء  ونذكر خاصة الخسائر . يتم إدراجها ضمن بنود األعباء السابقةاألخرى التي تتحملها الوحدات ذات أهداف غير ربحية والتي لم هذا البند على الخسائر يحتوي : خسائر أخرى - عبء  كذلك معلومات حول ، ويقدم االستثماروأنشطة التمويل وأنشطة خالل السنة المحاسبية ويقدم معلومات حول األنشطة الجارية يعكس جدول الّتدفقات الّنقدية تغير الوضعية المالية  .  جدول الّتدفقات الّنقدية -   .بكيفية متكررة أو منتظمةلوحدات ذات أهداف غير ربحية والتي ال يفترض أن تحدث لالّناتجة عن أحداث وعمليات منفصلة عن األنشطة الرئيسية الّثابتة، وكذلك الخسائر   األصول   عناصر في التفويت  من المتأّتية .األنشطة على الخزينة هذه انعكاسات

.  وأنشطة التمويلاالستثمارلممارسة أنشطتها الجارية وأنشطة تحصلت عليها الوحدات ذات أهداف غير ربحية وكيفية إنفاقها يقدم جدول الّتدفقات الّنقدية إفادات حول مصدر األموال التي  من مختلف األصناف  غير ربحية على الحصول على أموالالممولين ومانحي األموال من تقييم قدرة الوحدات ذات أهداف عملي القوائم المالية وخاصة ويمكن جدول الّتدفقات الّنقدية مست ) الطريقة المباشرة حسب(غير ربحية  النموذج المرجعي يطابق جدول الّتدفقات الّنقدية للوحدات ذات أهداف  .  .أن تحدث فيهاتدفقات نقدية ولمعرفة أهمية هذه الّتدفقات والفترات التي يمكن   في إمكانية تحقيق وتعتبر هذه المعلومات مفيدة للنظر  .أنشطتها والوفاء بالتزاماتها بها هذه األموال لمواصلة استعملتوالمصادر وكذلك الكيفية التي  كما . حول مختلف أصناف المقابيض والدفوعات األساسية لألموال الطريقة المباشرة قدرتها على تقديم معلومات اعتماديبرر   . تعديالت اعتبارا لخصوصيات األنشطة غير الربحيةبعض ال مع إدخال المنصوص عليه ضمن المعيار العام للمحاسبة م م  الواجب   إلى المعلومات اعتبارا من حيث الداللة أنجعتعتبر  ة على مستوى الجزء إبرازها ضمن جدول الّتدفقات الّنقدية وخاص .تدفقات نقدية مرتبطة بالّنشاط الجاري(األول منه  :لة بأنشطة االستثماربالّنسبة للعناصر المّتص    دفوعات أخرى متصلة باألنشطة الجارية-ت ن    دفوعات األجور المسددة لألعوان -ت ن    دفوعات المبالغ المسددة للمزودين-ت ن     واإلسهامات مقابيض المداخيل األخرى-ت ن    مقابيض منح التسيير-ت ن    مقابيض مداخيل األنشطة والتظاهرات-ت ن    كاتاالشترا مقابيض -ت ن   الّتدفقات الّنقدية المّتصلة بالّنشاط الجاري   :ة الجاريات بالّنشاطبالنسبة للعناصر المتصلة:والبنود الفرعية التاليةيجب أن يبرز جدول الّتدفقات الّنقدية على األقل البنود  .   .المتأّتية من تفويت في أصول مالية المقابيض - ت ن    أصول ماليةاقتناء الدفوعات المتأّتية من - ت ن   مادية المقابيض المتأّتية من التفويت في أصول ثابتة غير -ت ن   مادية أصول ثابتة مادية وغير اقتناء الدفوعات المتأّتية من -ت ن   باالستثمارالّتدفقات الّنقدية المّتصلة 
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:بالّنسبة للعناصر المّتصلة بأنشطة التمويل خصصة  المقابيض المتأّتية من اإلسهامات  الم-ت ن    المقابيض المتأّتية من منح االستثمار- ت ن    المقابيض المتأّتية من المخصصات الدائمة- ت ن   الّتدفقات الّنقدية المّتصلة بأنشطة التمويل  أصل ( الدفوعات المتأّتية من تسديد القروض - ت ن    المقابيض المتأّتية من القروض- ت ن    أصول ثابتةالقتناء الجارية المحاسبية مرتبة حسب الّتدفقات المتأّتية من األنشطة يجب أن يضبط جدول الّتدفقات الّنقدية تدفقات السنة  .  ضبط جدول الّتدفقات الّنقدية  )القرض والفوائد : تشمل الّتدفقات الّنقدية المّتصلة باألنشطة الجارية  .أو التمويل  وتتطلب جمع األموال والمداخيل وهي غير أنشطة االستثمار وتستهلك هذه األنشطة األعباء الجارية . م األساسيضمن النظااألساسية للوحدات ذات أهداف غير ربحية  كما تم تحديدها مجمل المقابيض والدفوعات الّنقدية الّناتجة عن األنشطة تتكون الّتدفقات الّنقدية المّتصلة بالّنشاط الجاري من  .  الّتدفقات الّنقدية المّتصلة بالّنشاط الجاري-  . وأنشطة التمويلاالستثماروأنشطة  يتضمن هذا البند مقابيض : االشتراكاتمقابيض  -ت ن  يشمل : شطة والتظاهراتنبيض مداخيل األ مقا- ت ن اإلشتراكات السنوية للمنخرطين المخصصة لتمويل  منح التسيير التي تنتفع بها الوحدة من الدولةيتضمن هذا البند مقابيض  :  مقابيض منح التسيير- ت ن   .يعتمد مبدأ المقاصة من األوليمكن أن تسجل هذه المقابيض صافية من الدفوعات  عندما ...). مؤتمرات، ندوات،( إثر تنظيم بعض األحداث والتظاهرات المقابيض األخرى خاصة على  المتأّتية من  التدفقاتهذا البند  يحتوي  :  واإلسهاماتمقابيض المداخيل األخرى ت ن   .النشاط الجاري ليها وكل اإلسهامات غير المخصصة التي يمكن أن تتحصل عالوصايا والهبات والعطايا هذا البند على المقابيض المتأّتية من    .أهداف غير ربحيةالبند الدفوعات المسددة لمزودي األنشطة الجارية للوحدات ذات  يتضمن هذا : دفوعات المبالغ المسددة للمزودين- ت ن   . )بما في ذلك مداخيل التوظيفات(الوحدة ذات أهداف غير ربحية 

ل هذا البند المبالغ المدفوعة لألعوان  يشم:المسددة لألعوان االجتماعية  والمساعداتدفوعات األجور -  ت ن  يتضمن :  دفوعات أخرى متصلة باألنشطة الجارية-ت ن   . اجتماعيةومنح ومساعدات بعنوان أجور  المذكورة أعاله والمرتبطة  هذا البند الدفوعات األخرى غير تلك  االستثمارنشاطات الّتدفقات الّنقدية المّتصلة ببالّنشاط الجاري ما  تشمل الّتدفقات الّنقدية المّتصلة بأنشطة االستثمار على  .الّثابتة والتوظيفات طويلة األجلالمتعّلقة بالتفويت في األصول مثل األصول  األجل والمقابيض األصول الثابتة والتوظيفات طويلة باقتناءالدفوعات المتعّلقة   مناالستثماردفقات الّنقدية المّتصلة بنشاط تتكون الّت . غير مادية ثابتة مادية و أصول اقتناءيحتوي هذا البند على المبالغ المدفوعة بعنوان   : غير ماديةو أصول ثابتة مادية اقتناءالدفوعات المتأّتية من  -    نتيلي المقابيض المتأّتية من تفويت أصول ثابتة مادية  -ت ن  عليها من المتحصل  يحتوي هذا البند على المبالغ : و غير مادية اإلسهامات  اإلسهامات  الّنقدية المخصصة القتناء األصول الّثابتة وتتكون الّتدفقات الّنقدية المّتصلة بنشاط التمويل من  .الّتدفقات الّنقدية المّتصلة بأنشطة التمويل- التفويت في سندات المساهمة والتوظيفات غير الجاريةالمبالغ المتحصل عليها من خالل علىيحتوي هذا البند: ةمالي  المقابيض المتأّتية من التفويت في أصول ثابتة-ت ن المساهمة والتوظيفات غير الجارية سندات اقتناءيتضمن هذا البند المبالغ المدفوعة بعنوان : مالية  أصول ثابتةاقتناءالدفوعات المتأّتية من  - ت نخالل التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية ات، والتي على المقابيض المتأّتية في شكل إسهامعلىالبند يحتوي هذا: مقابيض المخصصات الدائمة - ت ن المثال تغيرات الخزينة المرتبطة بالتمويل على ما يليوتحتوي على سبيل . والدفوعات المتعّلقة بالقروض وبتسديدهاوكذلك من المقابيض الّنقدية المتحصل عليها بعنوان هبات . تخصيص من مصدر خارجي بها بصفة دائمة بموجب االحتفاظدة ذات أهداف غير ربحية الوح كامل   يتضمن هذا البند:االستثمارمقابيض منح -ت ن  استثمارالمبالغ المدفوعة من قبل الدولة بعنوان منح 
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: صول ثابتةأل مقابيض اإلسهامات  المخصصة - ت ن  المبالغ المتحصل عليها بعنوان القروض المبرمةعلىالبند  يحتوي هذا: من القروض مقابيض متأّتية-ت ن  . أصول ثابتةالقتناءالممولين والمخصصة على اإلسهامات  المتأّتية من المنخرطين أو بقية لبندا يحتوي هذا يشمل :  المتأّتية من تسديد القروض الدفوعات-ت ن  اإليضاحات حول القوائم المالية والمعلومات  -  من هذا المعياريضبط نمونج جدول الّتدفقات الّنقدية وفقا للملحق عدد  .  وفائدة المبالغ المدفوعة عند تسديد القروض أصال هذا البند كامل القوائم المالية وتتضمن وجوبا المعلومات التاليةتعد اإليضاحات حول القوائم المالية جزءا ال يتجزأ من  . تقاطعي اإليرادات واألعباء وبجدول الّتدفقات الّنقدية حسب نظام إحالةأن يتم ربط هذه اإليضاحات بقائمة الوضعية المالية وبقائمة ويجب .  فهم أوضح لهاوإضافية تقدم في شكل إيضاحات تمّكن منيجب أن ترفق القوائم المالية بمعلومات تفسيرية  .المطلوبة
 ة  المرجع المحاسبي المعمول بهاحترام حول إيضاحاتة بما يلي المرجع المحاسبي المعمول باحترامتتعلق المعلومات الخاصبه خاص  
الوحدات ذات أهداف قبلمنالمعتمدةالمحاسبيةالمبادئ - غير ربحية،
ر في الطرق المحاسبية خالل السنة، ذكر غياب التغيياالقتضاءقواعد القيس المستعملة إلعداد القوائم المالية، وعند  -
 :خاصة تبينوالمبادئ المحاسبية المعتمدة من قبل الوحدة موضوع إيضاحات يجب أن يكون كل فارق هام بين المرجع المحاسبي . المالية معايير المحاسبة كمرجع إلعداد وضبط القوائم احترام -
 فارق،كلطبيعة
 المعتمد،الخيارتبرير
 ةي لتأثير هذا الفارق على نتيجة الوحدات ذات التقدير الكمة ووضعيتها الماليأهداف غير ربحي
  ة وقائمةة المالية اإليرادات واألعباء وجدول الّتدفقات الّنقديةإيضاحات حول محتوى قائمة الوضعية المالية اإليضاحات حول محتوى قائمة الوضعين خاصجدول الّتدفقات الّنقدية مثلوقائمة اإليرادات واألعباء وتتضم
إيضاحات حول السيولة وما يعادل السيولة، -
التوظيفات،إيضاحات حول -

إيضاحات حول األصول الجارية األخرى، -
إيضاحات حول المستحقات، -
 إيضاحات حول المخزونات، -
إيضاحات حول األصول الّثابتة المادية و غير المادية ، -
المالية،الّثابتةاألصولحولإيضاحات -
إيضاحات حول المساعدات البنكية و الخصوم المالية، -
إيضاحات حول الخصوم الجارية األخرى، -
المزودين والحسابات المّتصلة بهم،حولإيضاحات -
 إيضاحات حول القروض،  -
إيضاحات حول المدخرات، -
إيضاحات تفصيلية للمنح حسب المصدر والتخصيص، -
- التي تم تسجيلها بقائمة (ة إيضاحات حول اإلسهامات العيني )اإليرادات واألعباء
األعوان،أعباءتوزيعحولإيضاحات -
.الفروع واألصنافحسباألعباءتوزيعحولإيضاحات -
  ة في. ضاحات المذكورة أعالهاإلبالغ لإليتعد المعلومات واآلليات التالية ضرورية للترفيع من محتوى ذات األهداف غير ربحية إيضاحات حول معلومات أخرى خاصة بالوحداتوتتمثل خاص:
التطوعية،اإلسهاماتحولإيضاحات -
التي لم يتم تسجيلها (إيضاحات حول اإلسهامات العينية  -  نوعها ومصدرها إلى اإلشارةمع ) ضمن قائمة النتائج
ومعنويين  طبيعيين أشخاص إلىإيضاحات حول توزيع المساهمين  -
ضة على استعمال بعض إيضاحات حول القيود المفرو -  الموضوعة على ذمة الهيكل األصول أو األموال
 مع تحديد تخصيصهاأجانب محليين وأوومعنويين  طبيعيين أشخاص إلى اإلسهاماتإيضاحات حول توزيع  -
الوضعية المالية، والّتعهدات خارج قائمة االحتماالتإيضاحات حول  -
األصول الصافية، تغييرقانمة -
)محددةتسندها المنظمات الدولية لبعض الجمعيات والمخصصة ألنشطة  لدى األحزاب السياسية، أو الصناديق التي االنتخاباتكنفقات (بعض الصناديق عندما يكون ذلك مفروضا من قبل الجهة المانحة إفراد بعض اإليرادات واألعباء التي تخص حولإيضاحات -
).زينة وخواستثمارتسيير(التقديريةالميزانية -
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.اإليرادات و األعباءتنظمها الوحدة في حال تطبيق المقاصة عند إعداد قائمة إيضاحات تخص إيرادات وأعباء األنشطة والتظاهرات التي  -
.أو حسب المناطق الجغرافية  الّنشاط   تتعلق بتدخل الوحدة حسب نوعإيضاحات - بهدف مساعدة الوحدات ذات أهداف غير ربحية، يبين  . قابة يجب أن يهدف نظام الر. باإلطار التشريعي وبطبيعة أنشطتهموباالعتماد على أحكام هذا المعيار وباعتبار الخصوصيات المّتصلة لنظام المحاسبة للمؤسسات، ) م م (معيار المحاسبة العام نظام رقابة داخلية ناجع طبقا للقواعد المنصوص عليها ضمن ى الوحدات ذات أهداف غير ربحية يجب أن يتوفر لد .  أهداف الرقابة الداخليةـ     الرقابة الداخلية  ـ  أحكام تتعلق بالرقابة الداخلية و النظام المحاسبي  الجزء الثاني.الماليةتمكن من تسهيل عملية إعداد وتقديم اإليضاحات حول القوائم  من هذا المعيار على سبيل المثال نمانج لجداول  عدد الملحق :الداخلية باألساس إلى ما يلي
 التسيير، هياكل قرارات  وتحترموالنظام الداخلياألنظمة األساسية والتشريعية  مطابقة لألحكام المنجزة العمليات  أن تكون من التأكد   .أ 
 األموال، ومانحي لممولينا مختلف مع المبرمة االّتفاقيات احترام من تمكن بكيفية تمت قد المنجزة العمليات أن  من التأكد  .ب 
خالالت وعمليات إلوالمحافظة عليها ضد المخاطر المّتصلة باتأمين التصرف الناجع في الموارد وكذلك حماية األصول   .ج   الغش التي يمكن أن تحصل ،
وذات داللةضمان الحصول على معلومة مالية أمينة   .د  العوامل األساسية للرقابة الداخليةـ   ويجب أن ال يتسبب . والتأكد من أنها تستخدم على أحسن وجهاإلجراءات والوسائل المناسبة لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية ضبط ) الهيئة المديرة بالّنسبة للجمعيات و األحزاب السياسيةالرئيس، أمين المال، (الحيات هياكل التسييرإن من ص . والوسائل أو الحد منهااإلجراءاتهذه  تطبيق استبعادات في تدخل األعوان المتطوعين في إنجاز العملي .  

  :التاليةالعواملعلىناجعداخليةرقابةنظاميعتمد
  ة منات المّتصلة بنشاط الوحدات ذات أهداف غير هيكل تنظيمي وإجراءات مناسبة تمكن خاصة ومراقبتها مثلمتابعة العمليربحي:
لمسؤوليات الراجعة وجود هيكل تنظيمي يحدد المهام وا  .أ  جية والعملية للوحدة،يستراتألشخاص المتدخلين في القرارات االل
ومراقبةمتابعةإجراءاتوجود  .ب 

  وجود تفويض واضح ومناسب للصالحيات تفويض للصالحيات بخصوص جمع الهبات والمنح   )ب (وتعهداتها بحسب نوعيتها،تفويض للصالحيات بخصوص ترخيص المصاريف   )أ (يفترض اكات واإلسهامات األخرى،واالشتر إجراءات مضبوطة خاصة بتفويض اإلمضاءات،  )ج ( المتالئمة،غيرالمهامبينالفصل  )د ( نظام واضح ومحدد ألجور األعوان واألطراف األخرى   )ه ( )المستشارين(
  ة يسمح بمتابعتهامسك واضح للحسابات المالي رها يفترض وجوديوتبر ...)خاصةومشاريع الخزينةتمويل(التي تغطيها واألنشطة المجاالتبحسبالماليةالحساباتبينفصل  )د (والحسابات المفتوحة ضمن المحاسبة،مقاربة دورية بين الكشوفات البنكية والحسابات المالية   )ج ( طبيعة الحسابات وأهميتها،االعتبارالحسابات المالية تأخذ بعين وثيقة تنص على األشخاص المؤهلين للتصرف في   )ب (والمصاريف الجارية، تثماراتاالسفصل بين المصاريف الهامة التي تغطي   )أ (
  رقابة ناجعة وعملية تتعلق بالميزانية تتمثل فيما المقارنة الدورية للميزانيات مع اإلنجازات،  )ج (لقرارات هياكل التسيير وتخصيصات الممولين،مكلفين بإعداد الميزانيات طبقا أعوان أكفاء وجود  )ب (االستثمار ومصاريف التسيير ،وحسب الصناديق للوحدة مع اعتماد مبدأ الفصل بين مصاريف  حسب األنشطة الميزانياتإعداد الميزانية الجملية و  )أ ( :يلي  حالة وجود فارق ذي أهمية بين الميزانيات واإلنجازات في اتخاذهاتحديد المسؤوليات واإلجراءات التي يجب   )د (
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 بها ويتمثل ذلك في المرتبطةاألنشطة والتظاهرات التي تنظمها الوحدة واإليرادات واألعباء ة  لمراقبة ومتابعمضبوطةوجوب وضع إجراءات:  
أو فواتير   وصول، تذاكرباستعمالأو المشاركة أو اإلشهار وذلك   إصدار، ترقيم مسبق، طبع وبيع حقوق الدخول   .أ  .مخصصة لكل تظاهرة
.رةتظاه المتعّلقة بكل واإليراداتتخصيص وحصر األعباء   .ب 
. األموال المتأتية من كل تظاهرةواستعمالوضع إجراءات من شأنها أن تحفظ  سالمة عملية تجميع   .ج 

 والمنح والهباتاالشتراكاتلجمعمضبوطةإجراءات :مثلاألخرىواإلسهامات  :لالشتراكات بالّنسبة -
قائمة المنخرطين وجود إجراءات للمقاربة المنتظمة بين  .أ    .شتراكات لكل فترة زمنية مغطاةومقابيض اال في الوحدة
وأخرى لتذكيرهم في حالة عدم الدفع، اشتراكاتهموجود إجراءات لدعوة المنخرطين لدفع   .ب 
مسترسل ومراقبرقميترتيب حسب االنخراطوجود إجراءات إلصدار بطاقات   .ج  بات والمنح ومستمرة لقبول الهدائمةوجود إجراءات  )أ ( والمساعدات األخرى بالّنسبة للهبات والمنح- مسترسل رقميأو القسائم حسب ترتيب/وإصدار الوصوالت و وجود فصل بين مهام إصدار الوصوالت ومهام قبض   )ب (ومراقب مع تفويض إمضاء خاص بذلك، إثبات وثائقالدائم والمستمر فيللتثبتإجراءاتوجود  )ج (الهبات، المهام،بينولتقييمها مع احترام مبدأ الفصلوجود إجراءات للتعداد اآلني للهبات العينية ولخزنها   )د ( المفروضة من طرف أصحاب الهبات والمانحين،لتزاماتاال احتراممكلفين ومخولين  لتأمين وأشخاصالهبات والمنح من قبل
  إجراء واضح لمعالجة المراسالت والمكاتيب يجب أن ام بذلك،المؤهلين للقيقواعد لفتح المراسالت والمكاتيب مع تحديد األشخاص   )أ (يتضمن والمراسالت والمكاتيب الصادرةقواعد الفصل بين المراسالت والمكاتيب الواردة   )ج (والمكاتيب، قواعد التسجيل وفق الترتيب الزمني للمراسالت   )ب (

  ن قواعدترتيب وحفظ الوثائق و مستندات اإلثباتإجراءات التصرف في األرشيف تتضم: األرشيف،وضع وتوفير الوسائل المادية الالزمة لحفظ   )أ ( التأمين الكافي للوسائل اإلعالمية الخاصة باألرشيف،  )ب ( إجراءات التصرف في التداول بين هياكل التسيير   )د (للتشريع الجاري به العمل، طبقا االنخراطوجوب حفظ أرشيف الوصوالت وبطاقات   )ج ( .المتتالية
  رين أو أعضاء هيكل الإجراء واضح لمعالجة التسبيقات المقدمة من قبلتسييرالمسي:

تكون موضوع ضمان من قبل هيكل التسيير،يجب أن تبرر التسبقات التي تعد مبالغها غير هامة وأن   .أ 
بصفة شكلية كديون،  واعتبارهابالحساب الجاري للمسيرين وأعضاء هيكل التسيير يجب أن تسجل التسبقات التي تعد مبالغها هامة   .ب 
. تسيير مع وجوب مراعاة التوازن المالي للوحدةال التسبقات بموافقة هيكل استرجاعى ظيجب أن يح  .ج  الداخلي ومسلك التدقيقالتدقيقهياكل - 
 هيكل التدقيق الداخلي الداخلية بهياكل التسيير، يسهر على حسن سير نظام الرقابة وذات الّنشاط الهام وضع هيكل تدقيق داخلي متصال مباشرة  يجب على الوحدات ذات أهداف غير ربحية الكبيرة  . قدمه إلدارة الوحدة حول السير العام لنظام الرقابة الداخلية ويوعالوة على ذلك يعد هيكل التدقيق الداخلي مرة كل سنة تقريرا . المهام التي أنجزها في إطار برامجه الخاصة بالمراقبة المنتظمةيتولى هيكل التدقيق الداخلي إعالم هياكل التسيير كتابيا حول . وفعاليتهونجاعة أدائه .والتي تتولى النظر فيه
 مسلك التدقيق   :ه اإلجراءات منذوتمكن ه. أهداف غير ربحيةومراقبة الميزات النوعية للمعلومة المالية داخل الوحدات ذات  احتراميجب وضع مجموعة من اإلجراءات التي تمكن من  .

صحيح،الوصول بطريقة تسلسل غير منقطع إلى القوائم المالية والعكس   منه يمكنانطالقاإعادة إنشاء كل معلومة بمستند مثبت   .أ 
.من بنود القوائم الماليةأخرى وذلك بحفظ كل التغيرات التي وقعت على أرصدة كل بند تفسير كل تطور ألرصدة الحسابات من فترة محاسبة إلى   .ب 
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التنظيم المحاسبيـ   بطريقة ناجعة من شأنها أن توفر المعلومات  غير ربحية منظما أهداف يجب أن يكون التنظيم المحاسبي للوحدات ذات . بين  ويفترض التنظيم العام وجود نظام رقابة داخلية ناجع من.وضبطهاوقيس مجموعة عناصره بهدف إبرازها العام للوحدات ذات أهداف غير ربحية باعتباره يمكن من معالجة التنظيم  لمحاسبي عنصرا أساسيا من مكوناتويعد التنظيم اتستجيب قوائمها المالية إلى األهداف والخاصيات المضبوطة لهاتنظيم مناسب يغطي جميع وظائف الوحدة لكي  ربحية لوضعويهدف هذا الجزء إلى توجيه الوحدات ذات أهداف غير المالية المطلوبة مستندات اإلثبات والقوائم (ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية للوحدات ذات أهداف غير ربحية بة تحت مسؤولية هياكل التسييريتم تنظيم ومسك المحاسمكوناته تنظيم المحاسبة المالية ومسكها الجدد رين السابقين والمسيرينيقع إمضاؤه من قبل المسيويتم هذا التداول بتحرير محضر جلسة تداول . أهداف غير ربحيةموضوع تداول بين مختلف هياكل تسيير الوحدات ذات ) المالية الشروط الشكلية لمسك المحاسبة- ويجب أن . المحاسبة وإعداد القوائم المالية وضبطها مسك دفاتريتضمن مسك محاسبة الوحدات ذات أهداف غير ربحية  . يكون مسك المحاسبة منظما بكيفية تمكن من
التسجيل التام لجميع العمليات وتقييدها، -
لمعطيات األساسية،حفظ ا -
أو المطلوبة في الوقت المناسب  توفير المعلومات األساسية وضبط القوائم المستوجبة  -
المحاسبة للمؤسسات المتعلقة بالشكل العمل وألحكام نظام غير ربحية طبقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به يجب أن تمسك دفاتر المحاسبة للوحدات ذات أهداف  .مراقبة دقة المعطيات وإجراءات المعالجة - .والمضمون وص عليها في الجزء الثالث التصنيفة وقواعد السير العامة المنص على باالعتمادمحتواها والقواعد الخاصة لسيرها وتحديد استعمالهاوثيقة تجمع حسب ترتيب منطقي الحسابات التي سيتم مخطط حسابات الوحدات ذات أهداف غير ربحية هو  . مخطط الحسابات-  من هذا المعيار

دفاتر المحاسبة -  فتر الحسابات ودفتر  ودهي الدفتر اليومي غير ربحية مسكهاإن دفاتر المحاسبة التي يجب على الوحدات ذات أهداف  . ر فرعية  يمكن تجزئة الدفتر اليومي ودفتر الحسابات إلى دفات  .األولي يجب أن يبقى واضحاوفي حالة إجراء تعديالت فإن التسجيل . للتشريع الجاري به العملدون فراغ أو شطب بكيفية تضمن تواصلها المادي و مطابقتها ويجب أن يتم مسك دفاتر المحاسبة حسب ترتيب زمني ومن لسنة على األقلدورية ومرة في ا ميزان الحسابات بصفةكما يجب على الوحدات ذات أهداف غير ربحية إعداد . الجرد مستندات اإلثبات -   . لمذكورةلهذه النصوص ولقواعد المحاسبة اويجب أن يكون مسكها موافقا  .ىلـلهياكل  دفاتر محاسبة أخريمكن أن تفرض النصوص الجاري بها العمل والمنظمة     من تاريخ ختم السنة المحاسبيةابتداء ويجب الحفاظ على دفاتر المحاسبة األصلية لمدة عشر سنوات الحاجة لذلكاقتضتكلما  يجب أن يكون كل تسجيل محاسبي مبرر بمستند أصلي  . ويجب أن يتم . مؤرخ ويحمل مؤشر مرجعي لهذا التسجيل ومثبت .بكيفية منظمة بالمستندات المثبتة لمدة عشر سنوات وأن يتم ترتيبها االحتفاظ
الجرد -4.3.2   المجاالت المحاسبية من هذا المعيارالمتعلق ببالوحدات ذات أهداف غير ربحية فقد تمت معالجتها ضمن الجزء أما بالّنسبة للعناصر الخاصة . نظام المحاسبة للمؤسساتويتم تقييم هذه العناصر طبقا للطرق المنصوص عليها ضمن .والتقييم لهاوالخصوم وذلك عن طريق عمليات التحقق والتثبت والمراجعة  لعناصر األصول السنة جرد كاملفي يتم على األقل مرة  .
طرق ووسائل معالجة المعلومة -5.3.2 ويجب أن يمكن مسك  ربحية يدويا أو بواسطة نظام إعالميةيمكن أن تمسك محاسبة الوحدات ذات أهداف غير  . المحاسبة باألنظمة اإلعالمية من

الت،هذه الحا لمقتضيات السالمة واألمانة الضرورية لمثل االستجابة -
.اإلعالمية مخزنة في نظام المعالجة معلومة يألالحصول على نسخة ورقية واضحة وجلية  -



  14عـــدد   2018 فيفري 16 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   448صفحــة 

لجة المعلومة والوسائل والوسائط المتبعة والمستعملة في ومعامحاسبية يصف بدقة التنظيم والسياسة المحاسبية وطرق تسجيل تضع الهياكل الكبرى ذات النشاط الهام دليل إجراءات  .  أهداف غير ربحيةدليل اإلجراءات المحاسبية للوحدات ذات  -   باإلضافة إلى مزيد  .ان مسلك سير الوثائق المحاسبيةوبضمالمحاسبية والمالية، وذلك بتأمين مسلك إعداد القوائم المالية   نظام معالجة المعلومةاستمراريةوتضمن هذه الوثيقة   .ذلك . بمسكها األشخاص المكلفين نظام المحاسبة عن استقالليةتدعيم  تعزيز الشفافية  الوحدات ذات أهداف غير ربحية من ناحية، ومنالمطلوبة للتصرف في  كما يمكن دليل اإلجراءات من دعم النجاعة ويمثل هذا النظام . ذات أهداف غير ربحية وضع نظام للميزانيةألفضل لمواردها، يجب على الوحدات  ااالستغاللبهدف  .غير ربحية التصرف في الميزانية لدى الوحدات ذات أهداف - الالزمة لتبليغها المالي، من ناحية أخرى وتعتبر الميزانية مخطط عمل مرّقم على . أهدافها العامةتحقيق أهدافها المرسومة والوسائل المتوفرة على المدى القصير من ذات أهداف غير ربحية من خالل المّتبعة لكي تتمكن الوحداتوتمثل الميزانية التعبير المحاسبي والمالي لمخططات الّنشاط   وإعداد الميزانية، متابعتهاناجعة للتصرف التقديري حيث يشمل إلى جانب تحضير  وسيلة والذي يوافق تعهدات هيكل  )السنة المحاسبية(األمد القصير  برامج كما تلعب  الميزانية، دور عقد ال. التسيير لبلوغ هدف معين وريا لتبرير  ضرالميزانيةكما يعد ضبط . اتجاه هيكل دون آخرويعتبر نشرها كحجة تجارية من شأنها أن توجه اإلسهامات في  والهبات ويتم تقديمها كسند عند المطالبة بالمنح . غير ربحيةوتمثل الميزانية وثيقة أساسية في حياة الوحدات ذات أهداف من حيث التحفيز والتنشيط والتنسيق مع األهداف  ولتبرير ميزانية السنة المحاسبية المقبلة بالمقارنةالمحاسبية الجارية بالميزانية التقديرية لنفس السنة المحاسبية وتعد المعلومات حول الميزانية مفيدة لمقارنة إنجازات السنة   .لالشتراكالدعوة    المرسومة
اآلتية خص إجراءات إعداد الميزانية في المراحل األساسيةتل . إجراء إعداد الميزانية -1.4.2

 ،تحديد األهداف الكبرى للسنة المحاسبية المقبلة -

المقبلة من ناحية الحاجيات والموارد،إعداد دراسة تحضيرية لتحديد مالمح السنة المحاسبية  -
إعداد مشروع ميزانية، -
األفضل  ضمانإعداد ميزانية عامة قبل نهائية التي تقدم ال - لبلوغ األهداف،
المفصلة،مناقشة الميزانية العامة القبل نهائية وكذلك الميزانيات  -
تحديد التقديرات النهائية وبالتالي الميزانية النهائية، -
ة الدورية بين نضمان متابعة ومراقبة الميزانية بالمقار - التقديرات  ى مقارنةوتهدف إجراءات مراقبة الميزانية إلالتقديرات واإلنجازات اإلجراءات المحتملة لتصحيح  باإلنجازات وإبراز الفوارق ووضع مختلف  من إجراءات الميزانية ترتيب منطقي خاص بإعدادتتضبإجراءات المتعّلقة بتصحيح التقديرات في الوقت المناسبوتتم متابعة الميزانية بصفة دورية كل شهر بهدف القيام  هامة إال الفوارق التي تعد االعتباريؤخذ بعين  التقديرات، إّال أّنه ال وبين  وأصناف الوحدات ذات أهداف غير ربحية من ناحية،مختلف فروع  الميزانيات والذي يوافق التنسيق الضروري بين للوحدة ذات غايات  وخالفا. الحاجيات والموارد من ناحية أخرى ، تمثل )الصناعيةالتجارية أو  المؤسسات: مثل(تجارية مربحة  وبالتالي . ميزانية األعباء العنصر الهام في مسار إعداد الميزانية إعداد الميزانية يمكن أن تتلخص في إعداد  فإن إجراءات الميزانيات التالية
واإليرادات للنشاط الجاري،ميزانية التسيير التي تتلخص في تحديد ميزانية األعباء  -
،االستثمارميزانية  -
ميزانية التسيير    أصناف الميزانيات - يزانية الخزينةم -
 ة التسيير العنصر األساسي إلجراءات إعداد  .األعباءاتتمثل ميزانية نظرا لتأثيرها على إعداد بقية الميزانية . الميزانية األعباء أن تكون. للوحدةاألعباء إستهالك الموارد التي يفرضها تحقيق األنشطة الرئيسية وتبرز ميزانية النفقات العامةموضوع تفصيل بين ويمكن لميزانية األعوان وميزانية الشراءات وميزانيميزاني . .. وأسعار المزودينلالستهالكالتقديرات لتحقيق نشاط الوحدات ذات أهداف غير ربحية والكميات المستعملة وتتضمن ميزانية الشراءات مختلف أصناف الشراءات
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  ...اإلستهالكاتولوازم المكاتب وأقساط التأمين والنفقات المالية ومخصصات وتضم ميزانية النفقات العامة إستهالكات الماء والكهرباء . تقديرات ساعات العمل وكلفة تأجيرهاوتبرز ميزانية األعوان عدد األعوان حسب األصناف وكذلك 
 ة أن توفر يجب على الوحدات ذات أهداف غير  .اإليراداتة التسيير إلى ركنين أساسيين  .وتغطية األعباء التي تم تحديدها طبقا للحاجيات الحقيقيةالموارد الالزمة لتحقيق أهدافها المرسومة وضمان إستمراريتها ربحية األنشطة المتكررة  -تقسم ميزانية لضما والتي تتعلق باألعباء )المتواترة(ميزانية خالل السنةن السير العادي واألدنى لنشاط واإليرادات الضروريالوحدات ذات أهداف غير ربحي. .واإليرادات المتعّلقة بالعمليات الظرفية والتي تتعلق باألعباء ميزانية األنشطة الغير متكررة- بتمويلها االستثمارات المزمع إنجازها موضوع دراسة أولية تتعلقويجب أن تكون . ذات أهداف غير ربحيةأهداف وأنشطة الوحدات   االستثمارات الضرورية لتحقيقثمارتاالسبرز ميزانية ت .ميزانية االستثمار ). الموارد أو(وتتأتى المقابيض أساسا من ميزانية اإليرادات المقابيض والدفوعات  إلى ضمان التوازن العام للخزينةويهدف تقدير . ناحية أخرى من الكشف عن الفوائض المحتملةمن ناحية من الكشف عن الخطر الجزئي لعدم الوفاء بالدين، ومن حدات ذات أهداف غير ربحية تمكن، تصرف تقديرية لخزينة الو وتكون هذه الوثيقة آلية. المتعّلقة بالميزانيات العملية المبينة أعاله من التقديرات انطالقايتم إعداد ميزانية الخزينة  .ميزانية الخزينة مستوى ميزانيات  وتوجد هذه الدفوعات على. األنشطة األخرىوتوافق الدفوعات خاصة مصاريف األنشطة العادية وكذلك  نقدااستثمارعن إسهام نقدي أو عن مقابيض الديون أو عن الحصول على منح مكن أن يتعلق األمر كذلك بزيادة في األصول الصافية الّناتجة وي ل نجازات بتحيين الميزانيات طريقة للتوفيق بين التقديرات و اإلوال يعد، في أي حال من األحوال، . تحيين التقديرات األولية االقتضاءيكون من المفيد القيام بمتابعة دورية ومنظمة لها، وعند بهدف ضمان النجاعة المطلوبة للتصرف في الميزانيات،  .  تنفيذ الميزانياتـ    واالستثماراألعباء  ) جديدة وأحداث غير متوقعة عند بداية إجراءات إعداد الميزانيةظروف ( حدوث معطيات جديدة االعتبارهي طريقة لألخذ بعين   في البدايةاعتبارهالم يتم 

باإلنجازاتموسم الجاري ميزانيات الضمن القوائم المالية مع التنصيص على مقارنة تقديرات كما يستحسن أن يتم إلحاق ميزانيات السنة المقبلة  . تقديمـ     الحساباتتصنيفةأحكام تتعلق   الجزء الثالثمختلف الميزانيات من هذا المعيار نماذج ضبط  يحدد الملحق عدد . ـر ربحية التصنيفة ف غيايقترح أن  تالئم كل وحدة ذات أهد   إلى سيرها العامإشارةالحسابات وكذلك  ةلتصنيفيتضمن هذا الجزء من المعيار مقتـرح  . والمصاحبة  طريقة سير الحسابات الخاصة ضمن هذا المعيار يجب على الوحدات ذات أهداف غير ربحية أن تطور   .  .قابلة للتطبيقتبقى تصنيفة الحسابات الواردة ضمن المعيار العام للمحاسبة أو التجميعات التي تم إدخاله لتقييد العمليات  ابات الخاصة باإلضافات المناسبة وبالمفاهيم وقواعد سير الحسويجب أن تكون مالءمة تصنيفة الحسابات مرفوقة بالتفسيرات أوحسابات فرعية ضرورية لتسجيل عملياتهاالمالءمة بالقيام بالتجميعات المناسبة أو بإحداث حسابات ويمكن أن تتم هذه . المقترحة مع نظامها األساسي وأنشطتها تصنيفة الحسابات  ةمعايير محاسبية جديد في مرحلة نشرها ويجب أن يتم تحيينها عند صدور االعتبار بعينالمنصوص عليها ضمن معايير المحاسبة األخرى  إنما يأخذها وال يعوض الجزء المتعلق بسير الحسابات الخاصة القواعد تفتحها ضمن مخطط الحساباتت بعنوان قواعد عامة  بالّنسبة للحسابات التي تصنيفة الحسابال أحكام تتعلق بالجوانب المحاسبية الخاصة  عالجزء الراب  لحسابات الخاصة المالئمة للوحدات ذات أهداف غير ربحيةا من هذا المعيار قواعد سير  يشتمل الملحق عدد  .  لحسابات الخاصة اسير  قواعد  المالئمة للوحدات ذات أهداف غير ربحية لهذا المعيار تصنيفة الحسابات يتضمن الملحق عدد  .   لصحة وداللة المعلومة المالية المقدمة لغاية فهمها ومقارنتها نظام المحاسبة للمؤسسات بهدف ضمان مستوى أكبر أحكامخصوصيات الوحدات ذات أهداف غير ربحية تتطلب تكييف بعض غير أن . أعاله، وخاصة مقتضيات اإلطار المرجعي للمحاسبةالوحدات ذات أهداف غير ربحية، كما تم التنصيص على ذلك تطبق أحكام نظام المحاسبة للمؤسسات في أغلبها على  .
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ات والحاجيات  الوحدبعضألهمية األموال المستعملة من قبل  ونظرا من ناحية،  للوحدات ذات أهداف غير ربحية،االجتماعي للخاصية المرتبطة باإلطار القانوني والدور اعتبارا  . لمحاسبة  تتعلق الموائمات المدخلة على أحكام نظام ا .  إبالؤها  عناية خاصةباإلطار المرجعي للمحاسبة وخاصة منها اتفاقية الحذر حيث يجب  المحاسبية الواردة لالتفاقياتفإنه من الضروري التطبيق الحازم  ،  من ناحية أخرى المالية التي تعكس نشاطها،للمعلوماتالخاصة    للمؤسسات بالمجاالت التالية
  األصول الصافية، -
  ،ها وتخصيصالنتيجة المحاسبية -
  ، المخصصة لألصول الثابتةاإلسهامات -
،اإلسهامات العينية -
  اإلسهامات التطوعية، -
  المداخيل المتعلقة باإلنخراطات وتجديدها، -
 بالّنسبة لألحزاب السياسية،االنتخابيةأعباء الحملة  -
بات المجمعة بالنسبة للجمعيات األم وشبكات االحس - المعتمد من " رأس المال" مصطلح تقريبربحية مما يستوجب ذاتية على المعنى المتعارف عليه في المؤسسات التي لها غايات ال توجد إذا لدى الوحدات ذات أهداف غير ربحية أموال . فردي امتالكبدون إمكانية " الوحدة" المعنوي المتمثل في الشخصوتعد ممتلكات الوحدات ذات أهداف غير ربحية من حق   .ذات أهداف غير ربحية هذا المفهوم يعد غير مناسب للوحدات اعتمادالذاتية، غير أن بالرغم من أن نظام المحاسبة للمؤسسات يعالج األموال  .   األصول الصافية-   .الجمعيات بالّنسبة " إسهامات"قبل المؤسسات ذات أهداف ربحية بمصطلح  . الوحدات ذات أهداف غير ربحية بعد طرح جميع خصومهاالمتبقية من أصول الفائدة تمثل األصول الصافية  .  األصول الصافية"بمصطلح " ألموال الذاتيةا" تعويض مصطلح كما تم. للوحدات ذات أهداف غير ربحية    وتشمل العناصر التالية
  مخصصات دائمة، -
، االستثمار منح -
  ،إسهامات  مستثمرة في األصول الّثابتة -
  األصول الصافية األخرى، -

  ،االحتياطات -
  الفوائض أو العجز المؤجل، -
ة بتطور األصول الصافية لدى الوحدات ذات أهداف القوائم المالياإليضاحات حول القوائم المالية، وذلك بهدف إبالغ مستعملي تقديم قائمة لتغير األصول الصافية ضمن  يجب .  .فائض أو عجز السنة المحاسبية - وتتميز هذه الّنتيجة بكونها غير . تبرز نجاعتها االقتصادية والماليةمحاسبية، تفرز الوحدات ذات أهداف غير ربحية نتيجة محاسبيبة على غرار كل وحدة اقتصادية، وفي نهاية كل سنة  .  ا و تخصيصهتيجة المحاسبية النـ    األصول الصافيةالفترة مع بيان مصدر كل تغيير وذلك بالّنسبة إلى كل بند من بنود من إبراز المبالغ في بداية السنة المحاسبية والمبالغ في نهاية ويجب أن تمكن المعلومات حول تغير األصول الصافية . غير ربحية الذين ال يملكون أي ) أو األعضاء(قابلة للتوزيع على المنخرطين   والّنتيجة " فائضا"يتجه التمييز بين الّنتيجة اإليجابية التي تسمى  لخصوصيات الوحدات ذات أهداف غير ربحية، اعتبارا .  حق فردي عليها ت الحاصلة على اإلسهامات  المحاسبية ونهايتها باستثناء التغيراالمحاسبية التغير الصافي في األصول الصافية بين بداية السنة ويساوي أيضا الفائض أو العجز المسجل خالل السنة   من الفرق بين إيرادات وأعباء السنة المحاسبيةوتتكون الّنتيجة المحاسبية للوحدات ذات أهداف غير ربحية   المحاسبيةخالل السنة األصول الصافية للوحدات ذات أهداف غير ربحية أو إنخفاضها وتمكن هذه الّنتيجة من قيس إرتفاع " عجزا"السلبية والتي تسمى  وبالتالي . المالية ال تبرز سوى فائض أو عجز السنة المحاسبيةللوحدات ذات أهداف غير ربحية ولغايات تبسيطية، فإن القوائم  إلى حاجيات مستعملي المعلومات المالية اعتبارا .  ثماراتتاالسوالمنح التي  تمول     األساسي على النحو التالينظامالأو المنصوص عليها ضمن /ونتيجة السنة المحاسبية من قبل الهياكل القانونية المؤهلة لذلك  الفردي للمنخرطين، فإنه يجب أن يتم تخصيص االمتالكحق الربحية تعد حصرا من حق شخصها المعنوي بدون وجود إمكانية  من كون أمالك الوحدة ذات األهداف غير انطالقا  .  ائج الوسيطةفإنه لم يتم اإلبقاء على مصطلح النت
  ، فائضاإذا سجل فارق اإليرادات على األعباء  أو فائض اإليرادات على األعباء المؤجلة ، االحتياطيات إلى  -
  اإليرادات على األعباء عجزاأو إلى عجز اإليرادات على األعباء المؤجل، إذا سجل فارق  -
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التقليص منه وذلك دون مقابل يقدم  عنصرا من الخصوم أوالوحدات ذات أهداف غير ربحية أو أصوال أخرى أو تسديد وتتمثل اإلسهامات في تحويل السيولة أو ما يعادل السيولة لفائدة . عينية ذات أهداف غير ربحية أمواال في شكل إسهامات نقدية أو أهدافها، تتقبل الوحدات لتحقيق مهمتها والوصول إلى .   اإلسهامات -    ، حسب تخصيصها الخارجي، إلىرتصنف هذه العناص .  وكذلك حسب إرادة المانحينحسب طبيعتها وحسب حاجيات الوحدات ذات أهداف غير ربحية تكون عامة، اإلسهامات موضوع تخصيص خارجي وذلك  .  أصناف اإلسهامات - .للمانح
 اشتراكات  
 مخصصات دائمة
 منح ومساعدات عمومية  
 ل اإلستثماراتإسهامات تمو  
 ل مشاريع محددةإسهامات تمو  
 ل األنشطة العادية للوحدة  إسهاماتأصول أعباء (تمو   )جارية
 صة لتسديد قروضإسهامات مخص  
 صة إسهامات غيرفيها تخصيص اإلسهام يجب على  .  مخص وفي هذا اإلطار، يجب .  رغبة المانحيناحترامالهيئة المديرة في الحاالت التي يتم ات ضمن القوائم المالية حول الكيفية التي تم بها تقديم إيضاح وتتضمن هذه . إعداد قائمة بيانية لإلسهامات  المتحصل عليهايكون من الضروري مثال لتقييم اإلسهامات غير النقدية  .   الموضوعيةالتفاقيةالقيمة طبقا  على وثائق وحجج تثبت باالعتمادم اإلسهامات ييويتم تق   وإذا تعذر ذلك بقيمة التحقيقمساهم بهاال للعناصر الصحيحةالقيمة يجب أن تقيم اإلسهامات ب .  قواعد تقييم اإلسهامات - مموال للنشاطات الجارية ويدرج ضمن إيرادات السنة المحاسبيةيعتبر كل إسهام نقدي، بدون تخصيص خارجي، إسهاما  .   هذه اإلسهاماتاستعمال   القائمة خاصة
 إلسهامات،كشف دقيق ل  
  ة لإلسهامات من عدمهاالّتنصيص على شروط (الصبغة النهائي   ،)التعليق التي يمكن أن تطبق عند االقتضاء

  القيمة عادة في العقود المتعّلقة بالّتحويل القانوني لهذه األصولمثال ذلك بالّنسبة للعقارات تبرز هذه (قيمة اإلسهامات(،  . م اإلسهامات غير النقدية وفية، يكون من المستحسن الحصول على عناصر تبرز  اتفاقية احترام إطار لتقيتقييم اإلسهامات  واإلقرار بها الموضوعي)لة لذلك  ل تقرير خبير اعلى سبيل المثأو حسب قواعد محددة من قبل السلط المؤه.(   يليلإلّتفاقية المحاسبية المتعّلقة بمقابلة اإليرادات واألعباء كما الموافقة لها والّناتجة عن األنشطة التي تمولها وذلك طبقا يتم اإلقرار باإلسهامات بصفة تجعلها متصلة باألعباء  .  يد اإلسهاماتقواعد تقي -   .كافي ومعقول بأن الوحدة ستستوفي الشروط المتعلقة به إسهاما إذا وجد ضمان اعتبارهذات أهداف غير ربحية، يعالج على كما أن القرض الغير قابل للسداد المسند بشروط إلى وحدة   .يمكن تقيده طالما لم تتحقق هذه الشروطد اإلسهام مشفوعا بشروط توقيفية فإنه ال إذا أسن .  ". لتاريخ الختمالالحقة والوقائع االحتماالت" المحاسبة رقم  متعلق بهذه اإلسهامات ينبغي أن يعالج طبقا لمعيار احتمالكل   . النظر عن قبضهعليه و تقييده في المحاسبة يكون حين توقيع اإلتفاق بقطع ن اإلسهام مشفوعا بشرط إبطال فإن الحصول اإذا ك .  .احترامها سيقع المرتبطة بالتمويل قد وقع أو تااللتزاما اعتبارإن قبض اإلسهام ال يمّكن في حد ذاته من   .وأن تلتزم بالشروط التي يمكن أن تكون مقترنة بهاذات األهداف غير الربحية أن تتحصل فعليا على هذه اإلسهامات اإلسهامات العينية إال إذا توفر ضمان معقول بأنه يمكن للوحدة  في ذلك  يقع اإلقرار باإلسهامات بما ينبغي أن ال .  الشروط العامة إلقرار اإلسهامات - 
ضمن  اشتراكات يتم اإلقرار باإلسهامات في شكل -   سبة للسنوات المحاسبية المّتصلة بهااإليرادات السنوية بالّن
باألعباءبعنوان زيادة في األصول الصافية بما أّنها تعد غير متصلة يتم اإلقرار باإلسهامات في شكل مخصصات دائمة  -
  .االستهالكات المتعلقة بها مع أعباء بالتناسبوتقيد هذه اإلسهامات  . األصول الّثابتةالسنوات المحاسبية التي تقيد بها إستهالكات هذه نتائج ب ويتم ربطها ضمن األصول الصافيةلالستهالكثابتة قابلة  أصول القتناءيتم اإلقرار باإلسهامات  المخصصة  -
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، ضمن االلتزامات والتي تتطلب القيام ببعض لالستهالكقابلة  أصول غير القتناءيتم اإلقرار باإلسهامات  المخصصة  -   االلتزامات هذه ءات المحاسبية التي تتحمل عبلسنونتائج السنة أو ا
  المحاسبية عند إقرار األعباء الموافقة بهاالخصوم كإسهامات  مؤجلة ثم يقع إدراجها ضمن الّنتيجة يتم إقرار اإلسهامات المخصصة ألعباء مؤجلة ضمن  -
غير المخصصة ضمن الّنتيجة  سهاماتيتم اإلقرار باإل - .ية التي تم تحصيلها خاللهاخالل السنة المحاسب   مثال ذلك .    .أو موضوعها   المتعلق بالمنح العمومية وذلك مهما كانت طبيعتها مساعدات عمومية حسب مقتضيات المعيار المحاسبي عدد  أو   المتحصل عليها في شكل منح اإلسهاماتتعالج 
  البناية استعمالية عليها ضمن النتائج بحسب مدة يشترط إنشاء بنا قطعة أرض القتناءيجب أن يقيد اإلسهام المخصص  -
-  ة تقييد اإلسهامات التي تم تخصيصها من مصدر خارجية أو السنوات   لتسديد قرض تم الحصول عليه لتمويل أعباء سنة محاسبيخاللها اإلقرار باألعباء الموأو عدة سنوات مستقبلية كإيرادات السنة المحاسبي ة التي سيتمالقرض لتحقيقهاستعمالالذي وقع و يعني ذلك أن يعالج اإلسهام كما لو تم تخصيصه لنفس الغرض (  . افقة لهاالمحاسبي (. تستعمل من ) مواد وخدمات(غير نقدي لموارد مادية وغير مادية  المتمثلة في تحويل اإلسهامات العينية هي اإلسهامات .  امات العينيةهاإلس -  .ير ربحية ذات أهداف غقبل الوحدة وجود وثائق تبرر قيمتها الصحيحة أو قيمة (بصفة أمينة تقيد اإلسهامات العينية، التي يمكن تقدير قيمتها  . دها أهداف غير ربحية مدعوة إلى بذل العناية الالزمة لتقيينظرا إلى أهمية اإلسهامات العينية، فإن الوحدات ذات  .  ، كإيرادات مقابل تسجيل عبء أو أصل)التحقيق كتذاكر (لغاية معينة أو دفع كلفة تنقل أشخاص أو بضائع  الغير ربحية الوحدةوتعتبر مثال األماكن التي توضع على ذمة   .الّالزمةالعينية التي لم يتسنى تقدير قيمتها بصفة أمينة مع إبراز المبررات في شكل معلومات نوعية أو كمية غير نقدية، على اإلسهامات يتم النتصيص ضمن اإليضاحات حول القوائم المالية،  .  .وتقييمها تقييما جيدا وأمينا   .إسهامات عينية يجب تقيمها وتقيدها محاسبيا...) السفر

سجل في قائمة الوضعية الم(الذي لم يدرج بعد ضمن اإليرادات يجب أن يطرح سداد اإلسهامات من رصيد اإلسهام  .  سداد اإلسهامات -  مات غير  التطوع  بمثابة إسهااعتبارويمكن . للقطاع غير الربحيتشكل اإلسهامات التطوعية ميزة هامة وخاصة بالّنسبة  .  التطوعية اإلسهامات-   .مباشرة في أعباء السنة المحاسبيةأو في عدم وجود رصيد، فإن السداد يجب أن يقيد محاسبيا   الة التي يتجاوز فيها السداد رصيد اإلسهام وفي الح). المالية وتتأتى هذه اإلسهامات عامة من الخدمات . بدون أي مقابلوغير المنخرطين لنشاطات الوحدة ذات األهداف غير الربحية وتعد اإلسهامات التطوعية خدمات مسداة من قبل المنخرطين   .نقدية لية في شكل اإلسهامات ضمن اإليضاحات حول القوائم الماالتنصيص على هذه   الموضوعية، فإنه يجب أن يتم  اتفاقيةمعقولة من شأنها أن تفقد أمانة المعلومة وتحيد عن  قواعد غير اعتمادالتحقيق لإلسهامات التطوعية ولتجنب نظرا لصعوبة تحديد القيمة الصحيحة أو قيمة  .  .)بدون أي مقابل(ين الحرة والّتقنيين والحرفي المهن وأصحاب ومكاتب االستشارة اإلجراءالمسداة من قبل  سبة  بالّناالنتخابية العمليات المتعّلقة بالحمالت -   .القوانين المنظمة لنشاط الوحدة ذات األهداف الغير ربحية أو بموجب االنخراط استمارةغير إجباريا للمنخرطين بموجب  االنخراط يعتبر تحصيل اإلنخراط غير مضمونا عندما يكون -  .نظمة لنشاط الوحدة ذات األهداف الغير ربحيةالم أو بموجب القوانين االنخراط استمارةإجباريا للمنخرطين بموجب  االنخراط مضمونا عندما يكون االنخراطيعتبر تحصيل  -  : على سبيل المثال .  .المحاسبية التي تخصها ما لم يكن تحصيلها غير مضموٍنطها بالسنة امحاسبيا ضمن النتائج بطريقة تضمن حسن إرتبجديد اإلنخراطات تقيد وبذلك فإن المداخيل المتعّلقة  بت  . المتعلق بالمداخيلرقم  للطرق المحاسبية المقترحة ضمن معيار المحاسبة االمحاسبية طبقتقيد المداخيل المتعّلقة باإلنخراطات ضمن اإليرادات  .   المداخيل المتعّلقة باإلنخراطات وتجديدها -    .  كميةأو/معلومات نوعية و بالحمالت  اإليرادات واألعباء المتعلقة ومتابعةالتي تخص معالجة تلتزم األحزاب السياسية باالمتثال لواجباتها القانونية  .  لألحزاب السياسية   كما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل االنتخابية
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، سواء االنتخابيةوتعتبر اإليرادات المتعّلقة بالحملة  . ، االنتخابيةنظرا ألهمية المعلومات المتعّلقة بالحمالت  .  . المالية عند إعداد القوائم االنتخابيةاإليرادات واألعباء المتعلقة بالحمالت المعيار فإنه ال يمكن في أي حال من األحوال المقاصة بين لجزء األول من هذا  من ا ةطبقا لما تنص عليه الفقر .  .االنتخابيةبالتفصيل المنشأ والمقصد من اإليرادات المتصلة بالحمالت كما ينبغي تقديم إيضاحات خاصة ضمن القوائم المالية تبرز   .االستردادمحاسبيا كما وقع التنصيص عليه أعاله، بما في ذلك حاالت و عمومية، إسهامات مخصصة، يقع معالجتها كانت خاصة أ الفرعية يجب على الجمعيات األم وشبكات الجمعيات .   المجمعة بالنسبة للجمعيات األم وشبكات الجمعياتـ -   .محاسبيا كما وقع التنصيص عليه في هذا المعيارمعالجته   صندوقا مخصصا يقعاعتبارها يمكن االنتخابيةفإن الحملة    .المحاسبية لألنشطة الغير ربحية لهذه الوحداتوجوب إعداد قوائم مالية مجمعة وذلك مع مراعاة الخاصيات  التجميع في حال  أن تستند إلى معايير المحاسبة التي تعالج كما هو منصوص عليه بالقوانين المنظمة للجمعيات التابعة لها 

.المقارنة بالّنسبة للسنة المحاسبية السابقة ال يتم وجوبا ضبط المبالغ الموافقة لدخول المعيار حيز التطبيقوائم المالية للسنة المحاسبيةلغاية إعداد وضبط الق . .غرة جانفي  من ابتداءالمفتوحة يطبق هذا المعيار بالّنسبة للسنوات المحاسبية  .  تاريخ التطبيق واألحكام االنتقالية  التمشي هذا اعتمادالضروري الجديدة الخاصة للوحدات ذات أهداف غير ربحية يكون من  إلى تطبيق األحكام المحاسبية االنتقالقصد تأمين  .
  جرد شامل لكامل عناصر األصول والخصوم للوحدة،  .أ 
الوحدة لوضعية البداية،جمع الوثائق المثبتة للوضعية القانونية لكامل عناصر  .ب 
  تقييم كامل لعناصر وضعية البداية،  .ج 
  محاسبة الّتعهد،إعداد موازنة أولية واعتبارها وضعية بداية لتطبيق   .د 
رية لمسك محاسبة الّتعهد وضع البرامج والوسائل الضرو  .ه  .)الدفتر اليومي و دفتر الحسابات و ميزان الحسابات(
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المبلغ(   ديسمبرالسنة المحاسبية المختومة في   قائمة الوضعية المالية   نموذج ضبط قائمة الوضعية المالية : عدد الملحق
- السنة س السنة س إيضاحات األصول يولة وما يعادل السيولة                الس- -أصل  نات أخرى           تمويمشتريات المستهلكة و مخزونات إمدادات ال--أصل  المستحقات والحسابات المرتبطة بهم             - -أصل  أصول جارية  أخرى          - -أصل  توظيفات وأصول مالية أخرى                             - -أصل  مجموع األصول  األصول الّثابتة الغير المادية            - -أصل  األصول الّثابتة المادية- -أصل   األصول المالية- -أصل  األصول الغير جارية أخرى- -أصل  رها من الخصوم المالية المساعدات البنكية وغي--خصمالخصوم واألصول الصافية خصوم جارية أخرى  --خصم إسهامات مؤجلة-خصم  مدخرات - -خصم المزودون  والحسابات المرتبطة بهم --خصم مجموع الخصوم القروض  --خصم خصوم غير جارية أخرى--خصم ات  مستثمرة في األصول الّثابتة إسهام-ص .أ مخصصات دائمة      -ص.أ األصول الصافية األخرى -ص .أ   منح اإلستثمار-ص .أ مجموع الخصوم و األصول الصافيةمجموع األصول الصافية فائض أو عجز السنة المحاسبية  -ص .أ الفوائض أو العجز المؤجل -ص .أ اإلحتياطات -ص .أ
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   المبلغ بالدينار(   ديسمبر  جانفي إلى السنة المحاسبية من   قائمة اإليرادات واألعباء  نموذج ضبط قائمة اإليرادات واألعباء:   ملحق عددال
-السنة س السنة س إيضاحات مجموع اإليرادات   أرباح  أخرى- إيراد  حصص المنح واإلسهامات  المدرجة بإيرادات السنة المحاسبية - إيراد    التوظيفات إيرادات -إيراد    أخرى إسهامات  - إيراد    إسهامات  غير نقدية- إيراد    منح التسيير- اد إير   مداخيل األنشطة والتظاهرات - إيراد    إشتراكات المنخرطين- إيراد   اإليرادات مستهلكة للوازم وتموينات أخرىمشتريات  -عبء   األعباء فائض أو عجز اإليرادات على أعباء السنة المحاسبية  مجموع األعباء  خسائر أخرى-عبء  أعباء مالية صافية-عبء  أخرى   أعباء جارية -عبء   مخصصات االستهالك والمدخرات-عبء   أعباء األعوان-عبء 
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المبلغ بالدينار(   ديسمبر جانفي إلى السنة المحاسبية من   جدول الّتدفقات الّنقدية  نموذج ضبط جدول الّتدفقات الّنقدية  : عددلحق الم
- السنة س السنة س إيضاحات داخيل األنشطة والتظاهرات مقابيض م- ت ن  مقابيض اإلشتراكات - ت ن الّتدفقات الّنقدية المّتصلة بالّنشاط الجاري صلة بالّنشاط الجاريمجموع الّتدفقات الّنقدية المّت  دفوعات أخرى متصلة باألنشطة الجارية- ت ن  دفوعات األجور المسددة لألعوان - ت ن  دفوعات المبالغ المسددة للمزودين- ت ن   مقابيض المداخيل األخرى- ت ن    مقابيض منح التسيير- ت ن  مجموع الّتدفقات الّنقدية المّتصلة باإلستثمار  بالّنسبة للعناصر المّتصلة بأنشطة التمويل  المقابيض المتأّتية من تفويت في أصول مالية- ت ن  مالية الدفوعات المتأّتية من  إقتناء أصول- ت ن  المقابيض المتأّتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية- ت ن  الدفوعات المتأّتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية- ت ن الّتدفقات الّنقدية المّتصلة باإلستثمار الخزينة في نهاية السنة المحاسبيةالخزينة في بداية السنة المحاسبيةتغير الخزينة المّتصلة بالتمويلمجموع الّتدفقات الّنقدية)أصل القرض والفوائد( الدفوعات المتأّتية من  تسديد  القروض - ت ن  المقابيض المتأّتية من القروض- ت ن  المقابيض المتأّتية من اإلسهامات  المخصصة إلقتناء أصول ثابتة- ت ن  المقابيض المتأّتية من منح االستثمار-  ن ت المقابيض المتأّتية من المخصصات الدائمة- ت ن الّتدفقات الّنقدية المّتصلة بأنشطة التمويل
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الكاتاإلسته    إيضاحات حول األصول الّثابتة المادية وغير مادية  نموذج ضبط إيضاحات القوائم المالية: الملحق عدد  الصافية المحاسبية القيمة األصول الّثابتة س//في س//في اإلستهالكات  السنة سالتفويت إستهالكات  السنة سمخصصات  -س//إستهالك في  س//القيمة في  إجمالي  سلسنة تفويت  سالسنة إقتناءات 
-س//القيمة في إجمالي  العنصر

)(مجموع   مادية أخرىأصول ثابتة غير برامج إعالميةتجارية لزمات عالمات  طور مادية في أصول ثابتة غير طور اإلنشاءأصول ثابتة  في )(مجموع أخرىأصول ثابتة مادية معدات نقلتركب وتهيئةبناءتتأراضي )(مجموع في طور اإلنشاءأصول ثابتة مادية اإلنشاء
) + (مجموع  ))+(( المدخرات  إيضاحات حول األصول المالية    الصافية القيمة المحاسبية األصول الّثابتة س//في س//مدخرات في  سنة سالالتفويت مدخرات  السنة سمخصصات  -س//مدخرات في  س//القيمة في  إجمالي  سالسنة تفويت  السنة سإقتناءات  في إجمالي القيمة  -س// العنصر
سندات 
سندات 
سندات 

المجموع.....
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  إيضاحات حول المستحقات
المدخرات  ة القيمة المحاسبيالمستحقات الصافية  س//في س//مدخرات في  السنة سإستردادات  السنة سمخصصات  - س//مدخرات في  س//القيمة في  التغيرات في إجمالي القيمة  - س// العنصر

المجموعأخرىمستحقات مختلفونمدينون المنخرطينالحرفاء التغيراتالديون  إيضاحات حول الديون   -س//القيمة في  -س//القيمة في  العنصر المجموعديون أخرىدائنون آخرونالدولة والحسابات المّتصلةاألعوانالمزودون   إيضاحات حول اإلسهامات العينية  
)مثال بحساب عدد الساعات أو حجم الخدمات(ر نقدي تقييم كيفي غي  مبلغ اإلسهامات التطوعية  الشخص أو الوحدة المساهمة

المجموع
  إيضاحات حول اإلسهامات التطوعية
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  إيضاحات حول قائمة التغيرات في األصول الصافية
 

المجموع السنة المحاسبيةفائض أو عجز  العجز المؤجلالفوائض أو  األخرىالصافية األصول   االحتياطات االستثمار منح األصول الّثابتةمستثمرة في إسهامات   دائمةمخصصات  العنصر
س//الرصيد في 

المجموعالمحاسبيةفائض أو عجز السنة   الفارطةالسنوات المحاسبية  توزيع فائض أو عجز األصول الصافية األخرىاالستثمارمنح  استيعابابتةالّثمستثمرة في األصول  اإلسهامات  استيعابمنح اإلستثمارفي األصول الّثابتةاإلسهامات  المستثمرة مخصصات دائمةاإلسهامات  في شكل   ) وخزينةواستثمارتسيير (إيضاحات حول الميزانيات التقديرية    تفسيراتميزانية التسيير فوارق تحقيقات  س ميزانية   س +ميزانية س  األركان المجموع- -اإليرادات   االستثمارميزانية   فائض أو عجز الميزانيةالمجموع- -األعباء
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   ميزانية الخزينة
تفسيرات  فوارق تحقيقات  س ميزانية   س +ميزانية س  األركان المجموع- -المقابيض فائض أو عجز المزانيةالمجموع -الدفوعات

  بالّنسبة لألحزاب السياسية) ستعماالتاإل/الموارد (االنتخابية حول الحملة إيضاحات

التقديرات/المبلغ  المستفيد  )نقدية/عينية(النوع  التاريخ ركاناأل ..تظاهرة عدد  األحداث والتظاهرات المنظمة من قبل الوحدات ذات أهداف غير ربحيةإيضاحات حول المجموع أعباء السفر والتنقل- أعباء اإلشهار- أعباء لقاءات وتظاهرات-اإلستعماالت تظاهرة  تظاهرة  تظاهرة  األركان حقوق التسجيل -المقابيض شهارست اإل- بيع مواد  -   المجموع  ......-
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  تصنيفة حسابات الوحدات ذات األهداف غير الربحية: الملحق عدد  
الحسابات الفرعية  الحسابات الرئيسية ص.أإسهامات  مخصصة حسابات األصول الصافيةالقسم ص.أإسهامات  في شكل مخصصات دائمة ص.أت  مخصصة لألصول الّثابتةإسهاما ص.أإسهامات  مخصصة أخرى ص.أإحتياطاتإسهامات  مخصصة لألصول الّثابتة مدرجة ضمن اإليرادات ص.أنظاميةإحتياطات  ص.أإحتياطات أخرى ص.أفائض أو عجز اإليرادات على األعباء المؤجل ص.أمنح اإلستثمارفائض أو عجز اإليرادات على األعباء للسنة المحاسبية ص.أمنح إستثمار مخصصة ألصول ثابتة غير مادية ص.أمنح إستثمار مخصصة ألصول ثابتة مادية خصممنح إستثمار مدرجة ضمن اإليرادات خصماألعباءمدخرات للمخاطر و أصلخصمقروض وديون مماثلة خصم ومكاتب التمثيلحسابات الربط بين المنشأت والفروع خصمخصوم أخرى غير جارية خصمإسهامات  مؤجلة خصمإسهامات  مؤجلة مخصصة ألعباء السنوات القادمة أصلحسابات األصول الّثابتةرىإسهامات  مؤجلة أخ أصلأصول غير مادية أصل أصلأصول ثابتة مادية أصل أصلأصول ثابتة في طور اإلنشاء أصلأصول ثابتة ذات نظام قانوني خاص أصلمساهمات وديون مرتبطة بالمساهمات في رأس المال أصلالية أخرىأصول م أصل أصلأصول غير جارية أخرى أصل أصلإستهالكات األصول الّثابتة مدخرات إلنخفاض قيمة األصول الّثابتة
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الحسابات الفرعية الحسابات الرئيسية حسابات المخزوناتالقسم   
أصل أصلمواد أولية ولوازم مرتبطة بها أصلتموينات أخرى أصلإلنتاجمواد في طور ا أصلخدمات في طور السداد  أصلمخزونات منتوجات أصلمخزونات سلع أصل خصمحسابات الغيرمدخرات إلنخفاض قيمة المخزونات أصلمزودون وحسابات مرتبطة بهم أصلمنخرطين  وحسابات مرتبطة بهم/حرفاء خصم أصلأعوان وحسابات مرتبطة بهم إسهامات  مستحقة   خصمأصلمات مرتبطةّظمساهمين، مسيرين منخرطين ومنالدولة والجماعات العمومية

خصم أصلمدينون ودائنون متنوعون  خصمأصلةتبطمات مرّظنخرطين ومنمساهمين، مسيرين محسابات جارية لل  خصم/أصلإسهامات  محصلة في طور التخصيص  خصمأصل خصم أصلأو حسابات مرتقبة حسابات إنتقالية  أصلحسابات التسوية خصمأعباء مسجلة مسبقا خصمإيرادات مسجلة مسبقا أصل أصلمدخرات جارية للمخاطر واألعباء   مدخرات إلنخفاض حسابات الغير
خصمحسابات مالية أصلقروض وديون مالية أخرى جارية للدفع أصلقروض مسندة ومستحقات مالية أخرى جارية خصم أصلأوراق مالية للتوظيف أصلبنوك ومؤسسات مالية مماثلة أصللخزينةا أصلوكاالت تسبقات وإعتمادات أصلتحويالت داخلية مدخرات إلنخفاض قيمة الحسابات المالية
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الحسابات الفرعية الحسابات الرئيسية عبءحسابات األعباءالقسم عبء  مشتريات عبءخدمات خارجية عبء عبءخدمات خارجية أخرى عبءأعباء مختلفة عادية عبءأعباء األعوان عبءأعباء مالية عبءضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة عبءخسائر طارئة مخصصات لإلستهالك والمدخدرات
إيرادالمداخيلحسابات اإليرادات إيرادإشتراكات المنخرطين إيرادسهامات  اخرىهبات، عطايا و إ إيراد ومساعدات عمومية أخرىمنح التسيير إيرادتطوعات، خدمات وإسهامات  أخرى: إسهامات عينية إيرادإيرادات الدراسات وإسداء الخدمات إيرادإيرادات األنشطة األخرى إيراد ومواد أخرىمبيعات السلع إيرادأو تصفية المخزون(نتاج مخزن إ إيرادإنتاج ثابت إيرادإيرادات عادية متنوعة إيرادحصص اإلسهامات  المخصصة األصول الّثابتة والمدرجة ضمن اإليرادات  رادإيلألصول الّثابتة والمدرجة ضمن اإليراداتحصص منح اإلستثمار المخصصة إيرادإيرادات مختلفة عبءإيرادات مالية   إستردادات على اإلستهالكات والمدخرات
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:إلى األقسام التاليةيقسم المخطط المحاسبي للوحدات ذات أهداف غير ربحية الربحيةطريقة سير الحسابات الخاصة بالوحدات ذات األهداف غير   الملحق عدد  مع مراعاة عمليات المالئمة ذات العالقة بأنشطتها  ) م م ( الربحية هي تلك الواردة بالمعيار العام للمحاسبة ذات األهداف غير بالّنسبة للوحدات اعتمادهاإن التصنيفة المحاسبية التي وقع حسابات اإليرادات: القسم   حسابات األعباء: القسم   الحسابات المالية: القسم   حسابات الغير: القسم   حسابات المخزونات: القسم   حسابات األصول الّثابتة : القسم   الصافية األصولحسابات : القسم  ت ضمن التصنيفة جارية لترتيب هذه العمليات في الحساباأخرى فإنها تستعمل مقياس التقسيم لعناصر جارية وعناصر غير تقوم الوحدات ذات أهداف غير ربحية بأنشطة مركزية وعندما  والتي ال )  م.م(د بالمعيار العام للمحاسبة هو نفس ذلك الوارولذلك سوف لن يتم فيما يلي ضبط الحسابات التي يكون سيرها .المحاسبية اردة اإلحالة للحسابات ولقواعد سيرها الو  تتم  الحالة  هذه  وفي  .ربحية غيرذات أهداف أنشطة الوحدات تتطلب عمليات مالئمة مع .ذات أهداف غير ربحية بصفة دائمة عليها الوحدات تحافظالعمومية أو ممولين آخرين والتي يجب أن موال المخصصة من الدولة والجماعات يسجل هذا الحساب األإسهامات  في شكل مخصصات دائمة :  حسابات اإلسهامات - لتمويل عمليات الوحدات ذات أهداف غير ربحيةالحسابات خاصة األصول الصافية واإلسهامات المؤجلة الموجهة تضم هذه . المدى، وكذلك المدخرات المّتصلة بالمخاطر واألعباءذلك القروض طويلة تدخل في التمويل القار لألنشطة بما في تحتوي حسابات األصول الصافية على حسابات األموال التي حسابات األصول الصافية: القسمغير ربحيةوالتقسيمات الفرعية الضرورية إلدراج عمليات الوحدات ذات أهداف بما في ذلك فتح الحسابات ) م م (بالمعيار العام للمحاسبة 

إسهامات  مخصصة ألصول ثابتة:  مصدر داخلي ثابتة وكذلك عمليات لتخصيص اإلسهامات التي هي  أصول القتناءالمخصصة  هذا الحساب كل اإلسهامات يسجل إلسهامات  ا"  يقيد في الجانب الدائن للحساب  . أصول ثابتةالقتناء المخصصة األخرى التي  يسجل هذا الحساب اإلسهامات   إسهامات مخصصة أخرى:  .لحساب األصل الثابت المعنيالمبلغ الذي يقابله  في الجانب المدين " صول ثابتةلألالمخصصة  خصصة ألصول ت مإسهاما "وتصفى أرصدة الحسابات .واألعباءأصوال ثابتة والتي لم يتم إدراجها بعد ضمن قائمة اإليرادات الوضعية المالية سوى المبالغ الصافية لإلسهامات  التي تمول وال تبرز ضمن قائمة " ثابتة مدرجة ضمن حسابات اإليراداتحصص اإلسهامات  المخصصة ألصول  "ساب الدائن لحيقيد ضمن الجانب المدين لهذا الحساب بما يقابله في الجانب   حسابات اإليراداتإسهامات  مخصصة ألصول ثابتة مدرجة ضمن :   .المخصصة التي هي من مصدر داخلي  ألعباء مؤجلة وكذلك اإلسهاماتفي األصول الّثابتة أو المخصصةات أهداف غير ربحية غير تلك المستثمرة تستفيد منها الوحدات ذ إسهامات مخصصة ألصول ثابتة مدرجة  "و حسابات" ثابتة :المخصصة من فائض اإليرادات على األعباء إلى حسابات ، وفي الحسابات الفرعية المعنية تقيد المبالغاالحتياطات يقيد في الجانب الدائن لهذا الحساب كل ما يخص.للسنة المحاسبيةاف غير ربحية والمتأّتية من فائض اإليرادات على األعباء أهد كل اإلحتياطات التي تكونها الوحدات ذات يسجل الحساب  اإلحتياطات-   الثانيالرصيد الدائن للحساب األول يساوي الرصيد المدين للحساب عند السنة الموالية وذلك عندما يكون " ضمن حسابات اإليرادات التنظيمية االحتياطات -   .للسنة المحاسبية التي لم يقع تخصيصها بعد فائض أو عجز اإليرادات على األعباء يسجل الحساب    فائض أو عجز اإليرادات على األعباء المؤجلة-  المعنية لتغطية عجز  السنة المحاسبية مثالاالحتياطات استعمال عمليات ويقيد في الجانب المدين للحساب  األخرىتاالحتياطا -
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وعجزا إذا كانت األعباء تفوق اإليرادات ) رصيد دائن(األعباء  فائضا إذا كانت اإليرادات تفوق ويمثل رصيد الحساب .بالّنسبة للسنة المحاسبية فائض أو عجز اإليرادات على األعباء يسجل الحساب ض أو عجز اإليرادات على األعباء فائ-  )رصيد مدين( ما يقابله في الجانب الدائن لحساب " مدرجة ضمن اإليرادات  استثمارمنح  "يقيد ضمن الجانب المدين لحساب .لالستهالك أو غير قابلة لالستهالك يمكن أن تمول أصوال قابلة التي االستثمارلحساب ضمن الجانب الدائن  منه منح يسجل هذا ااالستثمار منح -  .ضمن قائمة اإليرادات واألعباءسوى المبالغ الصافية لمنح االستثمار والتي لم يتم إدراجها بعد وال تبرز ضمن قائمة الوضعية المالية " والمدرجة ضمن اإليرادات  المخصصة لألصول الّثابتةاالستثمارحصص منح  " ي مساو)  و(عندما يكون الرصيد الدائن لحساب  عند بداية السنة المحاسبية االستثمار و تصّفى أرصدة منح  ).(للرصيد المدين لحساب  إلى عدة حسابات ربط فرعية بحسب عدد  ويقسم حساب    .المنجزة بين المقر وبقية الفروع أو مكاتب التمثيل بالجهاتتستعمل حسابات الربط كمقابل للتقييد المحاسبي للعمليات حسابات الربط للمؤسسات والفروع ومكاتب التمثيل-    .شيئا فشيئا بحسب نسق تعهدات األعباء المخصصة لهارادات الخاصة بها يت اإلوالمسجلة بهذا الحساب ضمن حساباوفي السنوات الموالية، يقع إدراج اإلسهامات المؤجلة   .وفق الّتعهد المبرم لشأنها لفائدة مصدرها بعد استعمالهاالمخصصة ألعباء السنة المحاسبية والتي لم يقع كما يسجل هذا الحساب الهبات، العطايا واإلسهامات األخرى   ).إيرادات مؤجلة (السنوات المحاسبية المستقبليةوالتي تم تخصيصها على أساس الّتعهد المبرم لشأنها ألعباء يسجل بهذا الحساب اإلسهامات المخصصة من مصدر خارجي   إسهامات مؤجلة-   . المحاسبيةبالتقييدات المقابلة التي تسجل العمليات الداخلية للوحدة ب أن يتم في كل وقت تصفية هذا الحساب  ويجمكاتب التمثيل

.الجانب الدائن ألحد الحسابات الفرعية للحساب مبلغ االنخرطات أو فواتير بيع السلع أو الخدمات بما يقابله في " ومنخرطينحرفاء "ب ويقيد في الجانب المدين لحسا  .أو الخدمات المّتصلة بنشاط الوحدة ذات األهداف غير الربحية   مبالغ االنخرطات أو فواتير بيع السلع يسجل بحساب والمنخرطين و الحسابات المّتصلة بهم الحرفاء .من قبل  الوحدات ذات أهداف غير ربحية ألصحابهاأو حسابات جارية ويقيد في الجانب المدين تسديد هذه المبالغ   المسيرين، المنخرطين والمنظمات المّتصلة في شكل تسبيقات ية من طرف المساهمين، ذمة الوحدات ذات أهداف غير ربح المبالغ التي توضع على  يقيد في الجانب الدائن لحساب    مساهمين مسيرين منخرطين ومنظمات مرتبطة-  .أعباء السنة المحاسبية لتمويل والتي تكون غير مخصصة إال االشتراكأو الترتيبية لمعلوم   المتأّتية من المانحين والمنخرطين غير المبالغ القانونية  تقييد ضمن الجانب الدائن لهذا الحساب المبالغ الّنقدية    العطايا والوصايا والهبات-   .المنخرطين من اشتراكاتلهذا الحساب المبالغ المتحصل عليها في شكل قيد ضمن الجانب الدائن ت:  المنخرطيناشتراكات -  وإعانات ومنح تمول األنشطة الجاريةاشتراكات -  ويجب أن ال يتم تخصيص هذه . التسيير المتأّتية من الدولةتقيد ضمن الدائن لهذا الحساب منح : منح التسيير:  .االستثمارالمبالغ لتمويل أنشطة  تقيد ضمن هذا الحساب اإلسهامات : إسهامات عينية -  ".   إيرادات مسجلة مسبقا"للحساب  المناسب له مقابل تقييد في الجانب الدائن المدين للحساب والتي لم يتم استعمالها بعد في نهاية السنة المحاسبية، في الجانب صايا والهبات المخصصة حسب تعهد متفق عليه مع المانحين، والو ويتم تقييد جزء اإلسهامات  العينية ومنح التسيير والعطايا   .تقييد في الجانب المدين لحسابات األعباء أو األصول الجاريةمقابل " إسهامات عينية"ويقيد في الجانب الدائن للحساب .والتي يتم تحديد قيمتها بأمانة التي تمول األنشطة الجارية في شكل إسهامات عينية الغير نقدية


