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  :يجب اإلفصاح أيضا عن  المعلومات الّتالية. 75

زال قيد التي ال تاألصول الثابتة المادية المستهلكة تماما و )أ(
  االستعمال،

القيمة المحاسبية الصافية لألصول الّثابتة المادية ) ب(
  الموضوعة خارج الخدمة، 

 .المحالة من طرف الدولة واألصول الّثابتة المادية) ت(

 يجب أن تفصح اإليضاحات أيضا، بالّنسبة لكّل صنف، عن. 76
تتحّكم فيها  والتياألصول الّثابتة المادية التي ترجع ملكيتها للدولة 

 .ذوات أخرى

  التطبيقتاريخ الدخول حيز 
المتعّلقة بالفترات يطبق هذا المعيار على القوائم المالية . 77

 .2022غرة جانفي ابتداء من المفتوحة  المحاسبية

  األحكام االنتقالية
نوات من تاريخ دخول هذا المعيار يعتبر أجل خمس س. 78

ة  أجال معقوال ز التطبيقحيامل باألصول الّثابتة الماديلإلقرار الش
 .للدولة

 : يتم إدماج عند إعداد الموازنة االفتتاحية. 79

تراكم  ئه بعد طرحكلفة اقتناتأسطول المنقوالت ب -  
 ،االستهالكات

البنية الّتحتية صول كذلك أاألراضي، المباني والبناءات و -
 ،الصحيحة ابقيمته

 .بقيمة إجمالية" ذات الّطابع الّخاص"األصول  -

الخمس عند إعداد الموازنة االفتتاحية وخالل فترة . 80
يجب تسجيل فوارق إدماج األصول الّثابتة  ،االنتقاليةسنوات 
  .ن الوضعية الصافيةضمالمادية 

  

يتعّلق  2019سبتمبر  12 قرار من وزير المالية مؤرخ في
بالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاص باألصول 

  .الثابتة المالية

 إن وزير المالية،

  بعد االّطالع على الدستور،

 13المؤرخ في  2019لسنة  15وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعّلق بالقانون األساسي للميزانية، 2019فيفري 

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

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

  ،2014بقانون المالية لسنة 

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

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

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

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

 14مؤرخ في ال 2018لسنة  125وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2018نوفمبر 

 23المؤرخ في  2019لسنة  769وعلى األمر الحكومي عدد 
المتعّلق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيد  2019أوت 

كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات 
  العمومية،

 .وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

  :قرر ما يلي

الفصل األول ـ تمت المصادقة على معيار حسابات الدولة 
  .ول الثابتة المالية والملحق بهذا القرارالمتعّلق باألص

ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  2الفصل 
  .التونسية

  .2019سبتمبر  12تونس في 
  

   اطلع عليه

  وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  اإلدارة والسياسات العمومية
            كمال مرجان

  ةالماليوزير 

                  محمد رضا شلغوم

  

 ولةالد معيار حسابات
 األصول الثابتة المالية:  03 م ح د
 الهدف

يهدف هذا المعيار إلى ضبط قواعد اإلقرار باألصول . 1
طبقا لمبادئ المحاسبة  وقواعد تقييمها، الثابتة المالية للدولة

ألصول الثابتة كما يتناول المعيار قواعد تقديم ا. ةاالستحقاقي
وإلغاء اإلقرار بها وكذلك  ضمن القوائم المالية الفردية المالية

  .المعلومات المطلوبة في شأنها ضمن اإليضاحات

 مجال التطبيق
2 .ة التي تمّثل يتناول هذا المعيار األصول الثابتة المالي

ولة االحتفاظ بها بشكل دائماألصول المالية التي تنوي الد. 
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  :األصول الثابتة المالية للدولة من تتكون. 3

  مساهمة،السندات ) أ(

  في األموال المخصصة، المساهمات) ب(

وبالمساهمات  المّتصلة بسندات المساهمة المستحّقات) ت(
  في األموال المخصصة،

  القروض المسندة،) ث( 

  ة في رأس مال الهياكل الدولية،المتعلقة بالعضوي الحقوق) ج(

  .ة األخرىالثابتة المالياألصول ) ح( 

 المفاهيم
4 .اليةالالت الّتللمصطلحات اآلتي ذكرها في هذا المعيار الد: 

ولة على هي الحقوق التي تمتلكها الد سندات المساهمة
د في ي تتجسوالّت ذوات تتمتع بشخصية قانونية ومعنوية مستقّلة

 . شكل سندات وتنشئ صلة دائمة بهذه الذوات

على هذه الذوات إما رقابة أو تأثيرا هاما تمارس الدولة 
  :وذلك

 واتمن خالل امتالك أسهم أو حصص في رأس مال الّذ) أ(
 ، أوالمعنية

التشريع الجاري به العمل المنطبق على هذه بمقتضى ) ب(
 .الذوات

المبين أسفله، تنقسم  أخذا بعين االعتبار لمفهوم الرقابة
  :سندات المساهمة إلى صنفين

 ندات مساهمة في ذوات خاضعة لرقابة الدولة، س) أ(

 الدولة تأثيرا تمارس عليهافي ذوات  سندات مساهمة) ب(
اهام.   

المساهمات النقدية  هي المساهمات في األموال المخصصة
ة التي تمنحها الدولة لفائدة ذوات عمومية محدثة أو العيني/و

ة و عقانوني وتتمّت بموجب نصة مستقلةبشخصية قانونيمعنوي .
التي تمتلكها الدولة كليا، شكل  وال تّتخذ هذه المخصصات

  .سندات

المستحّقات المّتصلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في 
د التي تنشأ عندما تسن هي المستحقات األموال المخصصة

  قروضا لفائدة الذوات التي تمتلك فيها سندات مساهمة  الدولة
الفوائد المتعلقة بهذه كذلك و وال المخصصةأو مساهمات في األم

  .القروض

ات مّتصلة بسندات المساهمة مستحّق تعتبر كذلك
وبالمساهمات في األموال المخصصة، حصص األرباح أو الحصص 

  .من النتائج

هي األموال المدفوعة للغير بموجب بنود  القروض المسندة
استعمال وسائل  الدولة بأن تحيل إليه تعاقدية تتعهد بمقتضاها

  .شهرًا 12دفع، لفترة تتجاوز 

 الحقوق المتعّلقة بالعضوية في رأس مال الهياكل الدولية
هي األموال التي تدفعها الدولة بعنوان مساهمتها في رأس مال 

  . الهياكل الدولية، خاصة في إطار التعاون الدولي

  :خاصة هي األخرى األصول الثابتة المالية

التي تنوي  لحصص من رأس المال الممّثلة ت الثابتةالسندا) أ(
ولة االحتفاظ بها لفترة طويلة دون ممارسة رقابة أو تأثير هامالد 

  على الّذوات المصدرة،

 .الودائع والضمانات التي تدفعها الدولة إلى الغيرو) ب(

 االستراتيجيةهي قدرة الدولة على توجيه القرارات  الرقابة
من  بما يمّكنهاالعملياتي والمالي  نشاطهافي  كمالّتحللذوات و

وتحمل  الحصول على منفعة اقتصادية مستقبلية أو خدمة مرتقبة
بصفة عامة تتجسد السلطة الرقابية  .بنشاطهالمرتبطة المخاطر ا

  .من خالل ممارسة اإلشراف طبقا للتشريع الجاري به العمل

ولة على المش قدرة هو التأثير الهاماركة في اّتخاذ الد
وات للّذ المالية والعملياتية والسياسات االستراتيجية القرارات

  .عليها المساهم فيها دون ممارسة رقابة

التي تتحملها الدولة  ةهي التكاليف الهامشي تكاليف المعامالت
ات اقتناء أو اكتتاب أصل ثابت والتي تنسب مباشرة إلى عملي

ة التكلفة التي لم تكن لتتحملها الدولة يوتمثل التكلفة الهامش. مالي
  .اكتتاب األصل الثابت المالي لو لم تقم باقتناء أو

ة التي للحص المساوية هي القيمة القيمة المعادلة للمساهمة
تمتلكها الدأو ةولة مباشرة في األموال الذاتي ة الصافية الوضعي
د . ةللّذات المعنيعلى أساس آخرهذه القيمة وتحد ة قوائم مالي

ة منشورةسنوي.  

 الفارق بين القيمة المعادلة ألصل ثابت مالي هو فارق المعادلة
عند تاريخ ختم الفترة المحاسبية الجارية وتلك المتعلقة بالفترة 

ة السابقةالمحاسبي.  

 وق ألصل ثابتالفارق بين قيمة الس هو فارق إعادة التقييم
ة المحاسبي ة الجارية وقيمتهالفترة المحاسبي تاريخ ختمب مالي

  .الصافية

هي قيمة  ألصل ثابت مالي القيمة المحاسبية الصافية
أو فوارق إعادة  بفوارق المعادلة ،اإلدراج معدلة حسب الحالة

  .انخفاضات القيمة عند االقتضاء منها طرحُت ،التقييم

هو خسارة في المنافع  أصل ثابت مالي انخفاض قيمة
ويتمّثل في انخفاض . الخدمة المرتقبة قبلية أواالقتصادية المست

  ناتج عن ظروف القيمة المحاسبية الصافية ألصل ثابت مالي
    .أو وقائع استثنائية
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فة باإلطار المرجعي للمعلومة الماليةتّتخذ المصطلحات المعر 
لذوات القطاع العمومي وبمعايير حسابات الدولة األخرى نفس 

  .هذا المعيار المعنى الذي وردت به في

 قواعد اإلقرار
اإلقرار باألصول الثابتة المالية ضمن أصول الدولة  يتعين. 5

  :عند استيفاء الشروط التالية

ولة من المنافع أن يكون من المحتمل أن تستفيد الد) أ(
االقتصادية أو الخدمة المرتقبة على مدى أكثر من فترة ة المستقبلي
ة،محاسبي 

 .األصل الثابت المالي بصفة أمينةويمكن تقييم ) ب(

  تقييد التاريخ 
  مساهمةالسندات 

ضمن أصول الدولة بتاريخ  يتم اإلقرار بسندات المساهمة. 6
 .إحالة الحقوق التي تخولها هذه السندات لفائدة الدولة

7 .ن اإلقرار عند تحويل دين إلى مساهمة في رأس مال، يتعي
وذلك بتاريخ تجسيد قرار  بأصل ثابت مالي ضمن أصول الدولة

التحويل من قبل السلطة المختصة وحسب التشريع الجاري به 
  .العمل

يمكن اقتناء سندات عن طريق عمليات دون مقابل مباشر . 8
تصّنف هذه السندات ضمن . عمليات الحجز أو المصادرة سيما

المساهمة عند اتخاذ القرار من قبل السلطة المختصة  سندات
بهذه السندات بشكل  باالحتفاظ تشريع الجاري به العمل،وطبقا لل

لدولة الحق في ممارسة رقابة أو تأثير ادائم بما من شأنه أن يمنح 
ةعلى الّذ هامات المعني.  

  المساهمات في األموال المخصصة

يتم اإلقرار بالمساهمات في األموال المخصصة ضمن . 9
 .وات المعنيةصات إلى الّذبتاريخ منح هذه المخص أصول الدولة

في حالة الترفيع في األموال المخصصة عن طريق تحويل . 10
ولة وذلك دين، يتعين اإلقرار بأصل ثابت مالي ضمن أصول الد

بتاريخ تجسيد قرار التحويل من قبل السلطة المختصة وحسب 
 .التشريع الجاري به العمل

في  اهماتالمستحقات المّتصلة بسندات المساهمة والمس
 األموال المخصصة

بالقروض المسندة من طرف الدولة لفائدة  يتم اإلقرار. 11
أو مساهمات في األموال  ذوات تمتلك فيها الدولة سندات مساهمة

 . المخصصة ضمن أصول الدولة عند إيداع األموال

يتعين اإلقرار بالقروض الناتجة عن قرار تحمل الدولة . 12
الدولة عند تجسيد قرار تحويل الدين إلى لدين ضمن أصول 

 .قرض

يتم اإلقرار بالفوائد المطلوبة على القروض المسندة على . 13
 .أساس التناسب الزمني

  حصص األرباح  بالمستحقات األخرى مثل يتم اإلقرار. 14
تقرر السلطة المختصة توزيع نتائج  أو الحصص من النتائج عندما

  .يها الدولة مساهماتالّذات التي تمتلك ف

  القروض المسندة

يتم اإلقرار بالقروض المسندة من طرف الدولة لفائدة . 15
 .الغير ضمن أصولها عند دفع األموال لفائدة المنتفعين

عند تحمل الدولة لدين مصحوب بقرار تحويله إلى . 16
اإلقرار بأصل ثابت مالي ضمن أصول الدولة بتاريخ  قرض، يتعين

 .هذا القرار تجسيد

الحقوق المتعلقة بالعضويةة في رأس مال الهياكل الدولي 

17 .ولة في رأس  اإلقرار بالحقوق المتعّلقة يتمة الدبعضوي
 .مال الهياكل الدولية بتاريخ إيداع األموال لفائدة هذه الهياكل

ة األخرىاألصول الثابتة المالي  

تناة بمقابل ضمن أصول يتم اإلقرار بالسندات الثابتة المق. 18
 .الدولة بتاريخ إيداع األموال

تصّنف السندات المقتناة عن طريق عملية دون مقابل . 19
السندات الثابتة  مباشر سيما عملية حجز أو مصادرة ضمن صنف

خاذ القرار من قبل السلطة المختصة وطبقا للدولة بتاريخ اّت
ه السندات بشكل دائم بهذ باالحتفاظ للتشريع الجاري به العمل،

  .دون أن تمارس الدولة رقابة أو تأثيرا هاما

يتم اإلقرار بالودائع والضمانات ضمن أصول الدولة . 20
 .بتاريخ إيداع األموال

  إعادة الترتيب
األصول الثابتة المالية من صنف إلى آخر  ترتيب يعاد. 21

لك سيما في ويكون ذ. وذلك إثر تغير يؤّثر على تصنيفها األولي
 : الحاالت التالية

 تغير نية االحتفاظ باألصل الثابت المالي، -

أو مستحقات مّتصلة بسندات المساهمة  مسند تحويل قرض -
 وبالمساهمات في األموال المخصصة إلى مساهمة،

 .اتالقانوني للّذ شكلال تغير -

  قواعد التقييم
  المساهمة               سندات

ليالتقييم األو 

 يتم ،سندات المساهمة ضمن أصول الدولة عند إدراج. 22
 .بتكلفة االقتناء تقييمها

  :المساهمة لسندات تشمل تكلفة االقتناء بمقابل. 23

 شرائها، ثمن) أ(
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تكاليف المعامالت التي تمّثل التكاليف التي تنسب مباشرة ) ب(
في  .إلى عملية اقتناء السندات مثل عموالت الوسطاء واألتعاب

 . حين تستثنى تكاليف االقتراض من تكلفة االقتناء

24 .مبلغ حصص  سندات المساهمة شراء ن ثمنعندما يتضم
األرباح المتعلقة بالفترة المحاسبية السابقة للفترة المحاسبية التي 

حصص  مبلغتم خاللها اقتناء هذه السندات، فإنه يتم طرح 
ات المّتصلة ها ضمن المستحّقالشراء ويتم تصنيف من ثمن األرباح

  .بسندات المساهمة

الحصول على سندات مساهمة مقابل مساهمة  في صورة. 25
 المساهمة هذه عينية، تساوي تكلفة اقتناء هذه السندات قيمة

  .ةالتكاليف المرتبطة مباشرة بهذه العملي تضاف إليها

إحداث ذات أو عند الترفيع في رأس مالها نقدا،  عند. 26
تقديم سندات المساهمة المكتتبة بموازنة الدولة صافية من  يجب

 .الجزء غير المحرر من السندات

مبلغ حقوق االكتتاب التي تم اقتناؤها بالتزامن مع  يدرج. 27
سندات المساهمة المكتتبة بمقتضى هذه الحقوق ضمن تكلفة 

ت وعندما تكتتب الدولة في سندا. اقتناء سندات المساهمة المعنية
صلة بسندات مساهمة مّتالحقوق الجديدة بمقتضى  مساهمة

  .بالسندات الجديدة بسعر إصدارها قديمة، يتم اإلقرار

الحصول  مقتناة بهدف ةحقوق إسناد أسهم مجاني تدرج. 28
  .هذه األسهم تكلفة اقتناء صلة بها ضمنعلى األسهم المّت

29 .ال تتغييع سندات ة للسندات في حال توزر القيمة الجملي
. مساهمة إثر الترفيع في رأس المال عن طريق دمج االحتياطات

العدد  تبينضمن اإليضاحات  معلومات غير أنه يجب تقديم
ل عليها مجاناالجملي للسندات وعدد السندات المتحص. 

عن طريق  ل عليهاالمتحص يتم تقييم سندات المساهمة. 30

 لمرصودة في سوق نشطةبقيمة السوق ا عملية دون مقابل مباشر

وفي غياب تلك القيمة، يتم تقييم هذه  .وسائلة بتاريخ اإلقرار

  .السندات بقيمتها المعادلة

يتم تقييم سندات المساهمة المتحصل عليها عند تحويل . 31
إلى مساهمة في رأس المال بقيمة تسديد القرض مسند قرض 

لة عند كمالعناصر الم ُتضاف إليهاالذي تم تحويله المسند 
أجلها بتاريخ التحويل،  الفوائد غير المدفوعة والتي حّل(االقتضاء 

 ...).الفوائد المطلوبة بتاريخ التحويل

  حقالال التقييم

32 .بقيمة  تقييم سندات المساهمة عند تاريخ الختم، يتم

وفي غياب تلك القيمة، . السوق المرصودة في سوق نشطة وسائلة

 .بقيمتها المعادلة يتم تقييم هذه السندات

33 .مة بقيمة السوق، يعالج الفارق بالنسبة للسندات المقي
ة المرصود بتاريخ الختم بين قيمة السوق والقيمة المحاسبي

 :الصافية كاآلتي

بالوضعية  الفارق هذا جادرإيتم ، إذا كان الفارق إيجابيا) أ(
عند الصافية بعد استرداد انخفاضات القيمة المسجلة سابقا 

 االقتضاء،

يتم تسجيل انخفاض القيمة ضمن ، إذا كان الفارق سلبيا) ب(
فارق إعادة  المبلغ الذي يتجاوز رصيد رصيد الفترة في حدود

 .التقييم

بالنسبة للسندات المقيمة بالقيمة المعادلة، يعالج الفارق . 34
ة المرصود بتاريخ الختم بين القيمة المعادلة للفترة الحالية والقيم

 :المعادلة للفترة السابقة كاآلتي

يدرج بالوضعية الصافية بعد  ،إذا كان الفارق إيجابيا) أ(
 استرداد انخفاضات القيمة المسجلة سابقا عند االقتضاء،

يتم تسجيل انخفاض القيمة ضمن  ،إذا كان الفارق سلبيا) ب(
 رصيد الفترة في حدود المبلغ الذي يتجاوز رصيد فارق المعادلة،

في تاريخ الختم  المحتسبة كانت القيمة المعادلة إذا) ت(
سالبة، يتم خصوم في حدود الخرات للمخاطر ضمن تسجيل مد

ل سابقا ويجب تصفية فارق المعادلة المسج .القيمة السالبة
 .وتسجيل انخفاض قيمة في حدود القيمة المحاسبية الصافية

لسندات  قيمةال ال يجوز القيام بأية مقاصة بين ناقص. 35
لسندات المساهمة القيمة لت انخفاضا وزائدالمساهمة التي سج 

 .ت ارتفاعاشهدالتي 

  المساهمات في األموال المخصصة
  التقييم األولي

36 .ولة، يتمتقييم المساهمات  عند إدراجها ضمن أصول الد
 .المساهماتبقيمة هذه في األموال المخصصة 

صة ساهمات في األموال المخصفي صورة الترفيع في الم. 37
تقييم هذه المساهمات بقيمة  عن طريق تحويل قرض مسند، يتم

لة عند العناصر المكم ُتضاف إليهل المحو المسند تسديد القرض
أجلها بتاريخ التحويل،  الفوائد غير المدفوعة والتي حّل(االقتضاء 

 ...).الفوائد المطلوبة بتاريخ التحويل

  التقييم الّالحق

عند تاريخ الختم، تقيم المساهمات في األموال . 38
صة بقيمتها المعادلةالمخص. 

يعالج الفارق المرصود بين القيمة المعادلة للمساهمات . 39
للفترة  المعادلة والقيمة في األموال المخصصة للفترة الحالية

 :كما يلي السابقة

صافية بعد يدرج ضمن الوضعية ال ،إذا كان الفارق إيجابيا) أ(
لة سابقا عند االقتضاء،استرداد انخفاضات القيمة المسج 
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يتم تسجيل انخفاض للقيمة ضمن  ،إذا كان الفارق سلبيا) ب(
 رصيد الفترة في حدود المبلغ الذي يتجاوز رصيد فارق المعادلة،

في تاريخ الختم  المحتسبة إذا كانت القيمة المعادلة) ت(
سالبة، يتم خصوم في حدود الللمخاطر ضمن  خراتتسجيل مد

ل سابقا ويجب تصفية فارق المعادلة المسج .القيمة السالبة
 .وتسجيل انخفاض قيمة في حدود القيمة المحاسبية الصافية

40 .ة بين ناقص القيمة للمساهمات ال يجوز القيام بأية مقاص
صة التي سجالقيمة  لت انخفاضا وزائدفي األموال المخص

  .ت ارتفاعاشهدفي األموال المخصصة التي للمساهمات 

صلة بسندات المساهمة ات المّتالمستحّق
 وبالمساهمات في األموال المخصصة

 التقييم األولي

يتم إدراج القروض المسندة من قبل الدولة للذوات التي . 41
تمتلك فيها سندات مساهمة أو مساهمات في األموال المخصصة 

  .تسديدهابقيمة  ضمن أصول الدولة

42 .اإلقرار بالفوائد المطلوبة على القروض المسندة على  يتم
  .أساس التناسب الزمني

43 .تحديد قيمة المستحّقات األخرى كحصص األرباح  يتم  
أو الحصص من النتائج على أساس قرار السلطة المختصة التي 

 .تبّت في توزيع نتائج الّذات

  التقييم الّالحق

44 .صلة بسنداتات المّتلمستحّقا خفاض قيمةتسجيل ان يتم 
المساهمة والمساهمات في األموال المخصصة عندما تجابه الدولة 

إرجاعها  غايةمخاطر عدم استخالصها الكّلي أو الجزئي وذلك ب
  . القابلة لالستخالص لقيمتها

 القروض المسندة
ليالتقييم األو 

45 .يتم ة تسديدهاللقروض المسندة بقيم ليالتقييم األو.  

تكتسي منح اإلصدار ومنح التسديد طبيعة إيرادات . 46
  .خصومالتسجيلها أوليا ضمن  ويتم مسجلة مسبقا

 حقالتقييم الال

عند تاريخ الختم، يتعين إرجاع قيمة القروض المسندة . 47
بالنظر إلى  إلى قيمتها القابلة لالستخالص ويتم تقدير هذه األخيرة

  .ضة لها الدولةص المتعرالستخالاعدم  مخاطر

عندما تكون القيمة القابلة لالستخالص أقّل من قيمة . 48
  .التسديد، يسجل انخفاض في القيمة

يتعين توزيع منح اإلصدار ومنح التسديد على فترة . 49
ضمن رصيد الفترة حسب الطريقة المسند تسديد القرض 

 .التحيينية

ى القروض المسندة على يتم اإلقرار بالفوائد المطلوبة عل. 50
 .أساس التناسب الزمني

ة في رأس مال الهياكل الحقوق المتعّلقة بالعضوي
 الدولية

 التقييم األولي

 قةعند إدراجها ضمن أصول الدولة، تقيم الحقوق المتعّل. 51
لة  ة في رأس مالبالعضويولية بتكلفة اقتنائها المحوالهياكل الد

  . والعملة األجنبيةبسعر اليوم بين الدينار 

تشمل تكلفة اقتناء الحقوق المتعلقة بالعضوية في رأس . 52
 :مال الهياكل الدولية

 ثمن الشراء،) أ(

ل التكاليف التي تنسب مباشرة تكاليف المعامالت التي تمّث) ب(
ة اقتناء هذه الحقوق مثل عموالت الوسطاء واألتعاب إلى عملي

  . والمصاريف البنكية

 لّالحقالتقييم ا

 قةعند تاريخ الختم، يتعين تقييم الحقوق المتعّل. 53
لة بالعضويولية بقيمتها المعادلة محوة في رأس مال الهياكل الد

  .لسعر الختم أو سعر تقريبي لسعر الختم وفقا

يتم إدراج فارق المعادلة الناتج عن الفارق بالعملة . 54
الفترة تلك المتعلقة بة واألجنبية بين قيمة المعادلة للفترة الحالي

ة الصافية ضمن الوضعي ،الختم للفترة السابقةر السابقة محوال بسع
على مستوى بند فارق المعادلة وفقا للمعالجة المحاسبية 

  .34المضبوطة بالفقرة 

 يتعين تقييد فارق التحويل الناتج عن فارق سعر الصرف. 55
 . ضمن رصيد الفترة المحاسبية

ة األخرى                                                        بتة المالياألصول الثا
 التقييم األولي

السندات الثابتة ضمن أصول الدولة، يتم  عند إدراج. 56
  .بتكلفة االقتناء تقييمها

الثابتة المقتناة بمقابل، تشمل تكلفة  سنداتلبالنسبة ل. 57
ة ليف التي تنسب مباشرة إلى عمليوكّل التكا ثمن الشراء االقتناء
  . اقتنائها

تساوي تكلفة اقتناء السندات الثابتة المتحصل عليها . 58
التكاليف  تضاف إليهاة قيمة هذه المساهمات مقابل مساهمات عيني

ةالتي تنسب مباشرة إلى هذه العملي. 

يتم تقييم السندات الثابتة المتحصل عليها عند تحويل . 59
إلى مساهمة في رأس المال بقيمة تسديد القرض  مسند قرض

لة عند االقتضاء العناصر المكم تضاف إليهاالذي تم تحويله 
الفوائد غير المدفوعة والتي حّل أجلها بتاريخ التحويل، الفوائد (

  ...).المطلوبة بتاريخ التحويل
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60 .يتم ل عليها من قبل تقييم السندات الثابتة المتحص

ر عملية دون مقابل مباشر بقيمة السوق المرصودة الدولة في إطا

. في سوق نشطة وسائلة بتاريخ اإلقرار بها ضمن موازنة الدولة

 .وفي غياب تلك القيمة، يتم تقييم هذه السندات بقيمتها المعادلة

61 .تقييم الودائع والضمانات في تاريخ اإلقرار بها بقيمة يتم 

 .ولةفوعات التي قامت بها الدة للدبصفة عام التسديد والمساوية

  حقالتقييم الال

62 .تقييم السندات الثابتة بقيمة  عند تاريخ الختم، يتم

وق المرصودة في سوق نشطة وسائلة وفي غياب تلك القيمة، الس

هذه السندات بقيمتها المعادلة يتم تقييم.  

 تمت وق،المقيمة حسب قيمة الس بالنسبة للسندات الثابتة. 63

وق والقيمة بين قيمة الس المرصود بتاريخ الختم الفارق الجةمع

33فقرة لل ة الصافية لهذه السندات وفقاالمحاسبي. 

المقيمة حسب القيمة المعادلة،  بالنسبة للسندات الثابتة. 64

المرصود بتاريخ الختم بين القيمة المعادلة لهذه  الفارق معالجة تمت

ة وقيمالسندات للفترة الحاليابقة وفقاتها المعادلة للفترة الس 

 .34فقرة لل

65 .ر قيمة الودائع والضمانات بالنظر إلى بتاريخ الختم، تقد

القيمة القابلة لالسترجاع  عندما تقّل. مخاطر عدم استرجاعها

للودائع والضمانات عن قيمتها المحاسبيتسجيل  ة الصافية يتم

  . انخفاض قيمة ضمن رصيد الفترة

 قرارإلغاء اإل

66 .يتم عندما ال يستجيب  إلغاء اإلقرار بأصل ثابت مالي

 :ة في الحاالت التاليةوذلك خاص ألحد شروط اإلقرار

 األصل الثابت المالي، تفويت فيال) أ(

 تصفية الذات التي تساهم فيها الدولة،) ب(

 مبادلة األصل الثابت المالي،) ت(

 .بمساهمات لةات متصانتفاء قرض مسند أو مستحّق) ث(

من سندات المساهمة  توافق قيمة خروج كّل. 67
صة والحقوق المتعّلوالمساهمات في األموال المخصة قة بالعضوي

ة والسندات الثابتة، قيمتها المحاسبية في رأس مال الهياكل الدولي
فارق إعادة التقييم حسب  فارق المعادلة أو ويجب تصفية .الصافية

مخاطر التي سبق للخرات ت القيمة ومدالحالة وإلغاء انخفاضا
 كما يتم. ةباستردادها في رصيد الفترة المحاسبي تسجيلها وذلك

تسجيل زائد القيمة أو ناقص القيمة المحقق عند خروج األصل 
ةضمن رصيد الفترة المحاسبي.  

لة بمساهمات أو قرض مسند ات متصعند انتفاء مستحّق. 68
سحب هذه األصول من  ات، يتمأو عند استرجاع ودائع وضمان
ة الصافيةموازنة الدولة بقيمتها المحاسبي .إلغاء انخفاضات  يتم

تؤدي الخسارة . في رصيد الفترة القيمة المسجلة باستردادها
والودائع والضمانات إلى   ة لقيمة تسديد القروض المسندةالنهائي

 .تسجيل عبء مقابل خروج األصل

 المعلومات المطلوبة
69 .ولة أن تقدم ضمن اإليضاحات المعلومات يجب على الد
  :التالية

 بالنسبة لسندات المساهمة

ونسبة المساهمة إضافة إلى  قائمة سندات المساهمة) أ(
 التغيرات التي طرأت عليها،

مبلغ حصص األرباح أو الحصص من النتائج المتحصل ) ب(
 ذات، كل عليها حسب

 اهمة،سند مس طرق التقييم حسب كّل) ت(

 تفصيل فارق المعادلة وفارق إعادة التقييم حسب كّل) ث(
 سند،

ة بتاريخ الختم ر القوائم الماليحاالت وأسباب عدم توّف) ج(
 لتحديد القيمة المعادلة،

وضعية  التي لهاذوات السندات المساهمة المتعلقة ب) ح(
 أموال ذاتية سالبة، صافية أو

  .لمساهمةمن سندات ا الجزء غير المحررو) خ(

صةبالنسبة للمساهمات في األموال المخص 

صة حسب جدول تغيرات المساهمات في األموال المخص) أ(
 ذات، كّل

 ل عليها حسب كّلمبلغ الحصص من النتائج المتحص) ب(
 ذات،

 .تفصيل فارق المعادلةو) ت(

بالنسبة للمستحلة بسندات المساهمة قات المتص
 صةمخصوبالمساهمات في األموال ال

 :قائمة القروض المسندة ذات المبالغ الهامة والتي تبرز

مبلغ القروض المسندة التي يخضع تسديدها لشروط  -
 ميسرة،

مبلغ القروض المسندة الموّظفة لمشاريع محددة والخاضعة و -
  .لشروط إفراج

 بالنسبة للقروض المسندة

 .جدول تغيرات القروض المسندة -
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 ة األخرىبتة الماليألصول الثالبالنسبة 

 جدول تغيرات السندات الثابتة،) أ(

  .تفصيل فارق المعادلة وفارق إعادة التقييمو) ب(

تاريخ الدطبيقز الّتخول حي  
يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المتعلقة بالفترات . 70

 .2022المحاسبية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 

 ةنتقالياالحكام األ
71 . إدماجإلعداد الموازنة االفتتاحية، يتم: 

وفي . وقسندات المساهمة والسندات الثابتة بقيمة الس) أ(
 يتم إدراج هذه السندات بالقيمة المعادلة القيمة غياب تلك

دة على أساس آخر قوائم ماليالمحدة منشورة للّذاتة سنوي 
 المعنية،

حقوق المتعلقة المساهمات في األموال المخصصة وال) ب(
بالعضويدة  ة بالقيمة المعادلةة في رأس مال الهياكل الدوليالمحد

على أساس آخر قوائم ماليالمعنية ة منشورة للّذاتة سنوي. 

  

                        2019سبتمبر  12 قرار من وزير المالية مؤرخ في
 يتعّلق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاصيون بالد

  .المالية واألدوات المالية اآلجلة

 إن وزير المالية،

  بعد االّطالع على الدستور،

 13المؤرخ في  2019لسنة  15وعلى القانون األساسي عدد 
 المتعّلق بالقانون األساسي للميزانية، 2019فيفري 

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

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

  ،2014بقانون المالية لسنة 

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

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

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

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

 14مؤرخ في ال 2018لسنة  125وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2018نوفمبر 

 23المؤرخ في  2019لسنة  769وعلى األمر الحكومي عدد 
لى السيد المتعّلق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إ 2019أوت 

كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات 
  العمومية،

 .وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

  :قرر ما يلي

الفصل األول ـ تمت المصادقة على معيار حسابات الدولة 
بهذا والملحق  بالديون المالية واألدوات المالية اآلجلةالمتعّلق 

  .القرار

ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  2الفصل 
  .التونسية

  .2019سبتمبر  12تونس في 
  

   اطلع عليه

  وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  اإلدارة والسياسات العمومية
            كمال مرجان

  الماليةوزير 

            محمد رضا شلغوم

              

 معيار حسابات الدولة
الديون المالية واألدوات  :04د  ح م

  المالية اآلجلة
  الهدف

يهدف هذا المعيار إلى ضبط قواعد إقرار وتقييم وتقديم . 1
الديون المالية للدولة واألدوات المالية اآلجلة وذلك طبقا لمبادئ 

نيف الفوائد وكذلك كما يتناول تص. المحاسبة االستحقاقية
الخسائر واألرباح المتعلقة بها ويقدم المعلومات الواجب اإلفصاح 
عنها ضمن اإليضاحات بطريقة تمّكن مستعملي المعلومة المالية 
من تقييم أهمية الديون المالية وطبيعة المخاطر المترتبة عنها 

 .والتي تتعرض لها الدولة

 مجال التطبيق
ر الديون المالية للدولة التي تمّثل يغّطي هذا المعيا. 2

التزامات تعاقدية لتسليم نقد أو أصل آخر في تاريخ مستقبلي .
ويطبق خصوصا على وسائل التمويل المستعملة من طرف الدولة 

 .في إطار تدّخالتها

تنتج الديون المالية عن قرار لتمويل الدولة أو عن قرار . 3
وتشمل  .ذلك بناًء على تراخيص قانونيةلتحمل ديون مالية للغير و

الديون المالية الديون المالية الداخلية والديون المالية الخارجية 
 .وتكون قابلة للتداول أو غير قابلة للتداول


