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ق تعّلي 2019سبتمبر  12 خ فية مؤررار من وزير الماليق
الجماعات المحلية الخاص  حسابات معياربالمصادقة على 

  .باألصول الثابتة المادية
 إن وزير المالية،

  بعد االّطالع على الدستور،

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

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

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

 ،2014بقانون المالية لسنة 

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

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

 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  125على األمر الرئاسي عدد و
  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

ر ما يليقر:  

الجماعات  حساباتر يات المصادقة على معالفصل األول ـ تم
  .القرار الملحق بهذاو المحلية المتعّلق باألصول الثابتة المادية

ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  2الفصل 
  .التونسية

  .2019سبتمبر  12 س فيتون
  

   اطلع عليه

  وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 
الوظيفة العمومية وتحديث وزير 

  اإلدارة والسياسات العمومية
            كمال مرجان

  الماليةوزير 

                  محمد رضا شلغوم

  معيار حسابات الجماعات المحلية
 األصول الثابتة المادية : 02م ح ج م 

  دف اله
ألصول الثابتة با ضبط قواعد اإلقرار يهدف هذا المعيار إلى. 1

كما . طبقا لمبادئ المحاسبة االستحقاقية وقواعد تقييمها المادية
ستهالكات الصصات امخقواعد تقييد  المعيارهذا يتناول 
المعلومات المطلوبة إلغاء اإلقرار وكذلك القيمة و اتوانخفاض

 .ضمن اإليضاحات

  ق مجال التطبي
التقييد المحاسبي لألصول الثابتة  دالمعيار عنيطبق هذا . 2

 :األصناف التالية جماعة المحلية المجمعة حسبالمادية لل

 ،األراضي) أ(

 ،المباني والبناءات) ب(

  ،أصول البنية التحتية) ت(

 ،أسطول المنقوالت) ث(

 .األصول الثابتة المادية في طور اإلنشاء) ج(

 :تطبيق هذا المعيار دخل ضمن مجالت. 3

التي تستجيب إلى مفهوم وذات نظام قانوني خاص  األصول) أ(
 ،األصول الثابتة المادية

التي و مرفق عمومي عقود رامية لتوفير موضوعصول األ) ب(
بعد التقييد والتقييم  الجماعة المحلية وذلكتتحكم فيها 

 يتناولالذي  جماعات المحليةوفقا لمعيار حسابات ال ييناألول
 .لعقود الرامية لتوفير مرفق عموميا

 :ال يطبق هذا المعيار على. 4

 موضوع ،بالنشاط الفالحيذات العالقة األصول البيولوجية ) أ(
 ،الفالحة الذي يتناول جماعات المحليةمعيار حسابات ال

 ودور األصول التاريخية والمواقع الطبيعية والثقافية) ب(
 الذي يتناول جماعات المحليةبات المعيار حسا موضوع، العبادة

 .األصول التاريخية والثقافية والمواقع الطبيعية

  المفاهيم 
ذكرها في هذا المعيار الدالالت  اآلتيللمصطلحات . 5 
 :التالية

هي عناصر األصول المادية  األصول الثابتة المادية
  :والملموسة

مشتركة  أو بصفة منفردة جماعة المحليةتي تتحكم فيها الاّل) أ(
إليجارها  أوخدمات  وأا الستعمالها في إنتاج أو توفير سلع إم

 ،لغايات إدارية أوللغير 
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 لمدة تتجاوزاستعمالها  تي من المفترض أن يتمواّل) ب( 
 .محاسبيةالفترة ال

هو التقسيم اآللي للمبلغ القابل لالستهالك ألصل  االستهالك
صل األ نخفاض قيمةاتهالك االس عكسي .ثابت على مدة االنتفاع به

. ثابت الناتج خاصة عن االستعمال وعامل الزمن وتغير التقنياتال
يسجاألعباء ضمنص استهالكات الفترة المحاسبية ل مخص.  

 هي ة االنتفاعمد:  

 جماعة المحليةرة التي تنوي خاللها الة المقدا المدإم) أ( 
 استعمال أصل ثابت قابل لالستهالك أو

أو ما (رة والموافقة لعدد وحدات اإلنتاج ة المقدلمدا) ب( 
 من خاللالحصول عليها  جماعة المحليةالتي تنوي ال) ل ذلكيعاد

 . أصل ثابت قابل لالستهالك استخدام

التكلفة التاريخية ألصل ثابت  هو  المبلغ القابل لالستهالك
في القوائم المالية بعد طرح القيمة  آخر عوضهمادي أو مبلغ 

  .عند االقتضاء لمتبقيةا

 جماعة المحليةهي المبلغ الذي تنوي ال القيمة المتبقية
ة الحصول عليه مقابل التفويت في أصل ثابت عند نهاية مد

  . بعد طرح تكاليف التفويت المتوقعة اإلنتفاع

د به أصل هي المبلغ الذي يقي القيمة المحاسبية الصافية
نخفاضات القيمة وبعد إضافة ثابت مادي بعد طرح االستهالكات وا

  .المثبتة إن وجدتالنفقات 

هو خسارة في المنافع االقتصادية المستقبلية  انخفاض القيمة
ناتج عن حدوث ظروف أو وقائع أو الخدمة المرتقبة ألصل ما 

  .ضاف إلى التقييد المحاسبي لالستهالكاتيي استثنائية والذ

ثابتة التي هي األصول ال ذات نظام قانوني خاص األصول
تشمل أخرى و لذواتتها وترجع ملكي جماعة المحليةم فيها التتحّك

 جماعة المحليةة الاألصول الثابتة الموضوعة على ذم أساسا
  .في إطار عقود اإليجار المالي مسوكةواألصول الم

مصطلحات المعرفة باإلطار المرجعي للمعلومة المالية تّتخذ ال 
الجماعات المحلية معايير حسابات بلذوات القطاع العمومي و

  .المعيار هذا في به وردت الذي المعنى نفس األخرى

  قواعد اإلقرار
  ةامالع القاعدة

 :عندماصول ضمن األصل ثابت مادي أ يقيد. 6

   منفردةفي األصل بصفة  جماعة المحليةتتحكم ال) أ(
 ،ة تتجاوز الفترة المحاسبيةمشتركة لمد أو

 . هذا األصل بصفة أمينةويمكن تقييم ) ب(

في مادي ثابت صل أفي الجماعة المحلية  مّكتحيتمّثل . 7
قصد  هاستغاللب المّتصلةوتحمل المخاطر  هعلى استغالل قدرتها

 .المرتقبة خدمتهاالستفادة من منافعه االقتصادية المستقبلية أو 

 ويرتكز أساسا على ادمحد اقانونيشكال م التحّك يكتسي. 8
 على هذا األساس،و .االنتفاعوحق  عمالة وحق االستحق الملكي

 على شروط التحكم من خالل سيطرة الجماعة المحلية يبرز
استعمال األصل ويقدإلى باالستناد ةر خاص: 

الجماعة المحلية استفادة  ةطيالملكية القانونية لألصل شر) أ( 
 ،من منافعه االقتصادية المستقبلية أو خدمته المرتقبة

  عماله استللجماعة المحلية ازة األصل بما يخول حي) ب(
 ،الملكية القانونية ، بصرف النظر عنبه نتفاعأو اال/و

المخاطر  جّلالجماعة المحلية ل تتحم : المسؤوليات) ت(
المرتقبة  ةالخدم أوالمستقبلية وتستفيد من المنافع االقتصادية 

 .تهكيإحالة ملحتى وإن لم تتم المتأتية من حيازة األصل 

األصول الثابتة المادية بالقوائم المالية للفترة  يتم تقديم. 9
بكتب  تتم .مالتحّك الجماعة المحليةالمحاسبية التي اكتسبت فيها 

 .كل إحالة تحكم في األصول

في  الجماعة المحليةم تتحّكأن  في بعض الحاالت يمكن. 10
 ةركالمشت سيطرةويعني ذلك ال .بصفة مشتركةأصل ثابت مادي 

المنافع والمخاطر الناجمة عنه تقاسم و هستعمالاشروط  على
وذلك عمال بالتشريع المرتقبة  مةاالقتصادية المستقبلية أو الخد

الجماعة اتفاقيات مبرمة بين  أو بمقتضى/الجاري به العمل و
 .بما فيها الدولة وذوات أخرى المحلية

لذي األصل الثابت المادي االجماعة المحلية تقيد . 11 
من  حصتهام فيه بصفة مشتركة في حساباتها في حدود تتحّك

 .فيهالتحكم 

12 .إلقرار باألصول ا للنظر في ق كذلك مقياس التحكميطب
 : من عدمه التالية

  في إطار عقود اإليجار المالي مسوكةاألصول الم) أ( 

، األصول للجماعة المحليةتقيد ضمن األصول الثابتة المادية 
  :لـ   التي تستجيب المالي إطار عقود اإليجار في مسوكةالم

 .5تعريف األصل الثابت المادي المذكور بالفقرة  -

 .6المنصوص عليها بالفقرة  قواعد اإلقرار -

من طرف  الجماعة المحليةة األصول الموضوعة على ذم) ب(
 ذوات أخرى

من طرف  الجماعة المحليةة توضع بعض األصول على ذم
تسجل هذه األصول . حالة ملكيتها القانونيةذوات أخرى دون إ

إذا ما تم استيفاء قواعد اإلقرار  الجماعة المحليةضمن موازنة 
  .المذكورة أعاله

األصول الموضوعة على ذمة ذوات أخرى من طرف ) ت(
 .الجماعة المحلية
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أصوال راجعة لها بالملكية على  الجماعة المحليةيمكن أن تضع 
شروط استعمالها وتستفيد من  لىع سيطرة ذوات أخرى تذم

منافعها االقتصادية المستقبلية أو من خدمتها المرتقبة وتتحمل 
ال يتم اإلقرار بهذه األصول ضمن . معظم المخاطر المتعلقة بها

أنه يتم تقديم المعطيات المتعلقة بها  إال الجماعة المحليةموازنة 
  .يضاحاتضمن اإل

 توفير مرفق عموميإلى  رامية موضوع عقوداألصول ) ث(

التقييم األولي لألصول موضوع  قواعدتضبط قواعد اإلقرار و
حسابات  توفير مرفق عمومي ضمن معيارإلى  الراميةعقود ال

توفير مرفق إلى  الراميةالذي يتناول العقود  الجماعات المحلية
 الجماعة المحليةم األصول التي تبقى تحت تحّك غير أن .عمومي

التحكم فيها يتم  الجماعة المحليةتي استرجعت وكذلك األصول ال
 .اإلقرار بها وفقا لمقتضيات هذا المعيار

  حاالت خاصة
   قطع الغيار

ضمن عادة  ومعدات الصيانة تسجل قطع الغيار. 13
قطع  مخزوناتغير أن قطع الغيار األساسية و. المخزونات
محلية الجماعة التعتبر أصوال ثابتة مادية إذا ما كانت  االحتياط

وبالنسبة لقطع الغيار . تنوي استخدامها ألكثر من فترة محاسبية
ومعدات الصيانة التي ال يمكن استعمالها إال مع أصل ثابت مادي، 

 .فإنه يتم تقييدها ضمن األصول الثابتة المادية

  تجميع وتجزئة عناصر األصول

في بعض الحاالت قد يكون من المناسب تجميع عناصر . 14
ردية منخفضة، مثل الكتب والتجهيزات الصغيرة ذات قيمة ف

 ىالمعيار علوتطبيق المعالجة المحاسبية المنصوص عليها بهذا 
 .اإلجمالية تهاقيم

15 .ن األصل الثابت المادي من أجزاء تحقق يمكن أن يتكو
انتفاع  مددتدفقات لمنافع اقتصادية مستقبلية مختلفة أو لها 

 "ناتمكو" المختلفة األجزاء تسمى هذه. مختلفة بصفة ملحوظة
في  وأفي عناصر يجب استبدالها بصفة منتظمة  إما لتتمّثو

  .بها بصفة منفصلة اإلقرارويمكن . مصاريف الصيانة الضخمة

تتعلق بحفظ السالمة  ألسباب المواديمكن اقتناء بعض . 16
هذه المواد ال تساهم مباشرة في  وبالرغم من أن .أو بالبيئة

الخدمة المرتقبة  المنافع االقتصادية المستقبلية أو الترفيع في
المرتبطة بأصل ثابت معين، إال أنه يمكن أن تكون ضرورية حتى 

من الحصول على المنافع االقتصادية  الجماعة المحليةتتمكن 
  .الخدمة المرتقبة لألصل المستقبلية أو

 شروطلتستجيب لعندما  المواد ضمن األصوليد هذه تق 
فمثال، يمكن أن تفرض قوانين . 6ص عليها بالفقرة المنصو

تجديد منظومة اإلطفاء  الجماعة المحليةعلى  الحماية من الحرائق

تقيد المصاريف المتعلقة بهذه التجديدات ضمن  .اآللي للحرائق
غير  كونت الجماعة المحليةاألصول الثابتة المادية باعتبار أن 

 .للقوانين قادرة دونها على مواصلة نشاطها طبقا

 التقييد األولي
يتمثل التقييد األولي في إدراج األصل ألول مرة ضمن . 17

  م ذلك بتاريخ اكتساب التحّك ويتم الجماعة المحليةموازنة 
 .أو بتاريخ إعادة اكتسابه

األصول الثابتة المادية المقتناة  الجماعة المحليةتقيد . 18
تاريخ ب بصفة عامة بمقابل بتاريخ اكتساب التحكم الذي يتم

 .التسليم

تاريخ اإلقرار باألصول  يتطلبفي بعض الحاالت،  يد أنهب. 19
الثابتة المادية مزيدا من التوضيحات خاصة بالنسبة لألصول 

في إطار عقود اإليجار المالي واألصول الموضوعة على  مسوكةالم
واألصول المقتناة مجانا واألصول المنجزة  الجماعة المحليةة ذم
 .ي إطار صفقة أشغال واألصول المنتزعةف

في إطار عقود اإليجار المالي  مسوكةبالنسبة لألصول الم. 20
جماعات حسابات ال تاريخ اإلقرار بها يحدد طبقا لمعيار فإن

 .الذي يعالج عقود الكراء المحلية

الجماعة المحلية بالنسبة لألصول الموضوعة على ذمة . 21
خاصة الهبات والتبرعات (جانا م المتحصل عليهاواألصول 

، فإن تاريخ )واإلرث الشاغر واألصول المحجوزة واللقط والوصايا
الذي يعالج  الجماعات المحليةالتقييد يحدد طبقا لمعيار حسابات 

 .اإليرادات المتأتية من عمليات دون مقابل مباشر

ألصول المنتزعة التي تستجيب للمقاييس بايتم اإلقرار . 22
الجماعة المحلية من هذا المعيار ضمن أصول  6ة بالفقرة المذكور

بتاريخ نشر أمر االنتزاع وهذا شريطة تأمين أو دفع غرامة 
 .النتزاعا

تقيد األصول الثابتة المادية في طور اإلنشاء في إطار . 23
محاضر االستالم من  بتاريخ إمضاءصفقات األشغال ضمن األصول 
يختلف . أقساط على الحسابدفع ا قبل المتعاقدين والتي ينتج عنه

تقييد األصول الثابتة المادية في طور اإلنشاء الناتجة عن األشغال 
 : حسب الحالة نشأصاحب الم الجماعة المحليةالتي تكون فيها 

في األصل الثابت المادي  الجماعة المحليةعندما تتحكم ) أ(
فإّنه  شغال،مرحلة اإلنجاز وعند نهاية فترة األ ، أثناءمنفردةبصفة 

د األصل الثابت المادي ضمن موازنتها وفقا للقواعد يقيت يتم
 .المذكورة أعاله

في األصل الثابت المادي الجماعة المحلية عندما تتحكم ) ب(
أثناء مرحلة اإلنجاز ولكن في نهاية فترة األشغال يكون التحكم في 

ثابت د األصل اليقيت فإّنه يتمهذا األصل مشتركا مع ذوات أخرى، 
 .في حدود حصتها من التحكم الجماعة المحليةالمادي بموازنة 
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وعندما  عندما ُتعين الجماعة المحلية كصاحب المنشأ) ت(
، فإّنه فترة األشغال عند نهايةفي األصل الثابت  تتحّكم ذات أخرى

 .الجماعةبموازنة ال يتم تقييد األصل 

 قواعد التقييم 
 التقييم األولي

، تقيم الجماعة المحليةضمن موازنة  اإدراجهعند . 24
 :األصول الثابتة المادية

 ،بمقابل تم اقتناؤهابتكلفة االقتناء بالنسبة لألصول التي ) أ(

 طرفمن داخليا بتكلفة اإلنتاج بالنسبة لألصول المنتجة ) ب(
 ،أو في إطار صفقة أشغال الجماعة المحليةمصالح 

الحدائق والمنتزهات ولدينار الرمزي بالنسبة للمقابر با) ت(
 العمومية،

تكلفة تكون بالقيمة الصحيحة بالنسبة لألصول التي ) ث(
 .غير معروفة اقتنائها أو تكلفة إنتاجها

  تكلفة االقتناء

 :تشمل تكلفة اقتناء األصل الثابت المادي. 25

بما في ذلك المعاليم واألداءات غير القابلة  ئهاثمن شرا) أ(
 ،تنزيالت والتخفيضات التجاريةلالسترجاع وبعد طرح ال

كّل التكاليف المرتبطة مباشرة بنقل األصل إلى مكان ) ب(
من  الجماعة المحليةاستغالله ووضعه في الحالة التي تمكن 

 .المحددةاستغالله بالطريقة 

أمثلة من التكاليف المرتبطة مباشرة باألصل الثابت . 26
 :المادي

 مصاريف إعداد الموقع،) أ(

 ،ةالترصيف األوليويف التسليم مصار) ب(

 مصاريف اختبارات حسن التشغيل،) ت(

 والتركيب، ركيزمصاريف الت) ث(

 .أتعاب المهنيين) ج(

أمثلة من التكاليف التي ال تؤخذ بعين االعتبار في تحديد . 27
 :صل ثابت ماديأ ءاقتناتكلفة 

 مصاريف افتتاح منشأ جديد،) أ(

ا في ذلك مصاريف بم(مصاريف بعث خدمة جديدة ) ب(
 ،)اإلشهار والترويج

 مصاريف استغالل نشاط في موقع جديد،) ت(

 .المصاريف اإلدارية والمصاريف العامة األخرى) ث(

تضم تكلفة األصل الثابت المادي التكاليف الناتجة عن . 28
والمتعلقة بتفكيك  الجماعة المحليةااللتزام المحمول على كاهل 

وإعادة الموقع إلى حالته األصلية، مادي الثابت الوإزالة األصل 

أو نتيجة استغالله لفترة معينة وتقيم هذه  هوذلك إما نتيجة اقتناء
الذي يعالج  الجماعات المحليةالتكاليف حسب معيار حسابات 

 .الخصوم المحتملة واألصول المحتملة المدخرات،

يتوقف إدراج التكاليف ضمن القيمة المحاسبية لألصل . 29
في المكان والحالة  هذا األخير ثابت المادي عندما يتواجدال

الجماعة الضروريين ليتم استغالله بالطريقة المحددة من طرف 
األصل  استعماللة في إطار وبالتالي فإن التكاليف المتحم المحلية

وعلى . الصافية في قيمته المحاسبية تدرجال  هاستعمال أو تغيير
لة قبل دخول األصل حيز المتحم فيسبيل المثال، فان التكال

عند  المحددة أواالستغالل رغم أنه مؤهل لالستغالل بالطريقة 
تشغيله بمستوى أقل من طاقته الكاملة ال تدرج ضمن القيمة 

 .لألصل الثابت المادي الصافية المحاسبية

  تكلفة اإلنتاج

30 .لنفسها بتطبيق  الجماعة المحليةد تكلفة أصل تنتجه تحد
وتتكون هذه . مبادئ المعتمدة بالنسبة لألصول المقتناةنفس ال

األخرى المتحملة  التكلفة من تكلفة المشتريات بعد إضافة التكاليف
وضع الرامية لخالل عمليات اإلنتاج  الجماعة المحليةمن طرف 

التكلفة هذه  وتتكون. األصل في الحالة والمكان الذي يتواجد به
أعباء اإلنتاج المباشرة من تهلكة والمس تكلفة اقتناء الموادمن 

التقدير األولي لتكاليف تفكيك من األعباء غير المباشرة ومن و
يوجد به األصل الثابت إلى  الموقع الذيوإزالة األصل وإعادة 

 .اقتضى األمر نإ حالته األصلية،

  يمكن أن تحدث بعض العمليات قبل أو خالل إنشاء . 31
ا غير ضرورية لجلب األصل إلى أو تطوير أصل ثابت مادي ولكنه

المكان ووضعه في الحالة الضرورية الستغالله كما هو محدد من 
بهذه د األعباء المرتبطة يتقيويتم . الجماعة المحليةطرف 
 . الفترة ضمن رصيد العمليات

  القيمة الصحيحة 

نه يمكن إ، فروفةاألصل غير مع عندما تكون تكلفة اقتناء. 32
ى القيمة الصحيحة لألصل في تاريخ إدراجه تقديرها بالرجوع إل
بالنسبة لألصول الثابتة المتحصل عليها  سيماضمن الموازنة وذلك 

على سبيل المثال، . دون مقابل مباشر تفي إطار عمليا مجانا
يمكن أن تستغل الجماعة المحلية أراضي مقتناة مجانا أو بالدينار 

 .الرمزي لتشييد منتزهات أو إنشاء طرقات

تحدد القيمة الصحيحة لألصول الثابتة المادية عادة عن . 33
لط ويتم تقديرها من قبل الس طريق اختبار لقيمتها في السوق

 .المختصة

مكن تحديد القيمة الصحيحة للعديد من األصول ي. 34
. بسهولة وذلك بالرجوع لألسعار المتداولة بسوق نشطة وسائلة

 حينيةعلى قيم سوق على سبيل المثال يمكن عموما الحصول ف
لألراضي والعقارات غير الخصوصية ومعدات النقل وعدة أنواع من 
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، الجماعة المحليةبالنسبة لبعض أصول . التجهيزات والمعدات
يمكن أن يكون من الصعب تحديد قيمة السوق وذلك نظرا لغياب 

 .معامالت خاصة بها في السوق

سوق الال يتوفر أي مؤشر يسمح بتحديد قيمة  عندما. 35
يمكن تحديد القيمة الصحيحة فإنه سوق نشطة وسائلة،  على

لألصل بالرجوع إلى أصول أخرى ذات خصائص مماثلة وفي 
على ذلك فإن القيمة الصحيحة ألرض  وبناء. ومواقع مماثلة  ظروف
 والتي تم تسجيل معامالت وغير مستغلة للجماعة المحليةراجعة 

يمكن تقديرها بالرجوع إلى  في شأنها خالل فترة طويلة، قليلة
قيمة السوق ألراضي لها خصائص وطبوغرافيا مماثلة وفي مواقع 

 .مماثلة والتي تتوفر بشأنها مؤشرات سوق

باالعتماد  المختصةيمكن تحديد القيمة الصحيحة للعقارات . 36
   على منهجية تكلفة االستبدال الصافية من االستهالك

  ) خاصة أصول البنية التحتية( إعادة الحالة أو على منهجية تكلفة
على منهجية وحدات الخدمة أو أيضا منهجية السعر المؤشر لنفس  أو

عند . الراجع لفترة سابقة ألصول مماثلة وفقا للسعر األصول أو
المؤشر يجب تقدير ما إذا كانت تكنولوجيا  اعتماد منهجية السعر

بصفة ملحوظة خالل الفترة أو إذا ما كانت طاقة  اإلنتاج قد تغيرت
 .األصل المرجعي هي نفسها طاقة األصل موضوع التقييم

ة حاالت، تحديد تكلفة االستبدال الصافية في عد يمكن،. 37
منافع من االستهالك بالنظر إلى سعر شراء أصل مماثل، له 

في  مماثلة ومتداول  خدمة مرتقبة متبقيةأو  اقتصادية مستقبلية
وفي حاالت أخرى، تمثل تكلفة إعادة اإلنتاج . سوق نشطة وسائلة

الصافية من االستهالك المؤشر األنسب لتكلفة االستبدال الصافية 
السوق لألجزاء  من االستهالك والتي يتم تحديدها بالنظر إلى سعر

  .المستعملة إلنتاج األصل بعد طرح االستهالكات المتراكمة

  الدينار الرمزي

األراضي المستغلة للمقابر والحدائق  ةاعتبار صبغب. 38
 .والمنتزهات العمومية، فإنها ُتقيم بالدينار الرمزي

 قواعد خاصة للتقييم

الحاالت التي تستوجب تطبيق بعض تضبط فيما يلي . 39
 .قواعد خاصة لتقييم بعض األصول الثابتة المادية

لتوفير  عادة اكتساب التحكم في أصل موضوع عقد رامإ) أ(
 : مرفق عمومي

 حسبصل موضوع عقد رام لتوفير مرفق عمومي األقيم ي
من طرف  اكتساب التحكم فيه إعادةقيمته الصحيحة في تاريخ 

  .الجماعة المحلية

 : تغيير صبغة أصل تم تقييمه بالدينار الرمزي) ب(

 .يمكن للجماعة المحلية أن تغير في بعض الحاالت صبغة أصل ما

صورة تخصيص جزء من مقبرة أو كاملها إلنشاء  وهو الحال في
ويعتبر هذا التغيير كإدراج جديد وبالتالي يتم تسجليه ضمن . طريق

ويقيم  .الوضعية الصافية ودون تأثير على رصيد الفترة المحاسبية
  . األصل المدرج بقيمته الصحيحة في تاريخ اإلدراج

 :يعقود اإليجار المال الممسوكة في إطاراألصول ) ت(

في إطار عقود اإليجار  مسوكةتضبط قواعد تقييم األصول الم
الذي يعالج  للجماعات المحليةالمالي ضمن المعيار المحاسبي 

  . الكراءعقود 

 : األصول المقتناة في إطار صفقة أشغال) ث(

أساس  على ءطور اإلنشا في المادي الثابت األصل قيمةد تحد
الممضاة من قبل  ردة ضمن المحاضتقدم األشغال المحد

  .المتعاقدين والتي ينتج عنها دفع أقساط على الحساب

 : الجماعة المحليةاألصول الموضوعة على ذمة ) ج(

ضمن  الجماعة المحليةتدرج األصول الموضوعة على ذمة 
  .التحكماكتساب تاريخ في أصولها على أساس قيمتها الصحيحة 

 : المنتزعة األصول) ح(

ت المحددة بأمر االنتزاع كأساس لتقييم تعتمد قيمة التعويضا
نه تتم إحالة نزاع حول قيمة التعويضات، فوفي . هذه األصول

حدود التغييرات المنصوص عليها بالحكم  في ة قيمة األصلمراجع
  .النهائي

عدة أصول ثابتة مادية عن طريق  يمكن اقتناء أصل أو. 40
جملة  مقابل المبادلة بأصل أو جملة من األصول غير النقدية أو

قيم األصل الثابت المادي ي. األصول النقدية وغير النقدية من
 :على أساس قيمته الصحيحة إال في الحاالت التالية المتحصل عليه

ّنه يتم فإ ،اتجاري جوهراعندما ال تكتسي عملية المبادلة ) أ(
على أساس القيمة المحاسبية الصافية  المتحصل عليهيم األصل يقت

 ،نازل عنهلألصل المت

وال يمكن  اتجاري جوهراعندما تكتسي عملية المبادلة ) ب(
ّنه إفبصفة أمينة،  المتحصل عليهتحديد القيمة الصحيحة لألصل 

على أساس القيمة الصحيحة لألصل المتنازل  هذا األخيريم يقيتم ت
 ،عنه

وال يمكن  اتجاري جوهراندما تكتسي عملية المبادلة ع) ت(
واألصل المتنازل  المتحصل عليهيحة لألصل تحديد القيمة الصح

على أساس  المتحصل عليهألصل ايم يقّنه يتم تإفعنه بصفة أمينة، 
 .القيمة المحاسبية الصافية لألصل المتنازل عنه

كانت عملية المبادلة  ما إذا الجماعة المحليةتحدد . 41
المحتملة  تغيراتالبعين االعتبار  اخذأ اتجاري جوهراتكتسي 

تكتسي عملية  .فقات النقدية المستقبلية أو للخدمة المرتقبةللتد
 المخاطر(تركيبة  اختلفتإذا  سيما اتجاري جوهراالمبادلة 

الخدمة المرتقبة لألصل أو التدفقات النقدية ) الروزنامة والمبلغو
  تركيبة التدفقات النقدية عن  المتحصل عليه بصفة ملحوظة
 .ازل عنهأو الخدمة المرتقبة لألصل المتن
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  التكاليف الالحقة

 كلفة أصل ثابت مادي التكاليف األولية التي تمتتشمل . 42
األصل باإلضافة إلى النفقات الالحقة  إنشاءقتناء أو التحملها 

 .المثبتة

منافع  توّفرنفقة الحقة إذا كان من المحتمل أن  تثبت. 43
تقدير  ثمقارنة بأحد إضافيةمرتقبة اقتصادية مستقبلية أو خدمة 

 :في الفارقيتمثل . ء األصل المعنيلمستوى أدا

 ،التمديد في مدة االنتفاع) أ(

 ،اإلنتاج طاقةالزيادة في ) ب(

جوهري في التحسين الالتخفيض في تكلفة اإلنتاج أو ) ت(
 .جودة الخدمات المقدمة

44 .تةاإلقرار بالنفقات الالحقة  يتمضمن القيمة  المثب
 .ولصالمحاسبية الصافية لأل

يتم  ،عندما تعتمد الجماعة المحلية منهجية المكونات. 45
اّلتي تمّثل مكونات كما تم ذكرها بالفقرة  ةتقييد النفقات الالحق

في حالة تعّلقت  .من هذا المعيار ومعالجتها كمكونات منفصلة 15
النفقات الالحقة بتعويض مكون تم تسجيله بهذه الصفة، يتم إلغاء 

 .من هذا المعيار 71ا األخير حسب مقتضيات الفقرة اإلقرار بهذ

نفقات  االمتثال، ونفقات تعتبر نفقات المطابقة للمعايير. 46
  الحقة ضرورية للحفاظ على المنافع االقتصادية المستقبلية 

تعتبر نفقات مطابقة . تثبيتهاأو الخدمة المرتقبة وبالتالي يجب 
شرطا من الشروط  ستوفيونفقات امتثال النفقات التي ت للمعايير

 :التالية ةالثالث

 أو ألسباب بيئية؛ تحملها ألسباب تتعلق بالسالمة تم) أ(

 قانونية؛قتضيات فرضها بم تم) ب(

الحفاظ على المنافع االقتصادية دون  عدم إنجازهايحول ) ت(
  إلى توقف النشاط  قد يؤدي المستقبلية أو الخدمة المرتقبة أو

 .الجماعة المحليةألصل من طرف أو توقف استغالل ا

تدرج عمليات اإلصالح الطفيفة والصيانة االعتيادية . 47
دون  الترميمعمليات  أو بالمثل االستبدالوالتعهد وعمليات 

خاللها إدخال تحسينات، ضمن أعباء الفترة المحاسبية التي تم 
  . إنجاز هذه العمليات

  التقييم في تاريخ الختم
  قواعد التقييم

لتقييم  التاريخية كلفةتالطريقة  الجماعة المحليةتطبق . 48
 .األصول الثابتة المادية التي يشملها مجال تطبيق هذا المعيار

األصل الثابت  قيدمن األصول، يض تسجيله األوليبعد . 49
تراكم  بعد طرح 24ة ضمه حسب الفقرة كلفتالمادي ب

النفقات  ضافةإ عند االقتضاءو االستهالكات وانخفاضات القيمة
 .المثبتة

المقابر والحدائق والمنتزهات العمومية،  ةباعتبار صبغ. 50
  .في تاريخ الختم فإنه يتم تقييمها بالدينار الرمزي

  قواعد االستهالك

يمثل االستهالك التوزيع اآللي للمبلغ القابل لالستهالك . 51
به ة اإلنتفاعألصل ثابت على مد .ل مخصص االستهالكات يسج

عباء ما لم يتم إدراجه في القيمة األضمن  فترة محاسبيةلكل 
المنافع  هالكإست يمكن أن يتم إذ .المحاسبية ألصل آخر

ل وصبعض األاالقتصادية المستقبلية أو الخدمة المرتقبة الراجعة ل
ل مخصص االستهالكات ففي هذه الحالة، يشّك. آخرأصل  إلنشاء

على سبيل المثال، يمكن  .األصلإنتاج هذا كلفة تمن عنصرا 
إدراج مخصص إستهالكات األصول الثابتة المادية المستعملة في 

 .أنشطة تطوير برمجية إعالمية ضمن تكلفة هذا األخير

 االستهالك حسب المكونات

، فإنه منهجية المكونات الجماعة المحليةفي حالة إعتماد . 52
زائه ألصل ثابت مادي حسب أج القيمة المحاسبيةع ييتم توز

ةالهام فعلى سبيل المثال، . إستهالك كل جزء بشكل منفصل ويتم
 اعتماد ،بالنسبة لمنظومة الطرقاتللجماعة المحلية،  يمكن

الطريق واألعمدة والمجاري واألرصفة واإلضاءة بشكل  استهالك
 .منفصل

 53 .ن المتعلق ويطبق نفس التمشى بالنسبة للمكو  
استهالكه حسب مدة أن يتم مكن يالذي  "اإلصالحات الكبرى"بـ 

 الجماعة المحلية تتوّقعفعلى سبيل المثال، إذا  .بهالخاصة اإلنتفاع 
اإلبقاء على  بهدفالقيام بإصالحات كبرى كل خمس سنوات 

األصل الثابت في حالة صالحة لالستعمال أو الحفاظ على نفس 
 نهإالمستقبلية أو الخدمة المرتقبة فمستوى المنافع االقتصادية 

  .لة على خمس سنواتكلفة المتحمتإستهالك ال يتم

  المبلغ القابل لالستهالك ومدة اإلنتفاع

بصفة آلية  ما ب تقسيم المبلغ القابل لالستهالك ألصلجي. 54
تبقية لألصل يجب مراجعة كل من القيمة الم .على مدة اإلنتفاع به

ف التوقعات عن التقديراتاختال به في صورةة االنتفاع ومد 
كتغيير في  فوارق الناتجة عن هذه المراجعةيجب تقييد ال. السابقة

الذي  الجماعات المحلية حسابات التقدير المحاسبي وفقا لمعيار
 .الطرق المحاسبية والتقديرات واألخطاء عالجي

55 .تهبعد طرح قيم ما د المبلغ القابل لالستهالك ألصليحد 
 تبقيةتكون القيمة الم ما غالباعلى مستوى التطبيق، . تبقيةالم

احتساب المبلغ  االعتبار عندلألصل ضئيلة وبالتالي ال تأخذ بعين 
 .القابل لالستهالك

ضرورة من اإلصالح والصيانة ألصل ما  أشغال مسال ت. 56
في صورة عدم صيانة بعض األصول بالشكل . تطبيق االستهالك

فها، فإنه المالئم أو تأجيل صيانتها بما من شأنه أن يزيد من تل
بها االنتفاعة يجب إعادة تقدير مد. 
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57 .صل حالما يكون جاهزا األالشروع في استهالك  يتم
وفي الحالة الضروريين  في الموقعيكون  عندماأي  لالستخدام،

ف ال يتوّق. الجماعة المحليةد من طرف الستغالله كما هو محد
إستهالك األصل في صورة عدم إستعماله أو وضعه خارج 

 .اإلستخدام ما عدا في حالة استهالكه بشكل تام

المنافع االقتصادية المستقبلية  الجماعة المحليةتستهلك . 58
 .أساسا عن طريق استعماله ما أو الخدمة المرتقبة الراجعة ألصل

لف الناتج عن التغيرات المادي أو الّت لفغير أن بعض العوامل كالّت
في كثير من ي ونية قد تؤدالقان عوائقال التكنولوجية أو كذلك

إلى انخفاض المنافع االقتصادية المستقبلية أو الخدمة  األحيان
 بالتاليو. قها هذا األصلالمرتقبة التي كان من الممكن أن يحّق

يجب األخذ بعين االعتبار العوامل المذكورة أعاله عند تحديد 
ة اإلنتفاع باألصلمد. 

في  مسوكةول الميجب أن تكون طريقة استهالك األص. 59
مع تلك الّتي تطبق على بقية  ناسقةإطار عقود اإليجار المالي مت

المشابهة لها والقابلة لالستهالك ويجب  الجماعة المحليةأصول 
احتساب مخصص االستهالكات وفقا للقواعد المنصوص عليها 

 .ضمن هذا المعيار

ها تعتبر األراضي والبناءات أصوال مختلفة تتم معالجت. 60
 .حّتى وإن تم اقتناؤها معا محاسبيا بصفة منفصلة،

وبالّتالي فهي غير قابلة  غير محدودة انتفاعلألراضي مدة . 61
لالستهالك، باستثناء األراضي الّتي تنخفض قيمتها نتيجة 

تعكس  استهالكوفي هذه الحالة يجب اعتماد طريقة  االستغالل
 .دمة المرتقبة لألصلالمنافع االقتصادية أو الخ استهالكنسق 

، وبالّتالي فهي أصول قابلة دودةمح انتفاعللبناءات مدة . 62
ر ارتفاع قيمة األرض المشيد عليها المبنى على ال يؤّث. لالستهالك

 .هذا األخيراحتساب المبلغ القابل لالستهالك ل

  ق االستهالكرط

يجب أن تعكس طريقة االستهالك المعتمدة الّنسق الّذي . 63
الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية  الجماعة المحليةعه تتوق

 .أو الخدمة المرتقبة المتأّتية من استغالل األصل

لمبلغ اوزيع ت ايةيمكن اعتماد طرق استهالك مختلفة بغ. 64
تشمل . على مدة اإلنتفاع بهبصفة آلية القابل لالستهالك ألصل ما 

ي األقساط وطريقة االستهالك هذه الّطرق طريقة اإلستهالك متساو
يؤدي االستهالك متساوي األقساط إلى عبء قار على . المتغير

مدة اإلنتفاع باألصل، ما لم يطرأ على هذا األخير إنخفاض في 
تؤدي طريقة االستهالك المتغير . ةتبقيقيمته أو تغيير لقيمته الم

لجماعة ا عتمدت. إلى عبء متناسب مع االستعمال المتوّقع لألصل
الطريقة الّتي تعكس بالشكل األمثل الّنسق المتوّقع  المحلية

الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية أو الخدمة المرتقبة 
 .لألصل

لألصل طريقة االستهالك المعتمدة في  إعادة النظريجب . 65
 توّقعوفي صورة حدوث تغيير هام في الّنسق المدورية  بصفة

ع االقتصادية المستقبلية أو الخدمة المرتقبة الستهالك المناف
يجب . الّنسق الجديد لتعكسألصل يجب تغيير طريقة االستهالك ل

تسجيل هذا التغيير كتغيير في الّتقديرات المحاسبية وفقا لمعيار 
الّذي يعالج الّطرق المحاسبية،  الجماعات المحليةحسابات 

 .الّتقديرات واألخطاء

  انخفاضات القيمة

 قيمة األصل هو خسارة للمنافع االقتصادية انخفاض. 66
القيمة في   ضاخفان ويؤدي إلى أو الخدمة المرتقبة المستقبلية

تدهور حالته أو تقّلص خدمته عقب المحاسبية الصافية لألصل، 
 .ظروف أو وقائع استثنائية بسبب حدوثالمرتقبة 

على في حالة حدوث ظروف أو وقائع استثنائية يجب . 67 
 ثابتالصل ألالمحاسبية الصافية ل الجماعة المحلية مقارنة القيمة

وعندما تقل القيمة  في تاريخ الختمالقابلة لالسترجاع  تهقيمب
قيمته  عنبصفة ملحوظة القابلة لالسترجاع لألصل الثابت المادي 

ض اخفانتسجيل على الجماعة المحلية ، يجب المحاسبية الصافية
اية إرجاع قيمته المحاسبية الصافية لقيمته في قيمة األصل بغ
بالّنسبة  في القيمة عبء االنخفاضويمّثل  .القابلة لالسترجاع

ة التي تمحتسب االستهالك على  .له خاللهايتسج للفترة المحاسبيي
ة االنتفاع مدوعلى الجديدة  الصافية أساس القيمة المحاسبية

 . المتبقية

  إلغاء اإلقرار
  :غاء اإلقرار باألصل الّثابت المادييجب إل. 68

  الّتحّكم في األصل، أوالجماعة المحلية عندما تفقد ) أ(

من المنافع االقتصادية  ستفادةاال المتوّقعإذا لم يعد من ) ب(
 .من استخدامه أو خروجه المستقبلية أو الخدمة المرتقبة

 تفويتلاسعر في صورة التفويت، يتم تقييد الفارق بين . 69
والقيمة المحاسبية الصافية  ، عند االقتضاء،من المصاريف افيص

 .ضمن رصيد الفترة المعنيةالثابت المادي  لألصل

  :حالتينبين  مييزيجب الّت ،إحالة األصولعند . 70

 جريننذكر على سبيل المثال، إحالة أصل : إحالة بمقابل) أ(
. ستفيدةالذات الم الجماعة المحلية علىعنها الترفيع في حقوق 

تسجيل  الثابت المادي في هذه الوضعية ينتج عن خروج األصل
أصل ثابت مالي. 

 ىإل ثابت عند إحالة الّتحّكم في أصل :إحالة دون مقابل) ب(
ل خروج األصل ضمن دون مقابل، يسجوذات أخرى بصفة نهائية 

حسابات الجماعات  رصيد الفترة المحاسبية حسب مقتضيات معيار
الّتحّكم غير نهائية،  إحالة كانتإذا  .األعباء لذي يعالجالمحلية ا

ضمن الوضعية الصافية دون  الثابت المادي ل خروج األصلسجي
 .على الّنتيجةر أي تأثي
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في حالة إعتماد طريقة اإلدراج المحاسبي حسب . 71
لت الجماعة المحلية ت إذانات والمكونكلفة سجنه إجديد، ف مكو

افية لل قراراإل إلغاء يتمة الصبالقيمة المحاسبي ن الذي تممكو
  .استبداله

أصول  من بينص منها التخّل األصول الّتي تم حذفيجب . 72
ل الّتخّلص من األصول ضمن رصيد الفترة يسج. الجماعة المحلية

  .المحاسبية

 المعلومات المطلوبة
يجب اإلفصاح ضمن اإليضاحات، بالّنسبة لكّل صنف من . 73

ضمن القوائم  إدراجهاناف األصول الّثابتة المادية الّتي تم أص
 :المالية عن

  ،اإلدراجكلفة تطرق الّتقييم المعتمدة الحتساب ) أ(

  طرق االستهالك المعتمدة،) ب(

 نسب االستهالك المعتمدة،) ت(

كلفة تفكيك وإعادة تالّطريقة المحاسبية المعتمدة لتقدير ) ث(
 ،تي كان عليهاالموقع إلى الحالة ال

ستهالكات والمبلغ لال مبلغ المتراكموال اإلدراج كلفة ت) ج(
 .والنفقات المثبتةالمتراكم النخفاضات القيمة 

بالّنسبة لكّل صنف من  اإليضاحات،ن يجب أن تتضمكما . 74
أصناف األصول الّثابتة المادية، جداول مقاربة بين القيم المحاسبية 

 :ترة وفي نهايتها بشكل يبينالصافية في بداية الف

 ،اإلدراجات) أ(

 ،ثبتةالّنفقات الم) ب(

 االستهالكات واالستردادات على االستهالكات،) ت(

 القيمة، انخفاضاتستردادات على االالقيمة و نخفاضاتا) ث(

 إلغاءات اإلقرار،) ج(

 .الّتغيرات األخرى) ح(

ّل يجب اإلفصاح كذلك ضمن اإليضاحات، بالّنسبة لك. 75
 :صنف من أصناف األصول الّثابتة المادية، عن

 علقةالمّت ضوابطاألصول الّثابتة المادية المقتناة مجانا وال) أ(
  ،بها

ل وصألمبلغ الّنفقات المدرجة ضمن القيمة المحاسبية ل) ب(
  ،في طور اإلنشاء ةماديال ةثابتال

والمتعّلقة باقتناء أصول ثابتة  التنفيذ العقود بصدد) ت(
 .مادية

 :يجب اإلفصاح أيضا عن المعلومات الّتالية. 76

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

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

المحالة من قبل الجماعة  واألصول الّثابتة المادية) ت(
 .المحلية

يجب أن تفصح اإليضاحات أيضا، بالّنسبة لكّل صنف، . 77 
للجماعة المحلية عن األصول الّثابتة المادية التي ترجع ملكيتها 

 .تتحّكم فيها ذوات أخرى والتي

  التطبيقتاريخ الدخول حيز 
يدخل هذا المعيار حيز التطبيق وفقا لألجل المنصوص . 78

 2018لسنة  29ساسي عدد األنون قامن ال 390عليه بالفصل 
 .تعّلق بمجلة الجماعات المحليةوالم 2018ماي  9مؤرخ في ال

  األحكام االنتقالية
يعتبر أجل خمس سنوات من تاريخ دخول هذا المعيار . 79

ة  أجال معقوال ز التطبيقحيامل باألصول الّثابتة الماديلإلقرار الش
 .للجماعات المحلية

 :يتم إدماج ازنة االفتتاحيةعند إعداد المو. 80

تراكم  ئه، بعد طرحكلفة اقتناتأسطول المنقوالت ب -
 ،االستهالكات

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

 .المقابر والحدائق والمنتزهات العمومية بالدينار الرمزي -

الخمس وخالل فترة عند إعداد الموازنة االفتتاحية . 81
يجب تسجيل فوارق إدماج األصول الّثابتة  ،االنتقاليةسنوات 
  .من الوضعية الصافيةضالمادية 

  

يتعّلق  2019سبتمبر  12 قرار من وزير المالية مؤرخ في
ة الخاصبالمصادقة على معيار حسابات الجماعات المحلي 

  .األصول الثابتة الماليةب
  إن وزير المالية،

 بعد االّطالع على الدستور،

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

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

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

  ،2014بقانون المالية لسنة 

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

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


