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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 
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 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  125رئاسي عدد المر على األو

  ،تعلق بتسمية أعضاء بالحكومةالم 2018نوفمبر 

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

اإلدارة والسياسات  ثة وتحديكمال مرجان وزير الوظيفة العمومي
ةالعمومي، 

  .وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

  :قرر ما يلي

الفصل األول ـ تمت المصادقة على معيار حسابات الجماعات 

  .والملحق بهذا القرار باألصول الثابتة الماليةالمحلية المتعّلق 

ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  2الفصل 

  .التونسية

  .2019سبتمبر  12 نس فيتو
  

   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 المالية: 03م ح ج م 
  لهدفا
يهدف هذا المعيار إلى ضبط قواعد اإلقرار باألصول . 1

الثابتة المالية للجماعة المحلية وقواعد تقييمها، طبقا لمبادئ 
كما يتناول المعيار قواعد تقديم األصول . المحاسبة االستحقاقية

الثابتة المالية ضمن القوائم المالية الفردية وقواعد إلغاء اإلقرار 
  .مات المطلوبة في شأنها ضمن اإليضاحاتبها وكذلك المعلو

  مجال التطبيق
يتناول هذا المعيار األصول الثابتة المالية التي تمّثل . 2

األصول المالية التي تنوي الجماعات المحلية االحتفاظ بها بشكل 

  .دائم

  :تتكون األصول الثابتة المالية للجماعات المحلية من. 3

  سندات المساهمة،) أ(

  لمساهمات في األموال المخصصة،ا) ب(

المستحقات المتصلة بسندات المساهمات وبالمساهمات ) ت(
  في األموال المخصصة،

  القروض المسندة،) ث(

  .األصول الثابتة المالية األخرى) ج(

  المفاهيم
 :للمصطلحات اآلتي ذكرها في هذا المعيار الدالالت التالية. 4

متلكها جماعة محلية على هي الحقوق التي ت سندات مساهمة
ذوات تتمّتع بشخصية قانونية ومعنوية مستقّلة والتي تتجسد في 

  .شكل سندات وتنشئ صلة دائمة بهذه الذوات

هي المساهمات النقدية  المساهمات في األموال المخصصة
أو العينية التي تمنحها الجماعة المحلية لفائدة ذوات محدثة /و

. تمّتع بشخصية قانونية ومعنوية مستقّلةبموجب نص قانوني وت
 .وال تّتخذ هذه المخصصات شكل سندات

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

الجماعة المحلية قروضا لفائدة الذوات التي تمتلك فيها سندات 
ي األموال المخصصة وكذلك الفوائد مساهمة أو مساهمات ف

  .المتعّلقة بهذه القروض

تعتبر كذلك مستحّقات مّتصلة بسندات المساهمة 
وبالمساهمات في األموال المخصصة حصص األرباح أو الحصص 

  .من النتائج

هي األموال المدفوعة للغير بموجب بنود  القروض المسندة
بأن تحيل إليهم تعاقدية تتعهد بمقتضاها الجماعة المحلية 

  . شهرًا 12استعمال وسائل دفع، لفترة تتجاوز 

هي خاصة الودائع والضمانات  األصول الثابتة المالية األخرى
 .التي تدفعها الجماعة المحلية إلى الغير

هي التكاليف الهامشية التي تتحملها  تكاليف المعامالت

  اقتناء الجماعة المحلية والتي تنسب مباشرة إلى عمليات 

وتمّثل التكلفة الهامشية التكلفة التي لم . أو اكتتاب أصل ثابت مالي

تكن لتتحملها الجماعة المحلية لو لم تقم باقتناء أو اكتتاب األصل 

 .الثابت المالي

هي القيمة المساوية للحصة التي  القيمة المعادلة للمساهمة
أو الوضعية  اتيةتمتلكها الجماعة المحلية مباشرة في األموال الذ

وتحدد هذه القيمة على أساس آخر قوائم . الصافية للّذات المعنية
  .مالية سنوية منشورة

هو الفارق بين القيمة المعادلة ألصل ثابت مالي  فارق المعادلة

عند تاريخ ختم الفترة المحاسبية الجارية وتلك المتعّلقة بالفترة 

  .المحاسبية السابقة
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هو الفارق بين قيمة السوق ألصل ثابت  قييمفارق إعادة الت
مالي بتاريخ ختم الفترة المحاسبية الجارية وقيمتها المحاسبية 

 .الصافية

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

 .االقتضاء التقييم، تطرح منها انخفاضات القيمة عند

هو خسارة في المنافع  أصل ثابت مالي قيمة انخفاض
ض اخففي ان تمّثلو ي. االقتصادية المستقبلية أو الخدمة المرتقبة

  ظروف  ألصل ثابت مالي ناتج عن القيمة المحاسبية الصافية
   .أو وقائع استثنائية

 ةاإلطار المرجعي للمعلومة الماليالمعرفة ب مصطلحاتتّتخذ ال
جماعات المحلية معايير حسابات البوات القطاع العمومي ولذ

  .األخرى نفس المعنى الذي وردت به في هذا المعيار

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

  :المحلية عند استيفاء الشروط التالية

لية من أن يكون من المحتمل أن تستفيد الجماعة المح) أ(
المنافع االقتصادية المستقبلية أو الخدمة المرتقبة على مدى أكثر 

 من فترة محاسبية،

 .ويمكن تقييم األصل الثابت المالي بصفة أمينة) ب(

 تاريخ التقييد
 سندات مساهمة

يتم اإلقرار بسندات المساهمة ضمن أصول الجماعة . 6
ذه السندات لفائدة المحلية بتاريخ إحالة الحقوق اّلتي تخولها ه

  .الجماعة المحلية

عند تحويل دين إلى مساهمة في رأس مال، يتعين اإلقرار . 7
بأصل ثابت مالي ضمن أصول الجماعة المحلية وذلك بتاريخ 
تجسيد قرار التحويل من قبل السلطة المختصة وحسب التشريع 

  .  الجاري به العمل

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

المساهمة عند تاريخ صدور القرار من قبل الجماعة المحلية 
  .وطبقا للتشريع الجاري به العمل بمسك هذه السندات بشكل دائم

 المساهمات في األموال المخصصة

يتم اإلقرار بالمساهمات في األموال المخصصة ضمن . 9
بتاريخ منح هذه المخصصات إلى الذوات  أصول الجماعة المحلية

  .المعنية

في حالة الترفيع في األموال المخصصة عن طريق تحويل . 10
يتعين اإلقرار بأصل ثابت مالي ضمن أصول الجماعة المحلية  دين،

وذلك بتاريخ تجسيد قرار التحويل طبقا للتشريع الجاري به 
  .العمل

متصلة بسندات المساهمة وبالمساهمات في المستحقات ال
 األموال المخصصة

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

  .المخصصة، ضمن أصول الجماعة المحلية عند إيداع األموال

وبة على القروض المسندة على يتم اإلقرار بالفوائد المطل. 12
  .أساس التناسب الزمني

  يتم اإلقرار بالمستحّقات األخرى مثل حصص األرباح . 13
أو الحصص من النتائج عندما تقرر السلطة المختصة توزيع نتائج 

 .الّذات التي تمتلك فيها الجماعة المحلية مساهمات

 القروض المسندة

وحة من طرف الجماعة يتم اإلقرار بالقروض الممن. 14
المحلية لفائدة الغير ضمن أصولها عند دفع األموال لفائدة 

  .المنتفعين

عند تحمل الجماعة المحلية لدين مصحوب بقرار تحويله . 15
إلى قرض، يتعين اإلقرار بأصل ثابت مالي ضمن أصول الجماعة 

  .المحلية بتاريخ تجسيد هذا القرار

 خرىاألصول الثابتة المالية األ

يتم اإلقرار بالودائع والضمانات ضمن أصول الجماعة . 16
  .المحلية بتاريخ إيداع األموال

 إعادة الترتيب
يعاد ترتيب األصول الثابتة المالية من صنف إلى آخر . 17

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

 باألصل الثابت المالي، تغير نية االحتفاظ -

تحويل قرض مسند أو مستحّقات مّتصلة بسندات المساهمة  -
 والمساهمات في األموال المخصصة إلى مساهمة،

 .تغير الشكل القانوني للذات -

 قواعد التقييم
 سندات المساهمة

 التقييم األولي

جماعة ال أصول ضمنإدراج سندات المساهمة عند . 18
  .قتنائهابتكلفة ا هايميتم تقي المحلية

  :تشمل تكلفة االقتناء بمقابل لسندات المساهمة. 19

 ثمن شرائها،) أ(

تكاليف المعامالت التي تمّثل التكاليف التي تنسب مباشرة ) ب(
إلى عملية اقتناء هذا األصل مثل عموالت الوسطاء واألتعاب في 

 .حين تستثنى تكاليف االقتراض من تكلفة االقتناء
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ما يتضمن ثمن شراء سندات المساهمة مبلغ حصص عند. 20
األرباح المتعّلقة بالفترة المحاسبية السابقة للفترة المحاسبية التي 
تم خاللها اقتناء هذه السندات، فإّنه يتم طرح مبلغ حصص 
األرباح من ثمن الشراء ويتم تصنيفها ضمن المستحّقات المّتصلة 

  .بسندات المساهمة

لحصول على سندات مساهمة مقابل مساهمة في صورة ا. 21
عينية، تساوي تكلفة اقتناء هذه السندات قيمة هذه المساهمة 

  .تضاف إليها التكاليف المرتبطة مباشرة بهذه العملية

عند إحداث ذات أو عند الترفيع في رأس مالها نقدا، . 22
يجب تقديم سندات المساهمة المكتتبة بموازنة الجماعة المحلية 

  .افية من الجزء غير المحرر من السنداتص

يدرج مبلغ حقوق االكتتاب التي تم اقتناؤها بالتزامن مع . 23
سندات المساهمة المكتتبة بمقتضى هذه الحقوق ضمن تكلفة 

وعندما تكتتب الجماعة المحلية . اقتناء سندات المساهمة المعنية
سندات في سندات مساهمة جديدة بمقتضى الحقوق المّتصلة ب

  .مساهمة قديمة، يتم اإلقرار بالسندات الجديدة بسعر إصدارها

تدرج حقوق إسناد أسهم مجانية مقتناة بهدف الحصول . 24
  .على األسهم المّتصلة بها ضمن تكلفة اقتناء هذه األسهم

ال تتغير القيمة الجملية للسندات في حال توزيع سندات . 25
. ل عن طريق دمج االحتياطاتمساهمة إثر الترفيع في رأس الما

غير أنه يجب تقديم معلومات ضمن اإليضاحات تبين العدد 
  .الجملي للسندات وعدد السندات المتحصل عليها مجاًنا

يتم تقييم سندات المساهمة المتحصل عليها عن طريق . 26
عملية دون مقابل مباشر بقيمة السوق المرصودة في سوق نشطة 

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

يتم تقييم سندات المساهمة المتحصل عليها عند تحويل . 27
قرض مسند إلى مساهمة في رأس المال بقيمة تسديد القرض 
المسند الذي تم تحويله تضاف إليها العناصر المكملة عند 

 عة والتي حّل أجلها بتاريخ التحويل،الفوائد غير المدفو(االقتضاء 
 ...).الفوائد المطلوبة بتاريخ التحويل

 التقييم الالحق

عند تاريخ الختم، يتم تقييم سندات المساهمة بقيمة . 28
وفي غياب تلك القيمة، . السوق المرصودة في سوق نشطة وسائلة
 .يتم تقييم هذه السندات بقيمتها المعادلة

ت المقيمة بقيمة السوق، يعالج الفارق بالنسبة للسندا. 29
المرصود بتاريخ الختم بين قيمة السوق والقيمة المحاسبية 

 :الصافية كاآلتي

يتم إدراج هذا الفارق بالوضعية  :إذا كان الفارق إيجابيا) أ(
الصافية بعد استرداد انخفاضات القيمة المسجلة سابقا عند 

 االقتضاء،

يتم تسجيل انخفاض القيمة ضمن : ياإذا كان الفارق سلب) ب(
رصيد الفترة في حدود المبلغ الذي يتجاوز رصيد فارق إعادة 

 .التقييم

بالنسبة للسندات المقيمة بالقيمة المعادلة، يعالج الفارق . 30
المرصود بتاريخ الختم بين القيمة المعادلة للفترة الحالية والقيمة 

 :المعادلة للفترة السابقة كاآلتي

يتم إدراج هذا الفارق بالوضعية  :ذا كان الفارق إيجابياإ) أ(
الصافية بعد 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،

ة المحتسبة في تاريخ الختم المعادل إذا كانت القيمة) ت(
يتم تسجيل مدخرات للمخاطر ضمن الخصوم في حدود  :سالبة

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

ال يجوز القيام بأية مقاصة بين ناقص القيمة لسندات . 31
همة التي سجلت انخفاضا وزائد القيمة لسندات المساهمة المسا

 .التي شهدت ارتفاعا

 المساهمات في األموال المخصصة
  التقييم األولي

عند إدراجها ضمن أصول الجماعة المحلية، يتم تقييم . 32
 .المساهمات في األموال المخصصة بقيمة هذه المساهمات

األموال المخصصة  في صورة الترفيع في المساهمات في. 33
عن طريق تحويل قرض مسند، يتم تقييم هذه المساهمات بقيمة 
تسديد القرض المسند المحول تضاف إليه العناصر المكملة عند 

الفوائد غير المدفوعة والتي حّل أجلها بتاريخ التحويل، (االقتضاء 
  ...).الفوائد المطلوبة بتاريخ التحويل

  التقييم الالحق

ريخ الختم، تقيم المساهمات في األموال عند تا. 34
 .المخصصة بقيمتها المعادلة

يعالج الفارق المرصود بين القيمة المعادلة للمساهمات . 35
في األموال المخصصة للفترة الحالية والقيمة المعادلة للفترة 

 :السابقة كما يلي

ة ضمن الوضعية الصافي هيتم إدراج :إذا كان الفارق إيجابيا) أ(
 بعد استرداد انخفاضات القيمة المسجلة سابقا عند االقتضاء،

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

ة المحتسبة في تاريخ الختم إذا كانت القيمة المعادل) ت(
خاطر ضمن الخصوم في حدود يتم تسجيل مدخرات للم :سالبة

ويجب تصفية فارق المعادلة المسجل سابقا . القيمة السالبة
  .وتسجيل انخفاض قيمة في حدود القيمة المحاسبية الصافية
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ال يجوز القيام بأية مقاصة بين ناقص القيمة للمساهمات . 36
القيمة  في األموال المخصصة التي سجلت انخفاضا وزائد

  .األموال المخصصة التي شهدت ارتفاعاللمساهمات في 

المستحّقات المتعّلقة بسندات المساهمة 
 وبالمساهمات في األموال المخصصة

 التقييم األولي

يتم إدراج القروض المسندة من قبل الجماعة المحلية . 37
للذوات التي تمتلك فيها سندات مساهمة أو مساهمات في األموال 

  .عة المحلية بقيمة تسديدهاالمخصصة ضمن أصول الجما

يتم اإلقرار بالفوائد المطلوبة على القروض المسندة على . 38
 .أساس التناسب الزمني

  يتم تحديد قيمة المستحّقات األخرى كحصص األرباح . 39
أو الحصص من النتائج على أساس قرار السلطة المختصة التي 

  .تبّت في توزيع نتائج الّذات

 التقييم الالحق

يتم تسجيل انخفاض قيمة المستحقات المّتصلة بسندات . 40
المساهمة والمساهمات في األموال المخصصة عندما تجابه 
الجماعة المحلية مخاطر عدم استخالصها الكّلي أو الجزئي وذلك 

 . بغاية إرجاعها لقيمتها القابلة لالستخالص

 القروض المسندة
 التقييم األولي

  .ولي للقروض المسندة بقيمة تسديدهايتم التقييم األ. 41

تكتسي منح اإلصدار ومنح التسديد طبيعة إيرادات . 42
  .مسجلة مسبقا ويتم تسجيلها أوليا ضمن الخصوم

  التقييم الالحق

عند تاريخ الختم، يتعين إرجاع قيمة القروض المسندة . 43
لنظر ويتم تقدير هذه األخيرة با. إلى قيمتها القابلة لالستخالص

 .إلى مخاطر عدم االستخالص المتعرضة لها الجماعة المحلية

عندما تكون القيمة القابلة لالستخالص أقّل من قيمة . 44
  .التسديد، يسجل انخفاض في القيمة

يتعين توزيع منح اإلصدار ومنح التسديد ضمن رصيد . 45
الفترة حسب طريقة تتناسب وطرق تسديد أصل القرض المسند 

  .الفوائدوخالص 

يتم اإلقرار بالفوائد المطلوبة على القروض المسندة على . 46
  .أساس التناسب الزمني

 األصول الثابتة المالية األخرى
 التقييم األولي

يتم تقييم الودائع والضمانات في تاريخ اإلقرار بها بقيمة . 47
التسديد والمساوية بصفة عامة للدفوعات التي قامت بها الجماعة 

 .حليةالم

  التقييم الالحق

بتاريخ الختم، تقدر قيمة الودائع والضمانات بالنظر إلى . 48
عندما تقل القيمة القابلة لالسترجاع . مخاطر عدم استرجاعها

للودائع والضمانات عن قيمتها المحاسبية الصافية يتم تسجيل 
 .انخفاض القيمة ضمن رصيد الفترة

 إلغاء اإلقرار
قرار بأصل ثابت مالي عندما ال يستجيب يتم إلغاء اإل. 49

 :ألحد شروط اإلقرار وذلك خاصة في الحاالت التالية

 التفويت في األصل الثابت المالي،) أ(

 تصفية الذات التي تساهم فيها الجماعة المحلية،) ب(

 مبادلة األصل الثابت المالي،) ت(

 .انتفاء قرض مسند أو مستحّقات مّتصلة بمساهمات) ث(

توافق قيمة خروج كل من سندات المساهمة . 50
  .والمساهمات في األموال المخصصة قيمتها المحاسبية الصافية

ويجب تصفية فارق المعادلة أو فارق إعادة التقييم حسب 
الحالة وإلغاء انخفاضات القيمة ومدخرات للمخاطر التي سبق 

يتم  كما. تسجيلها وذلك باستردادها في رصيد الفترة المحاسبية
تسجيل زائد القيمة أو ناقص القيمة المحّقق عند خروج األصل 

 .ضمن رصيد الفترة المحاسبية

عند انتفاء مستحّقات مّتصلة بمساهمات أو قرض مسند . 51
أو عند استرجاع ودائع وضمانات، يتم سحب هذه األصول من 

ء يتم إلغا. موازنة الجماعة المحلية بقيمتها المحاسبية الصافية
تؤدي . انخفاضات القيمة المسجلة باستردادها في رصيد الفترة

 عالخسارة النهائية لقيمة تسديد القروض المسندة والودائ
 .والضمانات إلى تسجيل عبء مقابل خروج األصل

 المعلومات المطلوبة

يجب على الجماعة المحلية أن تقدم ضمن اإليضاحات . 52

  :المعلومات التالية

 دات المساهمةبالنسبة لسن

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

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

 طرق التقييم حسب كّل سند مساهمة،) ت(

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

حاالت وأسباب عدم توفر القوائم المالية بتاريخ الختم ) ج(
 لتحديد القيمة المعادلة،
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سندات المساهمة المتعّلقة بالذوات التي لها وضعية ) ح(
 صافية أو أموال ذاتية سالبة،

 .والجزء غير المحرر من سندات المساهمة) خ(

 بالنسبة للمساهمات في األموال المخصصة

مساهمات في األموال المخصصة حسب جدول تغيرات ال) أ(
 كّل ذات،

مبلغ الحصص من النتائج المتحصل عليها حسب كّل ) ب(
 ذات،

 .وتفصيل فارق المعادلة) ت(

بالنسبة للمستحقات المتصلة بسندات المساهمة 
  وبالمساهمات في األموال المخصصة

 :قائمة القروض المسندة ذات المبالغ الهامة والتي تبرز

القروض المسندة التي يخضع تسديدها لشروط  مبلغ -
 ميسرة،

ومبلغ القروض المسندة الموّظفة لمشاريع محددة وخاضعة  -
  .لشروط إفراج

 بالنسبة للقروض المسندة

  .جدول تّغيرات القروض المسندة -

 بالنسبة لألصول الثابتة الماّلية األخرى

 .جدول تغيرات األصول الثابتة المالية األخرى -

  اريخ الدخول حيز الّتطبيقت
يدخل هذا المعيار حيز التطبيق وفقا لألجل المنصوص . 53

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

 األحكام االنتقالية
 :عداد الموازنة االفتتاحية، يتم إدماجإل. 54

 وفي غياب تلك القيمة،. دات المساهمة بقيمة السوقسن) أ(
يتم إدراج هذه السندات بالقيمة المعادلة المحددة على أساس آخر 

 قوائم مالية سنوية منشورة للذات المعنية،

المساهمات في األموال المخصصة بالقيمة المعادلة ) ب(
شورة للذات المحددة على أساس آخر القوائم المالية السنوية المن

  .المعنية

  

             2019سبتمبر  12قرار من وزير المالية مؤرخ في 
يتعّلق بالمصادقة على معيار حسابات الجماعات المحلية 

  .الخاص بالديون المالية
 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  87النصوص التي نّقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 
تعّلق الم 2013ديسمبر  30المؤرخ في  2013لسنة  54عدد 

 ،2014ون المالية لسنة بقان

 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  107دد وعلى األمر الرئاسي ع
  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 
  بالحكومة، المتعلق بتسمية أعضاء 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

األول ـ تمت المصادقة على معيار حسابات الجماعات الفصل 
  .المحلية المتعّلق بالديون المالية والملحق بهذا القرار

ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  2الفصل 
  .التونسية

 .2019سبتمبر  12 تونس في
  

   اطلع عليه

  وبتفويض منه رئيس الحكومةعن 
 الوظيفة العمومية وتحديثوزير 

  اإلدارة والسياسات العمومية
            كمال مرجان

  الماليةوزير 

                  محمد رضا شلغوم

  
 معيار حسابات الجماعات المحلية

  الديون المالية : 04م ح ج م 
  الهدف 

يهدف هذا المعيار إلى ضبط قواعد إقرار وتقييم وتقديم . 1
قا لمبادئ المحاسبة الديون المالية للجماعة المحلية طب

كما يتناول تصنيف الفوائد وكذلك الخسائر واألرباح . االستحقاقية


