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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
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ويقدم المعلومات الواجب اإلفصاح عنها ضمن  المتعلقة بها
اإليضاحات بطريقة تمّكن مستعملي المعلومة المالية من تقييم 

 .وأهمية هذه الديون المالية هيكلة

 مجال التطبيق
معيار الديون المالية للجماعة المحلية التي يغّطي هذا ال. 2

تمّثل التزامات تعاقدية لتسليم نقد أو أصل آخر في تاريخ 
ق خصوصا على وسائل التمويل المستعملة من . مستقبليويطب

طرف الجماعة المحلية في إطار ممارسة اختصاصاتها طبقا 
ل أساسا وتخص عمليات التموي. لألحكام القانونية والترتيبية
إصدارها في شكل سندات، سواء القروض المبرمة أو التي تم 

 .كانت مدونة بالدينار أو بعملة أجنبية

تتكون الديون المالية للجماعة المحلية من ديون مالية . 3
 .داخلية وديون مالية خارجية

 :تشمل الديون المالية الداخلية أساسا. 4

ل العمومية المؤهلة لتمويل القروض المبرمة مع الهياك) أ(
 الجماعة المحلية والبنوك ومؤسسات التمويل األخرى،

القروض التي تم إصدارها في شكل سندات قابلة للتداول ) ب(
 أو غير قابلة للتداول،

 التي تم تحملها، القروض الناتجة عن الديون المالية) ت(

و من القروض والّتسبقات المسندة من طرف الدولة أ) ث(
 طرف ذوات عمومية أخرى،

 .وإيداعات الضمان والضمانات المقبوضة) ج(

 :تشمل الديون المالية الخارجية. 5

 القروض الخارجية الموّظفة إلنجاز مشاريع محددة،) أ(

 .والقروض الخارجية غير الموّظفة) ب(

ينبغي تطبيق هذا المعيار على جميع الديون المالية الناتجة . 6
 :لقروض التي تم إبرامها أو إصدارها أو تحملها باستثناءعن ا

الديون المالية الناتجة عن العقود الرامية لتوفير مرفق ) أ(
عمومي، موضوع معيار حسابات الجماعات المحلية الذي يتناول 

 مومي،عوفير مرفق لتالعقود الرامية 

عات والصكوك اإلسالمية، موضوع معيار حسابات الجما) ب(
  .المحلية الذي يتناول الصكوك اإلسالمية

  المفاهيم
للمصطلحات اآلتي ذكرها في هذا المعيار الدالالت . 7
 : الّتالية

هي التزامات قائمة لخروج موارد ناتجة عن حدث  الخصوم
  .سابق

هي مجموعة التزامات الجماعة  الديون المالية الداخلية
وتكون مدونة . صاديين المقيمينالمحلية المبرمة مع الفاعلين االقت

  .بالدينار أو بعملة أجنبية

هي مجموعة التزامات الجماعة  الديون المالية الخارجية
وتكون . المحلية المبرمة مع الفاعلين االقتصاديين غير المقيمين

  .مدونة بالدينار أو بعملة أجنبية

هي أموال واجبة السداد، مسندة  التسبقات المتحصل عليها
للجماعة المحلية من طرف الدولة أو من طرف ذوات عمومية 
  أخرى بهدف تمكينها من سد حاجياتها من السيولة 
أو القيام بإجراءات إستعجالية بغاية تأمين استمرارية مرافقها 

  .العمومية

هي الديون المبرمة أوليا من قبل  الديون المالية المتحملة
ها الجماعة المحلية سيما لعدم هياكل أخرى والتي تحّل محّل

  .قدرتها على السداد

هو تخّلي المقرض عن حقه في استخالص  اإلعفاء من الديون
الدين المستحق على الجماعة المحلية مفضيا بذلك إلى إلغائه 

  .بصفة فعلية

هي سندات غير مادية قابلة  السندات القابلة للتداول
  .للتداول في األسواق المالية

اليف المرتبطة مباشرة بإصدار القروض أو الحصول التك
  هي التكاليف التي تدفع لفائدة المقرضين أو المكتتبين  عليها

وتشمل  .أو الوسطاء مقابل الخدمات المسداة لتركيز القرض
أساسا األتعاب والعموالت المدفوعة للمستشارين والوسطاء 

نظيمية والمحكمين والمبالغ المخصومة من قبل الوكاالت الت
 .وأسواق األوراق المالية

هي الفارق بين سعر اإلصدار والقيمة االسمية  منحة اإلصدار
  .للسندات

هي الفارق بين سعر التسديد والقيمة  منحة التسديد
  .االسمية للسندات

هي عملة مختلفة عن عملة تقديم القوائم  العملة األجنبية
  .المالية للجماعة المحلية

السعر الذي وقع به تبادل عملتين فيما هو  سعر الصرف
  .بينهما

  .هو سعر الصرف للتسليم الفوري سعر اليوم

  .هو سعر اليوم في تاريخ الختم سعر الختم

هو الفارق المتأتي من تحويل عدد معين من  فارق الصرف
 .وحدات عملة ما إلى عملة أخرى بأسعار صرف مختلفة

ة لدين مالي وقع اإلقرار هو الحذف من الموازن إلغاء اإلقرار
  .به سابقا
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المصطلحات المعرفة باإلطار المرجعي للمعلومة المالية  ّتخذت
 الجماعات المحليةالقطاع العمومي وبمعايير حسابات  ذواتل

  .المعيار هذا في به وردت الذي المعنى نفساألخرى 

  قواعد اإلقرار
8 .ة يستجيب التقييد المحاسبي لدين مالي للشروط العام

ويتم بالتالي، تقييد دين مالي بحسابات الجماعة . لإلقرار بالخصوم
 :المحلية عند االستجابة للشروط الثالثة التالية بطريقة متزامنة

 يكون ناتجا عن ترخيص قانوني، ) أ(

يفاء بااللتزام المتأتي عنه إلاومن المحتمل أن يترتب عن ) ب(
 خروج موارد للجماعة المحلية، 

 . بصفة أمينة الممكن تقييم مبلغ تسديدهومن ) ت(

يتم تقييد الدين المالي ضمن موازنة الفترة المحاسبية . 9
 :التي تم خاللها

إصدار القرض أو إبرامه أو تحمله أو الترخيص في ) أ(
 التسبقة، 

  .وقبض األموال أو تحملها عن الغير) ب(

م المقرض يتم تقييد الديون المتعلقة بالقروض التي يقو. 10
بموجبها بخالص المزود دون تحويل األموال لفائدة الجماعة 
المحلية، خالل الفترة المحاسبية التي تم أثناءها تنفيذ طلبات 

 .السحب

  قواعد التقييم
  الديون المالية بالدينار

  التقييم األولي

11 .عند التقييد األوم الديون المالية بقيمة تسديدها لي، تقي
 .ةافق عموما مع قيمتها االسميالتي تتو

  معالجة التكاليف المرتبطة بإصدار القروض أو الحصول عليها

  القروض  تكتسي التكاليف المرتبطة مباشرة بإصدار. 12
أو الحصول عليها طبيعة أعباء مسجلة مسبقا وتقيد أوليا ضمن 

ويتم تمديدها على مدة القرض المتعّلقة به ضمن . أصول الموازنة
يد الفترة حسب طريقة تتناسب وطرق تسديد أصل الدين رص

 .وخالص الفوائد

يتم تقييد الّتكاليف غير المرتبطة مباشرة بإصدار . 13
القروض أو الحصول عليها على غرار عموالت التعهد ومصاريف 

الطباعة، اإلتاوات المدفوعة للوسطاء (التصرف االعتيادية 
ضمن أعباء الفترة المحاسبية ...) والمتعلقة بإصدارات مختلفة

 .التي تم خاللها تحمل هذه التكاليف

  القروض التي يتم إصدارها في شكل سندات

  معالجة منح اإلصدار ومنح التسديد

تقيد القروض التي يتم إصدارها ضمن الخصوم بقيمة . 14
وتكتسي هذه المنح طبيعة أعباء . تسديدها الجملية باعتبار المنح

ويتم . قا ويتعين تقييدها أوليا ضمن أصول الموازنةمسجلة مسب
تمديدها على مدة القرض المتعّلقة به ضمن رصيد الفترة حسب 

  .طريقة تتناسب وطرق تسديد أصل الدين وخالص الفوائد

  معالجة الفوائد المحتسبة مسبقا

عندما يتم إصدار قرض بنسبة فائدة محتسبة مسبقا، . 15
ر اإلصدار والقيمة االسمية للسندات يمثل الفارق بين سع

  .المصدرة عبًء ماليا يتعين تقييده أوليا ضمن رصيد الفترة

  تحمل الديون المالية

تسجل الديون المالية التي تم تحملها من قبل الجماعة . 16
المحلية ضمن الخصوم بقيمة تسديدها تضاف إليها عند االقتضاء 

لفوائد المطلوبة بتاريخ التحمل، الفوائد ا(للقرض  العناصر المكملة
وبالنظر إلى قرار الجماعة ...) غير المدفوعة التي حّل أجلها

 :المحلية، يسجل مقابل ذلك

مستحّقات في حال قررت الجماعة المحلية الرجوع على ) أ(
المدين األصلي، طبقا لمعيار حسابات الجماعة المحلية المتعلق 

  بالمستحقات، أو

أصل ثابت مالي يمّثل مساهمة الجماعة المحلية في رأس  )ب(
مال الذات المدينة األصلية، طبقا لمعيار حسابات الجماعة المحلية 

 المتعلق باألصول المالية، أو

عبء، يقيد طبقا لمعيار حسابات الجماعة المحلية ) ت(
  .المتعّلق باألعباء

  التقييم الالحق

الفوائد المطلوبة التي لم يحّل  عند تاريخ الختم، تقيد. 17
أجلها والمتعلقة بالقروض التي تم إبرامها أو إصدارها أو تحملها، 

 .ضمن رصيد الفترة

يقيد جزء الفوائد المحتسبة مسبقا والراجع إلى فترات . 18
محاسبية الحقة كأعباء مسجلة مسبقا ضمن أصول الموازنة 

المحاسبية الموالية،  بطريقة تمكن من التوزيع، على الفترات
 .لحصص الفوائد المتعلقة بها

  الديون المالية بالعملة األجنبية
  التقييم األولي

عند التقييد األولي، تقيم الديون المالية بالعملة األجنبية . 19
بقيمة تسديدها بالعملة األجنبية محولة بسعر اليوم بين الدينار 

 .والعملة األجنبية

لتكاليف المرتبطة مباشرة بإصدار القروض يتعين تحويل ا. 20
أو الحصول عليها إلى الدينار من خالل تطبيق سعر اليوم بين 
الدينار والعملة األجنبية وتقييدها بأصول الموازنة كأعباء مسجلة 

ويتم تمديدها ضمن رصيد الفترة على مدة القرض . مسبقا
الدين المتعّلقة به حسب طريقة تتناسب وطريقة تسديد أصل 

 .وخالص الفوائد
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تقيد التكاليف غير المرتبطة مباشرة بإصدار القروض . 21
بالعملة األجنبية أو الحصول عليها ضمن أعباء الفترة المحاسبية 
التي تم خاللها تحمل هذه التكاليف وذلك بتطبيق سعر اليوم 

 .بتاريخ العملية

اليوم  يمكن ألسباب عملية استعمال سعر تقريبي لسعر. 22
  .بتاريخ التقييد المحاسبي على غرار معدل سعر الصرف

  التقييم الالحق

  عند تاريخ الختم، تقيم الديون المالية بسعر الختم . 23
 .أو بسعر تقريبي لسعر الختم

يتعين تقييد فوارق الصرف الناتجة عن تحويل القروض . 24
تاريخ التسديد بالعملة األجنبية سواًء عند تاريخ الختم أو عند 

 .ضمن رصيد الفترة

عند تاريخ الختم، يتم تقييم أعباء الفوائد المطلوبة . 25
بالعملة األجنبية بسعر الختم أو بسعر صرف تقريبي لسعر الختم 

عند حلول أجل السداد، تقيد  .ويتم تقييدها برصيد الفترة
 .الفوائد برصيد الفترة بسعر اليوم في تاريخ الدفع

 رتيب الديون المالية غير الجاريةإعادة ت
يتعين إعادة ترتيب الديون المالية غير الجارية التي . 26

تسدد خالل االثني عشر شهرا الالحقة لتاريخ الختم، كديون مالية 
جارية طبقا لمعيار حسابات الجماعات المحلية المتعلق بتقديم 

 .القوائم المالية

 إلغاء اإلقرار
) أو جزء من دين مالي(اء اإلقرار بدين مالي يتعين إلغ. 27

فقط عند انتفاء االلتزام بتسليم نقد أو أصل آخر، سيما في 
 :الحاالت التالية

 بحلول األجل، تسديد كامل الدين) أ(

 تسديد الدين بصفة مسبقة،) ب(

 اإلعفاء من الدين من قبل المقرض،) ت(

 .تحمل الدين من طرف ذوات أخرى) ث(

حالة تسديد الدين بصفة مسبقة، يتم إدراج الفارق  في. 28
بين قيمة التسديد والمقابل المدفوع إلعادة شراء الدين برصيد 

 .الفترة

في حالة اإلعفاء من الدين أو جزء من الدين وفي صورة . 29
عدم وجود أي مقابل النتفائه كامال أو جزئيا، يتم تقييد إيراد 

قيمة تسديد الدين أو الجزء من  ضمن رصيد الفترة في حدود
 .الدين الذي انتفى

بالنسبة لإلعفاءات المشروطة من الديون، يمكن للمقرض . 30
الدفوعات السنوية لتغطية عبء أو إنجاز  أن يفرض توظيف مبلغ

وتكون هذه الدفوعات موضوع إعادة ترتيب ضمن . مشروع
 .الخصوم

ودا مختلفة جوهريا يسجل تبادل القروض التي تتضمن بن. 31

كما يتم تسجيل . كانتفاء الدين األصلي وتقييد دين جديد

القروض أو أجزاء القروض التي طرأ على بنودها تعديل جوهري 

 .كانتفاء الدين األصلي وتقييد دين جديد

تدرج ضمن رصيد الفترة منح اإلصدار ومنح التسديد . 32

المرتبطة مباشرة  والفوائد المحتسبة مسبقا وكذلك التكاليف

بإصدار القروض أو الحصول عليها والمتعلقة بجزء الدين الذي 

 .انتفى والتي لم يقع تمديدها بعد

 المعلومات المطلوبة 

 :اإليضاحات المعلومات التالية تتضمنيتعين أن . 33

جدول يبرز تطور الديون المالية وطبيعة السندات والمدة ) أ(

ل من سنة، بين سنة وثالث سنوات وأكثر من أق(المتبقية للقروض 

والمقرضين ) ثابتة أو متغيرة(ونسب الفائدة ) ثالث سنوات

وطرق تسديد أصل  )الدينار التونسي أو عملة أجنبية(والعملة 

 الدين،

جدول يبين قيمة منح اإلصدار ومنح التسديد والفوائد ) ب(

ة إلى تغيراتها المحتسبة مسبقا عند اإلصدار بتاريخ الختم باإلضاف

 حسب أصناف السندات،

 جدول يبرز تطور التسبقات والضمانات المقبوضة،) ت(

 قيمة السوق للسندات القابلة للتداول بتاريخ الختم،) ث(

مبلغ فوارق الصرف المحتملة والمحّققة المدرجة برصيد ) ج(

 الفترة،

القروض التي تم إصدارها أو إبرامها والتي لم يتم ) ح(

 حصيلها بتاريخ الختم،ت

 التعديالت الجوهرية التي أّثرت على بنود القروض،) خ(

مبلغ وطبيعة القروض المعاد شراؤها وكذلك القروض التي ) د(

 ُأعفيت منها الجماعة المحلية،

ومبلغ الديون المالية التي تحملتها الجماعة المحلية ) ذ(

ة للجماعة المحلييون الماليلها من إضافة إلى الدتحم ة التي تم

 .طرف ذوات أخرى

  تاريخ الدخول حيز التطبيق
يدخل هذا المعيار حيز التطبيق وفقا لألجل المنصوص . 34

 2018لسنة  29ساسي عدد األقانون من ال 390عليه بالفصل 

 .تعّلق بمجلة الجماعات المحليةوالم 2018ماي  9مؤرخ في ال


