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 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا األمر الحكومي  2الفصل 
  .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2020 فيفري 25تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور 

  وزير المالية
                     محمد رضا شلغوم

  رئيس الحكومة
  يوسف الشاهد

 

  
يتعلق  2020 فيفري 20 من وزير المالية مؤرخ في قرار

بتنظيم المحاسبة العامولةة للد. 

  إن وزير المالية،

  ، على الدستوراالطالعبعد 

 13 المؤرخ في 2019 لسنة 15 عدد  األساسيوعلى القانون
 وخاصة  المتعلق بالقانون األساسي للميزانية2019فيفري 
   منه،72 و27الفصلين 

 عدد القانون بمقتضى ادرةالص العمومية المحاسبة جلةوعلى م
 وقع كما 1973 ديسمبر 31 في المؤرخ 1973 لسنة 81

  ،الالحقة بالنصوص إتمامها أو تنقيحها

 21المؤرخ في  2015لسنة  222األمر الحكومي عدد  وعلى
الوطني  وطرق تسيير المجلس تركيبة بضبط  المتعلق2015 ماي

  المنقحة  النصوص جميع العمومية وعلى لمعايير الحسابات
 2016لسنة  283 األمر الحكومي عدد له وخاصة أو المتممة
 ،2016 مارس 1المؤرخ في 

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107 األمر الرئاسي عدد وعلى
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016ت أو

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ، المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2017سبتمبر 

 .وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

ما يليرقر :  

ة والقواعد المتعلق مبادئال هذا القرار يضبطـ  الفصل األول
 الحسابات ولة وطرق إعدادة للد العاموبمسك المحاسبة بتنظيم

 .القوائم الماليةوضبط وتقديم 

المبادئ  ولة وفقة للد المحاسبة العامتمسكـ  2الفصل 
للمعلومة المالية والقواعد المنصوص عليها باإلطار المرجعي 

  .لدولةا اتابسولمعايير حلذوات القطاع العمومي 

للشروط ولة طبقا ة للدم المحاسبة العامتنّظ ـ 3الفصل 
  . المرفق بهذا القرار"أ" المبينة بالملحق الشكلية

وفق مخطط الحسابات  يالمحاسب ـ يتم التسجيل 4الفصل 
  .الحسابات سير تضبط عامة وقواعد ةيمحاسبالمتكون من تصنيفة 

وفقا لألنموذج المبين بالملحق  ةيالمحاسب ُتضبط التصنيفة
  .لمرفق بهذا القرارا" ب"

من قبل المدير العام  الحسابات لسيرة  العامُتضبط القواعد
  .للمحاسبة العمومية واالستخالص

ط حسابات الدولة ضمن خّطم حسابات تجمع ـ 5الفصل 
أقسام تتكون منأصناف متجانسة تسمى : 

 ،5 إلى 1م من أقسام لحسابات الموازنة ترّق) 5(خمسة ـ 

 ،7 و6صرف تحمل رقمي ابات الّتلحس) 2(قسمين ـ 

 .8الموازنة يحمل رقم  ةخارج اإللتزاماتلحسابات ) 1 (قسمـ 

خطط حسابات الدولة على م ترقيم حسابات يقومـ  6الفصل 
 . العشريةقاعدة

من األقسام المنصوص عليها ينقسم كل قسم ـ  7الفصل 
 . وتسميةإلى حسابات ُتعرف برقم  من هذا القرار 5بالفصل 

 :تتكون التصنيفة المحاسبية من ـ 8فصل ال

  ،)2(ذات رقمين حسابات رئيسية ـ 

مع  وأكثر يتم إنشاؤها  أرقام)3(ذات ثالثة حسابات فرعية ـ 
 .ية وهيكلتها المحاسبمبادئ إعداد التصنيفةاحترام 

) 3( ثالثة علىالقرار  بهذا الفرعية لحساباتترقيم ا يقتصرو
  .أرقام

التصنيفة المحاسبية الواردة  تعديليمكن  ال ـ 9الفصل 
من الوزير  المرفق بهذا القرار، إّال بمقتضى قرار" ب"بالملحق 

 .المكّلف بالمالية

 لمحاسبة العموميةالعام ل يمكن للمديرـ  10الفصل 
الفرعية ذات أربعة  الحسابات وتعديل وحذفحداث واالستخالص إ

  .أرقام وأكثر) 4(

 بما لةمفص تصنيفة المحاسبيةال تكون أن يجب ـ 11الفصل 
 وتأثيرات ولةالد معامالت جميع تسجيل لتمكين الكفاية فيه

 المعامالت سيما المالية ال هايتوضع على انعكاس لها التي األحداث
  .، في المحاسبة العامةالميزانية تنفيذ عن الناتجة

الّتصنيفة المحاسبية والقواعد  تتوافق أن يجب ـ 12الفصل 
، ولةالد حسابات معاييرإصدارها مع  عند الحسابات لسير العامة

 .المنّقحة أو جديدةال معاييروأن تحين وفقا لل

 تحترم اإلجراءات المحاسبية واألنظمة أن يجبـ  13الفصل 
اإلعالمية المحاسبية القواعد والمبادئ المحاسبية المنصوص 

سبي  من هذا القرار، والتنظيم المحا4 و3 و2ل وبالفصعليها 
  .المبين بالمالحق المرفقة بهذا القرار

 غرةذ ابتداء من نفاا القرار حيز الذ هيدخل ـ 14ل الفص
  .2022جانفي 

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية ـ  15الفصل 
  .التونسية

  .2020 فيفري 20تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  وزير المالية
 رضا شلغوممحمد 
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  تنظيم المحاسبة العامة للدولة" أ"الملحق 

 ةالعامالشروط الشكلية لمسك المحاسبة  الملحق هذا يتناول
  .للدولة

 ي المحاسبالّتنظيمأهداف 

 يشتمل مسك المحاسبة على مسك الدفاتر المحاسبية  ـ1
   .وتقديمهاوإعداد القوائم المالية 

  :ن منويجب تنظيم هذا المسك بحيث يمّك

  ،إلدراج الشامل وتقييد جميع العملياتاـ 

  حفظ المعطيات األساسية،ـ 

توفير المعلومات األولية ووضع قوائم يكون إعدادها منتظرا ـ 
  أو مطلوبا وفي الوقت المناسب،

  . المعطيات وإجراءات المعالجة ومتابعة دقةمراقبةـ 

سبة الدولة وجود مسلك محا مسك يضمن يجب أن -  2
 :اعتماد طريق عن م مسك المحاسبة خاصة يتجس.المراجعة

 ،مالئمةوقواعد ووسائل اّتصال طرق ـ 

 ،مخطط الحساباتـ 

  ،دفاتر المحاسبةـ 

 ،إجراءات ووسائل المعالجة المناسبةـ 

 .األدلة المحاسبيةـ 

 ط الحسابات مخّط

ع حسب نظام معين ولة هو وثيقة تجم الدحساباتط مخّط - 3
وتضبط محتواها وتحدد يتم استعمالها تي ستصنيفة للحسابات ال

السير ة بسيرها بالرجوع إلى التصنيفة وقواعد القواعد الخاص
 .العامة

4  -ا كل وحدة احتفظ بها لتقييد عملية تمثل حساب. 

 بما فيه مفصال الدولة  حساباتط ينبغي أن يكون مخّط-  5
ق ولتحقي. م للعملياتالكفاية ليسمح بالتقييد المناسب والمنّظ

 . الدولةطة تحدث التفريعات التي تتطلبها أنش،ذلك

 دفاتر المحاسبة 

6 - دفتر محاسبية تتكون من ولة مسك دفاتر يتعين على الد
يومي، دفتر الحسابات ودفتر الجرد وإعداد ميزان الحسابات 

 .بهدف تسجيل ومراقبة عملياتها المحاسبية

تضبط د الوسائل المحاسبية ووينبغي إعداد وثيقة تحد
المحاسبة لمعطيات في ا  اإلدراج ومعالجةمحتواها وكذلك إجراءات

  .وذلك بهدف التجميع الروابط بين المستندات ودفاتر المحاسبةو

لدولة ل يسباحم الالدليلويمكن أن تضمن هذه الوثيقة في 
  أسفله أو أن تعد في وثيقة39 والمنصوص عليه في الفقرة

 . مستقلة

 الدفتر اليومي 

 يمكن أن لحدث تقوم بها الدولة وكل انعكاس  كل معاملٍة-  7
 المالية وأدائها يمثالن عمليًةتها تكون له تبعات على وضعي

 . ينبغي تقييدها في محاسبة الدولةمحاسبيًة

ا  إم يمثل دفترا يتم ضمنه تقييد العملياتالدفتر اليومي -  8
يوما فيوما وإمل لمجموع كل ات شهرية على األقا في شكل ملخص

 من هذه العمليات ولكن شريطة المحافظة في هذه الحالة عمليٍة
على جميع المستندات التي يمكن إعادة تكوينها يوماا فيوم. 

 لعملية أن يضبط مأتاها  محاسبٍييجب على كل تقييٍد -  9
ويتم . وإدراجها ومحتواها وكذلك مراجع المستند الذي يثبتها

إذا كان التاريخ غير . لتاريخي للعملياتالتقييد بحسب التسلسل ا
 فيقع اعتماد التسلسل التاريخي للمستندات المثبتة أو معروٍف

 . لتسلم هذه المستندات

10  - بتقييد يتم وفق نظام   محاسبيٍةر عن كل عمليٍةيعب
 ".التقييد المزدوج"

 في حسابين على تقييدوينتج عن كل عمليٍة حسب هذا الّنظام 
 . المبلغنفس بد له والثاني عليه ا يقياألقل أحدهم

  على حدٍةتسجل التقييدات بالدفتر اليومي لكل عمليٍة -  11
ولكن يمكن تجميع العمليات ذات الطبيعة . وذلك يوما بعد يوٍم

الواحدة والتي تم تحقيقها في نفس المكان وخالل اليوم نفسه 
ستندات  شريطة االحتفاظ بالم واحدٍةويمكن تقييدها في عمليٍة

لةالمثبتة والمفص. 

 دفتر الحسابات 

  يقع نقل تقييدات الدفتر اليومي إلى دفتر الحسابات  -  12
  .أو إعادة نسخها في هذا الدفتر

 .تقيد العمليات في الحسابات المناسبة لطبيعتها

لمفتوحة من يحتوي دفتر الحسابات على الحسابات ا - 13
 .ا لمخّطط حساباتهاقبل الدولة طبق

ن لحسابات من مجموعة الحسابات ويمكن دفتر ا يتكو-  14
 الرصيد في بداية  منفصٍلويبرز كل حساب بشكٍل. من متابعتها

الفترة المحاسبية وتراكم العمليات المتعلقة بالرصيد المدين 
والعمليات المتعلقة بالرصيد الدائن منذ بداية الفترة المحاسبية 

في نهاية الفترة  والرصيد )األوليدون احتساب الرصيد (
 .المحاسبية

  إبراز العملياتينبغي أن يمكن دفتر الحسابات من - 15
المتعلقة بالفترة المحاسبية باستثناء أرصدة موازنة الفترة 

 . بداية الفترة المحاسبية الجارية والمعتبرة فيالمحاسبية السابقة

يجب أن يكون مجموع عمليات الدفتر اليومي مساويا  - 16
 .مليات دفتر الحساباتلمجموع ع
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 ميزان الحسابات

يمثل ميزان الحسابات أداة ضرورية للمراقبة  -  17

 .المحاسبية

 تبرز الرصيد يتمثل ميزان الحسابات في قائمة ملخصٍة - 18

. المدين أو الرصيد الدائن في بداية الفترة المحاسبية لكل حساب

لعمليات كما يبرز ميزان الحسابات تراكم العمليات المدينة وا

الدائنة منذ بداية الفترة المحاسبية والرصيد المدين والرصيد 

 .الدائن المكونين آلخر الفترة المحاسبية

التغييرات الدائنة  وإن مجموع أرصدة الفتح الدائنة – 19

 يجب أن تتطابق مع مجموع التغييرات الدائنة للدفتر  معينٍةلفترٍة

دينة والعمليات المدينة كما أن مجموع أرصدة الفتح الم. اليومي

لفترة معينة يجب أن تتطابق مع مجموع التغييرات المدينة للدفتر 

 . اليومي

 دفتر الجرد

ا  الذي يتم إنجازه طبقباإلضافة إلى الجرد المحاسبي - 20

تراقب الدولة  فترة محاسبية، معايير حسابات الدولة عند ختم كلل

األقلا علىمعطيات الجرد مرة كل اثني عشر شهر  . 

والجرد هو كشف لجميع عناصر األصول والخصوم والتي على 

تحفظ . ية وقيمة كل منها عند تاريخ الجردأساسها تضبط كم

محتوى القوائم إثبات ن من  تمّكمعطيات الجرد وتنظم بطريقٍة

 .المالية

تفرق معطيات الجرد بحسب طبيعتها وطريقة تقييم  - 21

 .العناصر التي تمثلها

في دفتر الجرد وقوائمها المالية معطيات  جل الدولةتس - 22

 .الجرد

 الدفاتر الفرعية

يمكن تجزئة الدفاتر اليومية ودفاتر الحسابات إلى دفاتر  - 23

  .ولة ذلكما اقتضت حاجة الدفرعية كّل

ن إفي صورة تقييد المعطيات في الدفاتر الفرعية ف -  24

تم تجميعها في الدفتر مجموع العمليات الواردة في هذه الوثائق ي

ا وينقل  في الشهر على األقل تباع ومرًة دوريٍةاليومي وذلك بصفٍة

 . هذا المجموع إلى دفتر الحسابات

 طرق ووسائل معالجة المعلومة

 . إعالميٍةتمسك المحاسبة بواسطة نظٍم -  25

26 - مسكها بواسطة نظم يجب أن تمكن المحاسبة التي يتم 

  :منإعالمية 

الرجوع في واإلستدامة وعدم  األمانبات جابة لمتطّلاالست -

  هذه المادة،  في مثل روريةالمعلومة واألمانة الض

 في نظام المعالجة اإلعالمية  مخزنٍة أية معلومٍةىالحصول عل -

 .وفي شكل واضح وجلي

  :باآلتييتم تعريف الوثائق اإلعالمية  -  27

 ،ترقيم الصفحات -

 ال يمكن اإلعالمية، والذيالجة استخدام تاريخ يوم المع -

 ، لضبط تواريخ الوثائق،تغييره

  استعمال برنامج يمنع إلغاء العمليات المصادق عليها  -

 .أو تعديلها

 الوثائق إلى ولوجتفترض مراقبة نظام المعالجة اآللية ال - 28

المتعلقة بالتحاليل وبالبرمجة وبتنفيذ المعالجات خصوصا بهدف 

 .رات الضروريةإجراء بعض االختبا

ن الوثائق إفي صورة اقتناء برنامج إعالمي موحد ف -  29
 .المتوفرة مع البرنامج يمكن اعتبارها هي الوثائق المطلوبة

 الروابط بين المستندات المثبتة والدفاتر واإلجراءات
 .مسلك المراجعة: الوسائل والسندات المحاسبيةو

 ينظيم المحاسبد اإلجراءات والت وثائق تحدإعداديقع  - 30

 هذه الوثائق تحفظو. وذلك بهدف فهم نظام المعالجة ومراقبته

  .طبقا للتشريع الجاري به العمل

. يضمن تنظيم نظام المعالجة وجود مسلك مراجعة - 31

ويكون من الممكن في أي وقت إعادة إنشاء العناصر المحاسبية 

نةانطالقا من المستندات المثبتة المؤيدة للمعطيات المخز 

 أو من ،ولعناصر الحسابات والقوائم واإلرشادات الخاضعة للتثبت

العثور على تلك المعطيات والمستندات المثبتة انطالقا من هذه 

 .الحسابات والقوائم واإلرشادات

ة وسيلة وضع المستند المثبت على الورق أو على أي ي- 32

 خالل  بشكل واضحمضمونهاسترجاع تضمن أمانته وحفظه و

  . ن المستند تاريخ وضعهال المطلوبة كما يتضماآلج

المنجزة في نفس و العمليات من نفس الطبيعة  حوصلةمكني

 . واحد إثباتالمكان وخالل نفس اليوم في مستند

ترتب المستندات المثبتة بحسب ترتيب مضبوط في الوثائق 

 .المتعلقة باإلجراءات والتنظيم المحاسبي
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 .معطيات في المحاسبة نهائيا يفترض أن يكون تسجيل ال-  33

الدولة الممسوكة  لمحاسبةابع النهائي  الّطضمني -  34

يمنع أي الذي   وهذا اإلجراء. بالمصادقةم إعالميةُظ ُنبواسطة

 . عند نهاية كل شهر على أقصى تقديريتمتعديل أو حذف لتقييد 

 التسلسل د ختم يهدف إلى تجمي وضع إجراء يتم-  35

  المضبوطة بأحكاماآلجالويحترم ت التقييدات ضمن ثبايالزمني و

 .وترتيبية تشريعية

يطبق إجراء الختم على مجموع العمليات المسجلة في  -  36

 .كل دفتر يومي وفي الدفاتر الفرعية

تقيد كل عملية يقابل تاريخها فترة تم تجميدها بالختم  -  37

إلشارة  يوم من الفترة المحاسبية التي لم تختم بعد مع الفي أو

ريحة إلى تاريخهاالص. 

ال يمكن . يموالمل التونسييقع مسك المحاسبة بالدينار  -  38

يسمح بجبر األعداد عند تقديم . األعداد في تقييد العملياتجبر 

  . الماليةالقوائم

د العملية المدونة بعملة مختلفة عن الدينار دون ويمكن أن تقي

وفي .  ذلكرانالدولة يبراط تحويلها إذا كانت طبيعة العملية ونش

 رصيد الحساب المقيد بهذه ينار إّال ال يحول إلى الد،هذه الحالة

ة مع وجوب ذكر العمليات وذلك عند تاريخ ختم الفترة المحاسبي

أسس التحويل وتقديم الطرق المستعملة لمعالجة هذه العملية في 

 .وثيقة تكون مدمجة في الدليل المحاسبي أو مستقلة

 ة المحاسبية األدل

وطرق للدولة تنظيم المحاسبي الة المحاسبية  األدّلن تبي-  39

 وسائلتسجيل ومعالجة المعلومات وسياساتها المحاسبية وال

  .المستعملة

  :المعلومات التي تتعلق وهي تضم

 ،بالتنظيم العام لإلدارة -

 ،بالتنظيم المحاسبي -

 ودليٍل  هذه الحساباتمحتوياتووصف ط الحسابات  بمخّط-

  ،لإلدراج المحاسبي

ومعالجتها وإدراجها  جمع المعلومات إجراءاتبوصف  -

  ،ومراقبتها

 ،بنظام ترتيب وحفظ الوثائق -

 بدفاتر المحاسبة الوجوبية والربط بين هذه الدفاتر والوثائق -

  األخرى،المحاسبيةوالمستندات 

 المالية، القوائم تقديم المعتمد في الّنموذج -

المقاربة نماذج مع  وأعمال الجرد بات الحساباتإثدليل  -

 ،بالنسبة لألشغال المتكررةإثبات وقوائم 

 ،نموذج لتعليمات الجرد -

  . القوائم الماليةتقديمتنظيم أعمال إعداد و -



  649صفحـة   2020 مارس 3 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   18عــدد 

  التصنيفة المحاسبية" : ب"الملحق 
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 تراكممرصيد  11

  دائنال - تراكممرصيد  111

 مدينال - رصيد متراكم 112

  صيد المتراكمالر محاسبية مؤثرة في تعديالت 118

 صيد الفترة المحاسبيةر 12

 دائن - رصيد الفترة المحاسبية 121

 مدين - رصيد الفترة المحاسبية 122

  للمخاطر واألعباءمدخرات 15

 للمخاطر مدخرات 151

 مدخرات لألعباء 152

 المماثلة  القروض والديون16

 قروض خارجية 161

 داخلية بالعمالت األجنبية قروض 162

 داخلية بالدينار قروض 163

 سندات الدين الداخلية القابلة للتداول 164

 سندات الدين الداخلية غير القابلة للّتداول 165

 حسابات مرتبطة بهم، قروض وديون مماثلة أخرى 168

  أخرى غير جاريةخصوم 18

 األصول غير الجارية حسابات: 2القسم 

  غير ماديةأصول 20

 استثمارات بحوث وتطوير 201

ورخص وعالمات تجارية وطرق وقيم تنازالت وبراءات  202
 مماثلة

  إعالميةرمجياتب 203

 ةتجاري لوأص 204

 حق اإليجار 206

  أصول غير مادية أخرى208

 أصول ثابتة مادية 21

  أراض211

  بناءات ومنشآت212

213ات  تجهيزات فّنية وأجهزة ومعد 

214ات نقل معد  

  أصول بنية أساسية215

 خرى أصول ثابتة مادية أ218

  أصول ذات طابع خاص22

  أصول في طور اإلنشاء23

   أصول غير مادية في طور اإلنشاء231

   أصول ثابتة مادية في طور اإلنشاء232

  أقساط مدفوعة على حساب األصول غير المادية237

  مدفوعة على حساب األصول الّثابتة المادية أقساط238

 صول ذات نظام قانوني خاصأ 24
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 أصول موضوعة على ذمة الدولة 242

  مقتناة في إطار عقود إيجار مالي أصول243

 بناءات على أرض الغير 244

المساهمات في األموال المخصصة  و سندات المساهمة25
 والمستحقات المّتصلة

  سندات المساهمة251

  مساهمات في األموال المخصصة252

صلة بسندات المساهمة وبمساهمات في ات مّتستحّق م253
صةاألموال المخص 

  إيداعات متبّقية لإلنجاز على سندات مساهمة غير محررة259

  قروض مسندة وسندات المستحّقات26

    قروض ممنوحة 261

 رقاع 262

 مستحّقات ثابتة 263

إيداعات متبّقية لإلنجاز على سندات المستحّقات غير  269
 محررة

  حقوق العضوية واألصول المالية األخرى27

 حقوق العضوية في رأس مال الهياكل الدولية 271

  سندات ثابتة272

 دفوعةم ودائع وضمانات 273

  إيداعات متبّقية لإلنجاز على سندات ثابتة غير محررة279
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  قيمة األصول الثابتةانخفاض 29

نفس التقسيم ( األصول غير المادية  قيمة انخفاض290
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 )25على الحساب 

نفس التقسيم (انخفاض قيمة األصول المالية األخرى  297
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 مزودون مدينون 409

41 عون للدولة وحسابات مرتبطة مطالبون باألداء، مدينون متنو
 بهم

 المستحّقات جبائيه للدولة ومستحّقات-  مطالبون باألداء 412
 المرتبطة بها

  غير جبائيةبإيرادات مرتبطة مستحّقات- مطالبون باألداء 414
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 إيرادات مستحّقة -متنوعون  ومدينون مطالبون باألداء 418
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 أعباء للدفع - األعوان والحسابات المرتبطة بهم 428
 وإيرادات مستحّقة

43 ولة،الد مان االجتماعي والهياكل االجتماعية األخرىالض 

   اآلداءات والمعاليم وما شابهها للدفع-  الدولة431

 اعية األخرىاالجتماعي والهياكل االجتم  الضمان432

  اجتماعية أخرىهياكل 437
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  تحويالت ومنح -  اآلخرون ونائن العمومية والداكل الهي45

  منح وتحويالت لفائدة األسر451
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  أعباء للدفع-ومنح عمومية 
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  لإلستخالص لفائدة الغيرمستحّقات 461

  التفويت في األصول الّثابتةمستحّقات 462
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  حسابات انتقالية أو حسابات مرتقبة دائنة475

  حسابات انتقالية أو حسابات مرتقبة أخرى478

  تسويةحسابات 48

  أعباء مسجلة مسبقا486

  إيرادات مسجلة مسبقا487

 يمة حسابات الغير انخفاض ق49

ين  والمدينالمطالبين باألداء انخفاض قيمة حسابات 491
 المتنوعين

 الحسابات المالية :5القسم 

  األخرىجارية والديون المالية ال القروض50

  قروض جارية501

   سندات اقتراض صادرة ألقل من سنة 502
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 سندات غير ثابتة 522
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  تداول أموال داخلي58

نفس التقسيم الفرعي ( في قيمة الحسابات المالية انخفاض 59
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 األصول غير الماديةو
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  خسائر الصرف666

 أعباء صافية على التفويت في أصول مالية وما يعادل 667
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 )مدخراتالالقيمة و
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