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 2016 جانفي 13بتاريخ " بوبا العالمية"وعلى طلب شركة 

  ها التمثيلي بتونس،بغلق مكتب

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه

 المؤرخ 2005 لسنة 2701الفصل األول ـ يلغى األمر عدد 

  المتعلق بالمصادقة على 2005 أكتوبر 11في 

 "بوبا العالمية"اتفاقية تركيز مكتب تمثيلي بتونس لشركة 

"BUPA International"عادة التأمين  ينشط في مجال إ

  .ويتعامل أساسا مع غير المقيمين

 ـ يسري مفعول إلغاء االتفاقية بداية من تاريخ 2الفصل 

  .بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالحكومي صدور هذا األمر 

 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا األمر الحكومي 3الفصل 

  .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2019 ديسمبر 24 في تونس
  

  

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  

 27مؤرخ في  2019لسنة  1207بمقتضى أمر حكومي عدد 
  .2019ديسمبر 

يمنح السيد جالل عزوز، مدير عام بنك تونس واإلمارات، 

استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول 

  .2020أفريل 

يتعّلق بالمصادقة  2019 ديسمبر 27 ؤرخ فيقرار من وزير المالية م
  .على معيار حسابات الدولة الخاص بتقديم القوائم المالية

                 إن  وزير المالي ة،

  بعد االّطالع على الدستور،

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

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

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

  ،2014بقانون المالية لسنة 

 21 المؤرخ في 2015سنة  ل222وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعّلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني 2015ماي 

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

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد 
  سمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعّلق بت2016أوت 

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

 .وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية

  :          قر ر ما يلي

                                                  الفصل األول ـ تم ت المصادقة على معيار حسابات الدولة 
  .                                  لقوائم المالي ة والملحق بهذا القرار     ّ           المتعل ق بتقديم ا

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية2الفصل 

   .2019  ديسمبر27تونس في 
  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  وزير المالية
 رضا شلغوممحمد 
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 ار حسابات الدولةيمع

  تقديم القوائم المالية :01م ح د 
  الهدف 

كما يضبط هيكلة .  وتقديمهاهاعداد العام للقوائم المالية للدولة واالعتبارات العامة إل هذا المعيار إلى ضبط طريقة التقديميهدف .1
تتناول معايير أخرى لحسابات الدولة .  المحاسبة اإلستحقاقيةوفقا لمبادئ ذلك واألحكام الدنيا المتعّلقة بمحتواها والقوائم الماليةهذه 

  .يد المحاسبي وتقييم عمليات الدولة وانعكاسات األحداث المرتبطة بنشاطها وكذلك المعلومات الواجب اإلفصاح عنهاقواعد التقي

  التطبيق مجال 

2. ة يطبق هذا المعيار على القوائم المالية الفردية السنوية للدولة ذات الغرض العام المعدة طبقا لإلطار المرجعي للمعلومة المالي
ويشمل نطاق الدولة على معنى هذا المعيار مصالح وهياكل ومؤسسات الدولة التي ال . عمومي ولمعايير حسابات الدولةلذوات القطاع ال

 . تتمتع بشخصية قانونية مستقلة

3. عةيتناول معيار آخر لحسابات الدولة القوائم المالية المجم. 
  .ال يطبق هذا المعيار على المعلومة المالية الوسيطة .4

  ة  الماليأهداف القوائم

5. القوائم المالية للدحول   باألساسرشدمنظم يونة بهذا المعيار هي تمثيل تأليفي ولة المبية للدولة وأدائها المالي الوضعية المالي

استغالل تدفقاتها النقدية وهي موجهة لفائدة نطاق واسع من المستعلمين قصد تمكينهم من اتخاذ القرارات والتقييم في مجال كذلك و

  :ر القوائم المالية معلومات حولتوّف. لمواردا

 ،ها واستخدامهامصادر الموارد وتوزيع  ) أ(

 ، تمويلهاطرقلسيولة وحاجيات ا  ) ب(

 ،وكيفية تسوية الخصوم واإليفاء بالتعهدات طريقة ومصادر تمويل الدولة لنشاطها  ) ت(

 ،الوضعية المالية للدولة وتطورها  ) ث(

 . واإلنجازاتليةفعا الخدمات واللفةولة المتعلق بتكأداء الدو  ) ج(

ن من توّقع مستوى الموارد  دورا استشرافيا، من خالل توفير معلومات تمّك أيضاأن تلعب ذات الغرض العام مكن للقوائم الماليةي .6

  .الالزمة لتحقيق استمرارية نشاط الدولة والموارد التي يمكن أن تحققها والمخاطر المتعلقة بها
مكوة نات القوائم المالي  

  :قوائم المالية للدولةال تشمل .7
  الموازنة،  ) أ(
 قائمة األداء المالي،  ) ب(

 قائمة تغيرات الوضعية الصافية،  ) ت(

 قائمة التدفقات النقدية،  ) ث(

 قائمة مقاربة الرصيد الميزانياتي بالرصيد المحاسبي،  ) ج(

  .واإليضاحات  ) ح(

تقديمة إلعداد واالعتبارات العامة القوائم المالي  

اإلطار المرجعي للمعلومة المالية لذوات  عن ة للدولة القوائم الماليتقديم إعداد وعاتها عندمرا العامة التي يجب تترتب االعتبارات .8

ة من تلبية ن القوائم الماليمّكما يبما إلى االستجابة إلى الميزات النوعية للمعلومة المالية ة سيوتهدف هذه االعتبارات العام. القطاع العمومي

 .حاجيات مختلف المستعملين

  ولةثال لمعايير حسابات الداالمت
9. م على مستوى اإليضاحات بيان.معايير حسابات الدولة  القوائم المالية للدولة بناء على احترام مقتضياتتعدصريح وواضح  ويقد 

 .  لهذه المعاييراالمتثال حول
  تماثل طريقة التقديم
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  :م المالية من فترة محاسبية إلى أخرى، ما لميجب على الدولة أن تحافظ على طريقة تقديم وتصنيف البنود في القوائ .10
 بعين االعتبار لمقاييس اختيار وتطبيق أخذاتصنيف البنود وذلك   لتقديم أومالءمةيكن من الواضح وجود طريقة أخرى أكثر   ) أ(

 ،ولةلدابات االطرق المحاسبية الواردة في معايير أخرى لحس
 .لتقديمة اولة تغييرا في طريق لحسابات الدآخر يفرض معيار   ) ب(

    التجميع
يتم تجميع . إن القوائم المالية هي نتيجة معالجة مجموعة كبيرة من المعلومات التي تستوجب بالضرورة التبسيط والتأليف والهيكلة .11

سبية األهمية النعلى  التجميع يتوقف.  متجانسة وبشكل منفصل في القوائم الماليةبنودهذه المعلومات وتحليلها وقيسها وتقديمها ضمن 
 :والتوازن بين

 المنافع التي يجلبها اإلفصاح عن معلومة منفصلة قصد بلوغ أهداف المعلومة المالية،  ) أ(
 .هذه المعلومة توفير واستعمال المتحملة لتكاليفوال  ) ب(

    المقاصـــةعدم 
 بموجب معيارموح بها مس مقاصة بين األصول والخصوم، أو بين اإليرادات واألعباء، ما لم تكن مفروضة، أوأية ال يجب إجراء  .12

 .بات الدولةاحس
   المعلومات المقارنة

ما لم يفرض معيار الفترة السابقة بمبالغها المفصح عنها بالقوائم المالية السابقة ب  المتعلقةمعلوماتال يتم لغاية المقارنة تقديم  .13
عندما تكون ضرورية لفهم ضمن اإليضاحات   سردي ووصفيفي شكل يجب تضمين معلومات مقارنة .آخر لحسابات الدولة أحكاما مختلفة

 .القوائم المالية
من خالل اإلشارة إلى ذلك  وال الطرق المحاسبية المستعملة تفسيرمن خالل ال ال يتم تصحيح الطرق المحاسبية غير المالئمة  .14

 . المحاسبية واألخطاءالطرق المحاسبية والتقديرات الذي يتناول معيار حسابات الدولة على أساسما  وإّنضمن اإليضاحات
 عدا إذا كانت إعادةما   فإنه يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة،في حال تغيير طريقة تقديم أو تصنيف البنود في القوائم المالية .15

  : وعند إعادة تصنيف المبالغ المقارنة يتعين على الدولة اإلفصاح على المعلومات التالية. غير قابلة للتطبيق التصنيف
 ،ة إعادة التصنيفطبيع  ) أ(

 ،سبب إعادة التصنيف  ) ب(

 .مبلغ كل عنصر أو صنف من العناصر المعاد تصنيفهو  ) ت(

  : فإنه يتعين على الدولة اإلفصاح على المعلومات التالية غير قابلة للتطبيق،إعادة تصنيف المبالغ المقارنةعندما تكون  .16

 ، إعادة تصنيف المبالغعدم قابلية تطبيقسبب   ) أ(

  .فترض إجراؤها في صورة ما إذا تمت إعادة تصنيف المبالغطبيعة التعديالت الم  ) ب(

 تمييز القوائم المالية 

 وفي صورة إدراجها ضمن وثيقة عامة أخرى على غرار تقارير .بشكل مستقل للدولةيجب نشر القوائم المالية ذات الغرض العام  .17

 . عن المعلومات األخرى المضمنة بنفس الوثيقةيزهاسنوية يجب تمي

    ختمالتاريخ 
  .  ديسمبر من كل سنة31تختم بتاريخ يجب أن تغطي القوائم المالية فترة اثني عشر شهرا و .18

  سرعة اإلفصاح 
 .ولة ال تتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ الختمعقداللة القوائم المالية في صورة عدم اإلفصاح عنها في آجال م صتتقّل .19

  الوحدة النقدية 
  .الوحدة النقدية التي تم اعتمادها لضبطها، وعند االقتضاء بيان جبرهاالقوائم المالية  يجب أن تبين .20

  اها ومحتو القوائم الماليةهيكلة
  الموازنة

الوضعية  إبراز في نهاية كل فترة محاسبية من  الموازنةُتمّكن. الفترة المحاسبية  والخصوم بتاريخ ختماألصولتقدم الموازنة تراكم  .21

رهاالصافية للدولة وتطو.  

  لتمييز بين العناصر الجارية والعناصر غير الجارية ا
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  .ضمن الموازنة األصول الجارية وغير الجارية والخصوم الجارية وغير الجارية يجب على الدولة أن تقدم بشكل منفصل .22

   األصول غير الجارية-األصول الجارية 
  : المقاييس التاليةألحدستجيب يصّنف األصل كأصل جار عندما ي .23

  من تاريخ الختم، أوشهرا قق أو يستهلك خالل مدة اثني عشر ن المنتظر أن يتح مأن يكون  ) أ(
 ، أو أساسا لغرض التداوله بأن يحتفظ   ) ب(
من شهرا  في أجل ال يتجاوز اثني عشر م سيولة أو ما يعادل السيولة ما لم يكن قابال لالستبدال أو لالستخدام لتسوية خصيمّثل  ) ت(

 . تاريخ الختم
 . ضمن األصول غير الجاريةمقاييس المشار إليها أعاله،لللتي ال تستجيب  ا األصوليجب تصنيف .24

   الخصوم غير الجارية–الخصوم الجارية 
  : المقاييس التاليةألحدستجيب يصّنف الخصم كخصم جار عندما ي .25

  أو ،من تاريخ الختمشهرا ظر تسوية الخصم في أجل اثني عشر من المنتأن يكون   ) أ(
 . على األقل من تاريخ الختمشهراغير مشروط لتأجيل تسوية الخصم لمدة اثني عشر  للدولة حق عندما ال يكون  ) ب(

 . غير الجاريةخصوم ضمن المقاييس المشار إليها أعاله،للخصوم التي ال تستجيب  اليجب تصنيف .26
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 :نموذج الموازنة .27

ديسمبر 31ولة بتاريخ موازنة الد ...  
  )دينار تونسي: ...الوحدة النقدية(

  
   اإليضاحات  الفترة الجارية ابقةالفترة الس

 األصول    
 األصول  الجارية    
x x   السيولة أو ما يعادل السيولة 
x x   الجارية المستحقات 
x x   اتالمخزون  
x x   أصول جارية أخرى 
X X    الجارية لاألصومجموع 
 األصول غير الجارية     
x x   غير الجارية المستحقات  
x x   بتة الماليةاألصول الثا  
x x   األصول الثابتة المادية 
x x   األصول الثابتة غير المادية 
x x   أصول غير جارية أخرى 
X X     الجاريةغير األصول مجموع 
X X   مجموع األصول 
     
 الخصوم    
 الخصوم الجارية    
x x   الجاريةالديون غير المالية  
x x   الديون المالية الجارية 
x x    غير الجارية للديون الماليةالجزء الجاري 
x x   المتعاملون مع الخزينة  
x x   الجاريةالمدخرات  
x x   خصوم جارية أخرى 
X X      الجاريةخصومالمجموع  
     
 الخصوم غير الجارية    
x x   غير الجاريةالديون غير المالية  
x x    المالية غير الجاريةالديون 
x x   غير الجاريةالمدخرات  
x x   خصوم غير جارية أخرى 
X X    الجاريةغير  خصومالمجموع 
X X   مجموع الخصوم 
     
 الوضعية الصافية    
x x   رصيد اإلدماج 
x x   إعادة التقييم والمعادلةأرصدة  
x x   المتراكمة رصدةاأل  
x x   رصيد الفترة  
      
X X   مجموع الوضعية الصافية  
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  األداء المالي قائمة 

يجب .  وتبرز بشكل واضح رصيد الفترةحدةاتعرض قائمة األداء المالي جميع بنود إيرادات وأعباء الفترة المحاسبية في قائمة و .28
 .ولة الد أداءاتخصوصيفي سياق  الفترةورصيد  للدولة قائمة األداء المالي  قراءة

 :نموذج قائمة األداء المالي .29
  ... ديسمبر31لدولة للفترة المحاسبية المختومة بتاريخ قائمة األداء المالي ل

 )دينار تونسي: ... الوحدة النقدية(
  

   اإليضاحات   الجاريةالفترة الفترة السابقة

 اإليرادات     
  إيرادات العمليات دون مقابل مباشر    
x x   وما شابهها الضرائب والمعاليم  
x x   الخطايا والعقوبات 
x x   تحويالتال إيرادات 
x x   خرى من عمليات دون مقابل مباشراأليرادات اإل  

 إيرادات العمليات بمقابل مباشر    
x x   إيرادات أمالك الدولة  
x x    خدماتالسلع والإيرادات بيع  
x x   ماليةاليرادات اإل  
x x   خرى من عمليات بمقابل مباشراأليرادات اإل  

X X   مجموع اإليرادات 
 األعباء    
  أعباء التسيير المباشر    
(x) (x)   أعباء األعوان  
(x) (x)   مشتريات ال  
(x) (x)   أعباء الخدمات الخارجية  
(x) (x)   مخصصات االستهالكات والمدخرات وانخفاضات القيمة  
(x) (x)   األخرى رأعباء التسيير المباش  
(x) (x)   أعباء التسيير غير المباشر  
 أعباء التدخل    
(x) (x)   تحويالت لألسر  
(x) (x)   تحويالت للمؤسسات والمنشآت العمومية  
(x) (x)    تحويالت للجماعات المحلية  
(x) (x)    التحويالت األخرى  
 ماليةالعباء األ    
(x) (x)   أعباء الفوائد  
(x) (x)   القروض المسندة والتسبقات والمستحقات المرتبطة  ىخسائر عل

  بالمساهمات  
(x) (x)   خسائر الصرف  
(x) (x)   أعباء مالية أخرى  

(X) (X)   مجموع األعباء 

X X    رصيد الفترة 
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رات الوضعية الصافيةقائمة تغي 

30. تعكس تغيالصافية خالل هذه الفترةتهارات الوضعية الصافية للدولة بين تاريخي ختم، الزيادة أو النقصان في وضعي .  
  :تغيراتعن  ن فترة إلى أخرى تنتج تغيرات الوضعية الصافية م .31

 رصيد اإلدماج،  ) أ(
 مباشرة ضمن الوضعية الصافية وفقا لمعايير حسابات الدولة األخرى، ةدالمقي إعادة التقييم والمعادلة للفترة أرصدة  ) ب(
  رصيد الفترة المدرج ضمن الرصيد المتراكم،  ) ت(
  .رات في الطرق المحاسبية وتصحيح األخطاءيآثار التغي  ) ث(



  21صفحـة   2020 جانفي 3 ––د الرسمي للجمهورية التونسية الرائ  1عــدد 

32. رات الوضعية الصافيةنموذج قائمة تغي: 
ديسمبر 31رات الوضعية الصافية للدولة بتاريخ قائمة تغي...  

  )دينار تونسي: ... الوحدة النقدية(

الرصيد   المجموع
 المتراكم

فارق 
 المعادلة

فارق إعادة 
 التقييم

رصيد 
  اإلدماج

X x x  x x 2-  الفترةديسمبر 31 في الوضعية الصافية  
x x    وتصحيح األخطاء طرق المحاسبيةالتغيرات في ال 
X x x x x بعد المعالجة2-  الفترةديسمبر 31في  الوضعية الصافية  
X      1- الفترة الوضعية الصافيةالتغيرات في 
X      دماج اإلرصيدتغيرات 
x    x إدماج عناصر األصول    
x    x إدماج عناصر الخصوم    
x    x الصافيةخروج أصول ثابتة مدرجة بالوضعية     
X     رصيد إعادة التقييم تغيرات  

x   x   تغيرات فارق إعادة تقييم سندات المساهمة والسندات
                     المثب تة المتداولة

x   x  تغيرات فارق إعادة تقييم األدوات المالية اآلجلة للتغطية    
X     رصيد المعادلة تغيرات  
x  x   والسندات المثب تة تغيرات فارق المعادلة لسندات المساهمة                   

    غير المتداولة

x  x    تغيرات فارق المعادلة للمساهمات في األموال المخصصة    

x  x    تغيرات فارق المعادلة للحقوق المتعلقة بالمساهمة في رأس
    مال الهياكل الدولية

X x    1-رصيد الفترة  
X x x  x x 1- الفترةديسمبر 31 في الوضعية الصافية 
x x    التغيرات في الطرق المحاسبية وتصحيح األخطاء 
X x x x x بعد المعالجة1- الفترةديسمبر 31في  الوضعية الصافية  
X      لفترة لالوضعية الصافيةالتغيرات في 
X      دماجاإلرصيد تغيرات 
x    x إدماج عناصر األصول    
x    x إدماج عناصر الخصوم    
x    x رجة بالوضعية الصافيةخروج أصول ثابتة مد    
X     رصيد إعادة التقييم تغيرات  

x   x   تغيرات فارق إعادة تقييم سندات المساهمة والسندات
                     المثب تة المتداولة

x   x  تغيرات فارق إعادة تقييم األدوات المالية اآلجلة للتغطية    
X     رصيد المعادلةتغيرات   
x  x   دات المساهمة والسندات المثب تة تغيرات فارق المعادلة لسن                              

    غير المتداولة

x  x    تغيرات فارق المعادلة للمساهمات في األموال المخصصة    

x  x    تغيرات فارق المعادلة للحقوق المتعلقة بالمساهمة في رأس
    مال الهياكل الدولية

X x    رصيد الفترة  
X x x x x  ديسمبر للفترة31الوضعية الصافية في   
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  قائمة التدفقات النقدية
وضبط  السيولة وما يعادل السيولة تزود قائمة التدفقات النقدية مستعملي القوائم المالية بمعلومات لتقييم قدرة الدولة على تحقيق .33

 .منهااحتياجات الدولة 

34. تدفقات نقدية صادرة خالل الفترة د قائمة التدفقات النقدية مصادر التدفقات النقدية الواردة والعناصر التي كانت موضوع تحد
  . في تاريخ الختمالسيولة رصيد وكذلكالمحاسبية، 

 . يتناول معيار أخر لحسابات الدولة قواعد تقديم قائمة التدفقات النقدية .35

صيد المحاسبيقائمة مقاربة الرصيد الميزانياتي بالر    
 إلى إعادة إنشاء الرصيد المحاسبي انطالقا من الرصيد الميزانياتيتهدف قائمة مقاربة الرصيد الميزانياتي بالرصيد المحاسبي . 36

  .تمكين مستعملي القوائم المالية من االستدالل على أوجه االختالف وتفسيرهابواجب اإلبالغ   مساراستكمالوذلك بهدف 
سبة الميزانياتية قائمة على مبدأ القبض  اختالف قواعد اإلقرار واإللحاق باعتبار أن المحامن بين الرصيدين أساسا تباين اليتأتى. 37

المحاسبة االستحقاقية ئداة على مبوالصرف في حين ترتكز المحاسبة العام. 
 : التباين بين الرصيدين أساسا عنينتج . 38
 االختالف بين تواريخ التقييد المحاسبي المعتمدة بكلتا المحاسبتين،ـ 
 الرصيد المحاسبي على غرار اقتناءات عناصر األصول،العمليات الميزانياتية التي ال تؤثر على ـ 
 .المحاسبية التي ال تؤثر على الرصيد الميزانياتي سيما األعباء غير القابلة للصرف واإليرادات غير القابلة للتحصيل العملياتـ 

    يضاحاتاإل
تساهم في تقديم تمثيل وفي التي ية األخرى و بالقوائم المالالواردة ل وتفصل وتحلل المبالغمتكتقدم اإليضاحات معلومات . 39

 . للوضعية المالية واألداء المالي والتدفقات النقدية للدولة
 كل بند يكونيجب أن .  للمعلومات بطريقة منهجية وقابلة للمقارنة من فترة إلى أخرىيجب على اإليضاحات أن تتبع تقديما منظما. 40

 . الموافقة لهااإليضاحاتزدوج مع  األخرى موضوع مرجع مبالقوائم المالية
 : وفق الترتيب التالياإليضاحات تقدم المستعملين على فهم القوائم المالية لمساعدة. 41

 ولة،معايير حسابات الدل بيان صريح وواضح حول االمتثال  ) أ(
 الطرق المحاسبية المعتمدة،  ) ب(
مالية وذلك مع احترام ترتيب القوائم المالية وترتيب البنود ن من تعليل العناصر المقدمة ببقية القوائم المعلومات إضافية تمّك  ) ت(

 ،الواردة بها
 :ومعلومات أخرى من بينها  ) ث(
 ، الهامة للفترة المحاسبية والتي لها أثر على القوائم الماليةاألحداثـ 
  المحتملة، واألصولالخصومـ 
 ينتج أننها أ حول التقديرات بتاريخ الختم، والتي من شلمؤّكدةاألحداث غير امعلومات تتعلق بالفرضيات الرئيسية المستقبلية وبقية وـ 

 . الفترة الالحقةوالخصوم خاللمبالغ األصول لعنها تعديل هام 
  :م معلومات حول يجب على اإليضاحات أن تقد،لطرق المحاسبيةبالنسبة ل .42

 ة في إعداد القوائم المالية، عتمدأسس التقييم الم  ) أ(
 ،عند تطبيق الطرق المحاسبية المتخذة التقديرات المهنية  ) ب(
 .الالزمة للفهم الجيد لبقية القوائم الماليةو  المستعملةالطرق المحاسبية األخرىو  ) ت(

ويتعين أن تتضمن اإليضاحات جدول عبور من األعباء . يجب أن تقدم اإليضاحات توزيعا لألعباء حسب مهمات وبرامج الدولة. 43
 .لهذا التوزيع قا لمعيار حسابات الدولة الذي يتناول منهجية ونماذج تقديم مناسبةحسب الطبيعة إلى األعباء حسب الوجهة وف

 بطريقة بالقوائم المالية األخرىلبنود المقدمة لجميع ا التكميلية ضمن اإليضاحات التقسيمات الفرعية أن تذكرولة  على الديجب. 44
 . الدولةخصوصياتتأخذ بعين االعتبار 

 ة مبالغ وأهمية ووظيفة طبيعوكذلك علىلدولة  اباتايل لهذه التقسيمات الفرعية على مقتضيات معايير حسيعتمد مستوى التفص. 45
 .هذه التقسيمات

ز التطبيقتاريخ الدخول حي    
 .2022على القوائم المالية المتعلقة بالفترات المحاسبية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي  يطبق هذا المعيار. 46

 اليةاألحكام االنتق
 .ال يتم تقديم المعلومات المقارنة، 2022بالنسبة للقوائم المالية بعنوان سنة . 47
قائمة مقاربة الرصيد يمنح أجل ثالث سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المعيار حيز التطبيق، لتقديم قائمة التدفقات النقدية و. 48

صيد المحاسبيالميزانياتي بالر. 




