
  

http://moufid.jimdo.com/1

ا ا  ا 

  

  

    

    :49السؤال رقم 

الخارجة على المیزانیة؟ الخصائص؟ مفھوم العملیات
العملیاتهذاحل التسویة؟ھل یمكنك سیدي شرح ھو مر
 ھي خصائص الفترة التكمیلیة؟و ما  ماأیضا حیة؟ بأمثلة

الرصید المحاسبي النھائي في ھي مختلف مراحل تسویة
  للسنة المالیة المعنیة؟  ي للسنة الموالیةجانف 20

  

  ااب

  

:العملیات الخارجة عن المیزانیة-1

 المحاسبون العمومیون باإلضافة لعملیات المیزانیة بانجاز عملیات یقوم 
بالنسبة للتصرف في مالیة  (خارج المیزانیةمالیة أخرى تسمى عملیات 

بالنسبة  (ملیات الخزینةعأو ) الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة
  )  للتصرف المالي للدولة

وھي عملیات استثنائیة و مؤقتة تنجز في انتظار التسویة الحقا، خالفا 
  .لعملیات المیزانیة التي ھي عملیات نھائیة

 تنشأ من خالل القیام بعملیة قبض ثم فتح :اإلیداعات و األمانات-
 و ذلك إما ةقفصل للمتابعة بھدف تسھیل عملیة التسویة الالح

بإرجاع المال المؤمن إلى من قام بدفعھ إذا ثبت أنھ تم دون موجب 
و إما إدراج المبلغ بالمیزانیة عند توفر المعطیات الالزمة أو أن تتم 

التسویة بتحویل تلك األموال عن طریق الحساب الجاري البریدي 
إلى جھة أخرى مثل المبالغ المستخلصة لفائدة محاسبین آخرین أو 

إلى غیر ذلك من حاالت التسویة التي ... لفائدة الجماعات المحلیة
تقتضیاھا طبیعة الحساب خارج المیزانیة وخصوصیة العملیة في 
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حد ذاتھا، وفي كل ھذه الحاالت یتولى المحاسب القیام بعملیة 
.صرف لتجسید عملیة التسویة

 مقابیض محولة عن -إیداعات بضمان الحق :أمثلة تخص الدولة*
 - مقابیض لحساب البلدیات-ریق الحساب الجاري البریديط

  ... مقابیض لفائدة الغیر
إیداعات  :أمثلة تخص الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة*

 – مقابیض مستخلصة قبل إعداد أذون استخالص –مختلفة 
... رفض حساب جاري بریدي بعد التحویل– ضمانات –مخاصیم 

القیام بنفقة دون إذن صادر عن آمر تنشأ من خالل : التسبقات-
الصرف خالفا لعملیات المیزانیة لذلك البد من تسویتھا الحقا بعملیة 

قبض إما بإرجاع المال من طرف المستفید بالتسبقة أو من 
.المیزانیة

في كل الحاالت البد أن تكون بحوزة المحاسب، عند القیام و 
بالغ بالحاسبات التي بالتسبقات اإلثباتات الالزمة و أن تسجل الم

.رخص وزیر المالیة في اعتمادھا
 -مصاریف القضاء الجنائي و نفقات مشابھة :أمثلة تخص الدولة* 

 - توزیع المبالغ المسندة قانونا–مصاریف الحساب الجاري البریدي 
  ...     دفوعات على حساب محاسبین آخرین–أجور الحراس بالیوم 

                تسبقات  :لمحلیة و المؤسسات العمومیةأمثلة تخص الجماعات ا*        
  ... تسبقات للوكالء – فیھا مرخص

  
  :القاعدة العامة

  اإلیداعات تبدأ بعملیة مقابیض و تسوى بعملیة صرف
  التسبقات تبدأ بعملیة صرف و تسوى بعملیة مقابیض

  

:خصائص الفترة التكمیلیة -2

 دیسمبر ولم یقع 31تم قبولھا إلى غایة یإن أوامر الصرف التي 

، یتعین تنزیلھا بكتائب المحاسب على النحو إلى غایة ذلك التاریخصرفھا 

التي تتراوح بین مفتتح جانفي والیوم العشرین خالل الفترة التكمیلیة التالي 

  :منھ الموالي للسنة المالیة المعنیة
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بأوامر الصرف  تدرج ضمن مصاریف المیزانیة المبالغ المضمنة - 

  .و بعد مراقبتھافور التأشیر علیھا من قبل المحاسب 

 تدرج نفس المبالغ ضمن المقابیض الخارجة عن المیزانیة بالبند - 

وذلك " بقایا قابلة للخالص بالتحویالت"أو البند "  بقایا قابلة للخالص نقدا"

  .حسب الحال 

با بتاریخ و ینبغي أن یقتطع وصل في كل عملیة مقابیض تؤرخ وجو

 دیسمبر باسم المحاسب المختص مع اإلشارة إلى المستفید الحقیقي 31

  .الفقرة الفرعیة والتذكیر برقم اآلذن بالدفع المعني والفصل والفقرة و

عن وثائق اإلثبات المقابلة لھ،  یتم فصل كل أوامر الصرف -       

  .إرفاق تلك الوثائق بالوصل المقتطع المذكور أعالهو

بقایا قابلة " االحتفاظ بأمر الصرف و التنصیص بھ على عبارة -      

حسب الحالة و رقم " بقایا قابلة للخالص بالتحویالت"البند  أو"  للخالص نقدا

  .الوصل المشار إلیھ أعاله

 إعتماد أمر الصرف المحتفظ بھ كوثیقة إثبات عملیة الصرف -     

مع التأكید على وجوب تسدید التي سیتم إنجازھا بعنوان التصرف الموالي، 

أوامر الصرف بالتحویل بمجرد القیام بالعملیات السالفة الذكر و لیس 

  .للمحاسب أن یرجئ تأدیة المصاریف بعد انقضاء الفترة اإلضافیة

: كیفیة ضبط الصید النھائي بعد انتھاء الفترة التكمیلیة-3

في نطاق ن عملیة تحدید نتائج تنفیذ میزانیة الدولة ال تدخل    

مشموالت المحاسبین المكلفین بتأدیة نفقاتھا بل ھي من إختصاص 
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أمین المال العام خالفا لتحدید نتائج تنفیذ میزانیات الجماعات 

 .المحلیة والمؤسسات العمومیة التي ھي من مشموالت محاسبیھا

وتضبط نتائج السنة المالیة، عند إنقضاء الفترة االضافیة، حسب 

قابیض والمصاریف المتعلقة بالمیزانیة وذلك بواسطة الفارق بین الم

جداول تفرز الفواضل والعجز في المیزانیة تقع مقابلتھا مع حسابات 

   .آمر الصرف الذي یشھد بذلك

على ضوء ھذه النتائج یتولى المحاسب القیام بعملیات صرف 

مصاریف " فوائض المقابیض على النفقات ببند استثنائي یسمى 

مقابل عملیات قبض   Dépenses d’ordre "مأذونة 

بالمصالح الخارجة عن المیزانیة لكي تتساوى جملة مقابیض السنة 

و حساب " المال اإلحتایطي: " مع جملة مصاریفھا و ذلك بعنوان 

فواضل العنوان األول "و " بالنسبة للجماعات المحلیة " التحویل

..." فواضل العنوان الثاني لتصرف سنة" و..." لتصرف سنة

   .بالنسبة للمؤسسات العمومیة

على أن یقع إستعمال تلك الفوائض في السنة الموالیة حسب 

   .اإلجراءات المعمول بھا بالنسبة لكل صنف من ھذه الھیاكل

  


