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ا ا  ا 

  

  

    

    :53السؤال رقم 

Quelles sont les différentes pièces justificatives 
des opérations hors budget et les opérations de 
trésorerie?  

  

  ااب

  

 جماعات مؤسسات و (صائص عملیات خارج المیزانیةمن خ

 أنھا عملیات وقتیة یقع اللجوء إلیھا )لةالدو ( و عملیات الخزینة)محلیة

 وضعیاتفي حاالت استثنائیة على ھامش عملیات المیزانیة أو في 

أخرى خاصة، من ھذا المنطلق فإن وثائق اإلثبات تختلف بحسب طبیعة 

على أن كل عملیة صرف العملیة و اعتمادا على خصوصیتھا مع التأكید 

  .ت صحة النفقة و صحة تسدیدھایجب إثباتھا بوثائق تفید في كل الحاال

و في ما یلي أمثلة على وثائق إثبات أھم عملیات خارج المیزانیة 

  : مع اإلشارة لوجود نفس نوعیة الحساب من الجانبینوعملیات الخزینة
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  إلثباتوثائق ا  نوع العملیة

  عملیات الخزینة

 بضمان إیداعات

  الحق

في حال إرجاع المبلغ للطرف القائم -

أصل وصل القبض ممضى من : بالدفع

طرف المعني اعترافا منھ بتسلم المبلغ 

  .المؤمن

في حال إدراج المبلغ بعملیات -

أصل الوصل الذي تم بموجبھ : المیزانیة

اإلدراج بالمیزانیة مع نسخة من الوصل 

     .الذي تم بموجبھ اإلیداع

مقابیض محولة عن 

طریق الحساب 

  الجاري البریدي

من طرف أصل الوصل المحرر -

المحاسب الذي تم القبض و التحویل 

  .لفائدتھ

الجدول التفصیلي للتنزیالت حامال -

مع نسخة الختم األصلي لمصالح البرید 

نجاز إل  المثبتمن كشف الحساب

مصحوبا بنسخة من و  ،التحویل فعال

  .إذن التحویل

ایداع بدون فائدة في 

الحساب الجاري 

  اإلداري

لعون أصل الوصل المسلم من طرف ا-

في  (المحاسب الفتوح باسمھ الحساب

  .)كل الحاالت

الجدول التفصیلي للتنزیالت حامال -
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مع نسخة الختم األصلي لمصالح البرید 

نجاز إل  المثبتمن كشف الحساب

مصحوبا بنسخة من و  ،التحویل فعال

 في حالة تنزیل المبلغ ( إذن التحویل

المسحوب بالحساب الجاري للعون 

.)المحاسب

 الخصم من مبالغصیلیة في  تفقائمة-

المورد التي قام بھا العون المحاسب 

لفائدة الدولة و التي تم تحویلھا عن 

في ( طریق الحساب الجاري اإلداري 

حالة تحویل الخصم من المورد من 

   )المؤسسة للدولة

 للخالص نقدابقایا 

  ) دفعبطاقات(

ن طرف المستفید أصل بطاقة الدفع ممضاة م

 –توكیل  ( قانونا ینوب عنھشخصیا أو من

  )حجة وفاة

 للخالصبقایا 

  بتحویل الحساب

أصل أمر الصرف یحمل مراجع التحویل 

مصحوبا بأصل الجدول التفصیلي البریدي 

 للتنزیالت حامال الختم األصلي لمصالح البرید

نجاز إل  المثبتمع نسخة من كشف الحساب

مصحوبا بنسخة من إذن و  ،التحویل فعال

 كان التحویل لفائدة محاسب و إذا .التحویل

دالء زیادة على ذلك عمومي آخر یجب اإل

  .بالوصل المسلم من طرف ھذا األخیر

  قائمة في المصاریف-مصاریف القضاء 
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الجنائي ونفقات 

  مشابھة

اإلذن الصادر المراسالت و األحكام و -

.عن الجھات المختصة

   .جدول تلخیصي لتسویة النفقة-

مصاریف القضاء 

دني واإلداري الم

  وما شابھھا

المراسالت اإلداریة الصادرة عن -

مختلف الجھات و التي تقضي بتحمل 

  .النفقة على حساب الخزینة

أصول األحكام في صورة اإلعانات -

.العدلیة

 الخصم من اقتطاعالوصل الذي یفید -

  . المورد

 مصاریف الحساب

  يالبریدالجاري 

  .قائمة في المصاریف-

.  الجارينسخ كشوفات الحساب-

 1 للتعلیمات العامة عدد1الملحق عدد-

  2003-01-07بتاریخ 

توزیع المبالغ 

  المسندة قانونا

قائمة توزیع المبالغ لفائدة األعوان -

 من طرف رئیس المنتفعین بھا ممضاة

المركز الجھوي لمراقبة األداءات 

  .المختص

أصل الوصل الذي یفید خالص -

.المحضر لفائدة خزینة الدولة

 1 العامة عددتعلیمات لل1الملحق عدد-

  2003-01-07بتاریخ 

اجور الحراس 

  بالیوم

بطاقة تصفیة نفقة ضمن عملیات -

الخزینة ممضاة من طرف المحاسب 
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المعني و إمضاء الحارس إعترتفا منھ 

  .بتسلم المبلغ

المقرر الذي تم بموجبھ إنتداب الحارس -

.بصفة عرضیة

 1د للتعلیمات العامة عد1الملحق عدد-

  2003-01-07بتاریخ 

مأموري أجور 

 المصالح المالیة

ومصاریف التتبعات 

  والدعوى

بطاقة إحتساب أجر مأمور المصالح -

المالیة ممضاة من طرفھ و من طرف 

 وعند اإلقتضاء بطاقة تصفیة المحاسب

أجر مأمور المصالح المالیة أي في 

صورة ممارسة العمل بأكثر من قباضة 

  ).زیادة تكلیف(

ل ھذه البطاقات مراجع التحویل و تحم

البریدي و مصحوبة بأصل الجدول 

التفصیلي للتنزیالت حامال الختم األصلي 

 مع نسخة من كشف الحسابلمصالح البرید 

 مصحوبا ،نجاز التحویل فعالإل المثبت

 .بنسخة من إذن التحویلكذلك 

.أصل وصل الخصم من المورد-

 1 للتعلیمات العامة عدد1الملحق عدد-

  2003-01-07اریخ بت

تسبقات صكوك غیر 

  مسددة

اإلعالم بمآل الصادر عن مصالح -

  .البرید

تسویة المبلغ بعملیات أصل وصل -
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الخزینة بند صكوك مقدمة 

.لإلستخالص

تفید البطاقة الصادرة عن البنك و التي -

  . الصكخالصعدم 

  عملیات خارج المیزانیة

لقائم في حال إرجاع المبلغ للطرف ا-  إیدعات مختلفة

أصل وصل القبض ممضى من : بالدفع

طرف المعني اعترافا منھ بتسلم المبلغ 

  .المؤمن

: في حال إدراج المبلغ بعملیات المیزانیة -

أصل الوصل الذي تم بموجبھ اإلدراج 

بالمیزانیة مع نسخة من الوصل الذي تم 

   .  بموجبھ اإلیداع

مقابیض على وجھ 

  الضمان

ساب یحمل أصل وصل اإلیداع بھذا الح

،  في اإلرجاعترخیص آمر القبص و الصرف

و إمضاء المستفید إعترافا بتسلم المبلغ 

 أما في حال تحویل المبلغ عن  نقدا،المصروف

طریق الحساب الجاري البریدي للمحاسب 

یجب اإلدالء بالجدول التفصیلي للتنزیالت 

مع نسخة حامال الختم األصلي لمصالح البرید 

نجاز التحویل إل ثبت الممن كشف الحساب

  .بنسخة من إذن التحویلكذلك  مصحوبا ،فعال

رفض حساب جاري 

  بریدي بعد التحویل

  .أصل وصل اإلیداع بھذا الحساب-

الجدول التفصیلي للتنزیالت حامال -
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مع نسخة الختم األصلي لمصالح البرید 

نجاز إل  المثبتمن كشف الحساب

بنسخة كذلك  مصحوبا ،التحویل فعال

 كان التحویل  و إذا،لتحویلمن إذن ا

لفائدة محاسب عمومي آخر یجب 

دالء زیادة على ذلك بالوصل المسلم اإل

  .من طرف ھذا األخیر

  .قرار إحداث الوكالة-  تسبیقات للوكالء

.قرار تسمیة الوكیل-

مطلب تسبقة-

،وصل إعتراف بتسلم مبلغ التسبقة نقدا-

في حال فتح حساب جاري للوكیل یتم أما 

اإلدالء  :بلغ بھذا الحسابتحویل الم

بالجدول التفصیلي للتنزیالت حامال الختم 

مع نسخة من كشف األصلي لمصالح البرید 

 ،نجاز التحویل فعالإل  المثبتالحساب

   .بنسخة من إذن التحویلكذلك مصحوبا 

تسبیقات مرخص 

  فیھا

 ترخیص في إسناد تسبقة مالیة من طرف -

المالیة في وزیر المالیة أو من فوض لھ وزیر 

المدیر العام للمحاسبة العمومیة (ذلك 

اإلستخالص بالنسبة للجماعات المحلیة و أمین 

المال الجھوي المختص ترتبیا بالنسبة 

  )للمؤسسات العمومیة
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