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ا ا  ا 

  

  

    

    :42السؤال رقم 

العملیات خارج المیزانیة؟

  

  ااب

ن باإلضافة لعملیات المیزانیة بانجاز عملیات  المحاسبون العمومیویقوم 
بالنسبة للتصرف في مالیة  (خارج المیزانیةمالیة أخرى تسمى عملیات 

بالنسبة  (عملیات الخزینةأو ) یةالجماعات المحلیة و المؤسسات العموم
  )  للتصرف المالي للدولة

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

 تنشأ من خالل القیام بعملیة قبض ثم فتح :اإلیداعات و األمانات-
 و ذلك إما ةیة الالحقالتسوتسھیل عملیة فصل للمتابعة بھدف 

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

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

 إلى غیر ذلك من حاالت التسویة التي ...لمحلیةلفائدة الجماعات ا
 في  العملیةخصوصیةتقتضیاھا طبیعة الحساب خارج المیزانیة و

، وفي كل ھذه الحاالت یتولى المحاسب القیام بعملیة حد ذاتھا
. لتجسید عملیة التسویةصرف

ولة عن  مقابیض مح-إیداعات بضمان الحق :أمثلة تخص الدولة*
 - مقابیض لحساب البلدیات-طریق الحساب الجاري البریدي

   ...لغیرمقابیض لفائدة ا
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إیداعات  :أمثلة تخص الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة*
 – مقابیض مستخلصة قبل إعداد أذون استخالص –مختلفة 

... رفض حساب جاري بریدي بعد التحویل– ضمانات –مخاصیم 
تنشأ من خالل القیام بنفقة دون إذن صادر عن آمر  :التسبقات-

بد من تسویتھا الحقا بعملیة الصرف خالفا لعملیات المیزانیة لذلك ال
قبض إما بإرجاع المال من طرف المستفید بالتسبقة أو من 

.المیزانیة
 القیامفي كل الحاالت البد أن تكون بحوزة المحاسب، عند و 
 المبالغ بالحاسبات التي تسجلو أن التسبقات اإلثباتات الالزمة ب

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

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

                تسبقات  :خص الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیةأمثلة ت*        
  ... تسبقات للوكالء – فیھا مرخص

  
  :القاعدة العامة

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

  


