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   :86السؤال رقم 

فیما یتعلق بتحدید اإلعتمادات التي تنقل و اإلعتمادات التي 
نھائیا على مستوى العنوان الثاني بالنسبة للفصول المعنیة  تلغى

األول في نفقات الجزئین الثالث و الرابع من  بمساھمة العنوان
 . العنوان الثاني

 : خذ المثال التاليعملیا لنأ
 تساوي 06.600اإلعتمادات المرسمة بالمیزانیة بالفصل  _

  د100000
  د25000مساھمة العنوان األول للفصل المعني تساوي  _
 78000المصاریف المأذونة -

باإلستناد إلى التثقیالت فإن التحقیقات المتعلقة بھذا الفصل بلغت  -
  د90000

 فواضل اإلعتمادات ؟ +
 مادات التي تنقل ؟اإلعت +
 اإلعتمادات التي تلغى ؟ +
 

 فإنھ األولة العنوان دالنسبة للفصول الغیر معنیة بمساعب: مالحظة 
 لیس ھناك أي إشكال على مستوى إعداد الحساب المالي

أما بالنسبة للحالة األولى فأن القاعدة التالیة فواضل اإلعتمادات 
 : نجد فیھا إشكال كالتالي

المصاریف -اإلعتمادات المفتوحة بالمیزانیة =دات فواضل اإلعتما
 المأذونة

 و التي تساوي بدورھا كذلك
اإلعتمادات التي +اإلعتمادات التي تنقل =فواضل اإلعتمادات 

 تلغى
 . إذ نجد أن النتیجة لیست نفسھا

  ؟فما ھو موطن الخطأ على مستوى الفھم بالنسبة لي
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 بقطع النظر عن 4 و 3 الجزئین بالنسبة للعنوان الثاني  یتم تحدید بقایا اإلعتمادات 
مصدر التمویل سواء كانت موارد خاصة بالعنوان الثاني أو كان مصدرھا العنوان 

  :األول ، وھي تتم كالتالي
المصاریف ) -(التنقیحات الحاصلة بقرارات  ) -(+ اإلعتمادات المرسمة بالمیزانیة 

اإلعتمادات ) أي ھي نفسھا بالضرورة(= اإلعتمادات غیر المستعملة  (=) المأمور بھا
حسب ) تنقیح دورة فیفري(  التي تلغى نھائیا ، و التي یعاد فتحھا في السنة الموالیة 

 المتابعة الممسوكة تو ذلك باالعتماد على جذاذا) المال االحتیاطي(األموال المتبقیة 
و ذلك بالنسبة لكل " أدب"  بواسطة منظومةمن طرف آمر الصرف و المحاسب  أو

  فصل حسب مصادر تمویلھ واستھالكاتھ  و بقایاه 
  : في وضعیة الحال

اإلعتمادات المرسمة   تساوي06.600بالفصل اإلعتمادات غیر المستعملة  -
د  و ھي 22000(=) د 78000المصاریف المأذونة )  -  ( د100000بالمیزانیة 

  .إعتمادات  تلغى نھائیا
 تساوي قایا الموارد المخصصة  لتمویل النفقات المدرجة بالفصل المذكور ب -

المصاریف (  تخصم منھا  د90000: المقابیض المنجزة بالعنوان الثاني
 )  د25000:   المصاریف المسددة بموارد العنوان األول–د 78000المأذونة 

 د تدرج بالمال اإلحتیاطي37000) = 25000 -د 78000 ( –د 90000= 
  .4 و 3الجزئین 

ذا لما نالحظھ  في وضعیة الحال ھو عدم تساوي بقایا األموال مع بقایا اإلعتمادات 
تلغى ھذه األخیرة نھائیا و یعاد فتحھا كما قلنا سبقا بالتنقیح في دورة  فیفري من 

  .السنة المقبلة
     

ملة تساوي بالنسبة للجزء الخامس من العنوان الثاني  فان اإلعتمادات غیر المستع

و ھي إعتمادات تنقل برمتھا للسنة الموالیة ) حساب التحویل( بالضرورة  بقایا األموال 

  .  و ال تلغى

 

  


