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   :115السؤال رقم 

  ؟في میزانیة المؤسسة العمومیة؟لماذا؟ كیف نقیحالتحویل و الت
 

 

 

  
 التحویلبصفة عامة إدخال تغییرات على أّیة میزانیة إما بیتم  

أي الزیادة  التنقیحداخل نفس المیزانیة دون تغییر في حجمھا الجملي أو ب

  .جمھا أو التنقیص منھفي ح

وكیف یتم  التحویل داخل میزانیة المؤسسة العمومیة؟لماذا  -1

  ذلك؟

إذا ما تبین وجود حاجة لصنف معین  التحویلیتم اللجوء لعملیة 

 فيو ،ال تكفي بالبند المخصص لھا من النفقات و أن اإلعتمادات المتوفرة

بعد و أن الحاجة إلیھا ببند آخر لم تستھلك نفس الوقت توجد اعتمادات 

بند الذي بھ ال، فیقرر آمر الصرف القیام بعملیة التحویل من غیر ملحة

اآلخر بنفس المبلغ بحیث ال تؤثر ھذه العملیة على الحجم فائض إلى البند 

  .الجملي للمیزانیة 

توزیع  تإجراءاتتم حسب نفس ي ھالمعتمدة فالتحویل طریقة أما 

من السلطة نفسھا التي وزعت اإلعتمادات  بقرارأي اإلعتمادات األولیة 

على أساس كشف یثبت  كذلو  عمال بمبدأ توازي اإلجراءات األولیة
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من  علیھ مؤشرو  رفصآمر القبض و الطرف  ممضى من الوضعیة

على أساس ما ورد بالفصل  ختصالم مراقب المصاریف العمومیةقبل 

 31/12/1989مؤرخ في  1989لسنة  1999مر عدد ألامن  15

إتمامھ باألمر عدد تعلق بمراقبة المصاریف العمومیة، كما تم تنقیحھ و الم

 433و األمر عدد  1994فیفري  14المؤرخ في  1994لسنة  431

تخضع طلبات تحویل اإلعتمادات إلى  " 1998فیفري 23المؤرخ في  1998لسنة 

 :التأشیرة المسبقة لمراقبة المصاریف العمومیة ویجب أن تكون مرفوقة بالمؤیدات التي تتعلق بما یلي

 .التي ینبغي التعھد بھا من حیث األصلالغایة المرجوة من النفقة - 

 .أسباب عدم كفایة اإلعتمادات التي یجب أن تحمل علیھا النفقة- 

 .األسباب التي من اجلھا توجد فواضل بالفقرات أو الفصول التي ستتحمل الخصم- 

 .المبالغ الحقیقیة لتلك الفواضل- 

  " .اقبة المصاریف العمومیةوتبلغ القرارات المتعلقة بتحویل اإلعتمادات إلى مصلحة مر

  

وكیف یتم  ؟داخل میزانیة المؤسسة العمومیة  التنقیحلماذا  -2

  ذلك؟

  في حالتین یتم تنقیح المیزانیة 

أي قانون المالیة باعتبار الصبغة التقدیریة ما جاء بتنقیح : أوال 

بما یسمح الترفیع في حجم عند تحقیق حجم مقابیض فاق التقدیرات 

  .اإلعتمادات

تلك  ترسم حیث سنوات سابقة اتنقل فواضل میزانی :ثانیا 

من ) 51الفصل (وجوبا ضمن میزانیة التصرف للسنة المعنیة الفواضل 

   .ترفیع في اإلعتماداتمقابل  المقابیض

تستعمل ھذه الفواضل من الدولة بالنسبة للمؤسسات المنتفعة بمنحة 

  :حسب الترتیب الموالي
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  لتسدید المتخلدات إن وجدت: أوال -

  للتعھد وصیانة البناءات والمعدات: ثانیا -

   لتحسین وسائل المصالح في إطار السیر العادي للمؤسسة: ثالثا -

نفقات غیر " 04.400ترسم عند االقتضاء ضمن الفصل : رابعا -

وتنقل إلى میزانیة السنة " موزعة محمولة على فواضل میزانیات سابقة

    .الموالیة

بالنسبة للمؤسسات التي ال تنتفع بمنحة من میزانیة الدولة یتم و   

استعمال الفواضل حسب األولویات المذكورة أعاله مع إمكانیة توظیف 

   .ما یتبقى منھا لتمویل نفقات التجھیز

توزیع اإلعتمادات  تإجراءا تباعإب في كل الحاالت یتم التنقیح

عمال بمبدأ من السلطة نفسھا التي وزعت اإلعتمادات  بقرارأي األولیة 

 ممضى من على أساس كشف یثبت الوضعیة كذلو  توازي اإلجراءات

 أمینمن قبل  علیھ مؤشرمحاسب و و ال رفصآمر القبض و الطرف 

  .ختصالم المال الجھوي

  
  

  


