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 :ملخص
للخزينة من األدوات الرئيسية اليت تستخدمها اجلزائر يف تسيري األموال  أضحت احلسابات اخلاصة

العامة، وهو ما جعلها تتعرض النتقادات شديدة نظرا لطبيعة هذه احلسابات اليت تتسم بالسرية والغموض 
ونظرا للسياسة االنفاقية التوسعية اليت انتهجتها . نوعا ما، حيث تقل الدراسات واإلحصائيات حوهلا

لقاستفادة من الفوائض املالية الناجتة علن ارتفاع أسعار النفط شهدت هذه  0222زائر انطقاقا من سنة اجل
من أهم الربامج  (0202-0222)احلسابات ارتفاعا مطردا يف فتحها، وتعد برامج اإلنعاش االقتصادي 

ع االقتصادي لفك التبعية منها حتقيق التنوياألساسي اليت مت متويلها بواسطة هذه احلسابات وكان اهلدف 
 .املطلقة للمحروقات باإلضافة إىل تطوير البنية التحتية لقاقتصاد احمللي لزيادة تنافسيته

اىل التعرف على ماهية وواقع احلسابات اخلاصة للخزينة يف اجلزائر  هذه الورقة البحثية وهتدف
-0222)العمومي خقال الفرتة واستعراض أهم احلسابات اخلاصة املوجهة لتمويل برامج االستثمار 

باإلضافة إىل التطرق إىل مسامهة برامج االستثمار العمومي يف حتقيق التنمية االقتصادية يف  ،(0202
 .اجلزائر

وتوصلت الدراسة اىل أن احلسابات اخلاصة للخزينة تعترب سرية يف اجلزائر حيث ال توجد تقارير 
إصدار تقارير دورية تبني الوضعية املالية هلذه احلسابات، مفصلة حول وضعيتها املالية، رغم أنه يفرتض 
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لكن ورغم ضخامة املبالغ الضخمة اليت وجهتها اجلزائر لتمويل التنمية إال أننا جند أن اعتماد االقتصاد 
على مداخيل احملروقات مازال قائما، وبصفة عامة فان استعمال احلسابات اخلاصة ليس باألمر اخلطأ لكن 

فتح هذه احلسابات دون إخضاعها للرقابة وإلزامها مببادئ احلوكمة والتسيري السليم ألمواهلا بغية التوسع يف 
حتقيق أهدافها هو ما جعل هذه الصناديق يف اجلزائر تنحرف عن األهداف املوضوعة هلا،ومن جهة أخرى 

تصادي خاصة ما تعلق اليت حققتها برامج اإلنعاش االق( إىل حد ما)ال ميكن إنكار النتائج االجيابية 
 .خبفض معدالت البطالة والتضخم

 .التنمية االقتصادية، احلسابات اخلاصة للخزينة، برامج االستثمار العام :كلمات مفتاحية
Abstract :  

With oil prices rising (especially in the last decade) ,We find that  

Algeria followed  an expansionary policy with public spending, this policy 

comes with increased in opening  of the  special accounts to the Treasury( 

we can find it also under the name: special accounts to the budget), this 

technique can   facilitate intervention of the government  in the economy by 

financing public investment programs, these programs aim to achieve 

sustainable development, has achieved medium results in the development 

and in diversify the economy if we compared it  with the large amounts of  

money that was spend on it. 

This study aimed to identify the nature and the reality of special 

accounts of Treasury in Algeria, and introduced the most important funds 

destined to finance public investment programs in Algeria during the period 

(2000-2014), in addition to showing the contribution of public investment 

programs to achieve economic development in Algeria. 

we find that the Special Accounts of Treasury considered confidential 

in Algeria, where there are no detailed reports about its financial situation, 

although it should issue periodic reports. But despite the huge sums of 

money addressed to financing the development, we find that the economy's 

dependence on oil rents still exists ,generally, the use of this  accounts is not 

wrong, but the expansion opening of it, without control, is what make these 
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funds in Algeria deviate from its targets. On the other hand we can't deny 

the positive results achieved by the economic recovery programs, especially 

those related to reducing unemployment and inflation rates. 

Keywords: Special accounts for the Treasury, Economic development, 

public investment programs. 

 :مقدمة
إن استعمال احلسابات اخلاصة للخزينة جاء لتسهيل تدخل الدولة يف االقتصاد، فنتيجة للتغريات 
 العميقة اليت حلقت بدور الدولة وحتوهلا من صفة الدركي إىل الدولة املتدخلة يف عدة ميادين من جهة وعدم

قدرة املوازنة العامة بقواعدها التقليدية جماراة هذا التغري كان لزاما االعتماد على وسائل حديثة أكثر مرونة 
ويف اجلزائر اليت اعتمدت سياسة انفاقية توسعية منذ سنة . من بينها هذه احلسابات أو الصناديق اخلاصة

االقتصاد وفك تبعيته املطلقة للمحروقات، بغية االستفادة من ارتفاع أسعار النفط لتطوير وتنويع  0222
جندها توسعت أيضا يف فتح هذه احلسابات يف مجيع امليادين، حيث مت ضخ مبالغ ضخمة خصوصا يف 

 . احلسابات اليت مولت برامج اإلنعاش االقتصادي
رب تقنية تثري تعت تستمد الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع املعاجل، فاحلسابات اخلاصة للخزينة: األهمية -

جدال كبريا، نظرا للخصوصية اليت تتمتع هبا، حيث أهنا تعترب من اآلليات املفضلة للحكومة متنح هلا 
ويف اجلزائر ارتفعت . جماال واسعا لتنفيذ مشاريعها وخططها مع إمكانية جتاوز أو تقليل الرقابة الربملانية

ع الكربى التنموية اليت نفذهتا الدولة لقاستفادة أعداد هذه احلسابات ومت استخدامها يف متويل املشاري
 .من ارتفاع أسعار احملروقات

هتدف هذه الدراسة أساسا إىل التعرف على احلسابات اخلاصة كإحدى التقنيات احلديثة يف  :الهدف -
جمال العامة والوقوف على واقعها يف اجلزائر حيث تعترب من أهم أدوات تسيري األموال العامة ومن مث 

 .إبراز مدى مسامهتها يف حتقيق التنمية
فعالية تمويل برامج  مدى ما": التالية اإلشكاليةانطقاقا مما سبق، سيتم معاجلة  :إشكالية الدراسة -

 "؟ االستثمار العمومي الممولة بواسطة الحسابات الخاصة للخزينة في تحقيق التنمية
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داتيه الوصف والتحليل، حيث يستخدم الوصف يف سيتم االعتماد على املنهج االستنباطي بأ: المنهج -
التحليل فيعتمد عليه عند قراءة  أما. عرض اجلوانب النظرية ملفهومي التنمية واحلسابات اخلاصة للخزينة

 .والبيانات الرقمية للموضوع واإلشكالاجلداول 
 مدخل لمفهومي التنمية والحسابات الخاصة للخزينة  -1

 مفهوم التنمية  -1.1
التنمية على أهنا اختيار ضروري ألهم اخليارات املتاحة من خقال استغقال كل القدرات  تعرف

البشرية واملادية ووضعها يف نسقها املقائم للبيئة املراد تنميتها وفق املتطلبات احلالية واملستقبلية ، فيما يعرب 
عرب الزمن، أما التنمية االقتصادية النمو االقتصادي عن زيادة حصة الفرد من إمجايل الناتج احمللي احلقيقي 

فهي مفهوم أوسع، فهي تضم مفاهيم خمتلفة للتنمية كتحسني نوعية حياة السكان وباألخص الفقراء 
منهم، وهو ما جيعل من زيادة الدخل العامل األساسي لبلوغ هذه الغاية، تطوير املهارات املعرفية واخليارات 

أما التنمية 1.يات كاالستققالية وحقوق التمثيل السياسي واالنتماء احلزيباملمكنة، ترقية احلقوق املدنية واحلر 
املستدامة فتعرف على أهنا التنمية اليت تليب احتياجات األجيال احلاضرة دون املساس بقدرة األجيال 

من  وتشري التنمية االقتصادية املستدامة تعظيم املكاسب الصافية 2.القادمة على تلبية احتياجاهتا اخلاصة
التنمية االقتصادية شريطة احملافظة على اخلدمات ونوعية املوارد الطبيعية عرب الزمن فيما تعرف التنمية 
البشرية حمورها اإلنسان، حيث هتدف إىل رفع مستوى احلياة إىل احلد القائق باإلنسان من حيث هو عضو 

 :يز التنمية ندرج اجلدول املوايلولتلخيص املراحل اليت مر هبا مفهوم وجمال ترك 3.فاعل يف اجملتمع
 

                                                 
استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية "كربايل بغدادي ومحداين حممد، -1

 .6، جامعة بسكرة، اجلزائر، ص0202، شتاء 24جملة العلوم اإلنسانية، العدد  ،"ية بالجزائروالتكنولوج
2 -  Nation unies ,"Développement durableen Afrique du nord -état des lieux et 

perspectives", Nation unies, commission économique pour l’Afrique, bureau pour 

l’Afrique du nord, Tunis , 2007, p5. 
استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية "كربايل بغدادي ومحداين حممد، -3

 .6مرجع سبق ذكره، ص ،"والتكنولوجية بالجزائر
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 تطور مفهوم ومحتوى التنمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية: (11)رقم دول ج

 مفهوم التنمية المرحلة
صورة /الفترة الزمنية 
 تقريبية

محتوى التنمية ودرجة 
 التركيز

أسلوب 
 المعالجة

المبدأ العام للتنمية 
 لإلنسانبالنسبة 

1 
 

 التنمية 
 االقتصادي النمو

هناية احلرب العاملية 
منتصف   –الثانية 

ستينات القرن 
 العشرين

اهتمام كبري  -
 باجلوانب االقتصادية؛

اهتمام ضعيف  -
 باجلوانب االجتماعية؛

 إمهال اجلوانب البيئية -

معاجلة كل 
جانب معاجلة 
مستقلة عن 

 اجلوانب األخرى

اإلنسان هدف التنمية 
تنمية من أجل )

 (اإلنسان

2 

 التنمية 
النمو االقتصادي 

التوزيع العادل +
 للدخل

 منتصف الستينات
منتصف سبعينات 

 القرن العشرين

اهتمام كبري  -
 باجلوانب االقتصادية؛

اهتمام متوسط  -
 باجلوانب االجتماعية

اهتمام ضعيف  -
 باجلوانب البيئية

معاجلة كل 
جانب معاجلة 
مستقلة عن 

 اجلوانب األخرى

مية هدف التن اإلنسان-
تنمية من أجل )

 (اإلنسان
وسيلة التنمية  اإلنسان-

 (اإلنسانتنمية )

3 

التنمية  =
الشاملة 

االهتمام جبميع =
اجلوانب 

االقتصادية 
واالجتماعية 
 باملستوى نفسه

 منتصف السبعينات
منتصف مثانينات 

 القرن العشرين

اهتمام كبري باجلوانب -
 االقتصادية

اهتمام كبري باجلوانب -
 يةاالجتماع

اهتمام كتوسط -
 باجلوانب البيئية

معاجلة كل 
جانب معاجلة 
مستقلة عن 

 اجلوانب األخرى

هدف التنمية  اإلنسان -
تنمية من أجل )

 (اإلنسان
وسيلة التنمية  اإلنسان -

 (تنمية اإلنسان)
اإلنسان صانع التنمية –
 (اإلنسانتنمية بواسطة )

2 
التنمية املستدمية 

االهتمام جبميع =
ياة جوانب احل

النصف الثاين من 
مثانينات القرن 

العشرين وحىت وقتنا 

اهتمام كبري باجلوانب -
 االقتصادية

اهتمام كبري باجلوانب -

معاجلة كل 
نب من جا

اجلوانب معاجلة 

هدف التنمية  اإلنسان-
تنمية من أجل )

 (اإلنسان
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االقتصادية 
واالجتماعية 
والبيئية بنفس 

 املستوى

 االجتماعية احلاضر
اهتمام متوسط -

 باجلوانب البيئية
اهتمام كبري باجلوانب -

 الروحية والثقافية

تكاملية مع 
 اجلوانب األخرى

وسيلة التنمية  اإلنسان-
 (تنمية اإلنسان)

اإلنسان صانع التنمية –
 (اإلنسانتنمية بواسطة )

الجزائر في اطار برامج دعم التنمية المحلية ودرها في تحقيق التنمية الشاملة في "بن احلاج جلول ياسني،  :المصدر
 .02ص ،0204/0206، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، اجلزائر، "2112-2113النمو 

 : الحسابات الخاصة للخزينة مفهوم -2.1
مت أول حساب خاص ف تقنية احلساسات اخلاصة للخزينة، اتبعتتعترب فرنسا من أول الدول اليت 

، ويودع 0206أفريل  02وذلك مبوجب القانون الصادر يف   ندوق الضمانات النقديةهو صإنشاؤه فيها 
يف هذا الصندوق الضمانات اليت يقدمها احملاسبون العموميون، املقاولون واملوردون عند توليهم مهامهم، 

ت واملتتبع لتاريخ ظهور احلسابا 4.من أجل ضمان حسن التنفيذ، ويكون هذا احلساب خارج املوازنة
اخلاصة للخزينة جيد عقاقة وثيقة بني اقرار املبادئ العامة اليت حتكم موازنة الدولة اليت أقرت عقب الثورة 

0821الفرنسية عام 
إىل تقنيات أخرى كاملوازنات  باإلضافة)حيث تعترب هذه احلسابات أو الصناديق . 5

اهتا يف القيام بوظائفهم دون اللجوء إىل أدوات تسمح للسلطة التنفيذية متمثلة يف احلكومة ووزار ( املستقلة
. أصبحت هذه التقنيات الوسيلة املثلى لتحقيق أهداف احلكومة دون املرور على مصادقة الربملانو الربملان، 

 :ويف إطار تعريف هذه احلسابات ميكن أن نتطرق إىل جمموعتني من التعاريف القانونية واألكادميية
 
 

                                                 

 compte de cautionnements en numéraire 

4 -  Amavi Kouévi, "LES Comptes Spéciaux du Trésor", Librairie Générale de Droit et 

de Jurisprudence,  Paris, France, 2000, p15. 
 .06، ص0222، دار املسرية، عمان، األردن، 0، ط"أصول الموازنة العامة"حممد شاكر عصفور،  -5
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 :التعاريف األكاديمية -1.2.1
   احلسابات اخلاصة على أهنا حسابات خارج املوازنة مت عزهلا ألنه كل نفقة david-j wel عرف

أو دخل بالنسبة هلذه احلسابات جيب أن تقابلها عملية عكسية ذات أمهية تساوي العملية األوىل داخل 
ليس هلا عقاقة  خالد شحادة اخلطيب فركز  على أن هذه احلساباتآجال تفوق مدة تنفيذ املوازنة، أما 

مباشرة بإيرادات نفقات املوازنة، وتشرف عليها اخلزينة العامة للدولة، فقد تتلقى احلكومة بعض املبالغ ال 
تلبث أن تعيدها بعد مدة ألصحاهبا كتامني املناقصات اليت ترد ألصحاهبا بعد انقضاء سببها، وبذلك ال 

حسابات تفتح  DIMALTA Pierre ال اعتربهاويف تعريف أكثر مشو  6.ميكن عدها إيرادات للموازنة
يف كتابات اخلزينة لتسجل عمليات مداخيل ونفقات جتري خارج املوازنة العامة، بواسطة مصاحل تابعة 
للدولة ال تتمتع بالشخصية القانونية وال باالستققال املايل، فقا يتم تسيريها بواسطة إدارات ومصاحل خاصة 

ري هذه احلسابات، ويتم اللجوء إليها إما لتربير الرتابط بني عملية الصرف بل بواسطة وزارات معنية بتسي
املؤقت وبني عملية الصرف النهائي، وإما لتقدير تكاليف وأرباح مرفق معني بشكل دقيق، ويف بعض 

 7.احلسابات اخلاصة إلبعاد بعض العمليات املالية عن الرقابة أحداثيتم  األحيان
 :يةالتعاريف القانون -2.2.1

تطرقت العديد من التشريعات يف الدول اليت تستخدم تقنية احلسابات اخلاصة للخزينة هلذا النوع 
من الصناديق فنجد أن القانون اجلزائري يبني أن عمليات هذه احلسابات هي اليت تدون فيها أعباء الدولة 

 8حها إال مبوجب قوانني املالية،ذات الصبغة املؤقتة واملوارد املطابقة، كما أن هذه احلسابات ال ميكن فت
ومتثل هذه احلسابات التعديل الثاين لقاعدة ميزانية الدولة يف اجلزائر وحتدد العمليات عليها وترخص وتنفذ 

                                                 
 .022، ص0228، دار وائل للنشر، األردن، 3، ط"أسس المالية العامة" خالد شحادة اخلطيب وامحد زهري شامية، -6
أطروحة دكتوراه يف القانون العام، جامعة فاس، املغرب،  ،"الحسابات الخصوصية في المالية العامة"زبيدة نكاز،  -7

 06، ص0222/0224
 .0164ديسمرب  30، الصادر بتاريخ 2مكرر 6، املادة 0166املتضمن قانون املالية لسنة  302-64املرسوم  -8
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كما ينقل رصيد كل حساب خاص من سنة إىل سنة ما مل 9حسب شروط عمليات املوازنة العامة للدولة،
هتدف إما  بأهناهذه احلسابات  إىلأما القانون املغريب فذكر  10.ينص على أحكام خمالفة يف قانون املالية

إىل بيان العمليات اليت ال ميكن إدراجها بطريقة مقائمة يف املوازنة العامة نظرا لطابعها اخلاص، أو لعقاقة 
ا سببية متبادلة بني املدخول والنفقة، وإما إىل بيان عمليات مع االحتفاظ بنوعها اخلاص وضمان استمراره

من سنة مالية إىل أخرى، وإما لقاحتفاظ بأثر عمليات متتد ما يزيد على سنة دون متييز بني السنوات 
املالية، وترتبط هذه العمليات احملاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة إلحداث 

 11.وحتدث احلاسبات اخلاصة للخزينة بقانون املالية. احلساب
 ع الحسابات الخاصة للخزينة في الجزائرواق -2

 :أصناف الحسابات الخاصة في الجزائر -1.2
إن أول ظهور للحسابات اخلاصة يف اجلزائر كان يف الفرتة االستعمارية، فكان ويعترب كجزء من 

صندوق "إنشاء  0100عملية نقل النظام املايل الفرنسي إىل اجلزائر مبا خيدم أهداف فرنسا، فتم سنة 
بلغت عشرة حسابات خاصة منها مخسة  0138 ويف سنة ،صيصات الشركات التعاونية لقاستهقاكخت

ويعود ارتباطها باملوازنة العامة للدولة إىل أول موازنة مشكلة من إيرادات . 12صناديق ختصيصات خاصة
 0128.13ضمنة يف قانون املالية لسنة ونفقات واملت

                                                 
 .0113جانفي  02، الصادر بتاريخ 030، املادة 0113املالية لسنة املتضمن قانون  20-13املرسوم رقم  -9

 0120ديسمرب  32املؤرخ بتاريخ ، 08املادة ، 0123املتضمن قانون املالية لسنة  02-20القانون رقم 10
اجلريدة _ 0112نوفمرب  06بتاريخ  0.12.032الصادر بتنفيذه الظهري رقم  8.12القانون التنظيمي للمالية رقم  -11
 .0112، 2622لرمسية، عدد ا
، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 0، ط"منهجية الموازنة العامة للدولة في الجزائر"لعمارة مجال،  -12

 .03، ص0222
، مذكرة ماجستري يف القانون، جامعة "حسابات التخصيص الخاص في النظام الميزاني الجزائري"أمزال فاتح،  -13

 .04 -00ص ، ص0221اجلزائر، اجلزائر، 
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: أربعة أنواع أساسية للحسابات اخلاصة هي 0166 وبعد االستققال حدد قانون املالية لسنة
احلسابات التجارية، حسابات التخصيص اخلاص، حسابات التسبيق وحسابات القروض، وركز قانون 

أضاف نوعا آخر وهو حسابات  واملتعلق بقوانني املالية 08-22املالية على ذات األصناف، لكن القانون 
أنه ال ميكن فتح هذه احلسابات إال مبوجب قوانني املالية إال أننا التسوية مع احلكومات األجنبية، ورغم 

 :، وهذه احلسابات هينني املالية وهو حسابات املشاركةجند صنفا كامقا ال يرد يف قوا
تندرج يف احلسابات التجارية، من حيث اإليرادات النفقات املبالغ  :"311"الحسابات التجارية  -

التابعة للدولة، بصفة  بع صناعي أو جتاري تقوم هبا املصاحل العموميةاملخصصة لتنفيذ عمليات ذات طا
 14.استثنائية

تعترب أهم أنواع احلسابات اخلاصة ، وتدرج يف هذا الصنف  :"312"حسابات التخصيص الخاص -
وحسب قانون    15.ون املاليةنالعمليات املمولة بواسطة املوارد اخلاصة على اثر اصدار حكم يف قا

فإن حسابات التخصيص اخلاص تكون موضوع برنامج عمل معد من طرف  0222نة املالية لس
 16.اآلمرين بالصرف املعنيني

تبني هذه احلسابات عمليات منح التسبيقات أو تسديدها اليت يرخص  :"303"حسابات التسبيقات  -
ميز للخزينة العمومية مبنحها يف حدود االعتمادات املفتوحة هلذا الغرض، وجيب فتح حساب مت

 17.للتسبيقات لكل مدين أو صنف من املدينني
تدرج يف هذا الصنف القروض املمنوحة من طرف الدولة يف حدود  :"303"حسابات القروض  -

 18.تدعيم التسبيقة إطارعمليات جديدة أو يف  إطاراالعتمادات املفتوحة هلذا الغرض إما يف 
                                                 

 .42واملتعلق بقوانني املالية، املادة  0122يوليو سنة   2املؤرخ يف  08-22قانون  -14
 .46نفس املرجع،  -15
 .21، املادة 0111ديسمرب  04، املؤرخ يف 0222املتضمن قانون املالية لسنة  00-11قانون رقم  -16
، جملة العلوم االقتصادية "زانية العامة للدولة في الجزائرعالقة الحسابات الخاصة للخزينة للمي"لعمارة مجال،  -17

 .022، اجلزائر، ص0224، 22وعلوم التسيري، العدد 
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هذا الصنف العمليات املنجزة تطبيقا تقيد يف  :"303"حسابات التسوية مع الحكومات األجنبية  -
لقاتفاقيات الدولية املصادق عليها، ويكتسي املكشوف املرخص به سنويا لكل حساب طابع 

 19.حصريا
لقد مت إنشاء حسابات املشاركة أو املسامهة والتزامات  :"303"حسابات المشاركة أو المساهمة  -

وهي . ، ومل تشر إليها قوانني املالية السنوية املؤسسات العمومية االقتصاديةمبناسبة عمليات تطهري
حسابات خمصصة إليواء األسهم اليت تصدرها املؤسسات العمومية لصاحل الدولة من جهة، وعمليات 

 .من جهة أخرى االكتتاب، التعويض عن التنازل وإعادة شراء سندات املسامهة وااللتزامات،
 :روضعية الحسابات الخاصة للخزينة في الجزائ -2.2

 : إىلستنتطرق إلعطاء صورة واضحة عن واقع هذه الصناديق  
نورد الشكل من أجل توضيح هذا  :تطور تركيبة الحسابات الخاصة للخزينة في الجزائر -1.2.2

 (:0204-0222)البياين التايل والذي يوضح تطور تركيبة هذه الصناديق خقال الفرتة 
اخلاص تأخذ حصة األسد من جمموع الصناديق أن حسابات التخصيص ( 10)املقاحظ من الشكل 

حساب ختصيص خاص يف الفرتة  22اخلاصة يف اجلزائر وهي أكثرها حركة حيث مت فتح ما جمموعه 
ومت صب أغلب تأثرا باخنفاض أسعار احملروقات،  0204حساب يف  00ومت غلق  (0222-0204)

كية بقية احلسابات ففي هذه الفرتة مل تشهد ويف املقابل نقاحظ عدم حر . أرصدهتا يف حساب نتائج اخلزينة
 .أي تغيري ما عدا فتح حساب واحد للقروض

 
 
 

                                                                                                                                      
 .41، مرجع سبق ذكره، املادة 08-22قانون  -18
 .003، مرجع سبق ذكره، ص"منهجية الموازنة العامة للدولة في الجزائر"لعمارة مجال،  -19
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 (2112-2111) تركيبة الحسابات الخاصة للخزينة في الجزائرتطور   (:11) الشكل رقم

 
 (4020-0222)قوانني املالية اجلزائرية   -   : الباحثني باالعتماد على إعدادمن  :المصدر

 .0200مدونة اخلزينة العمومية اجلزائرية   -                                                  
ويف الواقع جند أن أغلب هذه احلسابات متول بواسطة موارد امليزانية مما جعلها تبدو كوسيلة 

خصيص لتهرب من الرقابة الربملانية، وهذا ما يبينه الشكل املوايل والذي يبني مصادر متويل حسابات الت
 (:0204-0222)اخلاص اليت مت فتحها يف الفرتة 

 (2112-2111) موارد حسابات التخصيص الخاص خالل الفترة  (:12) الشكل رقم

 
 (0204-0222)من إعداد الباحثني باالعتماد على قوانني املالية  :المصدر
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 من موازنة العامة،ممولة يف أغلب األحيان إن هذه الصناديق أو احلسابات تشمل مجيع امليادين، و 
أن  إىل اإلشارةمن هذه احلسابات تعتمد على موارد هلا عقاقة بنفقاهتا، مع ضرورة  فقط %02فحوايل 

من موازنة الدولة، ومن جهة  إعاناتالقانون يسمح  لبعض هذه الصناديق باحتمالية أن يتحصل على 
وازنة وهذا يف حالة برامج االستثمار من هذه الصناديق ممولة بصفة كلية من امل %04أخرى جند أكثر من 

كما أننا جند بعض الصناديق تتحصل على مواردها  العمومي اليت حتتاج اىل أكثر من سنة لتنفيذها،
مباشرة من عوائد اجلباية البرتولية ويتعلق األمر بصندوق الطاقات املتجددة وصندوق التنمية االقتصادية 

 .ة جند غياب العقاقة بني موارد هذه الصناديق ونفقاهتاملناطق اهلضاب العليا، لكن وبصفة عام
نورد  الرتكيبة املالية هلذه احلساباتلتوضيح  :لمالية للحسابات الخاصة للخزينةالوضعية ا -2.2.2

 :اجلدول املوايل
 وضعية الحسابات الخاصة للخزينة :(02)رقم دول ج

 الحساب
رصيد ابتدائي 

(11/11/2113) 
 نتيجة النشاط (2113)عمليات التسيير 

 الرصيد
 (31/12/2113) 

 دائن مدين دائن مدين ندائ مدين دائن مدين
311 

 
5,334 1,07 1,593 

 
5,27 

 
5,862 

312 
 

15,109,483 6,090,015 5,353,507 736,507 
  

14,371,975 

313 10844 
 

358,097 363,181 
 

5,089 5,755 
 

312 979,949 
 

177,077 41,358 135,719 
 

1,115,066 
 

312 
  

358,04 
     

313 127,1 
     

127,1 
 

 14,377,638 12,485,521 5,617 872,226 6,117,686 6,984,296 15113,81 1,117,891 المجموع

 الرصيد
 

13,995,926 
  

866,609 
  

13,129,316 

Source :Cour des comptes, R'apport d'appréciation de la cour des comptes sur l'avan-

projet de loi portant règlement budgétaire de léexercice 2013, Algerie, 2013, p62 

 03001,3اىل  0203 مليار يف بداية 03114,1اخنفض رصيد احلسابات اخلاصة للخزينة من 
 266,6مليار دج هناية ذات السنة، أي يف ظرف سنة واحدة حققت هذه احلسابات رصيدا سالبا قدر ب
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، وهذا راجع للنتائج اليت حققها صندوق ضبط املوارد كأهم حساب خاص يف (%6,01)ار دج ملي
مليار   0434.3ما مقداره  0200اجلزائر، فنجد أن مقدار اجلباية البرتولية املوجه هلذا احلساب بلغت سنة 

يد مليار دج إىل امجايل رص 882مما مسح باضافة أكثر من  0860دج، وبلغت قيمة املسحوبات 
بلغت قيمة اجلباية البرتولية املوجهة لصندوق ضبط املوارد سنة فقد  0203أما سنة  .احلسابات اخلاصة

، يف حني  (مقارنة بالسنة السابقة% 02.64اخنفاض بنسبة )مليار دج  0260.03ما مقداره  0203
سببني والذي يعود ل (مليار دج123-)مليار دج، أي حتقيق عجز بقيمة  0164كانت املسحوبات 

 .ندوق لتغطية عجز املوازنة العامةأساسني مها اخنفاض اجلباية البرتولية وارتفاع املسحوبات من الص
نتيجة اعتماد اجلزائر سياسة : تقييم فعالية برامج االستثمار العام في تحقيق التنمية في الجزائر  -3

هذه االستثمار العمومي على  جندها اعتمدت يف متويل برامج 0222انفاقية توسعية انطقاقا من سنة 
 :(0202-0220)واجلدول املوايل يوضح عرضا ألهم برامج اإلنعاش االقتصادي خقال احلسابات، 

 (2112-2111)عرض لبرامج اإلنعاش االقتصادي   :(03)رقم دول ج
عنوان 
 البرنامج

حساب التخصيص 
 الخاص

 المبلغ %النسبة طبيعة األعمال الموارد

برنامج دعم 
اإلنعاش 
 الوطني

 022-320رقم 
تسيري عمليات "

االستثمارات العمومية 
 "بعنوان دعم اإلنعاش

باقي اعتمادات الدفع احملررة إىل غاية 
واملتعلقة  1110ديسمرب سنة  10

باملشاريع املسجلة بعنوان برنامج دعم 
ختصيصات - 1110اإلنعاش لسنة 

امليزانية املخصصة سنويا يف إطار 
 نامج دعم اإلنعاشبر 

 210,5 40,1 أشغال كربى وهياكل قاعدية

 204,2 38,8 تنمية حملية وبشرية

دعم قطاع الفقاحة والصيد 
 65,4 12,4 البحري

 45 8,6 دعم اإلصقاحات

 525 اجملموع

البرنامج 
التكميلي 
 لدعم النمو

 002-320رقم 
تسيري عمليات "

االستثمارات العمومية 
ة بعنوان الربنامج املسجل

التكميلي لدعم 
 ".اإلنعاش

باقي اعتمادات الدفع احملررة إىل 
واملتعلقة  1112ديسمرب  10غاية

باملشاريع املسجلة بعنوان الربنامج 
ختصيصات -التكميلي لدعم اإلنعاش 

امليزانية املخصصة سنويا يف إطار 
 الربنامج التكميلي لدعم اإلنعاش

حتسني ظروف معيشة 
 1912,4 45,5 السكان

 1702 40,5 تطوير املنشآت األساسية

 336 8 دعم التنمية االقتصادية

 189,14 4,8 تطوير اخلدمة العمومية

 46,2 1,1 تطوير تكنولوجيا االتصال
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 4203 اجملموع

برنامج 
توطيد النمو 

إعادة )
اإلعمار 
 (الوطني

         011-111رقم 
تسيري عمليات "

ارات العمومية االستثم
املسجلة بعنوان برنامج 
 دعم النمو االقتصادي

1101-1101" 

خمصصات امليزانية املمنوحة سنويا يف 
 إطار برنامج دعم النمو االقتصادي

1101-0202 

49 حتسني التنمية البشرية .4  10122 

مواصلة تطوير املنشآت 
31 القاعدية األساسية .4  6448 

حتسني وتطوير اخلدمات 
7 لعموميةا .8  1666 

7 التنمية االقتصادية .8  1566 

تشجيع إنشاء مناصب 
1 العمل .2  360 

 250 1,2 تطوير اقتصاد املعرفة

 21214 اجملموع

 20من إعداد الباحثني باالعتماد على مصادر خمتلفة: المصدر

 224ما يعادل حوايل مليار دج أي  32.222بلغ جمموع ما رصدته الدولة هلذه الربامج جمتمعة 
مليار دوالر، وهو رقم كبري جدا ويعترب أكرب مبلغ أنفقته دولة سائرة يف طريق النمو من أجل تنمية 

. اقتصادها، وهو ما يعكس حماولة اجلزائر استغقال وفرة املوارد املالية املتأتية من احملروقات خقال هذه الفرتة
كان هدفها تعزيز النمو خارج إطار احملروقات بتمويل من   باإلضافة إىل ذلك جند أن كل برامج اإلنعاش

ولتقييم هذه الربامج سيتم الرتكيز على  .عوائد هذه األخرية، ومشلت هذه الربامج أغلب جوانب احلياة
جمموعة نقاط أساسية تنطلق بتحليل تطور وضعية أهم املؤشرات االقتصادية مث ابراز مدى تنوع االقتصاد 

 .لوقوف على جودة البنية التحتية، وأخريا حتليل واقع التنمية البشرية يف اجلزائراجلزائري، يليه ا

                                                 
 :مت اإلعداد باالعتماد على -20
، "مقارنة نقدية–من تقييم مخططات التنمية إلى تقييم البرامج االستثمارية : االقتصاد الجزائري"، عشة مباركبو  -

أبحاث المؤتمر الدولي حول تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار 
، اجلزائر، 0203مارس  00و 00 ، يومي0جامعة سطيف ، "2112-2111والنمو االقتصادي خالل الفترة 

 .04ص
 .0202-0202بوابة الوزير األول،بيان اجتماع جملس الوزراء، برنامج التنمية اخلماسي  -
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للوقوف على مدى جناح اجلزائر يف : تحليل وضعية أهم المؤشرات االقتصادية في الجزائر -1.3
 .تطوير وتنويع اقتصادها سنتتبع يف هذه النقطة تطور بعض املؤشرات االقتصادية هلذه الفرتة

 تطور معدالت النمو االقتصادي، البطالة والتضخم في الجزائر (:13) الشكل رقم
 (2111-2112) 

 
 بيانات البنك الدويل   -   :من إعداد الباحثني باالعتماد على: المصدر  

، صندوق النقد التكيف مع أسعار السلع األولية المنخفضةاالقتصاد العالمي، آفاق صندوق النقد الدويل،  -
 .06، ص0204الدويل، أكتوبر 

بلغ متوسط تطور النمو االقتصادي يف التسعينيات وقبل تطبيق برامج اإلنعاش االقتصادي معدل 
سنة  %3,2إىل  0220سنة  %3، وبعد انطقاق برامج اإلنعاش انتقل معدل النمو من %0أقل من 

الـ بتجاوزه سقف  0223 ، وحقق االقتصاد أعلى معدل النمو سنةارتفاع طفيف تسجيل أي 0202
معدل  أما ،0202يعاود ارتفاعه انطقاقا من ، ل0221سنة  %0,6لينخفض بعدها حىت وصل لـ  8,0%

إىل  0220سنة  %08مث انتقلت من  %04بلغ كمتوسط لسنوات قبل برامج اإلنعاش معدل فقد البطالة 
بلغ ، أما عن معدل التضخم فقد هذا املعدل وهنا جند جناح سياسة الدولة يف  0202سنة % 1,4

ليصل إىل  0220سنة  %2,0وجنده بلغ مستوى  ،%06متوسطه قبل تطبيق برامج اإلنعاش أكثر من 
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وعليه فالدولة حافظت على معدالت النمو  ،سنة 02يف ظرف  %30أي باخنفاض قدره  ،%0مستوى 
 .االقتصادي فيما سامهت وبدرجة كبرية يف اخنفاض معدالت البطالة والتضخم

يعرب التنويع االقتصادي عن تقليل االعتماد على املورد الوحيد  :تصاد الجزائريمدى تنويع االق -2.3
واالنتقال إىل مرحلة متتني القاعدة الصناعية والزراعية وخلق قاعدة إنتاجية وهو ما يعين بناء اقتصاد سليم 

عتمد على ولتحليل مدى تنويع االقتصاد اجلزائري سن 21.يتجه حنو االكتفاء الذايت يف أكثر من قطاع
 :نقطتني أساسيتني

 :واليت نوردها يف الشكل املوايل تطور معدالت نمو أهم القطاعات االقتصادية -1.2.3
 (2112-2111) تطور معدالت النمو السنوية ألهم القطاعات االقتصادية  (:12) الشكل رقم

 
 من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات البنك الدويل: المصدر

، ليسجل بعدها النمو يف هذا القطاع تذبذبا  0222سنة  %03و قطاع الزراعة الـ وصل معدل من
أخرى يشهد معدالت سلبية وهلذا وجب  يفكبريا فنجده يف سنوات يصل إىل مستويات قياسية صعودا و 

الدولة إال أن معدل منوه مل يرقى  اتقدمه التحفيزات اليتاالهتمام أكثر هبذا القطاع الذي ورغم كل 
                                                 

، جملة الغري للعلوم "التنويع االقتصادي وممكنات تحقيقه في العراق"عاطف اليف مرزوك وعباس مكي محزة،  -21
 .48ص ،0202، 30، رقم 02االقتصادية واإلدارية، اجلزء 
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أما فيما خيص الصناعة اليت ملتكن بعيدة عن قطاع  .ستوى الذي ميكن اجلزائر من حتقيق االكتفاء الذايتللم
الزراعة يف فرتة قبل تطبيق برامج اإلنعاش جندها حققت معدالت منو متوسطة إىل منخفضة وهي األخرى 

اخلدمات فنجده أما قطاع  ،0221أيضا حققت معدالت سلبية حيث وصلت إىل أدىن مستوياهتا سنة 
حمافظا على معدالت منو مستقرة نوعا ما من قبل تطبيق برامج اإلنعاش وأثناء التطبيق، حيث تراوحت بني 

 .دون وجود فوارق كبرية بني السنوات على عكس باقي القطاعات %2و 3%
ي تعترب اجلزائر إحدى الدول اليت تعتمد بشكل شبه كل :مساهمة المحروقات في االقتصاد -2.2.3

حيث تشكل العوائد النفطية حصة كبرية يف الناتج احمللي االمجايل، حيث على احملروقات يف مداخيلها، 
، لكن يتضح الدور الكبري (0204-0222)يف الفرتة  42إىل  32تراوحت نسبة هذه املسامهة بني 

ايل ثلثي النفقات العامة عوائد احملروقات يف االقتصاد يف متويل املوازنة حيث تقوم بتغطية حو  تلعبهالذي 
ويف ( بصورة مباشرة عن طريق اجلباية البرتولية، أو عن طريق صندوق ضبط املواد بصورة غري مباشرة)

-0224)خقال الفرتة  % 18احملروقات يف امجايل الصادرات حبوايل  سامهتمصادر العملة األجنبية 

0204).22  
حد العوامل أإحدى أهم ركائز االقتصاد و التحتية لبنية تعترب ا :تحليل تطور وضعية البنية التحتية -3.3

املهمة يف تطويره وغياب اهلياكل القاعدية له تأثري كبري على النمو االقتصادي،  واستنادا إىل التقارير 
السنوية حول مؤشرات التنافسية العاملية اليت توضح مدى مقائمة البيئة الداخلية جلذب االستثمارات 

ب دول العامل واليت تعترب جودة البنية التحتية أحدى املعايري املستند عليها لرتكيب املؤشر األجنبية يف أغل
 :الكلي لتنافسية البلدان، ويف هذا السياق جند أن اجلزائر جاءت نتائجها كما هو موضح يف اجلدول املوايل

 
 

                                                 
-http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، -22

commerce-exterieur، 02/28/0206: تاريخ االطقاع 

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
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 :(2113-2111)تطور مؤشر البنية التحتية للجزائر : (12)رقم دول ج

 السنة
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

/الترتيب المؤشر
122 

المؤ 
 شر

/الترتيب
122 

المؤش
 ر

 122/الترتيب المؤشر 121/الترتيب

الجودة الشاملة 
 للبنية التحتية

3,7 92 3,5 102 3,8 89 3,6 102 

 وليةعلى درجة كبرية من التطور والكفاءة وفقا للمعايري الد: 8قصور البنية التحتية، : 0
 World Economic Forum,The Global Competitivenessعلىإعداد الباحثني باالعتماد  من: المصدر

Reports, 2011-2012 to 2015-2016. 
جودة الطرقات حيث انتقلت اجلزائر من املرتبة موعة مؤشرات فرعية أوهلا يتكون هذا املؤشر من جم

دولة  022من بني  024إىل املرتبة  8من أصل  3.2مبؤشر  0200دولة مصنفة سنة  020من بني  88
مصنفة، ويف كلتا احلالتني تبقى قيمة املؤشر أقل من املتوسط، أما فيما خيص جودة السكك احلديدية فهي 

، أما عن جودة املوانئ  فقد احتلت مراتب ترتيبها أحسن من املؤشر السابق تبقى أقل من املتوسط رغم أن
وعلى كل فإن هذه النتائج  ؤشرات ومل يتحسن األمر كثريا بالنسبة للنقل اجلوي،متأخرة مقارنة بباقي امل

 .اإلنعاشمليار دج من خقال برامج  2360احملققة تبقى ضعيفة مقارنة مبا مت ختصيصه والذي فاق 
ن سابقا بأ إليه اإلشارةتعترب التنمية البشرية كما متت  :تحليل وضعية التنمية البشرية في الجزائر -4.3

 :يف اجلزائر عامليا نقدم اجلدول املوايلهذه حمورها اإلنسان، وإلبراز وضعية 
 (2112-2111)مؤشر التنمية البشرية في الجزائر  تطور : (12)رقم دول ج
 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 0,736 0,717 0,713 0,698 0,677 قيمة المؤشر
 83/188 93/187 93/186 96/187 84/169 الترتيب عالميا

مرتفعة: ب التصنيف ضمن فئة التنمية متوسطة: ج  مرتفعة: ب  مرتفعة: ب  مرتفعة: ب   
 0204 -0200الباحثني باالعتماد على تقارير التنمية البشرية  إعدادمن  :المصدر



 فوقة فاطمة
 وفليح نبيلب. د

 دور الحسابات الخاصة للخزينة في تمويل برامج 
 التنمية االقتصادية في الجزائر

 

141 

 

املقاحظ هو حتسن قيمة مؤشر التنمية البشرية يف اجلزائر، فبعد أن كانت تصنف ضمن الدول ذات 
 تصنف ضمن البلدان ذات التنمية املرتفعة، 0200أصبحت انطقاقا من يف البداية، و  توسطةالتنمية امل

بالدراسة يف املرحلة  إمجايل امللتحقنيارتفاع  إىل باإلضافةوهذا راجع للتحسن يف العمر املتوقع عند الوالدة 
سنة  %0.20فبعد أن  ، إال أن النمو يف نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي يشهد تذبذااالبتدائية
وعلى   ،%0.2ليصل إىل  0202مث عاود االرتفاع سنة  %2.11ليصل إىل  0200اخنفض سنة  0222

 .كل حال فإن اجلزائر ضمن مؤشر التنمية البشرية حققت نتائج مقبولة
 :خاتمة

ن تناولت هذه الورقة موضوع احلسابات اخلاصة للخزينة كأداة لتمويل برامج االستثمار العمومي م
أجل حتقيق التنمية وتطوير االقتصاد يف اجلزائر، حيث تعترب هذه احلسابات كاستثناءات ملبادئ املوازنة، 
فهي تعرب ختصيص إيرادات معينة ألوجه إنفاق معينة على أن تكون هناك عقاقة سببية بني هذه اإليرادات 

ويعود تاريخ هذه احلسابات يف اجلزائر  ،امةوالنفقات، أو أهنا عبارة عن برامج تتجاوز مبدأ سنوية املوازنة الع
 فهيإىل الفرتة االستعمارية، وتعرضت هذه الصناديق النتقادات شديدة وظهرت مطالب باالستغناء عنها، 

تفلت من الرقابة خاصة الربملانية، فاختصاصات الربملان فيما خيص اعتماد عمليات احلسابات اخلاصة جد 
يف اجلزائر حيث ال توجد تقارير مفصلة حول وضعيتها املالية، رغم أنه يفرتض تعترب سرية ا حمدودة، كما أهن

إصدار تقارير دورية تضم قائمة احلسابات اخلاصة باخلزينة مع تقدمي مبلغ اإليرادات والنفقات واملكشوفات 
ة والتوسع الكبري يف فتح هذه احلسابات يف اجلزائر هو نتيجة إتباع هذه األخرية سياس. لكل حساب

انفاقية توسعية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وهذا التوسع صاحبه العديد من التجاوزات فحسب تقارير 
بعض املنظمات الدولية كصندوق النقد الدويل والتقرير األخري للواليات املتحدة األمريكية حول اقتصاد 

العامة وتسيري  داد وتنفيذ املوازنةاجلزائر، تعترب اجلزائر إحدى الدول اليت تغيب فيها مبادئ احلوكمة يف إع
 .العمومية األموال
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لكن ورغم ضخامة املبالغ الضخمة اليت وجهتها اجلزائر لتمويل التنمية إال أننا جند أن اعتماد 
االقتصاد على مداخيل احملروقات مازال قائما، وهذا ما بينته الصدمة النفطية األخرية اليت أبرزت مدى 

ي وغياب البديل الفعلي لعوائد النفط يف متويل املوازنة العامة واالستثمارات العمومية هشاشة االقتصاد احملل
وهذه الوضعية تفرض علينا التساؤل حول مستقبل االستثمار العمومي املوجه لتمويل التنمية املستدامة، 

روقات وهذا يف ظل خاصة يف غياب املوارد القازمة لتمويل هذا النوع من االستثمار نتيجة اهنيار أسعار احمل
وبصفة عامة فان . 0204سياسة التقشف أو ترشيد النفقات اليت حتاول اجلزائر إتباعها انطقاقا من 

استعمال احلسابات اخلاصة ليس باألمر اخلطأ لكن التوسع يف فتح هذه احلسابات دون إخضاعها للرقابة 
قيق أهدافها هو ما جعل هذه الصناديق تنحرف وإلزامها مببادئ احلوكمة والتسيري السليم ألمواهلا بغية حت

إىل حد )، وهو ما خلق حالة من الفوضى، لكن ويف املقابل ال ميكن إنكار النتائج االجيابية أهدافهاعن 
اليت حققتها برامج اإلنعاش االقتصادي خاصة ما تعلق خبفض معدالت البطالة والتضخم، مع األخذ ( ما

تصادي يف اجلزائر مازال هدفا تصبو لتحقيقه ومل تتمكن من الوصول إليه بعني االعتبار أن التنويع االق
 .بإتباع هذه الربامج

 

 :قائمة المراجع
 :مراجع باللغة العربية

 :مؤلفات
، دار وائل للنشر، األردن، 3، ط"أسس المالية العامة" خالد شحادة اخلطيب وامحد زهري شامية، .0

7002. 

 دار الفجر، القاهرة، مصر، ،1ط ،"امة للدولة في الجزائرمنهجية الموازنة الع" لعمارة مجال، .0

7002. 

 .7002، دار املسرية، عمان، األردن، 1، ط"أصول الموازنة العامة"حممد شاكر عصفور،  .3
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 :أطروحات
التنمية المحلية ودرها في تحقيق التنمية الشاملة في الجزائر في اطار "بن احلاج جلول ياسني،  .2

 أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة الشلف، اجلزائر، ،"2112-2113 برامج دعم النمو
7012/7012 

وراه يف القانون العام، جامعة أطروحة دكت ،"الحسابات الخصوصية في المالية العامة"زبيدة نكاز،  .4
 .7002/7002 فاس، املغرب،

 :مذكرات

، مذكرة ماجستري يف "حسابات التخصيص الخاص في النظام الميزاني الجزائري"أمزال فاتح،  .6
 .7002 القانون، جامعة اجلزائر، اجلزائر،

  :مقاالت

، جملة "في العراقالتنويع االقتصادي وممكنات تحقيقه "عاطف اليف مرزوك وعباس مكي محزة،  .8
 .0202، 30 رقم، 02 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجلزء

استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت "كربايل بغدادي ومحداين حممد،  .2
جامعة بسكرة، ، 0202 شتاء، 24 جملة العلوم اإلنسانية، العدد ،"االقتصادية والتكنولوجية بالجزائر

 .راجلزائ
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