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 اإلهداء

من محلتين وهن على وهن وضعتين وهن على وهن و سهرت  إىلاليت جعل اهلل اجلنة حتت أقدامها  إىل       
اليت مل تبخل علي يوما بنصيحة أو  إىلرمز احملبة و احلنان  إىلالليايل     و ضحت من أجل تربييت و تعليمي 

الصدر احلنون  إىلرحيانة حيايت و هبجتها أهدي هلا هذا العمل املتواضع متمنية هلا دوام الصحة  إىلدعوى صاحلة 
 أمي الغالية أطال اهلل يف عمرها .

اسكنه اهلل و  العزيز رمحة اآلن أيبما أنا عليه  إىلمن كافح و ناضل يف سبيل تربييت و الوصول يب  إىل
 .فسيح جنانه

 .ن استثناء و كل من حيمل لقب نايبكل األهل و األقارب بدو   إىل إخويتمجيع   إىل

 . األستاذ الفاضل بن زيدان احلاج إىل

 عامتا األصدقاءالصديقة احلبيبة زهية ،وحفيظة ،خدجية ،وكل  إىل

من  إىلمن مجع بٌن سعاديت وحزين  إىل واإلبداعمن سرنا سويا وحنن نشق الطريق معا حنو النجاح  إىل
 صورهتم يف عيوين زوجي املهدي.ى تبق أن أمتىن

 مذكريت.كل من يتصفح أوراق   إىلكل طلبة العلوم التجارية و االقتصادية و علوم التسيًن   إىل

 الوطن الغايل اجلزائر احلبيبة. إىل

 



 كلمة الشكر                                     

 اللهم لك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه و لك احلمد كما ينبغي جلالل و جهك الكرمي و سلطانك العظيم ،

 لك الشكر يارب أوال و أخريا على ما أنعمته علينا من قوة و صرب و عزمية الجناز هذا البحث .

 الوالدين الكرميني ....... إىلأتقدم بالشكر اجلزيل                 

أستاذنا ادلشرف بن زيدان احلاج ، الذي مل يبخل علينا  إىلأتقدم بالشكر اخلالص  كما ال تفوتين الفرصة بأن
 .الدراسيكل األساتذة الذين رفقونين خالل ادلشوار   إىل، و  إرشاداتهو  بنصائحه

 بعيد.كل من ساعدين من قريب أو من   إىل            

 من أحبهم قليب و مل يكتبهم قلمي . إىل           

راسة ادليدانية ، عمال اخلزينة أكيد ال ننسى أن أتقدم بالشكر للذين كان ذلم الفضل يف تزويدنا مبعلومات الد
 وكذلك عمال ادلكتبة جزاهم اهلل خرياستغا م على تعاومهم معنا .الوالئية مب
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                                                                                             عامة  مقدمة 
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 اإلصالحاتاقتصادية عميقة على ادلستوى الكلي ، و ىذه  إصالحاتالعديد من الدول  انتهجت             
تسيري على مستوى اجلزئي ، و ذلك بتغيري أمناط و آليات  إصالحاتمل ترافقها  إذااليت ميكن أن تكون ناجحة 

بالشكل الذي يعمل  اإلدارةاالقتصاد الوطين تفرض حتديث طرق  إنعاشاالقتصادية حيث أن عملية ادلؤسسات 
من  مستفيدينعلى تأىيل ادلؤسسات و جعلها قادرة على ادلنافسة ، و ذلك بتطبيق آليات و أمناط تسيري ناجحة 

 ول ادلتقدمة .جتارب الد

التحكم يف اختيار أفضل أدوات التسيري من أجل  إىلطرق التسيري هتدف أساسا  عملية حتديث إن          
 أدائهاة فأي مؤسسة و استمرارىا مرىون بكفاءحتقيق أىداف ادلؤسسة االقتصادية مثل حتقيق الربح ، و البقاء 

تطورا ملحوظا  اآلخرينالعامة و أداء اخلزينة العمومية خاصة ، ىذه األخرية الذي تطورت مفهومها خالل العقدين 
و لقد كان ىذا التطور من ادلستلزمات الضرورية للتغلب على التحديات ادلتزايدة اليت تواجو ادلؤسسات شلا أوحى 

على حدكبري يف تسيريىا تسيريا عقالنيا يف ادلديني )القصري و  منوا اقتصاديا مرتفعا و بقاء اخلزينة يف ميدان يتوقف
يف حياة ادلؤسسة ، حيث أن مستوى اخلزينة يعرب عن  اليت ىي زلور دراستنا و اليت تعترب عنصرا حامسا   الطويل (

و التمويل الذايت ، و باعتبار أن اخلزينة  باالستغالل ادلتعلقة تلك خاصة مواجهة كل التزاماهتا  ادلؤسسة علىقدرة 
ادلؤسسة ، و بالتايل فهي ادلرآة العاكسة لكل  إىلىي ذلك ادلصب الذي تتجمع فيو كل التدفقات ادلالية من و 

 ادلالية . اإلدارةالقرارات اليت تتخذ داخل ادلؤسسة ، كما تعترب احملدد الرئيسي لكفاءة 

تساىم يف حتقيق التوازنات االقتصادية يف شىت ادليادين و مؤشرا  إذاالقتصادية  فهي تلعب الدور الفعال يف التنمية
     ىامة يف اختاذ القرارات مع تقويتها لغرض االستثمار الفوائض النقدية ، ألن ذلا مكانة  االقتصاديلالستقرار 

 :التالية  اإلشكاليةهذا يمكن طرح بناءا على  و

 التنمية االقتصادية ؟ الرفع من الخزينة العمومية في ما مدى تاثير

 و عليو يتبني لنا طرح رلموعة من التساؤالت الفرعية اآلتية:

 ماىي الوظائف األساسية للخزينة العمومية ؟ 
 ماىي مهام اخلزينة العمومية ؟ 
 فيما تكمن مستلزمات التنمية االقتصادية ؟ 
  ؟ االقتصاديةكيف تساىم التنمية االقتصادية لرفع من التنمية 



                                                                                             عامة  مقدمة 
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  الفرضيات التالية: اإلشكالية و سلتلف األسئلة الفرعية ميكن صياغةعلى  لإلجابةو 

  ضمان تنفيذ قانون ادلالية و القيام بالعمليات ادلالية ، تنفيذ عمليات ادليزانية تتمثل مهام اخلزينة العمومية
 و النفقات . اداتباإلير ادلتعلقة 

 التنمية االقتصادية يف ادلورد البشري تكمن مستلزمات. 
  و حتقيق الرضا  اإلنتاجتساىم اخلزينة العمومية لرفع من التنمية االقتصادية يف حتفيز العاملني لرفع من

 لديهم ، توفري الرعاية االجتماعية و الصحية و الًتبوية و غريىا.

 أهداف البحث:

 : كاآليتمن خالل عرض البحث   إليهااليت نرغب يف الوصول  األىدافتتمثل 
  االقتصادي .تبيان مكانة و أمهية اخلزينة العمومية يف تنمية االقتصاد و الدور الذي لعبو التطور 
 . للخزينة العمومية دور فعال يف التنمية االقتصادية 
  السلبية اليت من ادلمكن أن تعيق  االنعكاساتحتديد سلتلف البدائل و احللول ادلمكنة لتفادي

 على ضوء نتائج ىذه الدراسة . قتصادعمليات التنمية االقتصادية للنهوض باال

 :أسباب اختيار الموضوع 

 : فيما يليمعاجلة ىذا ادلوضوع دون غريه صلملها  إىل اليت أدت بنا الدوافع  إن

 نقاشات مستفيضة باستمرار. اندراج موضوع البحث يف مواضيع ادلتجددة و اليت تدور حوذلا 
 . الرغبة الذاتية و ادليل الشخصي يف معاجلة و دراسة ادلواضيع ذات االىتمام الدويل 
  نتيجة ندرة الدراسات التحليلية و الكمية اليت تناولت بعمق الرغبة يف تشجيع ىذا النوع من البحوث

 اإلشكالية.
  ادلتواضعادلكتبة الوطنية هبذا العمل  إثراءزلاولة. 

 :أهمية الموضوع 

      للفت انتباه القائمني    اخلزينةجيابيات ىذه البحث يف زلاولة تسليط الضوء على ا أمهيةتكمن           
 .لضمان استمرار نشاط ادلؤسسة االقتصادية إسًتاتيجيةمن اجل مواكبة التطورات ووضع خطط على ادلؤسسات 
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 المتبع: المنهج  

  ادلنهج التحليلي الوصفي ،وذلك العتمادنا على الدراسة النظرية كما قمنا اعتمدنا يف ىذا البحث على
 . وأشكالبتحليل موضوعنا جبدول 

 : تقسيمات البحث

 ،فاجلانب النظري يتكون من فصلني : اجلانب النظري  واجلانب التطبيقيوعليو اعتمدنا يف خطة حبثنا على جانبني 

نظرة تارخيية حول اخلزينة  إىلتطرقنا  األول،فادلبحث  مباحث ثالث إىلمت تقسيمو  األولالفصل فيما خيص   
عريف ت إىلالثاين تطرقنا  ادلبحث أماها ،وادلفهوم والوظائف ،مهام اخلزينة والعناصر وادلشاكل ،اجلزائرية وتعريف

 للميزانية العامة ،وادلبادئ والعناصر األمهيةو تعريف  إىلالعامة وتصنيفها ،مث ادلبحث الثالث تطرقنا  اإليرادات

 وأبعادىامفهوم التنمية االقتصادية ، إىلتطرقنا  األول،فادلبحث مبحثني  إىلالفصل الثاين مت تقسيمو  أما  
عناصر التنمية االقتصادية ،ودتويل مواردىا ،وسلبيات التنمية  إىلادلبحث الثاين تطرقنا  أما، واألىداف،مستلزمات 
اجلوانب ،مث ادلبحث الثالث تطرقنا إىل دور النفقات العمومية ،ومهام اخلزينة العمومية يف و  واألساليباالقتصادية ،

 التنمية االقتصادية ،واذلدف االقتصادي للخزينة العمومية ودورىا يف ظل التنمية االقتصادية .

حملة تارخيية عن اخلزينة  إىلتطرقنا  األولثالث مباحث ،فادلبحث  إىل اجلانب التطبيقي مت تقسيمو األخريويف   
اذليكل التنظيمي للخزينة الوالئية أما ادلبحث الثاين تطرقنا إىل  اجلزائرية ،والتعريف وعمليات اخلزينة الوالئية ،

مهام اخلزينة الوالئية ،والدور الذي تلعبو لرفع من التنمية  إىل تطرقنا ادلبحث الثالث أما،ووظائفها ودتويلها ،
 االقتصادية ،وكذا توفري السيولة .

  :صعوبات البحث   

 حصره.موضوع واسع يصعب الصعوبات:أثناء معاجلة ىذا البحث تعرضنا إىل العديد من 

 .ر ادلساعدة أثناء فًتة  الًتبص من قبل مستخدمنيافتقا



 عموميات حول الخزينة العمومية                             الفصل األول:                  
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 :تمهيد 

 بئعاتقها يقع ع فعلىتعترب اخلزينة العمومية من أىم ادلنشآت ادلالية ادلكلفة  بتسيَت مالية الدولة         

على سلتلف ادليادين  إلنفاقهاتسجيل العمليات ادلالية و ذلك عن طريق حتصيل ادلوارد ادلالية )األصول( 

                                                                        االقتصادية واالجتماعية  )اخلصوم (

وللخزينة العمومية ادلسؤولية الكاملة يف بناء السياسة النقدية و ادليزانية العامة اليت تعترب االسًتاتيجية 

                                                                ولة لتحديد توجيهاهتا.داالقتصادية اليت تتبناىا ال

 .يف ظل عمليات اخلزينة العمومية و كذلك االيرادات و النفقات العامة يعتربان مصدرا لنشاط االقتصادي
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     .الخزينة العموميةماهية  األول:المبحث          

  كلةيى وقف على شليزاتيف ىي سلزون نقدي يت مستواىا االقتصادييف  العموميةتعترب اخلزينة                     

 ادلؤسسة.موارد و استخدامات                   

 . ةرة تاريخية حول الخزينة العمومينظ:  األوللمطلب ا              

 بادليزانية وذلك بصفتها مؤسسة مالية مصرفية.     ية تقوم بالعمليات اخلاصة يتضح أن اخلزينة العموم      

 مراحل تتمثل يف : أربععرفت اخلزينة اجلزائرية حيث             

      .خزينة صندوق الودائع :3699 إلى 3691مرحلة من ( 1        

أن تسيَت حلساب ادلراسلُت ذوي صبغة بنكية مع ؽلكن أن دتثل خزينة صندوق الودائع                    

فقد ،عرفت ىذه ادلرحلة نظاما شامال اخلزينة حلسابات ىؤالء الزبائن يعترب واجبا و ليس اختيارا حيث

 : مشلت معظم الوكالء االقتصاديُت ادلاليُت وىذه ادلرحلة تشمل نوعُت و علا

             مشل النظام عددا زلدودا من اخلدمات ادلؤسسات 3691ادلودعُت بشكل اجباري منذ سنة  أ ـــــ

      بتلع أصبحتعلى ايداع أمواذلا يف حساب جاري لدى اخلزينة لذا   بإرغامهاو التعاونيات العامة 

 .1الصندوقدور 

هنا زلتواىا يف نظام إؤسسات ذات طابع صناعي و جتاري فاذا كانت ادل ادلؤسساتاحلرية احملدودية  ب ــــ 

بنسبة معينة من السيولة يف رلال ضيق من احلرية تتمثل يف حق االحتفاظ  إالمراسلُت اخلزينة و ال يتمتعون 

 على شكل حسابات بنكية و لباقي فهم رلربين على وضعها ف اخلزينة العمومية  % 13

                                                           

  1 بغرز بعدل فريدة ،تقنيات وسياسات التسيير المصرفي ،ديوان ادلطبوعات بن عكنون ،الطبعة األوىل ،اجلزائر، 0555.ص:05.
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بنك  لو أ ظهور ىذه الفًتةق حيث تزامنت تتميز ىذه ادلرحلة بنظام ضي : 3691 إلى 3699مرحلة   (1

 إىل" أدى Ban"ظهور ىذه ادلؤسسة ادلالية اجلديدة و  3699جوان  8 يف " Ban" وطٍت و ىو بنك اجلزائر

أموال " كان عليها توفَت Ban"ن إف باعتبارىا بنك وطٍت إذ ،طار عمل اخلزينة العموميةإتقليص و تطبيق 

بنسبة   "Ban"دتول هبا ألجل قصَت للقطاع الزراعي ، الصناعي ، و التجاري الذي كان يعتمد قبل ظهور 

 كبَتة على قروض اخلزينة العمومية 

عدد كبَت من بوجود  إالحتسد  إننشاط البنك الوطٍت اجلزائري يف عملية دتويل ادلؤسسات الؽلكن  أعلية إن

يف ميدان نشاطو  األصنافزبائنو ادمج ىذه  ألصناف" يف حتديد ban"الزبائن لذا فان القانون الداخلي 

 و قدساىم يف حتديد إطار عمل جديد لنشاط اخلزينة العمومية.،وهبذا فان

القطاع االجتماعي  واستغاللياتانو سيدمج ادلؤسسات  banمن القانون الداخلي ل  36جاء يف ادلادة 

والتجمعات احلرفية وادلؤسسات الوطنية والدواوين وادلؤسسات العمومية ذات الصبغة الغَت ادلالية منظمات 

مع زلدود 3691لسنة  يرجع اىل شكلو األصلي ،وىكذا فان نظام اخلزينة العمومية  االجتماعيالضمان 

 2مراسليو

 

 

 

 

                                                           

.15سبق ذكره،ص: مرجعبغرز بعدل فريدة ، 
2  
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     دج مليون 3691- 3699تغطية حاجيات التمويل للخزينة : ( 1- 1)جدول         

 1615 1696 1696 1691 السنوات 
حاجيات تمويل 

 الخزينة
690 ,2- -1665 ,1 -1370,2 -2976,6 

 712,9 395,1 2, 284 66 ادخار الميزانية
 720,7 671,8 543,9 218 ودائع المرسلين

مساعدات النظام 
 البنكي

175 ,3 867,5 420,8 1692,6 

 149,9- 9, 117- 30,5- 230,9 عمليات مختلفة
(3(/)1 )% 31,6 32,7 49 24 ,2 

            .50األوىل، بَتوت، ص: الطبعة العربية،دار النهضة   ،المالية اإلدارة ،إبراىيمىندي منَت  :المصدر

 ،+حتويالت الصندوق  عمليات سلتلفة :قروض خارجية +تسديد القروض

 .والتسبيقاتلقروض ا -االستثمارمصاريف (3)

باضلالل العالقات القائمة بُت اخلزينة  ادلرفقةادلنشات وادلؤسسات العمومية  الدخارعودة ملكية اخلزينة (1)
  .و مراسيلها

االول يف ي بادلخطط الرباعت ىذه ادلرحلة  تزامن:  3698 إلى 3693من  خاراالدام تداول ظن(3

  دحمليار  2. 5حوال لرأمسالمع تكوين مبلغ خاص  3693االصالحات دتويل االستثمارات لسنة 

 الذي يسمح ذلا  دخاراام تداول ظاخلزينة العمومية ن نشأت،النقديمام ضرورة حتديد التمويل وأ

ودائع  إىلام بسيط ظعميقة اليت ستعرفها اخلزينة من نىذه التحويالت ال إذن،جتميع مصادر مالية 

 .3جتميع وتداول االدخارنظام  إىلالطلب ستتحول  تحت

                                                           

.00بعدل فريدة ،مرجع سبق ذكره،ص:بغرز   3  
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 أصبحتيومنا ىذا  إىل 3689من الدائرة البنكية سنة انفصال دائرة الخزينة العمومية:   مرحلة

ىيئة مالية تقوم بتحصيل  اما قائما بذاتو لديو قوانُت ومراسيم حتكمو وتعتربظمية ناخلزينة العمو 

  .4وتغطي النفقات االيرادات 

 ائفها ظالعمومية وو مفهوم الخزينة   الثانيالمطلب 

 االقتصادية يف احمليط االقتصادي تعرف اخلزينة حتوالت عميقة تواجو حتديات لرفع من التنمية            

 العمومية.مفهوم الخزينة  األول:الفرع        

 التقليدي ، التفاضلي ، و ادلفهوم الديناميكيؽلكن النظر للخزينة مبفاىيم متعددة منها ادلفهوم 

   حسب ىذا ادلفهوم على أهنا الفرق يف حلظة معينة ينظر للخزينة  للخزينة:المفهوم التقليدي

و ؽلكن  النشاط،بُت ادلصادر ادلوضوعة لتمويل نشاط ادلؤسسة و االحتياجات الناجتة عن ىذا 

  يلي: تصنيف ادلصادر ادلمولة للنشاط كما

   ادلصادر ادلرتبطة مباشرة بدورة االستغالل أو ما يعرف بادلصادر الدورية ألهنا تتجدد دوريا و تتناسب

 ادلمنوحة.و تتمثل يف التسهيالت  الدورة،مع ىذه 

  مثل الديون طويلة و متوسطة و تعرف بادلصادر غَت الدورية  االستغالل:ادلصادر غَت ادلرتبطة بدورة

 و األموال اخلاصة. األجل،

   تعرب خزينة ادلؤسسة عن الرصيد جملموع ادلوارد و رلموع  المفهوم التفاضلي للخزينة :

 االحتياجات فهي تعرف اذن بأهنا الفرق بُت رأس ادلال العامل و احتياجات رأس ادلال العامل .

                                                           

  4 فركوس زلمد، المو ازنات التقديرية أداة فعالة للتسيير،الطبعة األوىل،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر ،1660،ص:011.
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تظهر اخلزينة يف ىذا التعريف كنقطة وصل بُت األجل الطويل ادلتمثل ماليا برأس ادلال العامل ، و األجل 

رأس ادلال العامل ، ويف ىذا اجلانب التفاضلي ترتبط اخلزينة باخلزان القصَت ادلتمثل ماليا باحتياجات 

 نوعُت من التدفقات النقدية  النقدي أين تلتقي فيو

 ة اجملمعة يف األجل الطويل أو االستثمار نتيجة العمليات ادلالية اخلاصة بأعلى التدفقات النقدي

 ادليزانية و القائمة على تعديل رأس ادلال العامل .

  ، بيع ( نتيجة العمليات ادلالية اخلاصة  إنتاجالتدفقات النقدية اجملمعة يف األجل القصَت )شراء ،

 ى احتياجات رأس ادلال العامل .ادليزانية و اليت تقوم بتعديل مستو بأسفل 

 و ىو مقياس حلظي ناتج عن الفرق بُت التدفقات الداخلية  المفهوم الديناميكي للخزينة :

و اخلارجية ادلرتبطة أساسا بالنشاط االقتصادي للمؤسسة فجوىر اخلزينة اذن ىو ضمان 

حيث تشمل التدفقات الداخلة على تلك األموال اليت ركة ادلستمرة لتدفقات النقدية ،احل

 )ادلساعلون ، البنوك ، الزبائن( حصلت عليها ادلؤسسة من أطراف متعددة 

  احلكومة ونفقاهتا. إيرادات أيىي مصلحة حكومية تسَت ميزانية الدولة : العموميةالخزينة 

  تتعامل  أهنابتسيَت مالية الدولة ومن شليزاهتا  مكلفةىي منشاة عامة  العمومية:الخزينة

 .5 أساسا احملاسيبتلعب الدور  أيبالنقد مباشرة  تعملبالكتابة وال 

 

 

 

                                                           

 خيرت ضيف ،الميزانيات التقديرية ،دار الجامعة ،الطبعة الثانية ،اإلسكندرية ،2552،ص:15.
5
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 .العمومية الخزينة وظائف الثاني:الفرع     

 3669غلدر بنا أن نتأمل ادلادة السادسة من قانون ادلالية لسنة لتعرف على وظائف اخلزينة العمومية        

 ةادلالية ، و الناحية االقتصاديو الذي قسم ىذه الوظائف من ناحيتُت و علا الناحية 

  فيما يليتتضمن الناحية المالية : من: 

  الدائمف أي البحث ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصر 

 على التوازن 

  احلكومية تسيَت األموال 

  تسيَت توازن الصندوق يقتضي أن تقوم  اخلزينة:توازن صندوق تسيَت

 اخلزينة 

  ببعض الوظائف ادلصرفية اليت تتضمن ذلا موارد مؤقتة تضاف        

 اىل ادلوارد اجلديدة 

  االقتصادية:الناحية من       

 أن تتدخل بدعم السياسة النقدية التوسعية و تكمن يف : بإمكاهناىي أداة ىامة للسياسة االقتصادية 

 اليت على اجلهاز ادلصريف : تشرف ىذه األخَتة على اجلهاز ادلصريف يف اطار السياسة  اإلشراف

يف كل ادلبادالت اليت تقوم هبا اخلزينة لتؤثر على اجلهاز  اإلشرافالدولة ، يتضح ىذا  علىتضعها 

 سسات االئتمانية على االكتتاب صدار السندات احلكومية و اجبار البنك و ادلؤ إك   ادلصريف

 .6يف خلق العملية  جبانب البنك ادلركزي  اإلصدارحتديد شروط عمليات و 

                                                           

  6 زلمد سامي راضي ، مدخل الحديث في استخدام الموازنات ،دار اجلامعة ،الطبعة الثانية ،اإلسكندرية ،0515،ص:195.
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 على تسيَت اجلهاز ادلايل   اإلشراف 

  حق وصاية ادلباشر على سوق القيم ادلنقولة و البورصة  

  ع ا دإيمثل صندوق امشاركة يف اذليئات االدارية و ادلؤسسات اليت تدخل يف األسواق ادلالية

  .التدابَت

  ادلقدمة للمؤسسات ادلستثمرة .االعانات 

  الدولةمنح ضمانات للقروض اليت دتنحها البنوك لبعض ادلؤسسات ادلستثمرة تبعا لتشجيع 

 ،عناصرها ومشاكلها .مهام الخزينة العمومية  الثالث:المطلب 

اخلزينة مكلفة باستالم و  تتحمل اخلزينة العمومية مسؤوليات العمليات ادلالية منها عمليات الصندوق     

  األجوررؤوس األموال و تنفيذ 

 العمومية.مهام الخزينة    :الفرع األول     

 من بُت مهام اخلزينة العمومية نذكر مايلي:              

  و النفقات ادلتوقعة  االعتمادضمان تنفيذ قانون ادلالية و القيام بالعمليات ادلالية و 

   و النفقات باإليراداتتنفيذ عمليات ادليزانية ادلتعلقة 

   تنفيذ عمليات احلسابات اخلاصة باخلزينة و ابرام قروض مع اجلمهور 

    الوالية احلزيناتالتوازن احلسايب ادلستمر يف اخلزينة ادلركزية و  بإقرارالتكفل  

 القيام بالعمليات احملاسبية و دتويل اذليئات االدارية للدولة 

  7السهر على جرد األمالك العقارية و ادلنقولة و صيانتها 

                                                           
.565محمد سامي راضي مرجع سبق ذكره ،ص: 
7
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 على توظيف األموال و االحتياطات  اإلشراف 

 الوسائل و تكوين ادلستخدم و كذلك صيانة و حفظ األرشيف إدارة 

 العمومية.عناصر الخزينة  الثاني:الفرع   

 وعلا.تتكون اخلزينة من عنصرين أساسُت      

I.  : ( عناصر نذكرىا 5من )تتكون عناصر األصول 

 : وىي أىم وسائل التمويل اليت تلجأ اليها ادلؤسسة لتدعيم  خصم األوراق التجارية

تسمح للمؤسسة بالبنك ادلتعامل مع العميل خلصمها ي خزينتها باألموال فهذه الوسيلة 

ا فنحصل على قيمة الورقة ادلالية مع اقتطاع جزء منها الذي يتمثل يف العمولة اليت يأخذى

 البنك مقابل اخلدمات اليت قدمها.

  : وسيلة لتمويل مشًتيات الزبون نقدا فيمكن االتصال بالبنك وىي خصم غير مباشر

الذي يتعامل مع ادلؤسسة ، كخصم ورقتو التجارية و بالنسبة لعمولة البنك فيدفعها 

 الزبون .

  يطرحها لالكتتابىنا تقوم اخلزينة بشراء سندات من البنوك الذي  الخزينة:سندات     

 االستحقاق.و ىذه السندات تسدد قبل تاريخ 

 : يف ىذه ادلؤسسة تقوم بتوظيف أمواذلا الزائدة بفتح حسابات بنكية ألجل  ودائع ألجل

اآلجال تكون متغَتة على حسب احتياجات اخلزينة وىي تًتاوح ما بُت شهر اىل  وىذه

 8ة سيولة نقدي إىلاحتاجت ادلؤسسة  إذاثالثة أشهر و يف حالة ما 

                                                           

5555،ص:2555األولى، بن عكنون ،،بن عكنون ،الطبعة  ، المالية العامةبعلي محمد الصغير 
8
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 هنا البنك ؽلنحها قرض اخلزينة إقبل انقضاء ادلدة القانونية ف

  ىي عبارة عن تلك األموال اجلاىزة اليت تتصرف فيها ادلؤسسة يف أي  جارية:حسابات

 وقت

حيث ال يقصد هبا استعمال بنكية يف وضعية مدينة حيث يقوم البنك بتحديد الصقف عناصر الخصوم : 

ؽلكن من خاللو للمؤسسة سحب أموال حتت ىذا الصقف ىذه العملية تستلزم وجود الثقة الكاملة بُت 

 البنك و ادلؤسسة فمن خالل احتياجات ادلؤسسة ؽلنح البنك للقاعدة قروض للخزينة تتمثل يف :

 وىي موجهة دلساعدة ادلؤسسة دلؤسسة أخرى )وىي الفًتة احملصورة للخزينة :  تسهيالت

( حيث أن حسباهتا تستطيع أن تكون  اإليراداتمابُت فًتة البيع و فًتة التحصيل على 

أن البنك يفرض عمولة اذ  نادرة كمايف حالة مدينة وىذه الفًتة قصَتة ويف حاالت 

 تتحول احلسابات التجارية اىل وضعيتها الدائمة عدة أيام على األقل يف شهر .

 : تسبيقات بنكية( ىذا النوع من القرض ؽلنح  حسابات جارية على المكشوف(

األوىل و نظرا خلطورة العملية حلسابات ادلؤسسة أن يبقى يف حالة مدينة بصفة أطول من 

إن لة ادلؤسسة و مقابل ىذا القرض فالئتمان يتوقف على دراسة البنك حلامنح ىذا ا فإن

النوع األول و يتمثل يف منح ادلؤسسة ضمانات للبنك يف شكل البنك يقتطع عمولة 

 .9و بادلقابل البنك ؽلنح تسبيقات بنكية زلفظتهاأوراق مالية اليت تغطي 

 

 

                                                           

 طارق احلاج، المالية العامة، دار الصفاء للنشر والتوزيع.الطبعة االوىل،عمان،0556،ص:05.
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 العمومية:مشاكل الخزينة الثالث:الفرع 

 وعلا : أساسيتُتمبشكلتُت  مام للخزينة يستوجب االىت اإلمجايللتحديد ادلستوى 

 للخزينة يتطلب ادلقارنة بُت تكلفة التمويل قصَت  اإلمجايلحتديد ادلستوى  إن المرودية: مشكلة

حد  أقصى إىل األموالغلب ختفيض ىذه  ادلستمرة، ولذلك األموال ومروديةللمؤسسة  األجل

 الصفر.يكون مستوى اخلزينة قريبا من  أخرمبعٌت  شلكن، آو

 األجلقروض قصَتة  إىل اللجوء إنالدورة غَت انو من ادلؤكد  أثناء تاختالال إىلفاخلزينة ادلعدومة تؤدي 

،وقد يكون  األموالالسيولة يكون اقل تكلفة من االحتفاظ بصفة دائمة بفائض من  إىل االحتياج أثناء

لتمويل االحتياجات  األجلديون قصَتة  إىلاغلابية ومن مدة اللجوء  أكثراالحتفاظ باخلزينة السالبة 

فيها رأمسال العامل ثابتا نسبيا يف الوقت الذي الدائمة، وىذه احلالة تواجهها بعض ادلؤسسات اليت يكون 

لتضخم يف زيادة ىذه الظاىرة حيث يكون يكون فيو مستوى النشاط يف ارتفاع ،دون إعلال مدى مساعلة ا

 اللجوء إىل الديون قصَتة األجل بصفة متكررة .

  على:مستوى اخلطر بالنسبة للخزينة صعب التحديد حيث يتوقف  إنالمخاطر:مشكلة 

  العامل رأمسال احتياجاتتقييم 

 .تواجد عمليات خارج االستغالل 

 )10حتوالت احمليط )اطلفاض القروض البنكية. 
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 العمومية.و النفقات العامة للخزينة  اإليرادات الثاني:المبحث 

تعترب االيرادات العامة و النفقات العامة جزء رئيسي من مفهوم ادلالية العامة و خطوة مهمة من      

 خطوات اخلزينة العمومية اليت غلب على الدولة من خالل رلالسها القيام هبا .

 وطرق تحصيلها .تصنيفاتها ، العامة  اإليراداتتعريف المطلب األول :       

تتجلى االيرادات العامة يف ادلبالغ النقدية اليت حتصل عليها اذليئات العامة للدولة من مصادر مالية          

 سلتلفة و ختصص لتغطية النفقات العامة .

 تعريف االيرادات العامة .الفرع األول :            

 تعاريف اإليرادات العامة فيما يلي : يتجلى               

ىي أداة مالية يف يد الدولة لتوجيو االقتصاد االجتماعي ، كما ىو احلال بشأن االيرادات العامة : 

النفقات العامة فالدولة تستخدم االيرادات العامة لتشجيع االستثمار يف رلاالت معينة و تثبيتها يف رلاالت 

فلم يعد االقتصادية ، كالتضخم و االنكماش ..... األزماتأخرى ، كما تستخدمها كأداة حملاربة بعض 

 دور االيرادات العامة قاصرا على تغطية النفقات بل امتد لتحقيق أىداف اقتصادية و اجتماعية معينة . 

اليت حتصل عليها الدولة مقابل اخلدمات اليت تقدمها ىي االيرادات :  لإليراداتالتعريف االقتصادي 

 بذلك تشمل دخل الدومُت العام لألفراد و ػلصلون على نفع منها سواء كان نفعا عاما أو خاصا وىي 

 .11الدومُت اخلاص و حصيلة الرسوم و 
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 تصنيفات االيرادات العامة .الفرع الثاني :   

 ؽلكن تصنيف االيرادات العامة وفق معايَت سلتلفة على النحو التايل :      

 : من حيث ادلصدر : تنقسم االيرادات العامة اىل 

  الدولة و ادلؤسسات و ايرادات أصلية )أمالك الدولة ( : ىي األموال العقارية و ادلنقولة اليت دتلكها

 اذليئات العامة سواء ملكية عامة أو خاصة .

 .) و ايرادات مشتقة حتصل عليها الدولة عن طريق اقتطاعها جلزء من األموال األفراد )الضريبة 

  العامة اىل : من حيث االلتزام : تقسم االيرادات 

  .) ايرادات اجبارية : تفرضها السلطة العامة جربا على األفراد ) الضرائب ، الغرامات اجلنائية 

  ايرادات اختيارية : حتصل عليها االدارة العامة عن طريق االختيار مثل : )الرسوم ، و القروض

 االختيارية (

  : من حيث االنتظام : تقسم االيرادات العامة اىل 

  ايرادات عادية : ىي تلك اليت حتصل عليها الدولة سنويا بصورة دورية كاءيرادات شلتلكات اخلاصة

 و الرسوم و الضرائب .

  : يقصد هبا تلك اليت حتصل عليها الدولة بصورة غَت دورية و غَت منتظمة بل ايرادات غَت عادية

  .النقدي ، و بيع جزء من شلتلكات الدولة اإلصدارتلجأ اليها الدولة يف وقت آخر كالقروض ، و 

 : من حيث الشبو مع ايرادات القطاع اخلاص : تقسم االيرادات العامة اىل 

 العامة مباذلا من اإلدارةعليها  السيادية ( حيث حتصل اإليراداتاالقتصاد العام :)  إيرادات 

 .12امتيازات السلطة العامة مثل الضرائب و الرسوم 

                                                           

00طارق احلاج ،مرحع سبق ذكره ،ص:  12  



 عموميات حول الخزينة العمومية                             الفصل األول:                  
 

18 
 

    ايرادات شبيهة باالقتصاد اخلاص : حتصل عليها االدارة مستعملة وسائل القانون اخلاص مثل

 .اإلعاناتمشروعات العامة ، القروض ،  إيرادات

 اإليرادات.طرق تحصيل الثالث:الفرع    

 عائداتتتمثل يف دخل ملكية الدولة و بائية ،اجل ادلداخلعمليات االيرادت تتم بتحصيل  إن             
 وجبايةسلتلفة للميزانية وىذا باستخدام الوسائل القانونية ادلصرح هبا لكي تقوم بتحصيل  ومنتجاتالبًتول 

بتنظيم القطاع العام تقديرات السنوات السابقة وكذا القوانُت والتشريعات اخلاصة إىلتلحا  اإليرادات  

الدولة ،تتوىل  أمالك فإيراداتبذلك ،تصة ادلصاحل احلكومية ادلخ اإليراداتىذه  جبايةوتتوىل الدولة 
 جباية أماالرسوم القضائية   جبايةمثل وزارة العدل تتوىل  األمالكحتصيلها ادلصاحل ادلشرفة على ىذه 

فيما العامة  اإليراداتالقواعد اليت تتحكم يف جباية  أىمالضرائب تتوالىا ادلصاحل ادلالية ادلختصة ،ومن 
 :   يلي

 الواقعة اليت الدين الضرييب يف ذمة ادلكلف حبيث جتعلو مدينا  وحتققتوقعت  إذا إالحتصل الضرائب  ال
يتعلق بالضريبة  والسندات، فيما األسهم أصحابعلى  اإليرادات توزيع الضرائبللسلطة العامة مثال، 

 األرباح.على القيمة ادلنقولة وحتقق 
  وىذا لتفادي  أوالبل غلب الدفع  ال يتوافق دفعهاادلنازعات يف الدين الضرييب من الضرائب

  .13تعطيل يف سَت ادلصاحل العامة  أي
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 خصائصها .و مكوناتها ،تعريف النفقة العامة المطلب الثاني :   

أعلية دراسة نظرية النفقات العامة يف الفًتة االخَتة  مع توسع دور الدولة و زيادة تدخلها  ازدادت       

 يف احلياة االقتصادية و ترجع أعليتها اىل كوهنا أداة اليت تستخدمها لتحقيق األنشطة العامة .

 .العامةتعريف النفقة  األول:الفرع        

حتقيق شخص عام بقصد  بإنفاقوبأهنا مبلغ نقدي يقوم :النفقة العامة  كتاب ادلالية العامةعرف  ي

اذليئات و االدارات العامة مبلغا معينا بغرض سد  إحدىصرف  العامة ىي عامة النفقةمنفعة 

 احلاجات العامة. إحدى

 على أهنا مبلغ من ادلال ؼلرج من  اخلزينة للدولة بواسطة ادارهتا و مؤسساهتا و ىيئاهتا  تعرف أيضا 

 حاجات عامة . إلشباعادلختلفة 

 :العامة     ىي كل األموال اليت تصرفها الدولة من ماليتها من إشباع احلاجاتالنفقة العامة 

 للمواطن         

 : التمتع هبا  األفرادتلبية احلاجيات العامة واليت يستطيع  إىلهتدف النفقة العامة النفقة العامة

على السلع  بأنفسهمينفقوه  أن،كان من ادلفروض  األفرادتوفَت جزء من دخول  إىل،وىذا يؤدي 

الدولة على السلع واخلدمات  فإنفاقاالستهالكي ،  نفاقاإلزيادة  إىلواخلدمات ،شلا يؤدي 

   للزيادة  لألفرادوىذا يعٍت زيادة ادلستوى ادلعيشي  لإلنفاقالفردي ادلعد العامة يزيد من الدخل 

 14يف استهالكهم
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 العامة.مكونات النفقات  الثاني:الفرع  

  علا:تتكون النفقات العامة من عنصرين        

  : من القانون  35التسيَت و ىي تتضمن حسب نص ادلادة  باعتمادتسمى كذلك نفقات التسيير

ادلتعلق باحملاسبة العمومية تغطية األعباء العادية الضرورية لتسيَت ادلصاحل العمومية اليت تسجل 

اليت بالنشاط العادي و اليومي لدولة و اعتماداهتا يف ادليزانية العامة لدولة ترتبط ىذه النفقات 

 مرافقها العمومية قصد اشباع احلاجات العامة . دتكنها من تسيَت

  وىي:جتمع نفقات التسيَت يف أربعة أبواب 

 ؛ اإليراداتأعباء الدين العام و النفقات احملسوبة من  .1

  ؛السلطات العمومية ختصيص .0

 ؛النفقات اخلاصة بوسائل ادلصاحل  .2

 التدخالت العمومية . .5

 تعترب ذات طابع النهائي ادلخصص لتنفيذ ادلخطط الوطٍت السنوي لتنمية وىي هيز : نفقات التج

الطابع االقتصادي و االجتماعي و االداري يف اجملال االقتصادي ت ذات عبارة عن االستثمارا

 الًتبويدية يف اجملال االداري و الفالحة و الري فاصلاز ادلنشآت القاع تستخدم أساسا يف

 .15االجتماعي و الثقايفو 
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، االجتماعي ، االقتصادي  اإلداريمن االستثمارات ادلوجهة لقطاعات النشاط  التجهيز نفقات تتكون

قطاع النقل و البناء و  دارية لدولة مثل احملروقات و ادلناجم و الري و الزراعة و اذلياكل االقتصادية و اال

 السياحة و 

دات ادلتعلقة يف نفقات التسيَت والتجهيز العتما اإلمجايلويف اجلزائر ؽلكن تقدمي اجلدول التايل ادلتعلق بادلبلغ 

 .3669اىل 3663ميزانيات السنوات  يف

      المتمثل في نفقات التسيير و التجهيز . اإلجمالييبين المبلغ  :(1-2)جدول         

 ميزانية السنة   العتمادات اإلمجايلادلبلغ 
155510555555 1665 
160255555555 1661 
201655555555 1660 
052605001555 1662 
020010011555 1665 
125010616555 1660 

05955555555 1669 
 .15ص  طبعة،بدون  األزىر، العلوم، ، دارالعامةالمالية  ،بعليزلمد الصغَت  :المصدر

وال تقتصر ىذه الظاىرة على نفقات الدولة بل نالحظ أيضا بالنسبة لنفقات اذليئات احمللية و قد  .1

 إىلالظاىرة أنظار علماء ادلالية العامة و ىم يطلقون عليها قانون "فاجنر" نسبة  جذبت ىذه

 .16فاجنر  األدلايناالقتصادي 
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 العامة.النفقات  خصائصالثالث:الفرع 

 يلي :  خصائص النفقات العامة فيماتتجلى    

 ىي مبلغ ادلالية اليت تدفعها الدولة ألجل احلصول على ادلواد و السلع و اخلدمات  النفقة العامة

 نشاطها.الالزمة دلمارسة 

  ادلعنوية العامة ىي كيانات قانونية مستقلة  فاألشخاص عام،تصدر النفقة عن شخص معنوي

 العامة.اذليئات  البلدية، الدولة،تمثل يف حتكمها قواعد القانون العام فت

  حتقق النفقة العامة مصلحة عامة و فكرة النفع العام ليست فكرة ثابتة بل ىي يف تغيَت و تطور

مستمر ، لضمان توجيو ادلنفعة العامة للغرض الذي خصصت لو توضع حدود على سلطة الربدلان 

استخدام حقو يف اقًتاح النفقات كما تفرض رقابة فعالة على السلطة التنفيذية يف  سيء يالحىت 

 . لألموالاستعماذلا 

  يف االنفاق فالدول اليت تتمتع االنتاجية و ادلوارد على قدرة الدولة  باإلمكانياتتؤثر النفقة العامة

 بثروات طبيعية كبَتة تستطيع أن تتوسع يف االنفاق بدرجة عالية .

 االقتصادي و ذلك زيادة يف االنتاج الوطٍت بطريقة مباشرة مثل  النشاطَت النفقات العامة على تأث

على العمل ، و على  األفرادالنفقات االستثمارية و الزيادة بطريقة غَت مباشرة مثل زيادة قدرة 

 17االدخار . 
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 العامةالميزانية  الثالث:المبحث 

السلطة التنفيذية أن تنفقو و أن حتصلو من مبالغ خالل فًتة زمنية زلددة  تعترب ادليزانية سجال دلا تتوقع    

   ت و ادلبالغ ادلرسومة لكل منهما تقدر عادة بنسبة واحدة و تعكس ادليزانية مبا تتضمنو من نفقات و ايرادا

 تهاو أهميالميزانية العامة : تعريف المطلب األول 

لتغطية ىذه  احلاجات العامة و االيرادات الالزمة  إلشباعتقدير النفقات الضرورية  إىلهتدف ادليزانية العامة 

 .النفقات 

 العامة.تعريف الميزانية  األول:الفرع       

  أهنا:ؽلكن تعريف ادليزانية على            

ادليزانية ىي نظرة توقعية .تكون سنة عن مدة مقبلة غالبا ما توقع و اجازة للنفقات العامة و االيرادات العامة

 .من السلطة إلجازةختضع لنفقات و ايرادات الدولة عن مدة مقبلة 

  تتشكل ادليزانية العامة للدولة من االيرادات  3681من قانون ادلالية اجلزائري لسنة  9حسب نص ادلادة(

 شريعية و التنظيمية و النفقات النهائية لدولة زلددة سنويا مبوجب قانون ادلالية و ادلوزع وفق االحكام الت

 . هبا( ادلعمول 

  الدائمة  األعباءمعناىا أن ادليزانية تعترب كمسند ذو طبيعة زلاسبية تصف فقط ادلوارد و 

 .18للدولة           
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 العامة.أهمية الميزانية  الثاني:الفرع 

 فيما يلي :احي خاصة السياسية و االقتصادية تظهر أعلية ادليزانية العامة يف سلتلف النو       

عمل يستعملها الربدلان لتأثَت على ادليزانية وسيلة ضغط  إعداد يعترب السياسية:من الناحية  .1

 هنج سياسي معُت إلتباعحىت رفضها حىت تضطر احلكومة أو  ااحلكومة سواء من حيث تعديله

 السياسية واالجتماعية.حتقيقا لبعض األىداف 

تساعد يف أداة توجيو االقتصاد القومي حيث مل تعد ادليزانية  إدارةىي من الناحية االقتصادية : .0

القومي ويف  أرقاما و كميات كما كانت يف ادلفهوم التقليدي بل ذلا أثار يف كل من حجم االنتاج

فادليزانية العامة تؤثر و تتأثر هبذه القطاعات ، مستوى النشاط االقتصادي بكافة فروعو و قطاعاتو 

 إلشباع( ،  اإليراداتالعامة و زلتوياهتا )النفقات و االقتصادية ، فغالبا ما تستخدم الدولة ادليزانية 

 احلاجات العامة اليت يهدف االقتصاد اىل حتقيقها .

االقتصادية بكل ظواىرىا من  األوضاعللدولة )ادليزانية ( و  ادلايلفالعالقة وثيقة بُت النشاط 

 تضخم و انكماش و انتعاش .

يصبح من ادلتعذر فصل ادليزانية العامة عن اخلطة االقتصادية و خاصة بعد أن أصبحت  حبيث

 .19.االقتصاديةادليزانية أداة مهمة من أدوات حتقيق أىداف اخلطة 
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 ، وعناصرها .العامة الميزانية  مبادئ الثاني:المطلب 

 . يف الدورة االقتصادية الكبَت التأثَتذلا  إذىامة يف السياسة االقتصادية  أداةادليزانية العامة        

          . الفرع األول : مبادئ الميزانية العامة   

 :و ىي مبادئتقوم ادليزانية العامة على مخس           

 احًتام قاعدة السنوية  إطاروىي دتكن الربدلان من مراقبة احلكومة يف   الميزانية : سنويةأ مبد 

يقر و يرخص قانون "يلي  ادلتعلق بقوانُت ادلالية على ما 38 -39من القانون رقم  1تنص ادلادة  حيث       

رلمل موارد الدولة و أعبائها و كذا الوسائل ادلالية اآلخرى و ادلالية لسنة بالنسبة لكل سنة مدينة ، 

ادلخصصة لتسيَت ادلرافق العمومية كما يقر و يرخص عالوة على ذلك ادلصاريف ادلخصصة لتجهيزات 

 ".العمومية و كذلك النفقات بالرأمسال 

 تيتها يف ىو ادراج كافة االيرادات و النفقات العامة يف بيان واحد دون تشالوحدة :  أمبد

الوحدة عدة مزايا منها سهولة معرفة ادلركز ادلايل للدولة ، و كذلك سهولة  أدلبدبيانات سلتلفة و 

 .20و سوء التصرف يف األموال االحاطة حبسن أ
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 و الثاين بالنفقات  باإليراداتقسمُت أوذلما خاص يعٍت أن تتضمن ادليزانية العمومية :  مبدأ

 رقسم مستقال عن اآلخيث يظهر كل دون الربط حب

أن تعيد يف باب االيرادات من ادليزانية كل األموال بناءا على ذلك فالقاعدة العمومية توجب و 

يد يف قمهما كان نوعها ومصدرىا ، و أن تاليت مت احلصول عليها حلساب اخلزينة العمومية 

 .وميةباب النفقات العامة كل األموال اليت تصرف من حساب اخلزينة العم

 لة النفقات العامة ، غَت وذلك أن تتساوى حصيلة االيرادات العامة مع حصيالتوازن :  مبدأ

يل يف التقليدية اذ تلجأ بعض الدول اىل أسلوب العجز ادلا ادلبادئالتوازن يعترب من  أأن مبد

ادليزانية زلققة دلبدأ التوازن اذا زاد  تعتربال عٌت آخرمبوف معينة ر ادليزانية نتيجة معطيات وظ

 العامة فهذا يعرب عن وجود عجز يف ادليزانية . اإليرادات إمجايلامجايل النفقات العامة عن 

 ؼلصص نوع معُت من االيراد لتغطية نوع معُت من االنفاق  اليعٍت عدم التخصيص :  أمبد

 . 21مبدأ عدم التخصيصمثل ختصيص رسوم السيارات الصلاز الطرق فهذا يتعارض مع 
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 .العامةعناصر الميزانية  الثاني: الفرع

اليت تقوم عليها ادليزانية العامة للدولة  الركائز و العناصر أىممن خالل التعاريف السابقة نربز         
 :فيمايلي

  تقديرات لنشاط السلطة التنفيذية يف  أو:تعترب ادليزانية مبثابة توقعات تقدير والتنبؤالعنصر

قائم ،ولكنها تقديرا دلا عن حدث فعلي  ترمجةاجملال ادلايل دلا ستنفقو يف ادلستقبل فهي ليست 

مايل تقديري  جدول،وبالتايل فهي  واجلباية اإلنفاقعن مستقبلية  حداثأمن  ينظر إجراؤه

نفقات السنة ادلقبلة حيث يعتمد يف عملية التقدير على البيانات اخلاصة بالسنوات  إليرادات

 السابقة 

العامة  واإليراداتادلايل مبا تتضمنو من تقديرات حلجم النفقات  األداءمبثابة  ومن الناحية االقتصادية ىي

 االقتصادية.االختبارات خالل فًتة زمنية مقبلة ومنو صلد السلطة التنفيذية نفسها يف ادلفاضلة بُت 

  اليت تستخدمها  واإلداريةادلالية  اإلجراءاتمن  رلموعةتتضمن ادليزانية : اإلداريالعنصر

والتنظيمية وبذلك تعد  اإلداريةادليزانية من الناحية  إعدادالتنفيذية .فهي اليت تتوىل السلطة 

اليت يتطلبها تنفيذ ادليزانية على سلتلف  بالقراراتادلتعلقة  ادلسؤولياتمبثابة عمل مبقتضاه توزع 

 السلطة التشريعية . إشرافالتنفيذ حتت  األجهزة يف وضع يضمن سالمة

                  وإظلاال من جهة ادلوضوع فحسب  إداريافادليزانية تعترب رغم موافقة السلطة التشريعية عليها عمال         

لدولة وىذا اختصاص  نفاقواإل اإليرادلتنظيم  التنفيذيةتعد خطة السلطة  أهناحيث  أيضاجهة الشكل من 

 .إداريةوالسلطة التنفيذية دتارس اختصاصاهتا يف شكل قرارات اختصاصاهتا.من 
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  اعتماد وموافقة السلطة التشريعية ذلذه التوقعات ويكون  يكمن ىذا العنصر يف:القانونيالعنصر

صادر  ألنوتشريعا من جهة الشكل فقط  ادليزانية، يعدقانون يعرف بقانون ربط  بإصدارذلك 

 .22القوانُتعن السلطة التشريعية يف الشكل اليت تصدر فيو 

غَت قابلة للتنفيذ ،بل تكون يف حكم مشروع وبعد ذلك  أيىذه التقديرات والتوقعات ال تكون هنائية ، إن
تنفيذىا ادلختصة تصبح يف حكم القانون وبعد ذلك يتم  التشريعيةلطة ة عليها من طرف السيكون ادلصادق

 اإللزامصفة القانون على ادليزانية العامة لو نتيجة ىامة تتبعها مباشرة وىي صفة  وإضفاءحبكم القانون ،
  بل ومراقبتها من طرف السلطة التشريعية يف تنفيذه. بإتباعوبالتطبيق فتصبح احلكومة ملزمة 

 والتصديق عليها عملية عرض ادليزانية على اجمللس الشعيب دلناقشتها  إن ي :العنصر السياس
صفة القانون على ادليزانية ،ولكن ىي يف نفس الوقت تعرب عن تفوق السلطة  إعطاءىي مبثابة و 

 أوقبوذلا  إماثالث خيارات ، أمامواجمللس  نيف أالتشريعية عن السلطة التنفيذية ،ويظهر ىذا 
ىذا اجمللس مراقبة تنفيذ  أعطىادلشروع  إنتعديلها . والتفوق الثاين يكمن يف  أورفضها 

انو  التنفيذي حيثعلى اجلهاز درجة التفوق السياسي للجهاز التشريعي  مابُت ادليزانية، وىذا
 تبقى قوة الربدلان من قوة احلكومة 

 حبيثالدولة احلديثة وىو الفصل بُت السلطات  مبادئيزانية تساىم يف حتقيق احد ومنو فادل            
 التشريعية مراقبة احلكومة وادلصادقة عليها  للسلطةختول 

ولكن من سلطة الربدلان ادلوافقة على ىذه التوقيعات  التقديرات بإجراءفاحلكومة ىي اليت تقوم      
 .23بتنفيذىا تعود للحكومة  أن،قبل  وإجازاهتا
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 خالصة:

الًتقب ادلستمر حلركة  يف اخلزينة العمومية ىو درجة دقتها و ختطيطها و شيءان أىم        

مقدار زلدد للنفقات العامة و ادليزانية العامة هبدف اشباع مجيع الرغبات و الًتكيز على مجيع و  االقتصاد 

 اجملاالت .

و ىذا يتضح كيفية استخدام الرشيد للنفقات العامة لتحديد األىداف ادلرسومة لضمان السَت احلسن 

 ادلؤسسة.لعمليات 

فهيا و انهتاز الفرص  يف جمال  و للوصول اىل التسيَت األمثل للخزينة غلب تقليص ادلخاطر اليت ؽلكن الوقوع  

 . التمويل
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 تمهيد :

على تأدية الدور الكبري يف دفع عجلة التنمية االقتصادية أي بلد و تزداد  ةتعمل اطتزينة العمومي         

لتمويل الدول ، و  األؾتعأمهيتها يف البلدان النامية باعتبارىا اظتصدر الرئيسي و اظتمول األساسي و 

 تقالاالنتوزيع الدخل وكذا  ةإعادو  اإلنتاجيةتوسيع نطاق الطاقة  إىلباعتبار التنمية االقتصادية هتدف 

الدور الفعال اليت تقوم بو الدولة يف تسيري  إىلمرحلة النمو االقتصادي و هبذا تصل  إىلمن حالة الركود 

 جوة يف عملية التنمية االقتصادية يف اطتزينة العمومية .ر ط االقتصادي و حتقيق األىداف اظتغترى النشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دور الخزينة العمومية في تفعيل التنمية االقتصادية.      الفصل الثاني :                
 

32 
 

 االقتصادية.عموميات حول التنمية  األول:المبحث  

     أصبحت العنصر  العلمي والتنمية االقتصادية أصبحت الشاغل لالقتصاديني و رجال البحث         

االىتمام الكبري الذي توليو اضتكومات من  إىلسواء على النطاق احمللي أو الدويل و ىذا راجع  لاظتتداو 

 االقتصادي.أجل التطور الفكري 

 أبعادها.مفهوم التنمية االقتصادية و  األول:المطلب        

تعددت مفاىيم التنمية االقتصادية بتعدد رجال االقتصاد و من أىم التعاريف و األبعاد           

 . فيما يلينسلط عليها الضوء 

 االقتصادية.مفهوم التنمية  األول:الفرع           

 يتجلى مفهوم التنمية االقتصادية يف عدة تعاريف نذكر منها مايلي :           

كلي   إطارالشامل للتنمية و تتضمن ىذه اظتبادرة بلورة  اإلطارأعلن البنك الدويل مبادرة  6991 يف عام 

 يتكامل فيو اصتانب االقتصادي و اظتايل الكلي مع اعتيكل االجتماعي و البشري 

على أهنا عملية حتويل اجملتمع من العالقات التقليدية و طرق : ينظر البنك الدولي للتنميةحيث 

ؾتاز طرق أكثر حداثة ، و يرى البنك أنو لن يتسري ا إىلالتقليدية  اإلنتاجالتقليدية و طرق  التفكري 

 وإنعاشر  و ختفيف الفقمشلت التنمية حتسني مستويات اضتياة كالصحة و التعليم  إذا إالىذه التنمية 

 .1االقتصادية   التنمية
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ىي اليت مبقتضاىا يتم االنتقال من حالة التخلف اىل حالة التقدم و ىذا االنتقال : التنمية االقتصادية

 صتوىرية يف البيانات االقتصادية العديد من التغريات اصتذرية و ا إحداثمبقتضى 

من تعين حتقيقا يف الزيادة الًتاكمية السريعة و اظتستمرة يف متوسط نصيب الفرد :االقتصاديةالتنمية 

 معينة.اضتقيقي خالل فًتة زمنية الوطين  الدخل

ىي الرفع يف مستوى التقدم : و بصفة عامة و خالصة على ما سبق فاءن التنمية االقتصادية

 االقتصادي بوسائل ناجعة للخروج من حالة الركود.

 :أبعاد التنمية االقتصادية الثاني:الفرع 

 كاأليت:ؽتا تقدم يتضح لنا بأن مفهوم التنمية االقتصادية يتضمن أبعاد ؼتتلفة و متعددة تشمل         

 أن التنمية ىي نقيض التخلفحقيقة يستند ىذا البعد على  البعد المادي للتنمية : .2

و بالتايل فاءن التنمية تتحقق من خالل التخلص من شتات التخلف و اكتساب 

اطتصائص السائدة يف البلدان اظتتقدمة أن مفهوم اظتادي للتنمية االقتصادية يبدأ بًتاكم قدر 

ة من رأس اظتال الذي يسمح بتطوير التقييم االجتماعي للعمل ، أي التحول من الصناع

السلعي و تكوين  اإلنتاجالصناعة اآللية و على النحو الذي حيقق سيادة  إىلاليدوية 

  حتقيق عدد  إىليعرف جبوىر التنمية فالبلدان اظتتخلفة حتتاج  و ىذا ما السوق الداخلية

 .2حتقق التنمية  لكيمن العمليات 
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 :وىذه العمليات ىي    

  الرأشتايل.حقيق الًتاكم 

  تطوير التقسيم االجتماعي للعمل 

  السلعي  اإلنتاجسيادة 

  عملية تكوين السوق القومية 

الشك أن اصتانب االقتصادي للتنمية ذو صلة وثيقة جبوانب البعد االجتماعي للتنمية :  .1

أن مفهوم التنمية و  يف اجملتمع وىي اصتوانب االجتماعية و الثقافية و السياسية ، األخرىاضتياة 

من ناحية البعد االجتماعي تعرب عن مؤشرات مادية و غري مادية تشمل التقدم التكنولوجي 

تأىيل اظتهارات  إعادةاظتادي و سرعة االتصال و زيادة السكان و  اإلنتاجالسريع و زيادة 

 الفردية .

الجتماعية و االجتاىات و أما اصتوانب البعد االجتماعي للتنمية فتتمثل يف تغريات يف اعتياكل ا

الفقر اظتطلق و أصبح ىدف  إىلالدخول السكان و اظتؤسسات القومية و تقليل الفوارق يف 

 اإلنسان.اضتاجات األساسية و بذلك أصبحت التنمية ىي يف تنمية  إشباعالتنمية 

التنمية تشًتط التحرر و االستقالل االقتصادي و يتضمن البعد  إن للتنمية:البعد السياسي  .0

 تبعية االستعمارية اظتباشرة جانب ال إىلالسياسي للتنمية التحرر من التبعية االقتصادية 

    التكنولوجيا،كان الواقع قد فرض البلدان النامية االستعانة باظتصادر األجنبية من رأشتال و 

السيطرة  إىلالداخلية حبيث ال تقود  لإلمكانياتأن ىذه اظتصادر جيب أن تكون مكملة  إال

 .3على االقتصاديات البلدان النامية 
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فكرة التنمية و التعاون الدويل يف ىذا اجملال قد فرضت نفسها على  إن للتنمية : الدوليالبعد  .5

ظهور اعتيئات الدولية ، كالبنك  إىلتبين التعاون على مستوى الدويل و  إىلاجملتمع الدويل 

 تسمية عقد  6916يف عام تحدة الدويل و صندوق النقد الدويل  عتذا فقد أطلقت األمم اظت

كما شهد عقد  %7التنمية األول و الذي استهدف حتقيق معدل النمو االقتصادي يبلغ 

كذلك و  للتجارة و التعريفة اصتمركية   ( االتفاقية العاظتيةGATT)الستينات نشأة منظمة القات 

أي مؤدتر األمم اظتتحدة للتجارة و التنمية و هتدف ىذه (Unctad)نشأة منظمة االنكتاد 

 حتقيق عالقات دولية أكثر تكافؤ إىلاظتنظمات رتيعها 

مولد حضارة جديدة  إىليفضي  إذ مفهوم التنمية مفهوم واسع البعد الحضاري للتنمية : .4

يعترب البعض بأن التنمية مبثابة مشروع هنضة حضارية فالتنمية ليست غترد عملية اقتصادية و 

 . 4 اإلنسانيةتكنولوجية بل ىي عملية بناء حضاري تؤكد فيو اجملتمعات شخصيتها و ىويتها 
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 الرئيسية . وأهدافها،االقتصاديةمستلزمات التنمية  الثاني:المطلب 

             إنتاج أو لإلنتاجاالقتصادية  اإلمكانيةيف تتحقق التنمية االقتصادية عندما يكون ىناك زيادة                

  االقتصاد الزيادة من السلع .                

 . : مستلزمات التنمية االقتصادية ولالفرع األ                

    : فيما يليالتنمية االقتصادية تتطلب العديد من اظتستلزمات الضرورية الؾتاز مهامها و تكمن  إن      

يؤكد رتيع االقتصاديني على األمهية الكبرية لًتاكم رأس اظتال يف تراكم رأس المال : ( 1  

وفر حتقيق التنمية و يتم الًتاكم يف رأس اظتال من خالل عملية االستثمار و اليت تستلزم ت

وأن جوىر الًتاكم رأس اظتال ديكن يف حقيقة أن مثل حجم مناسب من اظتدخرات اضتقيقية 

السلع و ديكنو من أن حيقق معدال عاليا للنمو ، و  إنتاجىذا الًتاكم يعزز من طاقة البلد على 

 السلع الرأشتالية تتوزع بني عدة أنواع فمنها ماىو على شكل مصانع و مكائن .... وكخالصة

اظتزيد من الثروة و يعترب رأس اظتال  إنتاجعلى ذلك ديكن تعريف رأشتال بأنو ثروة تستخدم يف 

 جانب عنصر العمل إىلو النمو  اإلنتاجأحد أىم عناصر 

تعين القدرات و اظتواىب و اظتهارات و اظتعرفة لدى األفراد و اليت تدخل   البشرية:لموارد ا (2

عب اظتوارد البشرية دورا مهما جدا يف عملية التنمية حيث و تل اإلنتاجيةكمستلزم يف العملية 

 .5و ىو وسيلتها يف نفس الوقت  ىو غاية التنمية اإلنسانأن 
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الوسيلة  ىو اإلنسانحيث أن  اإلنسانن اعتدف النهائي عتذه األخرية ىو رفع مستوى معيشة إف

وارد و من ىنا تتبني أمهية اظت اإلنساينذتار التنمية ناجتة عن النشاط  إنالتنمية و  وينفذ عملية

 .البشرية يف عملية التنمية

ن التنمية اظتوارد البشرية ترتبط بًتاكم إادية مرتبطة بًتاكم رأس اظتال فأن التنمية االقتص كما

مرتبط بالتعليم و التدريب ، واليت تنعكس على الناتج الوطين و مستوى رأس اظتال البشري 

 للموارد االقتصادية الكفءاالستغالل  إىلؽتا يؤدي  ةاإلنتاجي

و التغري يف اظتنتج ، و قد يعين ذلك حتسنا  باإلنتاجالتقدم التكنولوجي يعين تغريا يف اظتعرفة اطتاصة  إن

يف اظتنتج القدمي أو ظهور منتج جديد حيث أن التنمية االقتصادية تتطلب زيادة يف مقدار السلع و 

 للوحدات اظتنتجة . اإلنتاجيةاطتدمات اظتنتجة و ىذا بدوره يتطلب توسيع الطاقات 

 الطبيعية،ىبات األرض تعرف اظتوارد الطبيعية بأهنا العناصر األصلية اليت دتثل  الطبيعية:الموارد .3

يف بيئة الطبيعة و اليت يتمكن من أن ينتفع هبا فاظتوارد  اإلنسانوتعرف أيضا بأهنا أي شيء جيده 

 بطريقتني:الطبيعية توفر قاعدة التنمية الصناعية 

  ىو اضتال يف استخراج اظتعادن مواد اطتام ، كما  بإنتاجدتكن البلد من توسيع نشاطو الصناعي

 السلع الضرورية للتنمية . الستزادتصديرىا ، و اليت توفر للبلد العمالت األجنبية و 

  سلع هنائية  إىلدتكن البلد من أن ينتج مواد اطتام و يصنعها و حيوعتا 

  مت استغالعتا بشكل  إذاو كخالصة على ذلك ديكن القول بأن اظتوارد الطبيعية مهمة للتنمية

 .6مناسب

                                                           

  6ىشام ػتمود االقداحي ،معالم االستراتيحية لتنمية االقتصادية ،مؤسسة الشباب ،الطبعة األوىل ،اإلسكندرية ،1339،ص:293.
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امال و كلما زادت اظتوارد الطبيعية يف البلد و مت استغالعتا بشكل جيد كلما كان ذلك حافزا و ع

  تنميةالمساعدا على النمو و 

 باإلنتاجالتكنولوجيا تعين باختصار معرفة كيفية القيام  التكنولوجي:التكنولوجيا و التقدم .4  

 ن التكنولوجيإالعلمية و بعبارة أوسع و شامل فن ىذه اظتعرفة الفنية تستند على اظتعرفة إبطبيعة اضتال فو 

دتثل اظتعرفة العملية اليت تستند على التجارب و على النظرية العلمية اليت ترفع قدرة اجملتمع على تطوير 

التكنولوجيا جديدة أفضل بالنسبة للمجتمع ، و  أساليب إىلو التوصل  اإلنتاجيةأساليب أداء العمليات 

تتكون و تقدم أي بلد اقتصاديا ،و  اإلنتاجفهي تلعب دورا حاشتا يف منو  اإلنتاجمستلزمات  إحدىىي 

، و اظتعدات أو قد  كاظتكانالتكنولوجيا يف حزمة من العناصر اليت قد تكون متضمنة يف السلع الرأشتالية  

ت الرأشتالية بل تكون متضمنة يف لبشر ، و تأخذ اظتهارات احملسنة بالنسبة تكون غري متضمنة يف اظتعدا

 : اآلتيةن التكنولوجيا تتضمن العناصر إومنو ف، اإلدارةللعمل و 

 . اظتعرفة التكنولوجية اظتتجسدة يف األشياء اظتادية 

 . اظتهارات اظتنبثقة عن األشخاص العاملني 

 االخًتاع و العالمات التجارية . تبراءا 

  7اظتعرفة غري اظتسجلة. 

  

                                                           

  7 رتال جودان، التنمية االقتصادية،دار الصفاء،الطبعة األوىل،عمان،1331،ص:00.
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 ( مستلزمات التنمية االقتصادية 2- 1 ) شكل 

 

 

 

 

 

 

 المصدر:مدحت القر  

 

 

 

 .202:، ص1335، األردن، ألوىل ، الطبعةوائل لنشر والتوزيع دار، تصاديةاالقالتنمية ، مدحت القريش: المصدر

  

 

 

 مستلزمات التنمية االقتصادية

 

 التقدم التكنولوجي مورد الطبيعي مورد البشري تراكم رأس المال

المناسب  ر حجمتوف
رات خمن المد
 الحقيقة.

على عزيز طاقة البلد ت
السلع. إنتاج  

هو أحد عناصر 
 والنمو. اإلنتاج

 تلعب دور مهم في 
.ةعملية التنمي  

 رفع مستوى المعيشي.

.لكفؤاالستغالل   

 المورد البشري.

يعتبر حافزا وعامال 
 على النمو مساعدا
 والتطور.

مكين البلد من توسيع 
 نشاطه الصناعي

مواد خام التي  بإنتاج
توفر للبالد عمالت 

 الستيراد أجنبية
لع.الس  

التكنولوجيا هي 
 مستلزمات االنتاج .

براءة اختراع والعالمات 
 التجارية.

 تحسين في المنتج.

توسيع الطاقات 
للوحدات  اإلنتاجية
 المنتحة.
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 للتنمية االقتصادية األساسية األهدافالفرع الثاني :                    

الرئيسية للتنمية االقتصادية لوضع اطتطة االقتصادية حىت يكتب  األىدافتتمثل                                 

 : فيما يليعتا النجاح 

  اليت  واإلنتاجيةالتنمية االقتصادية  أىدافاظتتاحة وتنمية ىذه اظتوارد مبا خيدم وحيقق تطوير موارد

 اظتعيشية.سامهت فعال يف زيادة مستويات 

  للتخفيف من حدة تكون لديها رؤية مستقبلية عن كيفية تنمية ىذه اظتوارد  أنالبد على الدولة

 .اإلنتاج اتوإمكاني األفراد احتياجاتاظتشكلة بني 

  التعرف على  إىل:هتدف دراسة اظتوارد االقتصادية العامة للخريطة العامل االقتصادي الصورة

،كما تكمن دراسة اظتوارد االقتصادية من معرفة حجم الصورة العامة للبناء االقتصادي العاظتي

اظتتخلفة للسلع ومن تتحدد مناطق التصدير التجارة يف العامل حيث توضح مدى حاجة الدول 

 اظتختلفة . التجارةواالسترياد وطرق 

  تقدير قوة التكتالت االقتصادية  العاظتية :هتدف دراسة اظتوارد االقتصادية بسوء توزيعها على

 إىل حدىكتل اقتصادية تسعى  كل كتلة على   إىلانقسام العامل  إىل أدىاظتستوى العاظتي ؽتا 

بينها وتساعد دراسة اظتوارد االقتصادية على فهم وتقدير قيمة  حتقيق االكتفاء الذايت فيما

 8التكتالت االقتصادية 

 

                                                           

  8  كمال الدين عبد الغين اظترسي ،الخروج من فخ العولمة ،اظتكتب اصتامعي اضتديث ،الطبعة األوىل ،اإلسكندرية،1331،ص:23.
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  الذي  األساسيالتنمية االقتصادية يف الدول والغرض  أىدافزيادة الدخل القومي :يعترب من

 الفقر إالقيام بالتنمية االقتصادية يف الدول  ىو فقرىا ، وال سبيل للقضاء على ال إىليدفع البالد 

 .والكفاءات اكرب األموالذلك بزيادة رؤوس بزيادة الدخل القومي ، و 

  االجتماعية يف عملية التنمية  اإلبعادتقليل التفاوت يف الدخول والثروات : يعترب ىذا اعتدف من

 إن إالاالقتصادية من اخنفاض الدخل القومي ، وىبوط متوسط نصيب الفرد من ىذا الدخل 

بالعدالة  األغلبيةعدم شعور  إىلوالثروات ، وىذا يؤدي  الدخولىناك فوارق كبرية يف توزيع 

يعترب التفاوت يف توزيع الدخول والثروات من بني  إنوعلى ذلك فليس من اظتستغرب  االجتماعية

 حتقيقها . إىلتسعى التنمية االقتصادية  إناعتامة اليت حيب  األىداف

 قاعدة واسعة تسعى يف اظتادي للتقدم ؽتثال يف  إنللتقدم :يف التنمية االقتصادية حيب  أساس

يت دتد االقتصاد القومي باحتياجات ببناء الصناعات الثقيلة وال إال،واليايت ىذا  يللهيكل اإلنتاج

 اإلنتاج . إعادةالالزمة لعملية 

 الصناعة دفعة قوية من اجل تلبية  وإلعطاءللقضاء على حالة التخلف  من اإلنتاج الرفع

 االقتصادية.حاجيات السوق لتنمية 

  9كامال بالتنمية االقتصادية  دياناإتوفر القيادة السياسية الواعية الراشدة متخصصة عتا 

 

 

 

                                                           

.223سبق ذكره،ص: مرجعالدين عبد الغين اظترسي ، كمال   9  
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 .االقتصاديةالتنمية  تطبيقات الثاني:المبحث   

السري و   اإلنتاجيةة كالزيادة يف الطاقة تعترب التنمية االقتصادية أهنا الوسيلة الناجعة لألىداف احملدد                

 السليمة لتحقيق األىداف اظترجوة اإلسًتاتيجيةاالقتصادي الختيار اضتسن للنشاط 

 مواردها.تمويل ، و االقتصاديةعناصر التنمية  األول:المطلب                 

         عن اظتشكل  رؤية مستقبلية تكون لديها أندولة البد  أيلكي تكون تنمية اقتصادية يف                       

   االقتصاد        

   االقتصادية.عناصر التنمية األول:الفرع          

     عوامل أخرى تنفرد  إىل إضافةتشمل رتيع العناصر اليت انطوت على عملية النمو                 

 هبا عملية التنمية كالتايل :                          

  : توسع النطاق الطاقة  إىلالتنمية االقتصادية هتدف تغير في الهيكل و البنيان االقتصادي

ضرورة االىتمام بالزراعة يتعني االىتمام بالصناعة ، و بذلك يزيد الناتج  إىل باإلضافة اإلنتاجية

تبعيتها للعامل فرص العمل ، وتتحرر الدولة من  يف اجملتمع و تزداد اإلنتاجاحمللي و يتنوع 

بصورة  اإلنتاجيةزيادة طاقتو  لىال الصناعي و يساعد عاطتارجي و ال شك أن تتقدم ف اجمل

 .10ذاتية

                                                           

  10 حسن كرمي زتزة ،العولمة المالية والنمو االقتصادي ،دار الصفاء ،الطبعة األوىل ،عمان ،1322، ص:223.
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 الفقرية، توزيع الدخل ظتصاحل الطبقة  إعادةتعمل التنمية االقتصادية على  الدخل:توزيع  إعادة

فقضية توزيع الدخل يف القضايا اظتلحة و اليت تستدعي ضرورة العمل على معاصتتها ألن العديد 

 زيادةمن الدول قد تنجح ف حتقيق معدالت عالية النمو و ما يًتتب على ذلك 

أن معظم تلك الزيادة تتأثر هبا الطبقة الغنية يف الوقت الذي ال حتصل  إالالناتج احمللي  إرتايلمن كبرية 

أن تصاحب النمو االقتصادي  أولوياهتان من إا يف حالة التنمية االقتصادية ففيو الطبقات الفقرية ، أم

 توزيع الدخل لصاحل الفقراء . إعادةيف 

 : إعطاءبنوعية السلع و اطتدمات اظتنتجة و ضرورة االىتمام  االهتمام بنوعية السلع 

الطبقات الفقرية كالسلع الغذائية  إليهاحتتاج األولويات لتلك األساسيات ، و على األخص 

 تعليمية و اجتماعية  منعدماتاطتدمات األساسية  إىل إضافةالضرورية و اظتالبس و اظتساكن 

   الفرع الثاني : موارد التنمية االقتصادية .

 فيما يلي:دتويل اظتوارد التنمية االقتصادية  يتمثل

  : االدخار  أوعتماتتكون مصادر التمويل احمللي من شقني رئيسيني التمويل بالموارد المتاحة

   اإلجباري االدخارعتيئات واظتؤسسات مبحض رغباهتم ،وا األفراديقوم بو  ام االختياري وىو

فارق بني النوعني من  جد.وال يو   إرادهتممن قبل قوة خارجية عن  األفراديفرض على  ىو ما

     بإتباعيف كل منهما  التأثريوكل خالف ينحصر يف مدى  رأشتالنظرا لتكوين جهة 

  11السياسة 

                                                           

  11 إديان عطية ناصف، اقتصاديات الموارد والبيئة، دار منهور، الطبعة الثانية، اإلسكندرية ، 1332،ص:233.
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  اظتنشات اظتالية يف تزويد قطاع  أىمبشكلها اظتختلف  اظتصارف تعترب: التمويل المصرفي

 م كفاية مواردىا الذاتية .نظرا لعد اظتتنوعةتمويلية باالحتياجات ال األعمال

كل من القروض الطويلة   إىلاحتياجاهتا  عاما أو خاصا أي تتمثلكان   واءس األعمال 

 .12 األجلواظتتوسطة والقصرية 

  عن وفاء  بارير احمللية بشقيها االختياري واإلجلعدم كفاية اظتصاد نظرا : األجنبيالتمويل

 إىلتلجا  فإهنانظرا لوجود فجوة ادخار واسعة  أيحباجات االستثمار يف الدول النامية ،

الدول ختطط للتوسع يف  إنوىذا يبني اضتصول على التمويل اظتطلوبات من اظتصادر اطتارجية 

 ، استثماراهتا

  األخرىالشركات اظتتعددة اصتنسيات عن الشركات  تلف:  خت الجنسياتالشركات المتعددة 

 متقدمة اقتصاديا ويكون نشاطها يف يف بلدىا  ،عادة الدولة رئيسيايكون لديها مقرا  أنيف 

 ميني واستخدام مااظتتحدة والكثري من االكاد األمم،وبفضل خرباء  أكثر أواطتارج الدولة 

تعددة اصتنسيات ويوجد يف الوقت اضتاضر يسمى الشركات عرب القارات بدال من الشركات اظت

واليابان وبعض  األوروبيةوالدول  األمريكيةالواليات اظتتحدة  باآلالفالعديد منها والذي يقدر 

الدول النامية مثل الربازيل ،وعمليات ىذه الشركات على قدر كبري من الضخامة ويف منو 

من ستس  أكثرالسبعينات  أواخريف  األمريكيةفبلغت صادرات فروع الشركات  مستمر

 .13امل فهي تساىم يف عملية التمويل عامل يف العمليون 52صادرات وتستخدم 

 

                                                           

.222ص: ذكره،إديان عطية ناصف، مرجع سبق   12  
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 االقتصادية.التنمية وجوانب  ، وأساليب سلبيات الثاني:المطلب   

     االقتصادية.سلبيات التنمية األول:الفرع        

حتول دون حتقيق التنمية االقتصادية و صفها ىناك العديد من السلبيات و اظتشاكل اليت             

 رجال اظتال و االقتصاد كاآليت :

  االقتصادية:المشاكل 

 من أىم العقبات االقتصادية اليت تواجو التنمية االقتصادية ىي:           

  تفشي ظاىرة االقتصاد اظتزدوج يف البلدان النامية يعين عدم وجود قنوات االتصال االقتصادي

 قطاعني اقتصاد متقدم و اقتصاد متخلف .مابني ال

هنا تواجو مشكلة ندرة رؤوس األموال و ترجع إف االقتصاديةيعطي مثال عن اصتزائر يف عملية التنمية 

أمام حتقيق االستثمار  مشكلة ضعف مستوى االدخار لدى األفراد اليت تقف بدورىا عائق إىلالندرة 

 لذا سخرت اصتزائر قطاع احملروقات باعتباره أىم مورد مايل 

  اىتمام القطاع الزراعي بالرغم من أنو ثروة طبيعية واسعة ال تشغل ضتد اآلن و ىو ما يفسر

 .14عدم حتقيق التنمية االقتصادية 
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  الطبيعية من أىم الصعوبات اليت تواجو التنمية االقتصادية  و الثروة اإلنتاجيةاخنفاض الكفاية

 .الناميةيف البلدان 

  : اظتشكل االجتماعي يكون بصفة خاصة يف البلدان النامية وىي تزايد المشاكل االجتماعية

مستمر لعدد السكان و عالقتو بالثروة اظتادية لدولة و تظهر بعض اظتشاكل مع ػتدودية الثروة 

  اإلداريةعلى النقص يف اظترافق لتعليمتو و ندرة اظتهارات الفنية و  اظتالية يؤثر

  : ترتبط مشكل التنمية االقتصادي على الصعيد الدويل بالظروف اليت دير المشاكل الخارجية

هبا العامل اطتارجي و عالقتو الدول اظتتقدمة يف جوانبها االقتصادية و اظتالية و تكمن ىذه النظرة يف 

ات االحتكارية الكربى على سوق الدولية و كذا شروط التجارة اطتارجية بالنسبة عتذه سيطرة الشرك

االعتماد الكبري لدول النامية على التخصص يف تصدير سلعة واحدة اآلمر الذي  إىل إضافةالدول 

االختالل بالتوازن مابني القطاعات و ىذا راجع لسوء التسيري اضتكومي يف رتيع  إىليؤدي 

 القطاعات .

البلدان اظتتخلفة من قروض مساعدة ومنح اعتبات  إىلو كذا خضوع حركة االنسياب لرؤوس األموال 

كات و كذا الشر االعتبارات السياسية اليت ختدم بالدرجة األوىل اقتصاديات الدول اظتتقدمة  إىل

 .15االحتكارية متعددة اصتنسيات تعترب من أىم عائق
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 التنمية االقتصادية . أساليبالفرع الثاني :

 : فيما يليالتنمية االقتصادية  أساليبتتمثل           

 على حافز الربح واظتلكية الفردية واضترية االقتصادية  األسلوبيعتمد ىذا الثقافي :  األسلوب

الذين  األعمالجهود رجال  أكثرالتقدم السريع الذي مت يف الدول اظتتقدمة كان  أنذلك 

اإلنتاج ،وتطوير السلع وحتسينها لنجد قبول الناس  أساليب أحسنيسعون للربح واستعمال 

 فكان ذلك لو اثر كبري يف التقدم الصناعي .

 واضح اعتدف  قتصادية ،وفق برنامجختطيط لتنمية اال أيالدفعة القوية : األسلوب

يف حتقيق التنمية الشاملة وحرمان شعوهبا  عجزه األسلوبواعتمدت الدول النامية على ىذا 

على احتكار بعض السلع ،وتغييب اظتنافسة اضترة  األعمالمن ىذه اظتوارد ،وتشجيع رجال 

يف األسواق،والًتكيز على تعميق التعارض بني مصلحة الفرد واصتماعة ،وسوء توزيع الثروة بني 

اعتماد أسلوب الدفعة القوية حرصا على  إىلالدول النامية بعد استقالعتا  صتأتعتذا  األفراد

 نسان من اصتهل والفقر.دفع االقتصاد إىل األمام بسرعة حترير اإل

 بالضرورة إىل زيادة اإلنتاج احمللي وبالتايل الزيادة يف  يؤدي التصنيعالهيكلة : أسلوب

الصادرات وزيادة فرص العمل ومن مث حتقيق للتنمية االقتصادية الفعالة ىذه أىم اظتعايري اليت 

لى تصحيح اضتلول يف يتم االعتماد عليها ظتعرفة مدى حتقيق التنمية االقتصادية كمساعدة ع

 .16العمليات التنموية 
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 االقتصادية.التنمية  الثالث:جوانبالفرع 

 كالتايل :تتكون جوانب التنمية االقتصادية       

 : وزيادة معدل الدخل الفردي  وذلك برفع مستوى الدخل القوميالجانب االقتصادي

 واجملتمع. األفراد،وذلك للقضاء الفقر والبطالة ،وتوفري اظتساواة يف الدخل 

 : تكون التقنية  أناإلنتاج على  االعتماد على العلوم والتكنولوجيا لزيادةالجانب العلمي

 من العقول العربية وليست مستوردة من اطتارج . نابعة

  : يكمن فيما يلي :الجانب االجتماعي والثقافي 

 .العقل العريب من التخلف ومن بعض العادات السيئة  تعزيز

 .واالبتكار  اإلبداعتنمية القدرة على 

 .العربية والعدالة االجتماعية  الًتكيز على الوحدة 

 .االعتماد على البحث العلمي 

 اإلنتاج وتعزيز احًتام العمل اظتهين .العمل وطبيعة زيادة  أساليبتعديل 

 .17وجود مؤشرات خاصة بنوعية اطتدمات اليت تعايش اضتياة اليومية لألفراد
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 االقتصادية. التنميةدور الخزينة العمومية في الثالث:المبحث  

 اإلدارةتعمل حبيث  األمدمباشرة وطويلة  أثارموضوع اطتزينة يعترب من اظتواضيع اعتامة اليت تًتك         

التنمية  إدارةاطتزينة تعترب عامال مهما يف أن ئما على حتقيق التوازن فندرك من ىنا ااظتؤسسة د

 االقتصادية.

 االقتصادية.في التنمية ومهام الخزينة العمومية دور النفقات العمومية  األول:المطلب     

 اظتالية لالدارت اظتركزية واصتماعات احمللية اليت  األنشطةكل اطتزينة العمومية   تتضمن               

 تساعد يف تنمية االقتصاد .                 

 دور النفقات العمومية في التنمية االقتصادية .: األولالفرع          

 لقطاع الزراعي و القطاع الصناعي على ا اإلنفاقمن أىم جانب سنناقشو يف النفقات ىو               

 ديكن ىدفو احملافظة على الثروة الزراعية و احملافظة على أسعار  على القطاع الزراعي اإلنفاق :

يف ىذا القطاع و لتحقيق ىذه األىداف تتبع الزراعية و احملافظة على دخل العاملني  اظتنتجات

الدولة سياسات اتفاقية متعددة فقد حتدد الدولة نوع احملصول الذي سيزرع يف مساحات 

، و للمحافظة على أسعارىا و كمية  العالقة مابني العرض و الطلب  ػتدودة للمحافظة على

شراء احملاصيل الزراعية أو الفائض منها للمحافظة على  إىلأ الدولة استهالكها ، وقد تلج

 .18ريىا وقت حاجة السوق عتا أسعارىا و توف
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 فالصناعة ىي  الزراعي،على القطاع  اإلنفاقفهو ال يقل أمهية عن  :الصناعةعلى  اإلنفاق

 و خلق فرص العمل و زيادة الدخل أساس للعمل االقتصادي و رفع مستوى اظتعيشة

الصناعي من و دتارس الدول الصناعية اظتتقدمة دور اظتراقب و ليس دور اظتتدخل يف القطاع  واستمراره

 بها كتخفيض الضرائخالل السياسات اظتالية اليت تتبع

التسهيالت الصناعية اظتصدرة أو تقدمي  اظتنتجاتاصتمركية لألدوات الصناعية اظتستوردة أو  واإلعفاءات

 الدعم للصناعات اضتديثة أو اظتتغرية .اظتصرفية أو تقدمي 

 :  فيما يليحيث تكمن النفقات العامة من حيث أثارها االقتصادية 

 . أثارىا يف الدخل القومي و الناتج القومي 

  و أجهزة الدولة و ىذا النوع من  إداراتشراء السلع و اطتدمات الالزمة لسري عمل

 النفقات يزيد من الناتج القومي.

 19معاجملتتوزيع الدخل و الثروة بني اظتواطنني و دعم الفقراء من أبناء  إعادة. 
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 االقتصادية.في ظل التنمية زينة العمومية مهام الخ الثاني: فرعال 

 يلي : من مهام اطتزينة العمومية يف دتويل االقتصاد فيما      

  اطتزينة تتحدد يف تنمية االقتصاد و دتويل اطتدمات العمومية الكربى و حتفيز اصتماعات احمللية

 .ىيكلة الصناعة التقليدية  إعادةلتنفيذ التهيئة و الًتقية التنمية و اظتساعدة على 

  جني اظتيزانية و تقييم نشاطات اظتنت إعداديف  اإلسًتاتيجيةتساىم يف االختيار يف أعمال التهيئة
 .احملليني 

  كما تتعدى اضتوافز و اظتساعدات اضتكومية طتفض العراقيل اصتوىرية و تطوير الربامج اظتتكاملة

اعتياكل االؾتازية الكربى ، و تقدمي  إدتاملبعث حركة التنمية االقتصادية و تنشيطها من خالل 

 . اإلقليميةو ترقية اجملموعات  اإلداريةاظتعنويات التقنية و 

  و التوجيو و التعزيز و مكافئة  اإلرشادالتكرار و  مبادئتأىيل اظتعلومات و اظتهارات عن طريق

على التمييز بني ؼتتلف مستويات طموح العامل و تدريبو  اإلشباعاصتهود الناجحة و 

 .األنشطة 

 قائها.بمان ضستطيع اظتؤسسة دتويل نشاطاهتا و تعترب اطتزينة مؤشرا ػتوريا فعن طريق اطتزينة ت 

ني القصري )قياس لسري اظتايل ( فاطتزينة دتثل واحدة من أىم مؤشرات التسيري و التحليل اظتايل يف اظتدي

 .20 البعيد )قياس احتياجات التمويل (و 
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 . ظل التنمية االقتصادية فيودورها  الهدف االقتصادي للخزينة العمومية الثاني: مطلبال

اطتزينة بشكل أو بأخر قفزة من النمو االقتصادي عنصرا مهما يف دتويل الدولة يلعب دور             

 باالقتصاد البحت .

  .االقتصاديةأهداف الخزينة العمومية في ظل التنمية  األول:الفرع         

 يلي :  حتقيق األىداف االقتصادية تكمن فيما إن               

 على مدى استعادة العاملني و توفري أسباب الرضا و الراحة النفسية عتم من خالل  تتوقف

 فيما بينهم. اإلنسانيةحتسني العالقات 

  الدديقراطي.تطبيق األسلوب 

  بصفتو اظتنتج و اظتستهلك يف آن واحد حتقيقا اإلنتاجعنصرا أساسيا يف عملية  اإلنساناعتبار 

 و تطوير الثقافة خاصة و أن عماد اضتضارة  الذىنياتغيري للتنمية االقتصادية اليت تتطلب ت

و كمالو و انضباطو  اإلنسانالتكنولوجية اضتديثة ، ىو العلم القائم على العقل الذي ديثل 

دولة  إىلعالقة بني اطتزينة و اظتواطن ، باالتصال من سلطة الدولة  إقامةلذلك كان لزاما 

السلطة تتوىل اظتهام العليا يف التحفيز و التنسيق و التحكيم و التوجيو و تدعيم التوازن بني 

 اجملتمعات احمللية  و التدعيم اظتايل .

  توفري الرعاية االجتماعية و الصحية و الًتبوية و غريىا ، لتحقيق التنمية االقتصادية يسودىا

 .21 اإلنصاف

                                                           

  21 باديس بن حيي بوخلوه ، االمثلية في تسيير خزينة المؤسسة ، دار حامد ،الطبعة األوىل ،عمان ،ص:242.
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  و حتقيق الرضا لديهم يف آن واحد ، و التقييم السليم  اإلنتاجحتفيز العاملني للرفع من

اطتزينة اظتثلى حتقق السري العادي للمؤسسة و ال توقعها يف و حتسينو . اإلنتاج ظتردوديات

 مل و احتياجات رأس اظتال العاملمشكلة اطتالل بني رأس اظتال العا

 االقتصادية. التنميةدور الخزينة العمومية لرفع من :الثانيالفرع 

 تدخل اطتزينة العمومية يف تنظيم ؼتتلف النشاطات االقتصادية من خالل مايلي : أوجوتربز    

دتثيل السلطات التنفيذية من الرقابة اظتباشرة على  أواطتزينة العمومية العون اظتكلف بتنفيذ ميزانية الدولة 

 الدويل.حركة تداول القد 

 العمومية يف عملية تدخل اطتزينة  التمويل، ويعتربداخل نظام  النقديةالنفقات  ضمان استمرار

 التمويل.لضمان دائرة  جوىريا أمراختصيص اظتوارد اظتالية للدولة 

  دور االقتطاع الضرييب اثر على ختصيص اظتوارد اظتالية اظتوجهة من طرف اطتزينة العمومية يف

 .عملية التحصيل اصتبائي 

 دتويل االقتصاد واالستعانة هبا باعتبارىا الوسيط اظتايل الرئيسي  اطتزينة العمومية تسيطر على

 الذي يساىم يف تنشيط حركة القروض .

  ػتددة من  يةاطات إنتاجنش إىلتلعب الوساطة اظتالية للخزينة دورا فعاال يف ختصيص اظتوارد

 .22العموميةطرف السلطات 
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  والنفقات ،وبواسطة الكتلة  اإليراداتاطتزينة تلعب دورا ىاما يف حفظ التوازنات اظتالية بني

استغاللو يف  بإمكاهنااليت حتتفظ هبا يف حساباهتا لدى البنك اظتركزي )بنك اصتزائر(  النقدية

زيادة يف وبالتايل ال تضيفها الدولة يف رصيدىا اظتايل أرباحاالستمارات واضتصول من ورائها على 

 .23مواردىا
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 خالصة:

تعترب عامل توجيو و بعث تكتسي اطتزينة العمومية أمهية بالغة يف االقتصاديات الدولية فهي          

بأمهية اطتزينة العمومية باعتبارىا نقطة  التنموية االقتصادينيالتنمية االقتصادية ، ؽتا دفع بعض احملللني 

النشاط االقتصادي  لتحقيق أي تطور اقتصادي فهي تساىم بشكل أو بآخر يف رفع مستوى انطالق

 التنمية و مواردىا . إىللدولة و تسعى جاىدة 
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 تمهيد:

موضوع اخلزينة الوالئية يعترب من ادلواضيع اذلامة اليت تًتؾ أثار مباشرة وطويلة األمد وأف تعمل إدارة ادلؤسسة      

من النقدية موجودة  االستفادةعلى حتقيق التوازف بُت التدفقات الداخلة وبُت التدفقات النقدية اخلارجية وعليها 

جامدة وغَت مستمدة،ومنها ندرؾ أف تسيَت اخلزينة تعترب عامال مهما يف  ادلؤسسةتبقى أمواؿ  من خزينتها ىي ال

 .االقتصاديةعملية التنمية 
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 المبحث األول:عموميات حول خزينة الوالئية     

 االقتصادي، فقددتثل اخلزينة العمومية الركيزة األساسية يف حتقيق القوائم الداخلية هبا وحتقيق البناء            

 ادلتعاملُت حوؿ تقرير حاجيات زبائنها انشغاالت علىركزت 

 وعمليات الخزينة الوالئية .،وتعريفها ة عن الخزينة الجزائرية ب األول:لمحة تاريخيالمطل        

 ديكن التطرؽ اىل تاريخ اخلزينة اجلزائرية فيما يلي:                

 .األول:لمحة تاريخية عن الخزينة الجزائرية الفرع                 

اجلزائرية منظمة تنظيمها قبل اإلستعمار الفرنسي )عهد األتراؾ( كانت ادلصاحل ادلالية لدولة             

حتت لواء اإلدارة الًتكية،وكانت مالية اجلزائر مسَتة من طرؼ أربعة كتاب )كتاب الدولة(ديسكوف  زلكما 

 األقدمية:على التوايل حسب 

 ػػػ دفًت الضرائب والنفقات العادية.                            

 ػػػ دفًت اجلمارؾ.                           

 ػػػ دفًت ورادات الدولة.                          

 ػػػ دفًت النفقات والشؤوف  اخلارجية.                        

الصادرة   ية "اخلزندر"حيث كاف دوره األساسي استالـ األمواؿلاألمُت العاـ للما وكاف تسيَت اخلزينة من صالحية

 وضعها يف غرفة ادلخبأ "اخلزينة ".وأربعة كتاب ل الدايلعن ادلداخيل ادلمتلكة حبضور 

 وىيوقد مرت اخلزينة اجلزائرية بأربعة مراحل أساسية 
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   0811-0721مرحلة جس النبض من  -

 0836-0881مرحلة التنظيم من  -

 وادلناىج االخَتة . 0836مرحلة القانوف من  -

 ادلالية. الكفاءةوبلوغ  االستقالؿمرحلة  -

فاخلزينة اجلزائرية بعد االستقالؿ كانت شلولة بتنسيقات من اخلزينة الفرنسية وذلك حسب اتفاقيات ايفياف 

اجلزائر دتلك ليات عدلت اساليب تنفيذ عم 0851اوت  12ولكن بعد بروتوكوؿ  0851مارس  08ليـو 

 خزينة مستقلة يف كامل تراهبا الوطٍت.

  لثاني:التعريف بالخزينة الوالئية :الفرع ا      

 كما يلي: اخلزينة الوالئية يفتعر  يشمل            

اف الدولة األساس الذي تلعبو اخلزينة يف احلياة االقتصادية وادلالية يف الدولة ما يتأكد أكثر فأكثر،فقدديا كاف 

االعتقاد أف اخلزينة ما ىي اىل منفذ بسيط للعمليات ادلالية للميزانية ولكن يف الوقت الراىن ونظرا ألمهية االعباء 

ركيزة االساسية يف احلياة ادلالية للدولة ويف نفس الوقت مكنتها من الواجب حتملها من قبل اخلزينة جعل منها ال

 التحكم يف احلياة االقتصادية واالجتماعية للدولة. 

أو ديكن اف تكوف االدارة وادلصاحل اليت تضمن ىذه العملية،كما ديكن اف تكوف اخلزينة رلموع االمواؿ العمومية 

 للخزينة "ىي صراؼ وشلوؿ للدولة" تعريفدلواجهة سد النفقات العامة،ولعل ارجح 

   ةخزين 37العامة للخزينة ادلالية تابعة لوزارة ادلالية تشرؼ على  ادلديرية: للحزينةتعريف المديرية العامة     

 مديرية جهوية للخزينة باجلزائر. 02والئية،كما خصصت 

 فمديرية اخلزينة ادلالية تتكوف من مصاحلها اخلارجية من :

 خلزينة ادلركزية واخلزينة الرئيسية ا. 
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 .ادلديرية اجلهوية للخزينة 

 خلزينة الوالئية.ا 

ىي اجلهاز الذي جيمع مجيع ادلصاحل ادلالية أي مصاحل احملاسب للوالية لضماف تسيَت  فخزينة والية مستغانم

 سلطة  موحدة مكلفة باحملاسبة العامة.و حسن 

ادلديرية اجلهوية للخزينة ليس ذلا اي  إفىو  إليو اإلشارةكزي للحزينة وجتدر وكل ىذه ادلصاحل حتت سلطة ادلدير ادلر 

مهمتها تسيَت األمور احملاسبية واإلدارية وسلتلف مصاريف ادلوظفُت التابعُت  وإمناسلطة على اخلزائن الوالئية، 

حاالت استثنائية مثل ادللتقيات للخزائن الوالئية وكذالك فاف ال توجد عالقة بُت سلتلف مديريات اجلهوية، إال يف 

 ادلديرية العامة للخزينة إشراؼت حت

 :عمليات الخزينة الوالئية . الفرع الثالث

 : فيما يليتشمل عمليات اخلزينة الوالئية     

 اخلاصة .لكن مجيع اذليئات  األمواؿيئة عمومية من مجيع تتكوف خزينة أي ى:  وحدة الخزينة مبدأ

هرىا الدولة يف مظ باعتبارىا دتثل األخَتةلدى اخلزينة العمومية .فهذه  أمواذلا إيداعالعمومية رلربة على 

النقود ادلتاحة(  أيودائمة تتمثل يف ضماف توفَت السيولة الالزمة ) أساسيةادلايل ،حيث تطلع مبهمة 

مكاف من الًتاب الوطٍت ،وذلك دلواجهة دفع النفقات  أيجلميع اذليئات العمومية ،يف كل وقت ويف 

اذليئات  أمواؿ أي)العمومية  األمواؿتكوف كل  أفوجو ،فال بد  أحسنالعمومية ،ولتقـو هبذه ادلهمة على 

)وحدة الصندوؽ (  أوالعمومية مبفهـو احملاسبة العمومية ( حتت تصرفها ،وىو مايعرب عنو بوحدة اخلزينة 

  صناديق العمومية تشكل كيانا ماليا واحدا شلثال يف اخلزينة العمومية .رلموع ال أفحيث 
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  تمثل يف عدـ التطابق زمانا لة ىامة تكيطرح تنفذ ادليزانية سلتلف اذليئات العمومية مشاألموال:حركات

يتسم بنوع من االنتظاـ خالؿ  األخَتةكاف اصلاز ىذه   فإذاالنفقات.ودفع  اإليراداتومكانا بُت حتصيل 

بعضها  إفيف فًتات زلددة  مثل )الضرائب ادلباشرة(  إالال يتم  اإليراداتبعض السنة ادلالية ،فاف حتصيل 

 حتصيلو  يتأخرقد  األخر

اليت  اإليراداتاحملصلة ال تكوف بنفس ادلستوى ،فمبلغ  اإليرادات إفكما السنة.نفس  أثناء كليا  ليتحصل أوؿ

يكوف ىناؾ فائض منها بالنسبة  كافية دلواجهة بعض النفقات ،بينما  تدخل صناديق بعض احملاسبُت تكوف غَت

وحدة اخلزينة  إف،حيث اليت حتريها اخلزينة الوالئية تعترب حال ذلذه ادلشكلة  األمواؿوعليو فاف حركة  األخرلبعضهم 

،عن  األحيافواليت تتم يف غالب  العموميُتبُت احملاسبُت  ألمواؿلحتويالت  بإجراءجملموع اذليئات العمومية تسمح 

ىذه التتم مباشرة بُت مجيع  األمواؿ.لكن حركات الء احملاسبُتبات اخلاصة هبؤ طريق احلركات يف قيود احلسا

 دتر عرب حساب اخلزينة الوالئية لدى البنك ادلركزي . أف،بل البد  العموميُتاحملاسبُت 

 على الرغم من وجود التوازف ،كقاعدة عامة يف ميزانية سلتلف اذليئات العمومية زينة :مشكلة توازن الخ

نفسها خالؿ السنة ادلالية يف  تتخذللنفقات ،فاف اخلزينة الوالئية قد  اإليراداتمعادلة  أي، إعدادىامنذ 

تكوف  أهنا أيالعمومية ،رلمل النفقات مشكلة عدـ كفاية رلمل االيرادت ادليزانية احملصلة لتغطية  مواجهة

 مشكلة سيولة  ادلوجودات من النقود ادلصدرة من طرؼ البنك ادلركزي . أماـ

 : اختالؿ التوازف النقدي لديها ادلستمر والذي ديكن اعتبارىا والمقصود بمشكلة السيولة للخزينة

يتم حلها عن طريق  اآلنيةمشكلة السيولة  أما ومدفوعاهتا، كعجز بُت مقبوضاهتا    إليوىيكليا منظور 

   األمواؿحركات 

 ( .)االعتماد على احتياطي السيولة يف صناديق احملاسبُت العموميُت ورصيدىا ادلوجب يف البنك ادلركزي
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 وطرق تمويلها ،لوالئية ،وظائفها يمي للخزينة اكل التنظالمطلب الثاني:الهي

 نظاـ اقتصادي فيها لتحسُت مراحل الدولة يف التسيَتنظرا لكرب اخلزينة وضخامتها فيلـز الًتكيز على         

 هيكل التنظيمي للخزينة الوالئية ،ووظائفها: ال األولالفرع    

 ي ادلعموؿ بو يف اخلزينة الوالئية لوالية مستغاًل فيما يلياذليكل التنظيم إىلنتطرؽ    : الهيكل التنظيمي (1

 مكاتب وتتمثل فيما يلي:( 4تتكوف خزينة والية مستغاًل من مخسة )        

يتوىل مراقبة كل النفقات العمومية والتأكد من صحتها وذلك قبل تسديدىا مكتب النفقات العمومية: (1

ها ادلكلفوف هبذه ادلهمة تعتمد على تقنيات نوحتويلها اىل حسابات اصحاهبا،وىذه ادلراقبة اليت يقـو بي

 اقساـ فرعية.احملاسبة العمومية،وىذا ادلكتب يتكوف من ثالث 

زلاسبة العمليات ادلالية  ، يتوىل:مهمتو ىي القياـ بأمر زلاسبُتمكتب الحفظ والمحاسبة واألموال (2

 اخلاصة باخلزينة وادلاليات ادللحقة ويتكوف ىذا ادلكتب من مخسة فروع. ، واحلساباتالتابعة للدولة

ومراكز التكوين العمومية ادلتواجدة :مهمتو زلاسبة ومراقبة مؤسسات التعليمية مكتب المراقبة والتدقيق (3

            على تراب الوالية،وذلك بواسطة زلاسبُت ومفتشُت للخزينة اللذين يقيموف بزيارات تفتشيو 

   ىذه ادلؤسسات حيث يطالبوف األعواف احملاسبُت فيا بالوثائق التربيرية واحملاسبية جململ العمليات  إىل

 ات واإلرادات.النفق إطارهبا يف   اليت قامت 

   مراقبة ادلكاتب السالفة الذكر ويتكوف :ىذا ادلكتب لو مهمة مكتب تسديد الحسابات والتحصيل (4

 من مخسة مكاتب فرعية.

ادلؤسسة مثل احلوالت  أرشيف:يقـو ىذا ادلكتب حبفظ مكتب ادارة الوسائل وحفظ األرشيف (5

 دات .والصكوؾ اخلزينة وكذا حيفظ وسائل ادلؤسسة من جتهيزات ومع
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                                  ممي لخزينة والية مستغانيظنيمثل الهيكل الت( 3-2  )الشكل                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  وثائق مقدمة من طرؼ مؤسسة اخلزينة الوالئية مبستغاًل:المصدر

       

 

خزينة الوالئيةــــال  

زينةــين الخــــمأ  

 وكيل مفوض وكيل مفوض

 مكتب النفقات العمومية

 مكتب ميزانية التسيير 

 مكتب ميزانية التجهيز

مكتب الميزانية الوالئية 

   والمؤسسات العمومية

حفظ المحاسبة  مكتب

 واألموال

 مكتب المحاسبة العامة 

 مكتب حسابات التسيير

امين رئيس الخزن  مكتب المعاشات 

 الوالئي

امين صندوق للخزن 

  ئيالوال

 مكتب المراقبة والتدقيق

مكتب للمراقبة 

 والتحقيقات

مكتب تسديد 

 الحسابات

والتحصيل 

 والتحصيل 

مكتب ادارة 

الوسائل وحفظ 

 االرشيف

مكتب للموظفين 

 والتكوين

 مكتب للوسائل 

 الصيانة واألمن

 مكتب االفتراضات

مكتب للمحاسبة 
د احلسابات وتسدي  

مكتب تسديد 

باتاحسال  
لالعتمادات مكتب 

 واألموال المتوفرة 

 مكتب للتحصيل



العمومية )بمستغانم( الخزينةالجانب التطبيقي:                                                  دراسة حالة                                                                     
 

64 
 

 وظائف الخزينة الوالئية . (2

 : نستطيع حصر وظائف  اخلزينة الوالئية يف النقاط التالية           

 ودفع نفقات الدولة ويكوف ذلك من  اإليرادات ديترصحتقق اخلزينة عمليات صندوق الدولة :  أمين

العمومية نسبة للقانوف العاـ  لإلدارةبالصرؼ  األمربالصرؼ ونائب  األمرطرؼ ادلدراء وادلسَتين وىم 

واحملاسبية اليت تسَت ادلالية والسيما احملاسبة العمومية ،ىذه العمليات ىي رلمل القواعد القانونية 

والدفع فيما خيص النفقات ،وتنبثق من  اإليراداتالعامة ،وتتمثل ىذه العمليات يف اسًتجاع ماخيص 

وقت وعرب الًتاب الوطٍت واليت ديكن  أيتتمثل يف حركات مالية تقـو هبا يف  أخرىعمليات 

حاجيات السيولة لدفع النفقات  حىت ديكنها تلبية اجلاىزة األمواؿيف تسيَت  أساساتلخيصها 

 احملاسبُت العموميُت . ىلإيف حالة فائض السيولة  األمواؿوالتخلص من فائض 

 : معٌت الكلمة  بامتحتقق نشاط بنكي  أهنا إالاخلزينة كوهنا مؤسسة مالية للدولة مصرفي الدولة

العديد من ادلمولُت وىؤالء ادلمولُت يتمثلوف يف ىيئات مصاحل  إيداعاتوتتمتع مبحفظة مكونة من 

 مبوجب القانوف عند احملاسبُت العموميُت للخزينة . أمواذلم بإيداعوخواص عليهم 

 : البنوؾ  أياخلزينة بنوع من الوصاية التقنية على ادلؤسسات ادلالية تقـو وظيفة الوصايا التقنية

الجتماعي وتعمل كذلك على الوصاية على ادلشاريع العمومية ،شركات التامُت ،صناديق الضماف ا

بوظيفة احلراسة وادلراقبة  أيضااالقتصادية اجلديدة ،وتتميز  اإلصالحاتاليت جاءت نتيجة  االقتصادية 

كما تقًتح   وحتليلو تقييميوعملياف  وإجراءوالتنظيم ، باإلشراؼويف ىذا الصدد فاخلزينة تقـو 

 يعها ومؤسساهتا .الضرورية دلشار  التصحيحات والتعديالت

  والنفقات  اإليراداتعدـ  بُت  أو وقع عجز يف اخلزينة إذايف حالة ما المؤقتة : تاالختالالمعالجة

 : إىلالعجز باللجوء  اادلوحدة يف ادليزانية وتتكلف اخلزينة بتغطية ىذ
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 السائلة من مرفق الربيد وادلواصالت وىذا حبسب  األمواؿتتلق اخلزينة المودعة في الخزينة : األموال

كل اذليئات العمومية بوضع رصيدىا يف اخلزينة الوالئية   ألـزالذي  0682لسنة قانوف احملاسبة العمومية 

 يومنا ىذا . إىلومازاؿ معموؿ بو 

 : على ىذه السندات للحصوؿ اخلزينة  إيداع،ويصلح  األجلقروض قصَتة  إالوماىي اذونات الخزينة

على ادلدى القصَت وتسمى بالدين العاـ على  إالتودع  ىذه االذونات ال إف،حيث  النقديةالسيولة 

زينة يف اجلزائر سوى سندات اخل وال توجدخالؼ الدين ادلتجمد والذي تودع سنداتو على ادلدى الطويل 

 اليت تصدر حتت حسابات جارية.

  ىو بنك اجلزائر وىو بنك ينفرد مبهمة طبع النقود بتفويض الدولة  اإليداعبنك : اإليداعسلف بنك

 بنك اجلزائر يقـو بطبع نقود جديدة لصاحل اخلزينة الوالئية  إفاخلزينة يف  إىلوتتمثل عملية منح سلف 

               مل يتحكم  إذا األخَتالتضخم نقذي ،وىدا  إىلطبع النقود بدوف زيادة يف الدخل القومي يؤدي  إفباعتبار        

 اقتصادية وىي . أزمة إىلفيو يؤدي حتما 

 واحلسابات اخلاصة. ادللحقةيف ادليزانية العامة وادليزانيات  تأيتالعمليات ذات الطابع النهائي واليت  -

 العمليات ذات الطابع ادلؤقت وادلدرجة يف ادليزانية العامة وادليزانيات ادللحقة واحلسابات اخلاصة. -

 وادلتوسط.واخلاصة بالدين العمومي على ادلدى الطويل  برأمساؿعمليات ادلنفذة ال -

واستهالؾ القروض ذات ادلدى القصَت  ومن جهة  اإلصدارعمليات اخلزينة حتتوي من جهة على  -

 حتتوي على ودائع ادلتعاملُت مع اخلزينة الوالئية . أخرى
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 الفرع الثاني :طرق تمويل الخزينة الوالئية .

لتغطية العجز الناتج عن حتقيق قوانُت ادلالية السنوية،لذا  أمواؿ إىلاخلزينة الوالئية حتتاج  أفادلعروؼ عادة        

 . ،والتمويل ادلايل النقديديكن للخزينة الوالئية لالختيار بُت التمويل 

  على دورىا كمتعامل مايل تركز النظرية التقليدية للخزينة الوالئية للخزينة الوالئية : النقديالتمويل

الدولة   ،ويقـو بدفع ادلصاريف الالزمة علىادليزانية  إيراداتصندوؽ جيمع كل  أهنا آيللدولة ،

النظاـ ادلصريف يف تغطية جزء من واجباهتا  إىلكمتعامل غَت بنكي ،وتسَت الديوف العامة باللجوء 

 للتمويل.

  وخيصص ذلا اؽ بُت البنك والدولة ىي موضوع اتفللخزينة الوالئية:المباشرة مساعدات،

 بند يف ميزانية البنك ادلركزي وتتمثل يف للخزينة الوالئية 

 : تتمثل يف شراء أو األخذ ألجل اذونات اخلزينة كما للبنك ادلركزيمساعدات غير مباشرة 

بانتهاج سياسة السوؽ ادلفتوحة النشيطة أي شراء سندات يف السوؽ  اخلزينة أف يساعد

 النقدي

  :وىي . أساسيةيتم بثالث طرؽ التمويل المالي للخزينة الوالئية 

 إصدار اذونات الخزينة sur formule تكوف مكتتبة من طرؼ اخلواص وادلستجدة :

 موضوعيا .

 قرض للدولة  إصدارemprunt nationale : اكتتاب اذونات  أوالودائع  إىل اللجوء

 االدخار .على حساب اجلاري من طرؼ صناديق اخلزينة 
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 فيما يليتتمثل  : وق النقديخزينة الوالئية والسال . 

  مباشرة.وغَت بصفة مباشرة  النقديتشارؾ اخلزينة يف السوؽ 

  عندما تصدر اذونات تكتب من طرؼ  النقديتشارؾ اخلزينة الوالئية يف السوؽ

 .صة ادلؤسسات ادلالية عن طريق ادلناق

  حتويل النقود  إىلتؤثر اخلزينة الوالئية على السيولة البنكية عند كل عملية تؤدي

 والغراماتدائرة اخلزينة الوالئية ) دفع الضرائب  إىلمن الدائرة البنكية 

 ،التحوالت البنكية لفائدة الربيد وىي عمليات تنقص من سيولة البنك(
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   الخزينة الوالئية  أساسياتالمبحث الثاني:

 زمة بتمويل اجلماعات احمللية لكيراؼ الدولة فهي ملباعتبارىا صاعتبارات اخلزينة الوالئية  من أىم           

 تنمي اقتصاديات سليمة.تكوف السبب يف 

 .الخزينة الوالئية موارد واستخدامات للعاملين،والخبرة  التعليميالمطلب األول:مستوى     

 . كاآليتمن اخلزينة الوالئية ادلبينة   اإلحصائياتحتصلنا على بعض                    

 للعاملين بالخزينة الوالئية .والخبرة االقدمية   مستوى التعليمي  : األولالفرع     

         :فيما يلية يمتعلقة بالعاملُت يف اخلزينة مبن إحصائياتالمستوى التعليمي للعاملين :(1         

  بالخزينة الوالئية ينلمستوى التعليمي للعامل( يبين ا3-3) الجدول                        

 النسبة التكرار االحتمالية السنوات

 %33 9 ثانوي 2

 %03 21 جامعي 2315

 %133 33 المجموع 

       مة من اخلزينة العمومية مبستغاًلوثائق مقد:  المصدر      

نسبة الثانوي كما كرب بكثَت من ئية أالنتائج ادلتحصل عليها نرى أف نسبة اجلامعُت باخلزينة الوالمن خالؿ      

ة احلركاجلدوؿ ،شلا يعُت مصداقية أكثر للمعلومات على أساس أف اجلامعُت لديهم دراية يف تنمية ىو مبُت فِت 

 نتائج جيدة لألداء ودفع العاملة ومنو حتصلنا على الءة اليد تتميز بكفاو ما يعرب على اخلزينة الوالئية القتصادية وىا

 النمو والتطور. إىلبعجلة االقتصاد الوطٍت 
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 دمية للعاملين بالخزينة الوالئية:الخبرة األق (2

 تطرقنا اىل بعض اإلحصائيات للخربة األقدمية للعاملُت باخلزينة ادلتمثلة يف اجلدوؿ التايل:             

    ( يمثل الخبرة للعاملين بالخزينة الوالئية  3-4) الجدول                                      

 النسبة                التكرار             االحتمال           

 22 6 سنوات 5أقل من 

 22 6 سنة 15الى  5من 

 62 11 سنوات فأكثر 15من 

 122 32 المجموع       

 مبستغاًلوثائق مقدمة من اخلزينة العمومية :المصدر        

من خالؿ النتائج ادلعروضة على اجلدوؿ نالحظ أف اخلزينة الوالئية دتتلك موظفُت يتميزوف بالكفاءة           

 من التنمية جيد يعرب على حسن األداء ،والرفع سنة فهذا مؤشر 15إضافة اىل ذلك ديتلكوف اخلربة اليت تفوؽ 

 .األماـ إىلاالقتصادية 

 الخزينة الوالئية . استخداماتالفرع الثاني :موارد و 

 : فيما يلياخلزينة الوالئية  واستخداماتتتكوف موارد              

 : تشمل كالتايل :الموارد المالية للخزينة الوالئية 

  تتكوف منالمجمعة:الودائع والموارد 

  حتصيل اخلزينة من البنك ادلركزي 
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 تسَت ودائع حتت الطلب بواسطة شبابيكها 

 .تفتح اخلزينة الوالئية حسابات للشركات العمومية احمللية وىذا يشكل مورد حقيقي للخزينة 

  اذونات رلسدة ماديا لالكتتاب العاـ دتكنها تصدر اخلزينة الوالئية :االدخار السائد         

 . من احلصوؿ على االدخار الصغَت للعائالت

  من اجل القياـ مبشاريع ضخمة ذات منفعة عامة تلجا لطلب القروض الدولة :قرض        

عائد القرض(  إعفاءمن اخلزينة ، إعفاءدويل( عن طريق حتفيزىم ) أومن اجملتمع )قرض وطٍت 

 سندات تطرح يف السوؽ ادلالية.  بإصداريرفق ىذا 

  تتحصل اخلزينة الوالئية على ادلوارد من البنك ادلركزي المؤسسات المالية : إلىاللجوء      

 : من مصدرين

  عند اختالؿ زمٍت مؤقت بُت موارد ومصرؼ اخلزينة ،يساعد البنك ادلركزي اخلزينة

 الوالئية بتقدمي قروض مؤقتة .

  مساعدات  تأخذعند وقوع عجز حقيقي وهنائي زلدد يف القانوف ادلالية ،يف ىذه احلالة

 البنك ادلركزي اسم قروض اخلزينة الوالئية.

 حتصل اخلزينة الوالئية على موارد من البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ادلتخصصة مثل 

 ىناؾ سقف لالكتتاب من طرؼ البنوؾ . أفلكن جيب معرفة  مؤسسات التامُت

  ىي كل االستخدامات والنفقات اليت تتعلق بتنفيذ قانوف ادلالية :استخدامات  )نفقات( الخزينة

  قات ى النفدفع عوائد عل أووالعقبات اليت تتعلق بتسيَت ادلديونية سواء بدفع تسبيقات البنك ادلركزي 

 . برأمساؿ أو وىي توجد إما جارية 
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تتضمن دتويل اجلماعات احمللية ومنح قروض ادلؤسسات واخلواص وكذلك مساعدات للمؤسسات  أيضاوىي 

 التايل.كما ىي موضحة يف اجلدوؿ العامة.

 ( يبين الموارد واالستخدامات المالية للخزينة الوالئية .3-5)جدول                       

 الموارد                   االستخدامات                  

 الدولة  إداراتتمويل          

 الجماعات المحلية         
 

 قروض للمؤسسات العمومية        
 

 مساعدات للمؤسسات العامة        

 ودائع وموارد مجمعة        

 نقود معدنية         
 

 صكوك بريدية         
 

 اذونات الخزينة        
 

 والمراسلين اإلدارةودائع         
 

 قروض في السوق المالي        
 

 عالقة مع المؤسسات المالية       
 

 البنوك والشركات المالية       
 

 البنك المركزي        

 . وثائق مقدمة من طرؼ اخلزينة الوالئية مبستغاًل:  المصدر       
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 الخزينةالعمليات المحاسبية الخاصة بسندات  :االمطلب الثاني      

مالية تقًتض بواسطتها اخلزينة العمومية من ادلؤسسة  أوراؽىي عبارة عن نعني بسندات الخزينة : أوال       
دتويل بعض ادلشاريع مقابل فائدة  أوالطبيعية مبالغ مالية من اجل سد النقص يف السيولة  األشخاصمن  أوادلالية 

 سنوية .

       سندات حلاملها حسب اختيار ادلكتتب وتكوف  أويف شكل امسي تصدر اخلزينة العمومية سندات اخلزينة 
 ج  . د0110111وج د410111دج ، 010111يف قسيمات ذات قيمة 

 سابات جارية يتم اكتتاهبا على مستوى بنك اجلزائر .سندات ذات ح كما تصدر اخلزينة العمومية   

 ولسندات الخزينة نوعان وهما :   

 سندات نموذجية bons sur formules  وتطرح لالكتتاب من طرؼ اجلمهور وسندات يف احلسابات،

دائنة يف تلك  أرصدةاجلارية واليت تكتب من طرؼ البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ،حيث تكوف عبارة عن 

 الثانوية . النقديةوىي قابلة لتداوؿ يف السوؽ رلرد قيود زلاسبية ، أياحلسابات ،

  اخلزينة  أفتكوف مقًتنة بسعر فائدة منخفض ،ومبا  فإهنا األجل:لكوهنا اقًتاض قصَت  تراضيةاقسندات

 الدتثل بالنسبة ذلا سوى موارد مؤقتة . فإهنا، األجلبعد حلوؿ  تسديدىاالعمومية رلربة على 

ادلبلغ قرض غَت زلدد اإلصدار  إىلتلجا  أفالدولة ديكن  أفزلددا.غَت  األحيافويكوف مبلغ القرض يف اغلب 

.كقاعدة عامة يكوف  النقدي)مفتوح( هبدؼ امتصاص اكرب قدر من السيولة الزائدة يف االقتصاد حالة التضخم 

 يكوف متكافئا. اإلصدار أف أيمساويا للقيمة االمسية للسندات، اإلصدارسعر 
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 : فيما يليالخاصة بسندات الخزينة  وتتكون العمليات المحاسبية

االكتتاب احملصل عليها لدى الوكيل احملاسب ادلركزي للخزينة بواسطة  أرصدةتودع :عمليات االكتتاب (1

 دج 23111حساب التحويل 

اخلزينة  ادلركزية، إىل( اخلاصة بالسندات ادلكتتبة بكشف التحويل من اخلزينة (soucheمقتطعات السند ترفق حيث 

 الرئيسية وخزائن الواليات

 :التاليةاحلاالت  يسجل االكتتاب زلاسبيا حسب

 حساب الصندوؽ  01111:مدين

االكتتاب زلل  إيرادالعوف احملاسب ادلركزي للخزينة ويكوف  إىلحيوؿ  التجهيزخاص بسندات  إيراد 23111 دائن:

 للخزينة.الوكيل احملاسب ادلركزي  إىلحتويل 

من طرؼ  إليوللمبالغ احملولة  لدى استقبالو للخزينة:المركزي ل عمليات التحويل لدى العون المحاسب تسج

        فيما يلي:يقـو العوف احملاسب ادلركزي للخزينة  باالكتتاباحملاسبُت وادلتعلقة 

  ادلركزي للخزينة العوف احملاسب إىلحيوؿ  التجهيزخاص بسندات  إيراد -

 حساب الدين العمومي اخلاص بسندات احلكومة -

يكوف تسديد السندات ادلستحقة الدفع وكذا دفع التقسيمات ادلتعلقة (عملية تسديد السندات المستحقة :2

 حساب السندات على مستوى كل الشبابيك بغض النظر عن مكاف االكتتاب . إىلبالفائدة السنوية 

 لدى المحاسبين الرئيسين قسم مدين وقسم دائن وهما:

 للخزينة.العون المحاسب المركزي  إلىنفقة خاصة بسندات التجهيز لتحول  105553مدين:
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 الصندوق.لحساب  355553دائن:

مثل األوراؽ اليت تعطى إىل بنك اجلزائر من احل حتصيلها حبلوؿ تاريخ االستحقاؽ، حيث استقباؿ لوصل التغطية 

 بالعملية. ادلرسل من طرؼ بنك اجلزائر يقـو عوف اخلزينة

            .تصاديةلرفع من التنمية االق ية الوالئيةالمبحث الثالث:دور الخزينة العموم

تلعب اخلزينة العمومية الوالئية دورا فعاال يف حتقيق األىداؼ ادلوجودة لتنمية االقتصادية حُت تساىم           

 بشكل زلوري يف تطوير وتسهيل متعامليها.

  :مهام الخزينة الوالئية ،والدور االقتصادي لها . األولالمطلب     

 فيما يلي :ية تطرقنا إليها يف ظل التنمية االقتصاد ةقتصاديا دوارتتضمن مهاـ وااخلزينة الوالئية               

 األول:مهام الخزينة الوالئية في التنمية االقتصادية.الفرع         

 تتمثل مهاـ اخلزينة الوالئية لًتشيد من التنمية االقتصادية يف مايلي:              

 ليات ادلالية لدولة واذليئات العمومية.دلسامهة يف تسيَت العما 

  تقـو مبراقبة وفحص صناديق احلسابات اخلاصة:ايرادات وتسيَت األعواف احملاسبُت يف ادلؤسسات ذات

 يف اقليم الوالية. داري ادلوجودةالطابع اال

  لتوازنات ادلالية واالقتصادية.تعمل صراؼ وشلوؿ الدولة وبدور مصلحة الدولة تتمكن من حفظ اكرب 

 األمواؿوختلص من فائض  التدفقاتحىت ديكنها تلبية حاجيات السيولة لدفع  تسيَت األمواؿ اجلاىزة    

 .السيولة فائضيف حالة 
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  اإليراداتوازنات بُت احتياجات الصراؼ اي البحث الدائم عن التضماف القدرة على مواجهة 

 توادلصروفا

 دى البنوؾ لكي تكوف ال من االسراؼ يف االصدار النقدي،وامتصاص السيولة لامتصاص ادلدخرات بد

 تصاديةىناؾ تنمية اق

  لدولة واذليئات العمومية . لعمليات ادلاليةاخلاصة با  ةتادلثب واألوراؽوالقيم  األمواؿتقـو حبراسة 

 الثاني:دور الخزينة العمومية الوالئية في الرفع من التنمية االقتصادية الفرع 

 :فيما يلي دور اخلزينة العمومية لرفع من التنمية االقتصادية ُتمن ب

 اخلزينة العمومية مبالغ مالية موجهة دلصلحة االجتماعية من أجل دتويل ادلشاريع حيث تزيد  تقدـ

 يف العمالة وبالتايل الزيادة يف القدرة الشرائية أي زيادة دخوؿ مادية جديدة.

  االستقالؿ االقتصادي الذي حتقق بتشجيع وتنشيط ادلشروعات وتدعيمها شلا يؤدي اىل زيارة

 بذلك حتقق االكتفاء الذايت وتنمية اقتصادية معتربة.االنتاج فهي 

 لى دتويل االقتصاد واالستعانة هبا باعتبارىا الوسيط ادلايل الرئيس الذي اخلزينة العمومية تسيطر ع

 يساىم يف تنشيط حركة القروض وتلعب الوساطة ادلالية للخزينة دورا فعاال يف ختصيص ادلوارد 

 ددة من طرؼ السلطات العمومية.زل اإلنتاجيةجانب نشاطات  إىل

 .اخلزينة تعترب أىم منشأة مالية مكلفة بتسيَت أمواؿ الدولة 

 .حتصيل ادلوارد ادلالية إلنفاقها يف سلتلف ادلداخيل االقتصادية واالجتماعية  

  فمن بُت ادلداخيل اجلباية )الضرائب ادلباشرة وغَتىا ادلباشرة(اىل جانب اجلباية البًتولية       

 اليت تعد ادلموؿ الرئيسي للخزينة.
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 احلسابات اخلاصة وإدارهتا بع مؤقت خارج ادليزانية وىذا لتكملةالعمليات ذات طا تنشيط      

 حلساب اخلاص بصندوؽ دعم التشغيل الشباب.ا يف بياف مستقبل مثل

  العماؿ وحتفيزىم للعمل ادلتقنتساىم يف رفع األجور. 

  سندات مطبوعة سلصصة للجمهور وسندات مطبوعة سلصصة  بإصدارتقـو اخلزينة العمومية

 .للجمهور وسندات على احلسابات اجلارية سلصصة للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية و ادلعروؼ 

 التأثَت مواردىا ومن االدخار الوطٍت يف  الزيادة  منىذه السندات يساعد اخلزينة على  اصدرا

 على األسواؽ القروضية.

 سيولة اجلهاز ادلصريف ينافس كثَتا اخلزينة العمومية، حبيث انو يقلل من مجع الودائع. فائدة 

  ، التوازف  إىل باإلضافةيكمن دور اخلزينة يف تنفيذ عمليات ادليزانية ادلتعلقة بااليرات والنفقات

مع النفقات  طابقلتتادلتوقعة يف ادليزانية  اإليراداتاحلسايب ادلستمر يف اخلزينة الوالئية ،وذلك الف 

يفوؽ رلموع النفقات يف هناية السنة  أويساوي   اإليراداترلموع  أفمبعٌت انو بالرغم من 

    يـو من السنة ،وخاصة  أيالتكوف بالضرورة متساوية مع النفقات يف  اإليراداتادلالية،فاف 

        بصرؼ نفقات اكرب قد يؤمر  األحيافمنها ،والذي حيدث يف بعض  األوىل األشهريف 

ىذا التوازف من مواردىا اخلاصة سواء  بإقراراليت دخلت فعال ،وذلذا تلتـز اخلزينة   اإليراداتمن 

 الوالئية. احلزيناتبُت  أويف اخلزينة ادلركزية 

 قدر قرض غَت زلدد ادلبلغ )مفتوح( هبدؼ امتصاص اكرب  اإلصدار إىلتلجا  أفكن للدولة دي

(،كقاعدة عامة،يكوف سعر النقديلة الزائدة يف االقتصاد )حالة التضخم شلكن من السيو 

        اإلصدار مساويا للقيمة االمسية للسندات.
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 :دور الخزينة الوالئية في توفير السيولة . الثانيالمطلب   

يف التداوؿ ،والودائع حتت  ادلوجودةاجلزائري من النقود القانونية  النقدييف النظاـ  النقديةحات تتكوف ادلتا         

يسمى بنقود اخلزينة وتعترب مهمة  ما أواس ي اخلزينة ومركز الصكوؾ الربيدية ىل كل من احملاالطلب لدى البنوؾ ،و 

 .النقديمن وجهة نظر التحليل 

راكز مؤسساهتا ادلالية اخلاصة هبا مثل م مستقلة للخزينة الوالئية اليت ذلا نقذيووىي كدليل على وجود دائرة 

 . ذلا السيولة نقود اخلزينة الوالئية تعرب كامتياز يوفر أفالصكوؾ الربيدية ،وديكن القوؿ 

 إىلوادلايل شلا يؤدي  النقديالتسيَت  إطاريف  دلعاجلتهاللمشاكل  فتلجا  األخَتةالسيولة وتتعرض  ىذه  أفومبا 

 إليهااليت تلحا  والنقديةعن طريق سلتلف التدفقات ادلالية  النقديالنظاـ  تداخل الدوائر النقدية اليت يتكوف منها

 اخلزينة الوالئية

احلسابات اجلارية  وأرصدةتتكوف نقود اخلزينة من ودائع حتت الطلب لدى مراكز الصكوؾ الربيدية : تداول النقود

  التسديدات اليت تتم  إطاريف  أمهيتهاادلفتوحة للمؤسسات واخلواص على مستوى زلاس ي اخلزينة ،حيث تندرج 

سواء النقود القانونية بتجنب استعماؿ نقود البنك ادلركزي  ) اخلاصة باخلزينة،حيث يسمح ذلا النقديةضمن الدائرة 

                           من خالؿ التحويل من احلساب اجلاري الفتوح للخزينة مبعهد  أو نقذيو أوراؽيف شكل 

                              دلالية تنفيذىا لقوانُت ا إطارالذي من خاللو تستطيع اخلزينة دفع النفقات العامة يف ىذا التنظيم يف الدفع و  إف

الربيد وادلوصالت واخلزينة الوالئية تتجسد من خالؿ احلساب ادلفتوح للربيد  إداراتالعالقة ادلوجودة بُت  إف

كتطبيق دلبدأ ادلالية  ىذا الًتكيز احملاس ي لألمواؿ يعترب إذوادلواصالت على مستوى الوكالة احملاسبية ادلركزية للخزينة ،

                                     دولة .العامة وادلتمثل يف وحدة الصندوؽ وىو يطبق على مجيع ادلصاحل ادلالية لل
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 يوضح تداول نقود الخزينة (3-3الشكل )                                       

                                                                                                         

 

 

 

                أجور                                           تبادل السيولة

 

      وثائق مقدمة من طرؼ اخلزينة الوالئية:المصدر 

  التدخل النقدي للخزينة : حدود

 أرصدةعن طريق  أي( تتحدد من خالؿ عجز اخلزينة ،نقود اخلزينة نقود الودائع)احلدود النظرية خللق         

دتويل ادلديونية ،ويتضح  وإعادةالدين العمومي  اىتالؾ أعباء إليهااليت تضاؼ  األخَتةتنفيذ القوانُت ادلالية، ىذه 

غَت ادلصريف على جزء من الودائع دلراسليها  النقديىذا من خالؿ عمليات اخلزينة حيث صلدىا تعتمد يف دتويلها 

ا احلسابات الربيدية وادلنشات لدى شبكة اخلزينة الوالئية ومنه األشخاصيف الودائع اليت يكوهنا وىي تتمثل 

 يف احلسابات ادلفتوحة لدى نفسها  والودائع

 : فيما يليللخزينة تكمن  النقديومن معايير التدخل 

كانت دتلك موارد سائلة وكافية لتغطية احتياجات   إذالقياـ اخلزينة بعملية خلق النقود،مربر  أيليس ىناؾ  (1

الودائع  اخلزينة الوالئية يف دتويلها غَت ادلصريف ،ىي إليوتلجا  يف عمليات اخلزينة ،وما إفدتويلها ،وذلذا صلد 

 احلسابات الربيدية اجلارية وحسابات اخلزينة. أرصدة حتت الطلب واليت تتمثل

                البنك المركزي

                 الخزينة   الجهاز المصرفي     

     المؤسسات     المؤسسات غير المالية
      ئالتاالع
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حتتفظ اخلزينة بنقود سائلة ،باعتبارىا ىيئة  إفادلصريف :والسيما فيما يتعلق بقواعد احلذر ، التسيَت مبادئ (2

السحب اليت يقـو هبا ادلنخرطوف يف دائرهتا ،وذلك دلواجهة عمليات  اإليداعبنوؾ مصرفية ديكن مقارنتها ب

 يف حدود معينة . تلجا إىل استعماؿ الودائع اجلارية إالذا صلد اخلزينة النقدية ،وذل
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 خالصة  

        تعترب اخلزينة الوالئية العمومية ىي تشخيص مايل لدولة فهي حتصل على مواردىا وتدفع مستحقاهتا               

أي أهنا تقرض،وتقًتض،فاخلزينة جتمع ادلوارد من كل أنواع السيولة من موارد االدخار،ومنو خزينة الوالئية كياف 

ذلوية ادلالية للدولة ويؤثر نتيجة لذلك كل ادلتغَتات اليت هتم من إداري تابع لوزارة ادلالية تابع لوزارة ادلالية،يعرب عن ا

قريب أو من بعيد االقتصادي للدولة فهي من ناحية االقتصادية "أهنا أداة ىامة للسياسة " وذلك نظرا لقدرهتا 

      رتقاء ادلالية الضخمة،كما أهنا تعترب الوجو األساسي لسياسة توجهات الدولة يف اجملاؿ االقتصادي.ومنو اال

 يف حركة التنمية االقتصادية.
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ضرورة مواكبة  إىللقد عرف العامل االقتصادي تطورات كبرية يف خمتلف رلاالتو مما أدى باخلزينة العمومية 
 مع ىذه التغريات . تتالءممناىج و طرق جديدة  إدخالىذا التسارع و 

تعرب عن الصورة ادلالية للمؤسسة ، فكل نشاطات ادلؤسسة  إذو أيضا تعترب اخلزينة العمومية الوظيفة األساسية 
سواء كانت ىذه النشاطات مرتبطة بدورة االستغالل أو خارج دورة االستغالل تكون من اختصاص اخلزينة اليت 
تقوم بدور الرقابة و ادلتابعة الدائمة للتدفقات النقدية الداخلية و اخلارجية و الوقوف يف كل حلظة على حجم 

 ولة اليت تتوفر عليها ادلؤسسة ، كما أن اخلزينة العمومية تستطيع حتقيق فائض يف التنمية االقتصادية .السي

تابع للوزارة ادلالية يعرب عن اذلوية ادلالية للدولة ، و يؤثر نتيجة لذلك  إداريخلزينة العمومية كيان اومنو ان  
االقتصادي للدولة و تطورىا مرتبط بتطور الدولة ، حيث  ادلركز يف على كل التغريات اليت هتم من قريب ومن بعيد

االقتصادي للخزينة من الناحية االقتصادية يف أهنا أداة ىامة للسياسة االقتصادية و ذلك نظرا لقدراهتا يتمثل الدور 
 مطالبة بادلسامهة يفوىي  األكربقوة  ادلالية الضخمة و لتأثريىا الكبري يف الدورة ادلالية و أيضا اخلزينة العمومية دتثل

وجو األساسي لسياسة االقتصادية ، كما أهنا تعترب ال عن دتويل اخلطط مسؤولة السياسة االقتصادية للدولة ، و
غريىا زيادة مصادر التمويل اخلاصة باخلزينة العمومية ادلتمثلة يف الضرائب و و توجهات الدولة يف رلال االقتصادي 

 األفاق اجلديدة للتنمية االقتصادية .يعين االرتقاء بالدولة حنو 

 الفرضيات:اختبار صحة 

 : فيما يلي إليهاتتجلى صحة الفرضيات اليت تطرقنا  - 

 تتمثل مهام اخلزينة العمومية :يف ضمان تنفيذ قانون ادلالية والقيام بالعمليات ادلالية . -

 الطبيعي. البشري، وادلوردوادلورد  ادلال، رأسيف تراكم االقتصادية:تكمن مستلزمات التنمية  -

: دتويل االقتصاد واالستعانة باعتبارىا  الوسيط ادلايل الرئيسي الذي تساىم اخلزينة العمومية يف التنمية االقتصادية -
 يساىم يف تنشيط حركة القروض . -

  أسواق.على  تأثريإصدار السندات يساعد اخلزينة على الزيادة من مواردىا ومن االدخار الوطين يف  -

 يف خمتلف ادلداخيل االقتصادية واالجتماعية . إلنفاقهاحتصيل ادلوارد ادلالية  -
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 واالجتماعية القتصاديةيف خمتلف ادلداخيل  اقهاحتصيل ادلوارد ادلالية إلنف

 التالية:النتائج  إلى جملة منو من خالل ما سبق عرضه في الفصول توصلنا 

 ىي عبارة عن صورة مبكرة لكل نشاطات ادلؤسسة وال تقتصر على حركة األموال. اخلزينة -

 ارتفاع احتياجات رأس ادلال العامل بسبب تقدمي ادلؤسسة تسهيالت كبرية للزبائن من جراء ادلنافسة ادلالية. -

تنمية االقتصادية ألي على ادلدى القصري فقط بل يعد عنصرا ىاما ضمن ال إليوال ينظر تسيري اخلزينة العمومية  -
 البعيد.مؤسسة يف ادلدى 

القرارات  العجز واختاذذ قرارات التمويل يف حالة اختا إىلكو لوضعية اخلزينة ليسعى مسري اخلزينة من خالل مس -
 التوظيف يف حالة فائض.

حتقيق الرضا و   اإلنتاجاذلدف األساسي للخزينة العمومية يف ظل التنمية االقتصادية حتفيز العاملني لرفع من  -
 لديهم.

             االقتراحات:

يف االقًتاحات و احللول اليت من ادلمكن أن تساعد اخلزينة العمومية  إىلتقدمي ذكره يف النتائج توصلنا ما على  ابناء
 االقتصادية. التنمية

يف احتياجات رأس ادلال العامل و مصاريف ادلستخدمني و تنشيط ادلبيعات حىت تتمكن ادلؤسسة من  ختفيض -
 الىتمام بكل ادلراحل ىذه الدورة.حتقيق مستوى خزينة االستغالل وىذا ا -

 بذل رلهود من أجل تفعيل دوريت االستثمار و التمويل و اليت تؤثر اجيابيا على خزينة ادلؤسسة . -

 و التصحيح. ات بعني االعتبار من أجل التعديلة الفعالة دليزانية اخلزينة و أخذ االحنرافادلتابع -

 العجز.البحث على أفضل بديل للتوظيف الفوائض النقدية و اختيار أفضل ادلصادر للتمويل  -

 عمليات اخلزينة العمومية وذلك من اجل تطبيق التنمية االقتصادية.تطبيق  -
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