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Abstract: 

    Nowadays, the economics of developed countries are facing financial and 

economic challenges, notably the balance of sheet deficit, and the increasing 

volume of debt, that require deliberate strategies to correct the conditions of the 

public financial management without unbalancing the fragile macro-economic 

indicators. However, this research work attempts to study the possibility of 

replacing the private allocation accounts instead of public balance that continued 

along the extension of economic thought in various doctrines and schools, taken 

Algeria as a case study. 

    Key words:  Modern public finances, special allocation account, public 

projects, public investment budget, public investment in Algeria. 

 
 املةلخص:

املتقدمة والنامية يف الوقت الراهن حتدايت اقتصادية ومالية صعبة أبرزها عجز امليزانية تواجه اقتصادايت الدول      
وهو ما يتطلب اسرتاتيجيات مدروسة لتصحيح أوضاع تسيري املالية العمومية دون  العامجم الدين ح، وتزايد امةالع

 اإلخالل مبؤشرات االقتصاد الكلي اهلشة. 
عرفة مدى إمكانية إحالل وجعل حساابت التخصيص اخلاص النمط ومن خالل هذا البحث سنحاول م    

اجلديد لتسيري ميزانية االستثمار العمومي بدل املوازنة العمومية اليت استمرت على طول امتداد الفكر االقتصادي 
 املالية للدولة.مبختلف مذاهبه، كوسيلة لزايدة فعالية االنفاق احلكومي على االستثمارات العمومية وكذا تعبئة املوارد 

ميزانية  ، املشاريع العمومية،حساابت التخصيص اخلاص احلديثة، املالية العمومية الكةلمات املفتاحي :    
 االستثمار العمومي يف اجلزائر. االستثمار العمومي،
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 مقدم :
كبرية يف حتقيق التنمية مع تطور وتغري دور الدولة يف احلياة االقتصادية أصبحت املشاريع العمومية حتظى أبمهية  

ستثمار فيها الاصة يف اجملاالت والقطاعات اليت حيجم القطاع اخلاص عن اخ االقتصادية واالجتماعية يف أي دولة
حجم رأمسال االستثماري يف  ابإلضافة إىل كثافةكتوفري اهلياكل والبىن القاعدية من جسور وطرقات وسدود...اخل، 

قع على عاتق القطاع العمومي يعل هذا النوع من املشاريع جي، وهو ما اسرتجاعهدة هذا النوع من املشاريع وطول م
تتطلب التخطيط احملكم  ،خاصة يف الدول النامية والفقرية منها، وهذا ما يشكل مسألة اقتصادية هامة هلا

 مشكلة معقدة نوعا لكونه قرارات االستثمار العمومي، فاختيار املشاريع العمومية يعترب اختاذوالعقالنية والرشادة يف 
جيمع بني النظريتني اجلزئية والكلية، فالنظرية اجلزئية تعتمد على الرحبية املالية للمشروع، بينما النظرية الكلية تعتمد 

املنفعة العامة، بينما تنفيذها يعتمد على طريقة وكفاءة حتقيق على الرحبية القومية )الوطنية( للمشروع حتت مبدأ 
تعد حساابت التخصيص اخلاص أحد احلساابت اخلاصة ابخلزينة من بني العناصر اليت يقوم عليها عنية، و دارة املإلا

للدول احلديثة، ظهرت ألول مرة يف فرنسا كاستثناء ملبدأ مشولية وسنوية امليزانية نظرا لطبيعة  املوازانتالنظام 
يقتصر على بعض املشاريع اليت هلا بعد إقليمي إذ اإليرادات والنفقات اليت تتضمنها إال أن العمل هبا حاليا حمدود 

يف نقاط جوهرية أمهها قاعدة  امليزانيات العامةووطين نظرا لعدة انتقادات موجهة هلا، وختتلف هذه احلساابت عن 
 التخصيص وعدم التخصيص للموارد املالية.    

ومن خالل هذا البحث سوف حناول إعطاء حملة شاملة وخمتصرة عن خمتلف جوانب املالية العمومية احلديثة،  
واليت أصبحت يف بعض  ،اصوالطرق احلديثة لتسيري وتنفيذ املشاريع العمومية عن طريق حساابت التخصيص اخل

 ،حبد ذاهتا، بل وتتفوق عليها يف بعض األحيان امةالدول تنافس من حيث حجم األموال املرصودة هلا امليزانيات الع
يف الفكر املايل احلديث ومدى إمكانية إصالح وتطوير منط  امليزانية العامة واقع ومستقبل عن نتساءلوهو ما جعلنا 

االستثمار العمومي، كما سنحاول من  يزانيةبدل منفيذ املشاريع العمومية أداة لتحساابت التخصيص اخلاص ك
البحث دراسة حالة اجلزائر كأحد الدول النامية اليت قامت يف العشريتني األخريتني بطرح سلسلة ضخمة  هذاخالل 

ت التخصيص اخلاص لضمان الدوالرات يف شكل حساابمن  املالينيمبئات  العمومية والربامج التنموية من املشاريع
 لذلك فإن التساؤل الرئيسي يف هذه الورقة البحثية يتمثل يف ما يلي: ذأكثر فعالية ومرونة يف التنفي

ما مدى فعالي  حساابت التخصيص اخلاص يف تسيري املشاريع العمومي ؟، وهل ميكن إحالل منط حساابت    
 جمال االنفاق العموم  االستثمار  يف لل تزايد العزز التخصيص اخلاص بدل املوازن  العمومي  بصف  كةلي  يف

 لةلدول؟.   املوازانت
 انطالقا من طبيعة وأهداف البحث قمنا بتقسيم البحث كما يلي:و  
I- للمالية العمومية احلديثة اجملاالت واجلوانب الكربى 
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 .10، ص 7117-7111مجال يرقي، أساسيات يف املالية العامة وإشكالية العجز يف ميزانية البلدية، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر،  (1)
 ص أ.، 7110-7113حلول كمال، اختيار املشاريع العمومية، دراسة حالة مشروع الطريق السيار شرق غرب، مذكرة ماجستري، جامعة تلمسان، اجلزائر،  (2)
 .782، ص 7111حامد عبد اجمليد، مبادئ املالية العامة، اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتاب،  (3)
ملريخ ريتشارد موسجريف، بيجي موسجريف، تعريب ومراجعة حممد محيدي السباخي، كامل سلمان العاين، املالية العامة يف النظرية والتطبيق، دار ا (4)

 .004، ص 1227، اململكة العربية السعودية، للنشر، الرايض
) 5 ( DaniaL Labarounne, Macroéconomie -les fonction économiques, édition seuil paris 1999 page 29.  

II-  املايل احلديثحساابت التخصيص اخلاص كأداة لتمويل وتنفيذ املشاريع العمومية يف الفكر 
III - تقييم حساابت التخصيص اخلاص، ودراسة مدى إمكانية إحالهلا بدل ميزانية االستثمار العمومي 
IV-  تقييم التجربة اجلزائرية يف جمال تسيري عمليات االستثمار العمومي بني امليزانية العمومية وحساابت

 اص.التخصيص اخل
I- لةلمالي  العمومي  احلديث اجملاالت واجلوانب الكربى : 

يئات وخمتلف هدراسة كل ما يتعلق إبيرادات الدولة ونفقاهتا "املالية العمومية يف املفهوم التقليدي أبهنا:  تعرف     
، وقد تطورت "(1)احمللية وعليه ال ميكن أن نتصور مالية عمومية إال يف إطار منظم مجاعاهتاالعمومية و  ومؤسساهتا

 واالجتماعية.    االقتصاديةجماالت املالية العمومية بتطور اجملتمعات وزايدة وظائف ودور الدولة يف احلياة 
عترب من أهم القضااي اليت شغلت الفكر االقتصادي مبختلف مذاهبه ي االقتصاديةإن قضية دور الدولة يف احلياة      

بدراسة اقتصادايت القطاع اخلاص دون أن يويل اهتماما  الكالسيك االقتصاد  ومدارسه، فقد اهتم الفكر 
، كاألمن والدفاع مثال، واليت (2)للقطاع العام، فدور الدولة كان جد حمدود ينحصر يف املهام واألنشطة التقليدية

واد حيجم القطاع اخلاص عن االستثمار فيها، ولعل أفضل ما يبني وجهة نظر الفكر الكالسيكي عبارة أحد ر 
، وعقب أزمة الكساد العاملي الكبري سنة "(3)إن أفضل النفقات أقةلها حزما"املدرسة الكالسيكية ساي: 

واليت تعطي دورا مهما  الكينيزي ،النظري  وفشل النظرية الكالسيكية يف معاجلة األزمة، ظهرت أفكار  9191
عن طريق اإلنفاق احلكومي على اإلعاانت  واالجتماعيةلتدخل الدولة يف خمتلف جماالت احلياة االقتصادية 

قات الدولة يف ففن (،4وعليه بدأ االهتمام ابملوازنة العامة كجزء فعال يف سياسة االستقرار) واملشاريع العمومية،
الفكر الكينزي تستعمل كأداة رئيسية يف السياسة املالية فزايدهتا على شكل استهالك واستثمارات عمومية من جهة 

، وازداد تدخل (5)من جهة أخرى يساهم يف تقريب االقتصاد من حالة التشغيل التام الضرائبم وتقليص حج
ولكن يف أواخر الستينات وبداية السبعينات من القرن  ودور الدولة يف االقتصاد خاصة بعد احلرب العاملية الثانية،
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، 7117 -7111عيدوين حليمة، ميزانية الدولة كأداة لضبظ االقتصاد الكلي، حالة اجلزائر دراسة قياسية، مذكرة ماجستري، جامعة تلمسان، اجلزائر،  (6)
 .10ص

 .10، ص مرجع سبق ذكرهمجال يرقي،  (7)
, Paris, 2000, P 03. Mauris Basle, Le Budget L’état, 6eme édition la découverte (8)  

 .182، ص 7117األشقر أمحد، االقتصاد الكلي، الطبعة األوىل، عمان، اململكة اهلامشية األردنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (9)

زايدة التضخم الركودي اليت عصفت املاضي واجه الفكر الكينزي واسعة انتقادات بعد فشله يف معاجلة مشكلة 
املدرس  النقدي  ورائدها ابقتصادايت الدول املتقدمة، وهو ما فتح اجملال لظهور تيارات ليربالية جديدة كتيار 

ليستمر اجلدل حول دور الدور يف  (،6، واليت دعت إىل تقليص دور الدور يف احلياة االقتصادية)ميةلتون فريدمان
اليت عصفت ابلوالايت املتحدة األمريكية يف ظل تدخل  1002 أزم  الرهن العقار االقتصاد ابجتاه معاكس مع 

وبناءا على ما سبق ميكن القول أن املفهوم احلديث للمالية  احلكومة األمريكية خبطة انقاذ مايل للحد من األزمة،
الذي يبحث يف كيفية استخدام موارد الدولة املالية ونفقاهتا وميزانيتها لتحقيق أهداف  هي ذلك العلم"العمومية: 

 ."(7السياسة املالية)
على الرغم من اختالف وتباين األنظمة والتوجهات االقتصادية ملختلف الدول إال أن تطور دور الدولة وتعدد و     

رة واضحة وشاملة عن خمتلف جوانب وجماالت تسيري مهامها و أنشطتها عرب خمتلف أقاليمها ساهم يف رسم صو 
 املالية العمومية احلديثة نوجزها فيما يلي:

تعترب امليزانية العامة املرآة العاكسة للمالية  (:و حساابت اخلزين  بكل أنوعاها مالي  الدول  )املوازن  العمومي  -1
هي الغالف املايل "الدولة وتوجهاهتا االقتصادية واالجتماعية، وقد تعددت تعاريف امليزانية العامة نذكر منها: 

املخصص ملالية الدولة، وهي بذلك تتضمن حساب النفقات العامة واإليرادات العامة، كما أهنا بيان يرخص 
فامليزانية العامة للدولة ، "(8ا ويطرح يف قانون املالية، وتعترب أداة من أدوات السياسة االقتصادية)ويناقش مسبق

تستخدم كأداة لرسم السياسة االقتصادية واملالية للدولة، حبيث يتم استخدام عناصرها كاإلنفاق احلكومي 
االنكماش االقتصادي واليت يكون  حالةوالضرائب ملعاجلة كل من الفجوة االنكماشية والفجوة التضخمية، ففي 

فيها العرض الكلي أكرب من الطلب الكلي ومرور االقتصاد حبالة تباطؤ عند مستوى التشغيل الكامل تلجأ احلكومة 
( من خالل زايدة مستوى االنفاق الكلي أو ختفيض الضرائب أو كالمها 9إىل ما يسمى ابلسياسة املالية التوسعية)

فيز الطلب الكلي ابلقدر الكايف لسد الفجوة االنكماشية، فاالنكماش عكس التضخم حيدث معا هبدف زايدة حت
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ملكة اهلامشية ، األهلية للنشر والتوزيع، عمان امل14بول سامويلسون، ويليام نوردهاوس، ترمجة هشام عبدهللا، مراجعة أسامة الدابغ، اإلقتصاد، الطبعة  (10)

 .718و 712، ص 7111األردنية، 
 .12، 17، ص 7111 -7111حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر،  االستثمار،ارايهللا حممد، السياسة املالية ودورها يف تفعيل  (11)
يخ للنشر، جيمس جوارتيين، رجيارداسرتوب، ترمجة وتعريب عبدالفتاح عبدالرمحن، عبدالعظيم حممد، االقتصاد الكلي االختيار العام واخلاص، دار املر  (12)

 .488، ص 1222اململكة العربية السعودية، 

عند اخنفاض املستوى العام لألسعار وهو انذر احلدوث، أما يف حالة التضخم االقتصادي واملتمثل يف ارتفاع 
ية هبدف ختفيض (، تتبع احلكومة سياسة مالية انكماش10)االنكماش املستوى العام لألسعار والذي هو عكس

مستوى الطلب الكلي وذلك عن طريق ختفيض مستوى االنفاق احلكومي والذي يؤدي بفعل آلية املضاعف إىل 
ختفيض حجم االستهالك مما يؤدي إىل نقص الطلب الكلي وابلتايل كبح األسعار أو عن طريق رفع مستوى 

طلب الكلي )االستهالك( والذي بدوره يؤدي الضرائب مما يؤدي إىل اخنفاض الدخل املتاح وابلتايل اخنفاض ال
(، فالدولة اليت تستطيع أن 11ابألسعار إىل االخنفاض أو عن طريق املزج بني كل من االنفاق احلكومي والضرائب)

(،  12حتسن كفاءة استخدام مواردها تتمكن من حتقيق مستوايت أعلى لإلنتاج وأن ترفع معدل منوها االقتصادي)
اذ جمموعة من اإلجراءات والتدابري لتحقيق أغراض معينة عن طريق التأيري يف سلوك كما ميكن للحكومة اخت

وقرارات األفراد واملؤسسات والشركات بطريقة غري مباشرة فعلى سبيل املثال ميكن استخدام الضرائب والرسوم 
 لتحقيق األغراض التالية:

سجائر هبدف رفع سعرها وابلتايل تقليل رفع معدالت الضرائب والرسوم عن بعض املنتجات كاخلمور وال -
 استهالكها.

للمستثمرين يف  جبائيهتوجيه بعض األنشطة االقتصادية حنو املناطق النائية عن طريق منح اعفاءات وامتيازات  -
للمستثمرين يف اجلنوب  جبائيهاملناطق الواجب ترقيتها ومثال ذلك منح احلكومة اجلزائرية إلعفاءات وامتيازات 

 اجلزائري.
استعمال الضريبة كوسيلة ضغط ومساومة على بعض الدول من خالل فرض ضرائب مرتفعة على منتجاهتا، كما  -

ميكن أن تستعمل الضريبة يف هذه احلالة على بعض السلع املستوردة دون متييز املصدر هبدف محاية الصناعات 
 احمللية.

ول النامية واملتخلفة واليت تفتقر ملبادئ احلوكمة والدميقراطية فغالبا ما يتم استغالل عناصر أما ابلنسبة لبعض الد   
املالية العامة كاإلنفاق احلكومي لتحقيق مكاسب حزبية أو شخصية للسلطة احلاكمة بعيدا عن القرارات 

ل املشاريع الظرفية لكسب االقتصادية املدروسة كزايدة االنفاق احلكومي قبيل موعد االنتخاابت سواء من خال
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، اجلزائر، ص 7117، سنة 11اجلزائر، جملة الباحث العدد  الدين، شريف مصطفى، اجلماعات االقليمية ومفارقات التنمية احمللية يف بن شعيب نصر (13)
17. 

)14( Michel Bouvier , Marie Christine Esclassan, Finance Publique, L .G . D. I , Paris, 9111, P 582. 

  )15 ( بن شعيب نصرالدين، شريف مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص170. 
 )16( حلول كمال، مرجع سبق ذكره، ص 13.   

 رأصوات الشعب أو لتمويل احلمالت االنتخابية ابإلضافة إىل تركيز التنمية يف مناطق معينة دون األخرى وانتشا
 الفساد املايل واإلداري وهو ما يقلل بدرجة عالية من فعالية االنفاق احلكومي هلذه الدول.  

واليت تعترب جزءا مهما من مالية الدولة وأمها  اابت اخلزين  العمومي حسأما اجلزء الثاين من مالية الدولة فهو    
 فسنتطرق الحقا من خالل حبثنا هذا بنوع من التفصيل. حساابت التخصيص اخلاص

حتتل اجلماعات احمللية املركز القاعدي وتعترب اخللية األساسية وحجر  املالي  احملةلي  )ميزاني  اجلماعات احملةلي (: -7
(، فاجلماعات احمللية عبارة عن أجزاء جغرافية من إقليم الدولة تكريسا لنظام 13 تربط املواطن ابلدولة)الزاوية اليت

الالمركزية هلا هيئات مستقلة تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل الذي يتجسد يف موازانهتا السنوية، 
امليزانية العامة للدولة وإمكانية  اجلماعات احمللية هلا مواردها املالية اخلاصة بغض النظر عن اإلعاانت املقدمة هلا من

جلوئها لالقرتاض واإلقراض  ونفقاهتا موجهة لتلبية حاجات سكان املنطقة بصفة مباشرة عن طريق إشراك اجملتمع 
كون مسؤويل اهليئات احمللية أدرى حباجات سكان املنطقة مقارنة ابلسلطات املركزية اليت   اجلاريةاحمللي يف التنمية 

ابلنفقات ذات األمهية القومية كمشاريع السدود والطرق السريعة...إخل، ففي الوقت الراهن تعترب املالية  غالبا ما هتتم
( كوهنا القاعدة األساسية لتحقيق التنمية الشاملة، فأعباء اجلماعات 14احمللية حمرك التنمية االقتصادية وهتيئة االقليم)

قليدية كإصالح الطرق واألرصفة ومجع النفاايت املنزلية...إخل، احمللية متعددة ومتنوعة، فزايدة على مهامها الت
( أصبحت العديد تواجه حتدايت حقيقية 15أسندت هلا عدة صالحيات كاالقتصاد، التعمري، السكن والبيئة)

لتحقيق التنمية احمللية خاصة يف ظل التفاوت بني خمتلف األقاليم من حيث النشاط االقتصادي والتجاري، وكذلك 
وهو ما يستوجب  يث املمتلكات والعقارات وهو ما جعل العديد منها تواجه صعوابت مالية يف موازنتهامن ح

ضرورة تفعيل اجلباية احمللية لتعزيز املوارد والتحكم يف النفقات، ابإلضافة إىل جتميع وتوحيد البلدايت أو احملافظات 
 التسيري وتعزيز املوارد خاصة بني الفقرية والغنية منها. املتجاورة يف بلدية أو حمافظة واحدة من أجل تقليص نفقات 

مع زايدة مهام الدولة زاد وتطور حجم القطاع العمومي مالي  املؤسسات والشركات العمومي  املستقةل :  -3
ورغبة جل الدول يف رفع معدالت النمو والناتج القومي، وزايدة حاجة اخلزينة العمومية إىل موارد متنوعة جند العديد 
من الدول تقوم خبلق مؤسسات وشركات عمومية ذات طابع اقتصادي هبدف حتقيق عوائد وأرابح، واليت غالبا ما 

( للقطاع العام، وهو ما جعل هذه 16تقوم ابحتكار سلعة أو خدمة معينة وحتقق منها إيرادات وعوائد معتربة)
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  )17( سعودي زهري، النظام القانوين لتسيري ورقابة املؤسسات العمومية االقتصادية على ضوء األمر 11- 10، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، ص10.
  )18 ( يسرى حممد أبو العلى، مبادئ االقتصاد البرتويل وتطبيقاهتا على التشريع اجلزائري، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، 1227، ص 720.

  )19( محيد قبيالت، القانون االداري اجلزء األول، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، عمان، األردن، 7118، ص 377.

( خاصة ابلنسبة للسلع واخلدمات اليت 17العام)املؤسسات والشركات تعد أداة فعالة للقيام بعملية التنمية للقطاع 
يفشل السوق عن توفريها ابلقدر الكايف فوجود املؤسسات والشركات العمومية ذات الطابع االقتصادي يف عهد 
النظام االشرتاكي كان انتج عن سعي ورغبة الدولة للهيمنة على وسائل االنتاج واحتكار السلع واخلدمات قبل 

عظيم األرابح، ويف كثري من األحيان كانت تظهر هذه الرغبة يف عمليات التأميم اليت كانت تقوم التفكري يف كيفية ت
هبا الدولة لبعض مشاريع القطاع اخلاص حتت مظلة قانونية وأبهداف غالبا ما تكون حتقيق املنفعة العامة دون 

خاصة بعد  اخلويصةلتصفية  وحتمية التفكري يف تعظيم األرابح وهو ما جعل العديد منها تواجه خطر اإلفالس وا
اهنيار املعسكر االشرتاكي وتبين معظم الدول خيار اقتصاد السوق احلر، ومثال ذلك أتميم احلكومة اجلزائرية لقطاع 

بتثبيت امللكية والسيادة الوطنية على احلقول النفطية وجعل شركة سوانطراك  9199-29-92احملروقات بتاريخ 
( إىل يومنا هذا، كما أن هذه املؤسسات خالل هذه الفرتة كانت 18اسي يف القطاع العام)العمومية الفاعل األس

شأهنا شأن  الليربايلتستعمل كأداة لتنفيذ السياسة االقتصادية حتت وصاية السلطات املركزية، أما يف ظل النظام 
مؤسسات القطاع اخلاص تسعى لتحسني وسائل االنتاج وختفيض التكاليف للقدرة على املنافسة والولوج ملختلف 
األسواق هبدف حتقيق أكرب قدر من األرابح بعيدا عن األهداف االجتماعية، إال هذا مل مينع بعض الدول من أن 

هبدف تقليص معدالت البطالة ورفع معدل النمو تقوم خبلق مؤسسات وشركات عمومية ذات طابع اقتصادي 
االقتصادي أو توفري سلع وخدمات معينة هذا من جهة، أما من جهة أخرى فهناك بعض الصناعات متتاز ابلسرية 
التامة وارتفاع حجم رأمسال املستثمر فيها وارتفاع عنصر املخاطرة فيها كالصناعات العسكرية والطاقة النووية حبيث 

قوم الدولة ابحتكار هذه الصناعات بغض النظر عن املردودية املالية، ويتمتع هذا النوع من املؤسسات غالبا ما ت
ابالستقالل املايل يف موازانهتا حتت إشراف املدير العام وختضع لقواعد حماسبة القطاع اخلاص )احملاسبة العامة 

اليت ختضع لقواعد حماسبة العمومية، وحماسبة اخلزينة  واحملاسبة التحليلية( على عكس مالية الدولة واجلماعات احمللية
 العمومية )معايري حماسبة القطاع العام(.

 (:19ومن إجيابيات االستقاللية املالية للمؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي نذكر)     
ويشجع على التميز  متتعها ابالستقالل املايل يساعدها على توظيف أمواهلا بشكل أمثل يتناسب مع أهدافها -

 ابألداء ابإلضافة إىل ختفيف العبء املايل واإلداري عن االدارة املركزية.
املبادرة يف االستثمار ومسايرة التطورات االقتصادية واالجتماعية يف ظل املنافسة مما يساهم يف زايدة الناتج  -

 والدخل الوطين.
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تلمسان، امن يف اجلزائر، دراسة حالة مديرية النشاط االجتماعي والتضامن لوالية ضبلجياليل حممد، الواقع التنموي لربامج النشاط االجتماعي والت( 20)
 .14، ص 7117 -7111مذكرة ماجستري، جامعة تلمسان، اجلزائر، 

ملي وآفاق ي نعيمة، احلماية االجتماعية بني املفهوم واملخاطر والتطور يف اجلزائر، امللتقى الدويل السابع حول الصناعات التأمينية، الواقع العمزير  (21)
 .13، ص 7117ديسمرب  10، 13التطوير، جتارب الدول، جامعة الشلف، اجلزائر، 

 .20، ص 7117، 14بلجياليل حممد، حلول كمال، رعاية األشخاص املسنني املعوزين يف نظم احلماية االجتماعية، جملة مشال افريقيا، اجلزائر، العدد ( 22 )
 .13زيرمي نعيمة، مرجع سبق ذكره، ص  (23 )
 .20بلجياليل حممد، حلول كمال، مرجع سبق ذكره، ص ( 24 )

قمنا إبقحام املؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي يف حموران هذا كوهنا عنصر مهم وفعال يف القطاع العام  
وغالبا ما ترتبط مبالية الدولة )املوازنة العمومية( بطريقة غري مباشرة خاصة يف الدول النامية منها حيث يتم متويلها 

قيقها للعجز املايل، كما ميكن أن يتم اقتطاع جزء أو كل الفوائض عن طريق إعاانت امليزانية العامة يف حالة حت
 لصاحل امليزانية العامة للدولة يف حالة حتقيها لنتائج إجيابية على الرغم من متتعها ابالستقالل املايل. 

 مع قيام النظام الرأمسايل ونشأة اجملتمع الصناعي ظهرت احلاجة إىل قيام نظاممالي  الضمان االجتماع   -0
(كنتيجة للمخاطر اليت يتعرض هلا العمال يف املصانع والورشات، فالضمان االجتماعي تعبري شامل 20اجتماعي)

أو  "االجتماعي  ت"املساعدا أو "التأمني"عن كل أنواع احلماية االجتماعية اليت تقدم للمواطنني سواء عن طريق 
 وسيلتني:، ولتحقيق الضمان توجد (21)"الرعاي و خدمات "غريها من 

وتقدم لألشخاص الذين ال يستطيعون دفع أقساط التأمني االجتماعي وذلك   املساعدات االجتماعي : 4-2
(، ويندرج هذا النوع من النفقات يف 22عند حاجتهم هلذه املساعدات، وابلتايل فإن نظام التأمني ال يشملهم)

 ميزانية الدولة.
وهي تقتصر على تلك النظم اليت تستهدف  الضمان االجتماعي تعترب أحد وسائلالتأمينات االجتماعي :  4-1

( أو عدد من املخاطر الرئيسية كالتأمني ضد الشيخوخة والعجز، التأمني على البطالة، 23تغطية خطر اجتماعي)
( يتم عن طريق دفع اشرتاكات دورية ابلنسبة للعمال وأصحاب العمل وفق 24التأمني االجتماعي ضد املرض...إخل)

 فرتات حمددة قانوان.نسب و 
ابلنسبة ألغلبية الدول املتقدمة املتشبعة ابلفكر الليربايل جند غالب شركات التأمني شركات القطاع اخلاص تسعى    

إىل حتقيق أرابح من فوراق مداخيل وأقساط االشرتاكات وبني خمتلف األعباء والتعويضات املمنوحة للمشرتكني 
دها، أي هدف مايل خالص بعيدا عن نظرة املنفعة العامة، وابلتايل ال ميكن جراء احلوادث واألخطار املؤمن ض

إدراج هذا النوع من الشركات واملؤسسات ضمن منظومة وجماالت املالية العامة، فالعجز ابلنسبة هلذا النوع من 
املتقدمة واليت تضع شركات التأمني قد يقود إىل االفالس، أما ابلنسبة للعديد من الدول النامية وحىت بعض الدول 

ضمن أولويتها حتسني املستوى املعيشي للمواطن فنجد أغلب شركات التأمني هي شركات القطاع العام مواردها من 
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)25 ( Henri Pierre Maderes et Etienne Clet, Comment Manger Un Projet ،Edition d’organisation 2eme triage, 2003, p 
08. 

 .10، ص 1221عزمي مصطفى علي، دليل دراسة اجلدوى الفنية واإلقتصادية، بيمكو للنشر والتوزيع، مصر،  (26)
 . 77، ص 7111تطبيقية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -ملشاريع العامة، دراسة نظرية خلدمات واا اقتصادايتسعيد عبد العزيز عثمان،  (27)

االشرتاكات واالقتطاعات االجبارية ونفقاهتا هي التعويضات واملنح املقدمة للمشرتكني، ففي حالة وجود عجز مايل 
ولة عن طريق امليزانية العامة، وأهم ما تواجهه هذه الشركات خاصة يف الدول يتم تغطيته يف غالب االحيان من الد

النامية منها ارتفاع تكاليف التعويضات نتيجة كثرة التحايل وارتفاع حوادث املرور والعطل املرضية الغري مربرة للعمال 
 ولة.  واملوظفني بقابله ضعف اجلهاز الرقايب مما جعل العديد منها عبئا على مالية الد

II- حساابت التخصيص اخلاص كأداة لتمويل وتنفيذ املشاريع العمومي  يف الفكر املايل احلديث 
تعتمد معظم الدول على امليزانية العامة لتنفيذ سياستها االقتصادية واالجتماعية إال أن طبيعة بعض املشاريع    

والنشاطات االستثنائية تتطلب فعالية ومتابعة خاصة لضمان املرونة الكافية لتجسيدها خارج امليزانية العامة وهو ما 
يتجلى يف حساب ختصيص خاص ألحد األنشطة أو  يستوجب البحث عن موارد خاصة لتمويليها وهو ما

 املشاريع العمومية ذات البعد االسرتاتيجي 
 هناك عدة تعريفات للمشروع نذكر منها:مفاهيم حول املشاريع:  -1
وسائل حمددة  ابستعمالمعني خالل مدة زمنية،  إطاراملشروع هو هدف يراد حتقيقه بتدخل عدة أطراف يف  - 
 . (25)حمددةتباع منهج وأدوات او 
هو عبارة عن جمموعة من األنشطة املرتابطة واليت هتدف إىل استغالل موارد معينة للحصول على منافع  -

 .                                                           (26)معينة
ما مل يتطرقا إىل الطرف الذي يقوم ابملشروع وعلى ضوء هذا ميكن القول    من خالل التعريفني السابقني نالحظ أهنه

تعريف املشروع العام عةلى قد يقوم هبا القطاع اخلاص أو قد تقوم هبا الدولة وعليه ميكن  االستثماريةأن املشاريع 
 أنَه: 

أو جزئيا مستقلة عن اجلهاز اإلداري للدولة تتوىل إنتاج السلع واخلدمات  متلكها الدولة إما كليا انتقالية''وحدة  -
اليت تسعى الدولة  واالجتماعية االقتصاديةاليت قد تكون خاصة أو جديرة ابإلشباع أو العمل يف نطاق األهداف 

ر القطاع ومن هذا التعريف يتضح لنا وجوب ملكية الدولة للمشروع حىت يكون عاما ضمن أط ،''(27)لتحقيقها
العام، وقد قد تكون األنشطة اليت ميارسها املشروع العام قد تكون جتارية أو صناعية مشاهبة ألنشطة القطاع 

كمشاريع البني  التحتي  اخلاص، ولكن يف غالب األحيان فإن املشروع العام يهدف إىل خلق منفعة عامة قومية 
رأس املال العيين املستثمر يف املرافق واخلدمات لتحتية هي كل مشاريع البنية احسب البنك الدويل "فببكل أصنافها، 
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)28(  (http://data.albankaldawli.org/topic/infrastructureDate, de téléchargement:12/05/2013 .   
ار تنفيذ السياسات ططلبة السنة الرابعة اقتصاد ومالية، إشراف رابح حممدي، حلقة دراسية بعنوان حساابت التخصيص اخلاص أمهية وحدود يف إ (29)

 .14، ص 7114 -7110العمومية، املدرسة الوطنية لإلدارة، اجلزائر، سنة 
 .لق بقوانني امليزانية، واملتع1280جويلية  12املؤرخ يف ، 12-80من قانون  47املادة  (30)
 ، نفس املرجع السابق.42املادة  (31)

العامة يف جماالت الطرق والنقل واالتصاالت واملياه والصرف الصحي وحمطات توليد الطاقة الكهرابئية والسكك 
يك إىل هري  ابلنسبةاحلديد واملوانئ واملطارات، هبدف خدمة القطاع اخلاص بشقيه العائلي وقطاع األعمال، أما 

اخلدمات الصحية واإلسكان  فقد أضافا إىل هذا التعريف (Herrick ،Kendelberger)وكندلربغر 
 .(28)والتعليم

ا يف جمملها تعين توفر اخلدمات والتسهيالت لكافة أوجه  يتضح لنا خمتلف هذه املفاهيم استعراضخالل و      أهنه
عن طريق تدعيم الرتابط بني خمتلف األسواق داخل البلد الواحد أو خارجه، وهذا  واالجتماعي االقتصاديالنشاط 

واليت يكون  ،التعليمو  كالصحةلألفراد  إضافة إىل تلبية اخلدمات األساسية  واملواصالتما يتجلى يف مشاريع النقل 
 يف زايدة إنتاجية الفرد العامل.                     أير إجيايب هلا 
من بني العناصر اليت يقوم عليها  تعد حساابت التخصيص اخلاص: ساابت التخصيص اخلاصمفهوم ح -7

ملبدأ مشولية وسنوية امليزانية نظرا لطبيعة  كاستثناءللدول احلديثة، ظهرت ألول مرة يف فرنسا   املوازانتالنظام 
( وتشغل حيزا هاما يف املالية العمومية احلديثة، فحساابت التخصيص عبارة 29)اإليرادات والنفقات اليت تتضمنها

تعد حساابت عن أداة لتنفيذ املشاريع أو بعض النفقات العمومية اليت تويل هلا احلكومة أمهية خاصة، ويف اجلزائر 
ت املمولة تدرج يف حساابت التخصيص اخلاص العمليا، وتالتخصيص اخلاص أحد احلساابت اخلاصة ابخلزينة

، ويف هذه احلالة يعترب ختصيص املوارد أمرا (30)املوارد اخلاص  عةلى إثر إصدار حكم يف قانون املالي  بواسطة
ينبغي أن يتجاوز جمموع النفقات جمموع  عاداي خبالف قاعدة عدم ختصيص اإليرادات يف امليزانية العامة، كما أنه ال

ما قدر مسبقا من طرف قانون املالية ويف حدود املبلغ املسموح  ابستثناءاإليرادات يف حساب التخصيص اخلاص 
، ويف احلالة اليت يسجل فيها حساب التخصيص اخلاص حالة من عدم التوازن يف هناية السنة املالية يكون (31)به

ت التخصيص الفارق موضوع نقل جديد يف نفس هذا احلساب ابلنسبة للسنة املالية التالية، وهذا جيعل من حسااب
اخلاص تفلت من قاعدة سنوية امليزانية العامة، وأما اذا حديت حالة عدم التوازن خالل السنة فإنه يعاجل إبحدى 

 : الطريقتني
 إذا جتاوزت اإليرادات التقديرات ميكن رفع اإلعتمادات يف حدود الفائض.                  -
كن الرتخيص بفتح مكشوف يف احلدود املنصوص عليها يف قانون وأما إذا كانت اإليرادات أدىن من التقديرات مي -

http://data.albankaldawli.org/topic/infrastructure
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، ص 7114لرابع، لعمارة مجال، عالقة احلساابت اخلاصة للخزينة ابمليزانية العامة للدولة يف اجلزائر، جملة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، العدد ا (32)

111. 
، فيفري 72بن مساعني حياة، الصناديق السيادية اخلليجية من ...إىل...أين...، جملة العلوم االنسانية، جامعة حممد خيضر، جامعة بسكرة، العدد  (33)

 .72، ص 7113
أفريل  10املتخصص يف رصد حركة الصناديق السيادية منشورة على موقع قناة روسيا العربية بتاريخ  swfi دراسة معهد (34)

7117،https://arabic.rt.com    

 .(32)املالية
وجتدر اإلشارة إىل أن حساابت التخصيص اخلاص ختتلف متاما عن الصناديق السيادية سواء من حيث املبدأ أو 
من حيث األهداف فحساابت التخصيص اخلاص ظهرت كحتمية إلجياد موارد متويل خاصة لعمليات ونشاطات 
خاصة بقدر حجم اإليرادات املخصصة مع إعطائها نوعا من املرونة يف التفنيد مقارنة ابمليزانية العامة اليت تتسم 
إبجراءات عديدة، أي مبعىن أخر خلق إيرادات وموارد مالية خاصة لنفقة أو مشروع معني دون أن تتجاوز هذه 

تستوجب املرونة والفعالية يف التنفيذ كإيواء املتضررين  النفقة حجم االيرادات اخلاصة هبا أو لتغطية عمليات طارئة
من الكوارث الطبيعية على سبيل املثال، أما الصناديق السيادية فهي صناديق متتلكها احلكومات انجتة عن فوائض 

(، 33األموال واملداخيل العاملية لبعض الدول واليت تستخدمها أو توظفها لالستثمار يف األصول املالية األجنبية)
وابلتايل الصناديق السيادية هي صناديق استثمارية انجتة عن فوائض مالية للدولة كعائدات النفط مثال هبدف 
استثمارها وفق خطة جتارية رحبية خارج احلدود على املدى املتوسط والبعيد ومنها ما يهدف إىل ضمان محاية 

رادات ويعد صندوق معاشات التقاعد العاملي ابلنرويج أكرب واستقرار امليزانية العامة واالقتصاد جراء الصادرات واإلي
املتخصص برصد حركة الصناديق  swfiمليار دوالر وفق معهد  992.1صندوق سيادي يف العامل أبصول قدرها 

 (.34)9292  السيادية يف العامل وفق دراسة نشرها يف فيفري
إن الفكرة األساسية حلساابت التخصيص حساابت التخصيص اخلاص والقواعد احلديث  لةلميزاني  العام :  -3

اخلاص هي القيام بعمليات خارج امليزانية العامة ومبوارد خاصة إال أن هذه احلساابت ختتلف مع مبادئ وقواعد 
أكسبها نوعا من املرونة والفعالية يف جتسيد امليزانية العامة وتشرتك معها يف هدف حتقيق املنفعة العامة وهو ما 

السياسيات العمومية، ومن خالل هذا العنصر سنحاول معرفة مدى تطابق وتعارض حساابت التخصيص اخلاص 
يقتضي مبدأ سنوية امليزانية أن يتم تقدير اإليرادات والنفقات  مبدأ السنوي : 2-3 مع القواعد احلديثة للميزانية.

متارس فيها أغلب األنشطة هي الفرتة اليت فرتة السنة  كون منها عدة اعتباراتلقدر بسنة لفرتة مستقبلية ت

https://arabic.rt.com/
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 .717، ص1228ابهر حممد عتلم، املالية العامة ومبادئ االقتصاد الكلي، مكتبة األداب، القاهرة الطبعة اخلامسة،  (35 )
 .21، ص7113ع، عنابة اجلزائر، العلى، املالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزي حممد الصغري بعلي، يسرى أبو (36 )

 .42، ص 7112أمزال فاتح، حساابت التخصيص اخلاص يف النظام امليزاين اجلزائري، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر،  (37 )
 .111الطاهر اخلبايب، علم املالية العامة والتشريع املايل، بغداد العراق، ص ( 38 )

 .11طلبة السنة الرابعة اقتصاد ومالية، إشراف رابح حممدي، مرجع سبق ذكره، ص  (39 )

، ومع (35)االقتصادية، وعليه استقر الفكر املايل على أن فرتة السنة هي األنسب لتقدير نفقات وإيرادات الدولة
تستغرق غالبا ما واليت  ،دية واالجتماعيةاالقتصا ابلعديد من املشاريعوقيامها يف احلياة االقتصادية تطور دور الدولة 

والتنفيذ من امليزانية  مرونة وفعالية يف التسيري كان البد من البحث عن صيغة أكثر،  (36اجنازها أكثر من سنة)فرتة 
حساابت التخصيص اخلاص حبيث يتم نقل الرصيد من سنة ألخرى إىل غاية حتقيق  ضمنتهوهذا ما ت العامة للدولة،

 احلساب ألهدافه املسطرة من طرف احلكومة )انتهاء النشاط(.
ويقصد به تقدمي امليزانية يف وييقة واحدة وبطريقة يكفي معها إجراء عمليت اجلمع ملعرفة مبدأ الوحدة:  3-1

، وهذا لتسهيل معرفة املركز املايل (37)ملعرفة مدى توازن امليزانية )عجز أو فائض(جمموع االيرادات وجمموع النفقات 
"امليزاني "  كلمة، ومع تطور واتساع نشاط الدولة أدخلت تعديالت على هذا املبدأ فتم إحالل بدل  (38)للدولة
املالية للدولة سواء يف امليزانية  يف القانون الفرنسي، وذلك للداللة على مجيع املوارد واألعباء"قانون املالي "  عبارة

، فمبدأ الوحدة يف حساابت التخصيص اخلاص حبد (39)العامة أو خارج امليزانية )حساابت التخصيص اخلاص(
ذاهتا هو مرسخ كون املوارد املالية اخلاصة ابحلساب معروفة املصدر وميكن أن تكون حمددة سابقا من حيث حجم 

ري حمددة بدقة وإمنا مبنية على توقعات حتصيالت معينة ختصص مباشرة لتحقيق املبلغ واملخصصات املالية أو غ
هدف أو أهداف معينة )نفقات احلساب(، أما ابلنسبة للميزانية فحساابت التخصيص اخلاص هي أحد 

 االستثناءات عن وحدة امليزانية العامة للدولة.
ولة مهما كان مقدارها وهذا املبدأ ال يتناىف مع ويقصد به عرض مجيع نفقات وإيرادات الدمبدأ الشمولي :  3-3

 اليت تبني كل املوارد اخلاصة للحساب ونفقاته. لذاهتا لكنها ومفهوم حساابت التخصيص اخلاص
تتضمن هذه القاعدة يف امليزانية العامة للدولة أن ال يتم ختصيص إيراد أو مورد قاعدة عدم التخصيص:  3-4

وذلك لتفادي التبذير وعدم تعطيل املصاحل العمومية نتيجة التأخر يف حتصيل اإليراد على معني لنفقة معينة بذاهتا، 
سبيل املثال بل جيب أن تغطي كافة اإليرادات كافة النفقات، أما ابلنسبة حلساابت التخصيص اخلاص فمبدأها 

س ختصيص موارد القاعدة كون حساابت التخصيص اخلاص تبىن على أسا هالرئيسي واجلوهري يتعارض مع هذ
، واملتعلق بقوانني املالية يف اجلزائر على أن 99-92من قانون  62مالية خاصة لنفقات معينة، وهذا ما أقرته املادة 

 حساابت التخصيص اخلاص جتسد العمليات املمولة مبوجب قانون املالية عن طريق املوارد اخلاصة.
د به ضرورة ختصيص مبلغ معني لكل وجهة من أوجه ويقصمبدأ ختصيص االعتمادات )الغالف املايل(:  3-5
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 .012، ص 7111حممد حمرزي، اقتصادايت املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون اجلزائر، ( 40)

االنفاق العام مرخص من السلطات التشريعية، وهذا املبدأ يتماشى وطريقة تسيري حساابت التخصيص اخلاص 
لكن بصفة كلية وأكثر مشولية كأن يتم خلق جمموعة من املوارد اخلاصة من عدة مصادر عوض مورد واحد لتمويل 

صيص خاص على سبيل املثال تشريع جمموعة ضرائب ورسوم بيئية معينة )على مشروع أو نشاط حساب خت
استغالل حظائر الرعي، استغالل املياه اجلوفية عن طريق حفر اآلابر، تفريغ فضالت ومهمالت املصانع ورسوم 

 مشروع تشجري على دخول املنتزهات الطبيعية، ابإلضافة إىل اهلبات املقدمة يف نفس املوضوع...إخل( واستغالهلا يف
ومكافحة التصحر عن طريق فتح حساب ختصيص خاص  حبجم املوارد احملصلة، فتكون موارد خاصة لنفقة معينة 

 يف حدود حجم املبالغ املخصصة.
 ميكن التعرض هلذا املبدأ من مفهومني:مبدأ التوازن:  3-6
نفقات من وجهة نظر الفكر يستوجب أن تتساوى جممل اإليرادات مبجموع الاملفهوم التقةليد :  3-6-2

الكالسيكي خمافة حدوث العجز املايل الذي يعتربونه كارية مالية يتم تغطيته عن طريق االقرتاض أو االصدار 
النقدي )التمويل ابلتضخم(، فبحسب الفكر الكالسيكي االقرتاض من شأنه حتميل األجيال القادمة أعباء إضافية 

، أما اإلصدار النقدي فيؤذي إىل التضخم وآاثره السلبية (40)ألموال املقرتضةيف خدمة الدين وعدم استفادهتم من ا
ي إىل التبذير واإلسراف دهذا يف حالة العجز، أما ابلنسبة للفائض فيعتربونه انتقاص من حتقيق منفعة عامة وقد يؤ 

أما يف الفكر املايل احلديث فينظر إىل االقتصاد من   املفهوم احلديث: 1-6-3          يف نفقات غري جمدية.
حتقيق فكرة التوازن االقتصادي حىت ولو أدى إىل حدوث عجز مؤقت يف  إىلجمال أوسع من توازن امليزانية العامة 

ي إىل دامليزانية فخالل فرتات الركود والكساد االقتصادي تلجأ الدولة زايدة الطلب الكلي وختفيض الضرائب مما يؤ 
 ي بعد مدة إىل حتقيق التوازن يف االقتصاد ورفع احلصيلة الضريبية.دحدوث عجز منظم أو مقصود يف امليزانية سيؤ 

أما إذا ربطنا حساابت التخصيص اخلاص مع هذا املبدأ، فمن خالل مفهوم حساابت التخصيص اليت ترتكز   
وتقوم على أساس االنفاق بقدر حجم املوارد اخلاصة املتاحة فنجد هذا النوع من احلساابت يتطابق واملفهوم 

كما هو معروف يف امليزانية العامة وإمنا التوازن   التقليدي للتوازن املايل، ولكن هنا ال يقصد به التوازن املايل السنوي
املايل ملدة نشاط الربانمج )احلساب( فغالبا ما تكون برامج حساابت التخصيص اخلاص لفرتات أكثر من سنة  

 كفتح حساب ختصيص خاص من موارد خاصة لبناء سد كبري قد تستغرق مدة على سبيل املثال مخس سنوات.
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، 711ألجهزة الرقابة واحملاسبة، مبادئ الشفافية واملسائلة، معيار رقم األنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة "اإلنتوساي"، املعايري الدولية  (41)

 .17ص
 -7111دكتوراه، جامعة اجلزائر، ة شعبان فرج، احلكم الراشد كمدخل حديث لرتشيد اإلنفاق العام واحلد من الفقر، دراسة حالة اجلزائر، أطروح (42)

 .722، ص 7111

 .17، ص7113صندوق النقد الدويل، شفافية املالية العامة "امليثاق والتقييم"، ( 43)
 .27طلبة السنة الرابعة اقتصاد ومالية، إشراف رابح حممدي، مرجع سبق ذكره، ص  (44)

يقصد ابلشفافية قيام األجهزة العليا للرقابة ابإلفصاح العام بطريقة آنية ومويوقة داقي : مبدأ الشفافي  واملص 3-7
مع ضرورة اإلفصاح العام عن نتائج  وأداءهاوواضحة كل تفويضاهتا القانونية وأنشطتها وإدارهتا املالية واسرتاتيجياهتا 

فالشفافية يف إعداد املوازنة تعين اإلفصاح عن   ،(41)واستنتاجات الرقابة ومتكني العامة من احلصول على املعلومات
 : (43)دعائم أساسية تتمثل يف 10، وتقوم الشفافية (42)كافة املعلومات

 إعداد التقارير املالية العامة -
 وضع تنبؤات املالية واالقتصاد الكلي وإعداد امليزانية -
 حتليل خماطر املالية العامة وإدارهتا واإلفصاح عنها -
 املوارد من حيث املخاطر ووضع التنبؤات.إدارة  -

ودة التقارير املالية ودرجة عالية جب تتميزومن حيث هذا املبدأ فحساابت التخصيص اخلاص يف الدول املتقدمة    
من اإلفصاح املايل تستعمل يف ظروف وحاالت معينة لتحقيق أهداف ونتائج مدروسة ملا تتمتع به من مرونة يف 

 حتقيق األهداف كون صندوق النقد الدويل يشري إىل ضرورة احلد والتقليل من النفقات العمومية التنفيذ وفعالية يف
اخلارجة عن امليزانية العامة للدولة كحساابت التخصيص وامليزانيات امللحقة وذلك إلعادة االعتبار ملبدأ 

ة التقارير املالية وضعف حتليل املخاطر ، أما ابلنسبة ألغلبية الدول النامية واملتخلفة اليت تفتقر جلود(44)الوحدة
فغالبا ما تستعمل هذه احلساابت كأداة لتنفيذ السياسة االقتصادية من خالل خلق حساابت تتصف ابملرونة 
والفعالية بعيدا عن اإلجراءات البريوقراطية وتعقيدات امليزانية العامة اليت متيز هذه الدول، ولكن سرعان ما تتحول 

سيد املشاريع إىل أداة للهروب من الرقابة واملسائلة مما جعلها جماال خصبا النتشار الفساد املايل يف هذه األداة لتج
 ظل ضعف املتابعة احلقيقية. 

تعترب الرشادة والعقالنية يف اإلنفاق احلكومي من الدعائم األساسية اليت توصي هبا مبدأ الرتشيد، العقالني :  3-2
ابالعتماد  خياراهتا املالي ترشيد املنظمات واملؤسسات املالية الدولية لضمان الفعالية والنجاعة وتسعى الدولة إىل 

بل جتسيدها لبلوغها أبقل تكلفة تقنيات احلساابت االقتصادية اليت حتقق هلا عرض خياراهتا قو  على احصائيات
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والدين العام: حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف  املوازانتالكلية للسياسة املالية والقدرة على استدامة حتمل عجز  االقتصاديةشييب عبد الرحيم، اآلاثر  (45)

 .12، ص7110-7113، جامعة تلمسان، االقتصاديةالعلوم 
)46( Bernard et Colli، Vocabulaire économique et financier، 7eme Edition، 1998، P 479. 

 .73طلبة السنة الرابعة اقتصاد ومالية، إشراف رابح حممدي، مرجع سبق ذكره، ص ( 47)

كمفهوم فتسعى الدولة من   االقتصادي العقالني   ممكنة عن طريق انتقاء جماالت التدخل مع إدراج عامل الزمن، أما
خالهلا إىل البحث عن التخصيص األمثل للموارد االقتصادية لتفادي التبذير املوارد، ومنه نستنتج أن العقالنية 

خليارات مها مفهومني متكاملني إذ تفرتض العقالنية الرتشيد، لكن ابملقابل ال يقتضي الرتشيد وترشيد ا االقتصادية
على أهنا: "جمموعة من العمليات اليت من تقني  ترشيد اخليارات املالي  ، وعليه ميكن تعريف (45)ابلضرورة العقالنية

ساسية احملددة مسبقا يف إطار من الربامج مع خالهلا يتم البحث عن فعالية النفقات العامة، وربطها ابألهداف األ
حتديد اإلمكانيات اخلاصة هبا حتت مبدأ األولوايت واستخدام طرق احلساب االقتصادي )حتليل التكاليف واملنافع 

وابالعتماد على بعض املؤشرات الكمية ميكن للدولة تقييم املشروع أو الربانمج من حيث النجاعة (، 46) والفعالية(
 :(47)ة ميكن قياس النتائج كما يليوالفعالي

 تقاس ابلعالقة بني النتائج احملصل عليها والوسائل املخصصة للربامج.النزاع : و -
: وتقاس عن طريق املقارنة بني األهداف املسطرة والنتائج املتحصل عليها، أي أهنا تعرب عن مدى حتقيق الفعالي  -

  األهداف املسطرة مسبقا.
إن امليزات والركائز اليت تقوم عليها حساابت التخصيص اخلاص بداية من ختصيص املوارد وضرورة تغطيتها    

للنفقات قد تساهم يف التسيري العقالين لإلنفاق احلكومي وابلتايل الرتشيد ابإلضافة إىل كون هذه احلساابت تعرب 
لكمي للنتائج احملققة مما ميكن بسهولة معرفة مدى عن برامج تسعى لتحقيق أهداف مباشرة تسهل عملية القياس ا

جناعة وفعالية هذا احلساب أو الربانمج إال أنه جتدر اإلشارة هنا إىل كل  هذا يتوقف على نسبة شفافية كل دولة 
 وتشريعاهتا القانونية واإلدارية املتعلقة ابلتسيري املايل ونظم حماسبتها ومدى مصداقية خمتلف مؤشراهتا.

III -  تقييم حساابت التخصيص اخلاص، ودراس  مدى إمكاني  إحالهلا بدل ميزاني  االستثمار العموم: 
من خالل هذا احملور سنحاول التعرض إىل إمكانية إجياد البديل مليزانية االستثمار العمومي أو بصيغة أخرى أداة    

لتسيري املشاريع واالستثمارات العمومية بدل املوازنة العامة للحيلولة دون التعرض للعجز اهليكلي وأاثره وذلك من 
يزانية االستثمار العمومي وكيفية تعديلها مبا يتماشى والنظم خالل طرح فكرة جتسيد حساابت التخصيص كبديل مل

 املالية احلديثة.
مع ازدايد وتطور دور الدولة يف االقتصاد ازدادت أمهية ميزانية االستثمار العمومي  ابلنسب  لةلدول النامي : -2

فميزانية االستثمار العمومي أو لدرجة أصبح إقصائها من النظم املالية للدولة غري مقبول شأهنا شأن ميزانية التسيري 
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لعربية، العدد املعهد العريب للتخطيط ابلكويت )منظمة عربية مستقلة(، عجز املوازنة املشكالت واحللول، سلسلة دورية تعين بقضااي التنمية يف الدول ا (48)

 .10، السنة السادسة، ص 7112، ماي 73
 .11، ص7114أفريل  14لدعم النمو القابل لالستمرار(، نشرة صندوق النقد الدويل، الراصد املايل )حان الوقت استخدام سياسة مالية  (49)

ميزانية التجهيز  العمومي كما تسمى يف بعض الدول هي ذلك اجلانب من امليزانية العامة املوجه خللق يروة إال أنه 
يف كثري من األحيان تقوم الدولة بتجسيد مشاريع عمومية ذات مردودية اجتماعية أكثر منها مالية )مشاريع البنية 

تاج إىل رؤوس أموال ضخمة خاصة يف الدول اليت تسعى إىل حتسني ظروف املواطن كمشاريع التحتية( واليت حت
الصحة والتعليم فغالبا ما تكون خدمات هذه املشاريع يف هذه الدول جمانية أو مببالغ رمزية ال تغطي التكاليف مما 

اهليكلية اليت تعاين منها  االختالالت أيقل كاهل امليزانية العامة وعليه أصبح عجز املوازنة العمومية هو أحد أهم
( على احلياة االقتصادية واالجتماعية للدولة، ويعد 48اقتصادايت الدول النامية له تداعيات وآاثر سلبية عديدة)

العجز اهليكلي وارتفاع الدين العام الناجم عن عدم التحكم يف النفقات العمومية وحمدودية اجلباية يف متويل امليزانية 
ة أكرب التحدايت املالية اليت تواجه هذه الدول، ويعترب االقرتاض يف الفكر املايل احلديث عنصرا عاداي تلجأ له العام

الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية ومالية يف ظل وجود سياسة مالية مدروسة فالعجز الناتج خالل هذه الفرتة يكون 
ة يكون لتحقيق أهداف معينة وليس لتغطية العجز مقصودا وليس هيكليا واللجوء لالقرتاض خالل هذه الفرت 

، أما يف حالة جلوء الدولة إىل االقرتاض لتغطية العجز اهليكلي الناتج عن ارتفاع املشاريع االجتماعية الغري املوازانت
هنا يعرب املنتجة دون التفكري والتخطيط وفق الطرق واألساليب االقتصادية واملالية إلعادة التوازن املايل مستقبال ف

ارتفاع مؤشر الدين العام عن حالة عكسية لالقتصاد وخلل يف السياسة املالية للدولة خاصة يف الدول النامية اليت 
تلتزم بتوفري اخلدمات األساسية ملواطنيها دون مقابل أو أبسعار رمزية كالصحة والتعليم، ومثل ذلك جمانية التعليم 

 مع.والصحة يف اجلزائر جلميع شرائح اجملت
تقرتب اقتصادايت العمومية للدول املتقدمة الليربالية من اقتصادايت القطاع اخلاص  ابلنسب  لةلدول املتقدم : -1

أين جند الصحة والتعليم مبقابل مايل وال تدعيم للمواد األساسية )السوق حيدد السعر( فمداخيل هذه اخلدمات 
ميكنها التحكم يف حجم الدين تعترب اسرتجاعا لرأمسال املستثمر حىت ولو أخذت مدة زمنية طويلة نوعا ما وابلتايل 

مقارنة ابلدول النامية خاصة منها الدول ذات االقتصاد الريعي كالدول النفطية أين تعاين  املوازانتالعمومي والعجز 
خالل هذا الفرتة من صعوابت مالية كبرية يف موازانهتا نتيجة اخنفاض أسعار النفط يف األسواق الدولية وعدم 

مومي، فبحسب صندوق النقد الدويل الدول املتقدمة تواجه خطرا يالييا يتمثل يف اخنفاض التحكم يف االنفاق الع
معدالت النمو والتضخم وارتفاع الدين العام، بينما تعاين الدول الصاعدة والنامية من ضعف معدالت النمو 

 (.49إيراداهتا) وارتفاع التكاليف وتقلبات أسعار الصرف خاصة منها الدول املصدرة للنفط نتيجة اخنفاض
ومن خالل هذا ميكن القول أنه يف ظل هذه الصعوابت املالية مليزانية االستثمار العمومي ميكن إحالل      
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  .78مرجع سبق ذكره، ص سعيد عبد العزيز عثمان، ( 50)  

حساابت التخصيص اخلاص كبديل ملا تتمتع به من ميزات يف خلق املوارد املالية من أجل التحكم يف ظاهرة تزايد 
وازن املايل يف العديد من القطاعات وابلتايل ختفيض العجز املايل للدولة  وإحالل الت  النفقات العامة وزايدة فعاليتها

كون حساابت التخصيص اخلاص يكون فيه االنفاق العمومي حبجم املوارد املالية املخصصة هلا واليت غالبا ما ختلق 
 جز.أو قروض تستغل يف مشاريع ذات مردودية )خلق يروة( وليس لتغطية الع جبائيهوحتدد من موارد 

إن االختالف يف توزيع القطاعات واألنشطة االقتصادية يف امليزانية العامة وتفاوت إيراداهتا بني الوفرة واحملدودية    
قد يقف عائقا أمام حتديد هذا املقرتح فعلى سبيل املثال ميكن ختصيص وتعبئة موارد قطاع النقل واستغالل الطرق 

كس متاما لقطاع الصحة والتعليم ابلنسبة للدول اليت تتميز مبجانية الصحة السريعة ملشاريع نفس القطاع، بينما الع
الليربالية ميكن تنظيم وإعادة توزيع القطاعات واألنشطة   والتعليم لكل املواطنني كاجلزائر مثال، إال أنه يف الدول

 لتفادي العجز واللجوء االقتصادية مبا يتماشى وتوزيع املوارد لضمان التخصيص األمثل لكل قطاع أو جمال معني
إىل االقرتاض وحتفيز كل قطاع أو نشاط خللق وتعبئة موارده املالية اخلاصة لزايدة إنفاقه أو توسيع نشاطه لكن يبقى 
اإلشكال يف يالث قطاعات أو جماالت وهي األمن، الدفاع والعدالة حبيث يعترب ختصيص املوارد هلا أمرا صعبا جدا 

وموسعة هلا كون منتجات هذه القطاعات متتاز ابجملانية وارتفاع كثافة رأمسال فيها حيتاج إىل دراسات خاصة 
فعلى سبيل املثال ابلنسبة لقطاع العدالة قد تكون مواردها املالية اخلاصة واملتمثلة غالبا يف  اندرةومواردها اخلاصة 

بعض الرسوم والغرامات احملصلة مقارنة بنفقات تسيريها وجتسيد هياكلها اإلدارية متثل ما مقدراه كوب ماء يف 
برية لتجسيدها وبتسيريها وتسمى حوض سباحة، كون هذه القطاعات تعرب عن سيادة الدولة وحتتاج لتكاليف ك

منتجات هذه القطاعات ابملنتجات أو احلاجات العامة الصافية وتتميز هذه املنتجات خباصية عدم القدرة على 
االستبعاد ووجود هذه اخلاصية تؤدي إىل فشل نظام السوق كلية يف توفريها ومن مث ال مناص عن تدخل الدولة 

(، أما ابلنسبة لقطاع الدفاع واألمن ميكن العمل على خلق يروة وموارد مالية 50مع)لتوفري احتياجات األفراد واجملت
 خاصة تساهم يف تقليل عبء االنفاق العمومي على هذا القطاع يف ظل ارتفاع تكاليف جتهيزه وتسيريه. 

لنسبة هلذه القطاعات وابلتايل ميكن القول أنه من غري املمكن متويل نفقات كل قطاع من موارده املالية اخلاصة اب   
الثالث الرتفاع حجم نفقات مشاريع إقامتها أو نفقات تسيري مصاحلها يف ظل خاصية اجملانية اليت تتسم هبا 
منتجاهتا لكن ميكن ختصيص موارد مالية هلا من قطاعات أخرى ذات وفرة املوارد املالية كقطاع التجارة مثال أو 

للقطاع املخصص منه إال أنه كما سبق ذكره هذا يتطلب دراسات معمقة  قطاع آخر دون اإلخالل ابلتوازن املايل
خاصة يف جمال مؤشرات اآلاثر ملعرفة التأيريات والتغريات اجلانبية على ابقي القطاعات والنشاطات  نظرا لتفاوت 

 .املوارد من قطاع لقطاع وتفاوت حجم االنفاق العمومي من قطاع لقطاع آخر
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 ، 24أمزال فاتح، نظام حساابت التخصيص اخلاص يف اجلزائر، دار بلقيس، الدار البيضاء اجلزائر، ص (51)

القول أنه من الناحية املالية والتسيري ميكن حتويل ميزانيات بعض القطاعات ذات النشاط  ومن خالل هذا ميكن    
االقتصادي كالفالحة والنقل مثال واليت هلا عوائد مالية إىل حساابت ختصيص خاص كل قطاع على حدى لتوسيع  

مة للدولة وحىت ابلنسبة لقطاعات ومتويل نشاطها مما يزيد فعالية مشاريعها ويرفع العبء املايل عن امليزانية العا
الصحة والتعليم يف العديد من الدول اليت تنعدم فيها اجملانية والتدعيم ابستثناء القطاعات املذكورة سابقا )األمن 
والدفاع، العدالة( ميكن حتويل نفقاهتا ومواردها إىل حساابت ختصيص خاص وهو ما يساهم يف تقليل وختفيض 

ال كنتيجة لتحقيق  التوازن املايل يف عدة قطاعات وجماالت ابإلضافة إىل التقليل من اللجوء مستقب املوازانتالعجز 
إىل القروض إال يف حالة املشاريع ذات املردودية واليت حتتاج إىل متويل حبيث تساهم مستقبال يف زايدة احلصيلة 

إمكانية إحالل حساابت التخصيص  الضريبية وحتقيق فوائض األرابح للقطاع وليس للميزانية كوننا نتكلم عن
وزايدة فعالية االنفاق العمومي لكل قطاع  املوازانتاخلاص بدل امليزانية العامة لكل قطاع هبدف ختفيض العجز 

 على حدى. 
أما ابلنسبة للدول النامية والصاعدة واليت هلا ميزات خاصة مقارنة ابلدول املتقدمة كمجانية الصحة والتعليم    

سعار وزايدة التهرب الضرييب واليت غالبا ما تكون مواردها املالية من نشاطات حمددة ومعينة كالنفط وتدعيم األ
والغاز ابلنسبة للعديد من الدول العربية فمن الصعب إحالل حساابت التخصيص اخلاص بدل امليزانية العامة 

عبئا كبريا على امليزانية العامة كما أهنا تتميز هلذه الدول تعترب قطاعات الصحة والتعليم اجملانية  فبالنسبةللدولة، 
بتدين نوعية اخلدمة، وهذا ابإلضافة إىل انتشار الفساد املايل واإلداري ونقص الشفافية، ومن أجل إحالل حساابت 
التخصيص اخلاص بدل امليزانية العامة للدولة جيب على هذه الدول تسعري منتجاهتا العامة كالصحة والتعليم ورفع 

دعم تدرجييا مع ضمان حتسني املستوى املعيشي لألفراد كأول خطوة لتفعيل االنفاق العمومي عن طريق حساابت ال
التخصيص اخلاص لكل قطاع، وهذا أمر مستبعد على األقل يف الوقت الراهن ابلنظر للوضعية االقتصادية 

 واالجتماعية وحىت السياسية هلذه الدول.
IV-   يف جمال تسيري عمةليات االستثمار العموم  بني امليزاني  العمومي  وحساابت تقييم التزرب  اجلزائري

 التخصيص اخلاص
وحتقيق  االقتصادي االنتعاشتوسعية من أجل حتقيق  إنفاقيهسياسة  سعت اجلزائر إىل انتهاجمع بداية األلفية الثالثة 

وزار  خيص برانمج معني يعترب سبب  أصبح كل خمطط يعده أ  قطاع ، حيث واالجتماعية االقتصاديةالتنمية 
، وهذا ما أعطى مفهوما جديدا حلساابت التخصيص (51)كايف لفتح حساب ختصيص خاص مرتبط بربانمج
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 .18، ص مرجع سبق ذكرهطلبة املدرسة الوطنية لإلدارة،  (52)
  )53( حلول كمال، مرجع سبق ذكره، ص ت.

 .72حلقة دراسية، مرجع سبق ذكره، ص  (54)
 .178، 172أمزال فاتح، مرجع سبق ذكره، ص  (55)

، فانتقلت حساابت التخصيص اخلاص من (52)اخلاص إبدماج مفهوم الربانمج احملدد ابألهداف، اآلجال والوسائل
فضلة للمسؤولني لتنفيذ السياسات العمومية حىت أصبحت قوانني املالية على امليزانية لتصبح األداة امل استثناءجمرد 

أصبحت تنافس امليزانية العامة للدولة فالسنوية والتكميلية مثقلة حبساابت التخصيص اخلاص يف خمتلف اجملاالت 
يزانية األهداف ، وجتدر االشارة هنا إىل انتقال الدولة من ميزانية الوسائل إىل ممن حيث حجم املبالغ املدرجة

والنتائج حبيث أصبحت ميزانية التجهيز واالستثمار العمومي تنفذ يف شكل حساابت ختصيص خاص تنتهي 
 ابنتهاء الربانمج كون أغلبية الربامج واملشاريع تنتهي يف فرتات تفوق السنة.

اجلزائر يف سلسلة ضخمة مع شروع  :يف منظوم  املالي  العمومي  اجلزائري  اخلاص حساابت التخصيصواقع  -1
(، الربانمج 9222- 9229من املخططات التنموية يف خمتلف اجملاالت والقطاعات كربانمج االنعاش االقتصادي )

من الدوالرات  املاليني( مبئات 53()9292- 9292( واملخطط اخلماسي )9221- 9226التكميلي لدعم النمو )
وتبسيط عملية التقييم بعيدا عن تعقيدات امليزانية العامة مت اللجوء  ومن أجل إعطاء أكثر مرونة وفعالية يف التنفيذ

من قانون املالية  91إىل أداة حساابت التخصيص اخلاص كوسيلة أكثر فعالية لتجسيد هذه الربامج فبحسب املادة 
ني حساابت التخصيص اخلاص متثل برامج عمل معدة من طرف اآلمرين ابلصرف املعني" 9222اجلزائري لسنة 

(، ومن خالل هذا أصبحت كل نفقة موجهة 54)"حيث حيدد لكل حساب األهداف املسطرة وكذا آجال اإلجناز
ملشاريع البنية التحتية وخمتلف املشاريع التنموية سببا كافيا لفتح حساب ختصيص هلا، لكن ما يالحظ يف أرض 

هنا مل تستطيع خلق موارد مالية خاصة هبا، الواقع أن يف تسيري املشاريع العمومية عرب حساابت التخصيص اخلاص أ
وإمنا كانت متول بصفة شبه كلية عن طريق امليزانية العامة للدولة فعلى سبيل املثال ال احلصر الصندوق الوطين 

الصندوق الوطين اخلاص لتنمية  ،%11,99سنوات من ميزانية الدولة بنسبة  92للسكن كانت موارده خالل 
من  (%922)االستثمار موارده بصفة كلية صندوق دعم من موارده من امليزانية العامة،  %11,92 مناطق اجلنوب

، وهو ما طرح التساؤل حول مدى مسامهة حساابت التخصيص اخلاص يف ،...إخل(55)ختصيصات امليزانية العامة
 .اجلزائر يف خلق موارد متويلية خاصة هبا لتخفيف عبئ امليزانية العامة

ل أن حساابت التخصيص يف اجلزائر كانت جمرد وسيلة لتنفيذ املشاريع نظرا للتسهيالت اليت ومن هنا ميكن القو 
متنحها للجهات املعنية اليت جتعلها األنسب واألكثر استجابة لتسارع التطورات االقتصادية اليت تستند على املرونة 
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 .117، ص 7117 -7111دمحاين عبدالكرمي، متويل نفقات االستثمار العمومي )دراسة حالة برامج دعم النمو االقتصادي(، جامعة اجلزائر،  (56)
حول تقييم آاثر برامج االستثمارات العامة يف اجلزائر، امللتقى الدويل،  االقتصاديالعمومية على األداء  االستثماراتعماري عمار، حممادي وليد، آاثر  (57)

 .11، ص 7113مارس  11، جامعة سطيف، اجلزائر، 7110-7111وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو خالل الفرتة 

احلساابت حبد ذاهتا كتعدد سنوات الربانمج  (، االضافة إىل امليزات اليت تتمتع هبا هذه56والسرعة يف اختاذ القرار)
دون إلغاء الرصيد وإمنا يتم نقله للسنة املوالية و هو ما مينح اجلهات الوصية على املشروع أو الربانمج نوعا من 

قواعد املرونة يف التنفيذ مقارنة ابمليزانية العامة، أما ابقي إجراءات التنفيذ فهي نفس إجراءات امليزانية العامة ختضع ل
 احملاسبة العمومية وحماسبة اخلزينة ويتم ترميزها وفق مدونة االستثمار العمومي.

اإلنفاق العمومي على املشاريع العمومية من خالل ميزانية  عرف يف اجلزائر: تطور حزم املشاريع العمومي  -1
التحسن  نتيجة زايدة مستمرة منذ بداية األلفية الثالثة وحساابت التخصيص اخلاص العمومي واالستثمارالتجهيز 

السنوية املخصصة مليزانية التجهيز مبقدار  االعتماداتاحملروقات، حيث تضاعفت قيمة  منامللحوظ ملداخيل اجلزائر 
 االرتفاعالربامج التنموية يف اجلزائر، لتستمر يف  انطالق، وهي سنة بداية 9229و 9222الضعف ما بني سنة 

دينار جزائري،  1.992.992.222أين بلغت ما مقداره  7111احملسوس تدرجييا لتصل إىل حدها األقصى سنة 
السنوية( ملختلف  االعتمادات، وهذا راجع إىل تراكم األموال )7113إىل غاية سنة  اخنفاضلتعرف بعد هذا 

تنفيذ العديد من املشاريع أو التأخر  نتيجة عدم الشروع يف واالجتماعية االقتصاديةفصول ومواد بعض القطاعات 
هذا فيما خيص  االعتماداتالسنوية هلذه  االستهالكاتالبعض اآلخر منها مما خفض من حجم  انطالقيف 

الدفع، وهذا ما أرجعه املسؤولون أساسا إىل نقص القدرات واإلمكانيات الوطنية يف جمال األشغال  اعتمادات
 استهالكامج فهي غري منتظمة ما بني الزايدة والنقصان كوهنا تتأير حبجم العمومية، أما ابلنسبة لرخص الرب 

تزيد السلطات  االعتماداتأكرب نسبة من  استهالكالسنوية منها. فخالل السنوات اليت يتم فيها  االعتمادات
ومع   العموميوالعكس صحيح يف حالة تراكم األموال يف امليزانية ميزانية التجهيز  العامة يف حجم رخص الربامج،

بشكل ملحوظ إىل ما  7117شروع اجلزائر يف سياسة التقشف اخنفض حجم رخص الربامج املرصودة لسنة 
 دج نتيجة اهنيار أسعار النفط. 1.820.710.372.111مقداره: 

يتم يف رفع معدالت النمو االقتصاد  يف اجلزائر:  تقييم فعالي  نظام حساابت التخصيص اخلاص -1
على جمموعة من املؤشرات اليت تعكس  االعتمادللمشاريع العمومية من خالل  االقتصاديتقييم األداء 

على خطط وبرامج تنموية، ومن بني  االعتمادواملالية يف فرتة زمنية معينة جراء  االقتصاديةاألوضاع 
(، 57منها مؤشر النمو االقتصادي) للمشاريع العمومية نذكر االقتصادياملؤشرات األساسية لتقييم األداء 

والذي كان هدفا رئيسيا للجزائر خالل العشرية اليت عقبت العشرية السوداء يف سنوات التسعينات 
قبل بداية تنفيذ الربامج التنموية وذلك راجع  تقلبات عرفت معدالت النمووآاثرها على االقتصاد، وقد 
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يكلي لصندوق النقد الدويل واليت كانت أولوايته إعادة ابألساس إىل إتباع اجلزائر لسياسة التعديل اهل
ومع بداية الشروع يف خمطط دعم اإلنعاش  التضخممعدالت  ارتفاعالتوازن مليزان املدفوعات واحلد من 

إىل  9229مليار دوالر للفرتة املمتدة من سنة  9مليار دينار أي ما يعادل  696بواملقدر  االقتصادي
، مث جاء الربانمج %2.1ل منو الناتج يف املتوسط خالل الفرتة املعنية مبتوسط املعد ارتفع 9222سنة 

يف  واالزدهارملواصلة وترية النمو  9221إىل سنة  9226سنة  االقتصادي منالتكميلي لدعم النمو 
مليار  0713وقد مت ختصيص ما مقداره  االقتصاديالناجتة عن خمطط دعم اإلنعاش  االقتصاديالنشاط 

مليار دوالر، لكن ابلرغم من هذا فإن معدل النمو خالل هذا الفرتة  44جزائري أي ما يعادل دينار 
كنتيجة   النفطسجل تراجعا يعود أساسا إىل تراجع النمو يف قطاع احملروقات نتيجة تراجع أسعار 

 اخنفاضفة إىل واليت متثل بداية األزمة املالية العاملية، ابإلضا 7112الطلب عليه يف أواخر سنة  الخنفاض
  االقتصاديحصة اجلزائر من اإلنتاج ألسباب تتعلق مبنظمة األوبك، وأخريا برانمج توطيد النمو 

، ويتوقع يف السنوات من جديد االقتصاديمليار دوالر هبدف بعث النمو  787حبوايل  7111-7110
اجلزائر لسياسة تقشفية وحمدودية دور الثالث املقبلة حتقيق اجلزائر ملعدالت منو أقل ابلنظر إىل انتهاج 

 .القطاع اخلاص يف حتفيز النشاط االقتصادي
 

 )الوحدة:%((    4711-7111تطور معدالت النمو الناتج اإلمجايل خالل الفرتة ) (:3رقم ) شكل
 1025 1024 1021 1020 1002 1006 1004 1001 1000 السنوات

 %8,0 %3,6 %3,10 %3,30 %2,40 %2,00 %5,20 %4,70 %2,20 معدل النمو
Source: Banque d'Algérie ،rapport annuel de la banque d'algérie. 

أهم الصعوابت والعراقيل اليت حتد من فعالي  املشاريع العمومي  يف حتقيق معدالت منو اقتصاد  عالي  يف  -5
تتميز املشاريع العمومية يف اجلزائر املدرجة يف ميزانية الدولة أو أحد حساابت التخصيص اخلاص بنقص  اجلزائر:

حتضريها والتقييم الغري الدقيق لالحتياجات املواطنني نتيجة ضعف دراسات اجلدوى واليت غالبا ما تكون عبارة عن 
مع كل ما يرتتب عليها من  واالجتماعية قتصاديةواالكافة اجلوانب الفنية   االعتباردراسات سطحية مل أتخذ بعني 

 املستمر للتكاليف والتجاوز املعترب يف آجال اإلجناز. واالرتفاعآاثر على التمويل 
الفجوة بني الدراسات العلمية املسبقة للمشاريع العمومية والواقع  اتساعإن زايدة  ضعف دراسات اجلدوى: 5-2

رض الواقع يف اجلزائر طرح عدة تساؤالت حول قدرة مكاتب الدراسات الوطنية امليداين خالل عملية تنفيذها على أ
العمومية منها واخلاصة على التحكم ومسايرة خمتلف األساليب والطرق العلمية احلديثة املستعملة يف دراسات 

كاليف التقديرية خاصة يف جمال التكاليف ابإلضافة إىل نوعية األشغال، فخالل حتليل الت املشاريعاجلدوى ملختلف 
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، مقر اجمللس الشعيب الوطين، ديسمرب 7111كلمة وزير املالية، كرمي جودي على هامش اجللسة العلنية املخصصة لتسوية قانون ضبظ امليزانية لسنة   (58)

7117 . 

الكبري لتكاليف اإلجناز احلقيقية  االرتفاعيظهر  9222سنة اليت عرفتها اجلزائر منذ مطلع  عموميةال سلسلة املشاريعل
مقارنة بتكاليف الدراسات التقديرية األولية نتيجة إعادة تقييم املايل للمشروع وذلك من خالل زايدة املخصصات 

من عملية اإلجناز ابإلضافة إىل تكاليف الصيانة اليت غالبا ما تتم يف السنوات  االنتهاءإىل غاية  ابستمراراملالية له 
 املعايري التقنية لألشغال  احرتاماملشروع نتيجة ضعف الدراسات واملتابعات التقنية وعدم  استالماألوىل من عملية 

سة العلنية املخّصصة ملناقشة قانون تسوية امليزانية على هامش اجلل" "كرمي جود األسبق وزير املالي  وقد أرجح 
يتم رصدها كتكاليف إلعادة تقييم املشاريع العمومية ترجع أساسا إىل ضعف وعدم  أن األغلفة املالية اليت 9292
وهو ما تسبب يف  ،(58)أسعار املوارد األولية يف السوق الدولية ارتفاعالدراسات للمشاريع وبدرجة أقل إىل  اكتمال

 تعميق عجز امليزانية العامة.
 ابالستثمارقرار  اختاذإن عملية االبتعاد عن املناهج واألساليب العةلمي  املستخدم  يف تقييم املشاريع:  5-1

عقالين، حبيث حتتل  اجتماعي اقتصاديالعمومي خاصة يف جمال البنية التحتية البد هلا أن ترى من منظور 
 األمثل االختياروذلك من خالل ضمان  واألولوايتاألهداف القومية كتحقيق املنفعة العامة صدارة األهداف 

واملتتبع لتاريخ الربامج التنموية يف اجلزائر يرى  األهدافوفق الطرق واملناهج العلمية احلديثة لتحقيق تلك للمشاريع 
يف ظل ضعف أجهزة و  ،األحيانبعض املدروس يف  االقتصاديمنته على القرار وهي االداريقوة ومكانة القرار 

 ومعاملشاريع  واختيارالتخطيط ومكاتب الدراسات احمللية وعجزها عن مسايرة املناهج واألساليب الدولية يف تقييم 
يتم تقييم املشاريع العمومية وفق  االداريفمن خالل القرار  ،نقص وتضارب البياانت اإلحصائية من جهة ألخرى

املتغريات اآلنية الداخلية خاصة يف ما خيص املطالب الشعبية املطالبة بتوفري احلاجات العامة كاملراكز الصحية 
إىل القواعد واملناهج العلمية احلديثة وإمنا  ختضع عملية تقييم املشاريع العموميةواملدارس وتعبيد الطرقات على أن ال 

 استثماريةوهذا ما يربر وجود مشاريع عمومية ، الشارع لضغوطاتا يكون هذا النوع من املشاريع استجابة غالبا م
 مردوديتها. اخنفاضرغم 
لعمليات اجناز إن تقييم  جهود وزارة املالي  اجلزائري  لزايدة فعالي  االنفاق العموم  عةلى مشاريع العمومي : -6

لرؤوس  استهالكهاالرقابة خالل عملية تنفيذها رغم وكذا والتنظيم  التسيري ضعف املشاريع العمومية يف اجلزائر يبني
املعايري الدولية يف جمال املالية  مما وضع اجلزائر أمام ضرورة تبين، االنتقاداتمما جعلها حمل العديد من  أموال ضخمة

من أجل تعزيز الشفافية وتوفري  امةالع يف هذا الصدد اجتهت وزارة املالية حنو حتديث نظام تسيري املاليةالعامة، و 
األمثل للمشاريع العمومية لرتشيد  االختيارقاعدة ممعلوماتية تساعد على ضمان حسن  خمتلف املعلومات لضمان

 .وتعزيز الشفافية اإلنفاق العمومي
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 .107، ص 7118ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة اخلامسة،  اإلداريالنشاط  -اجلزء الثاين ،عمار عوابدي، القانون اإلداري (59)

من  االنتقالتم من خالل اإلصالح املوازانيت ي التوجه حنو ميزاني  قائم  عةلى الربامج املتعددة السنوات: 6-2
 االلتزاممن ميزانية الوسائل إىل  االنتقالأي الربامج التخصيص عن طريق الفصول إىل التخصيص عن طريق 

ابلنتائج، فالربانمج يشمل على جمموع األنشطة املتعددة السنوات واملوجهة لتحقيق األهداف وتطبيق التوجهات 
املسطرة  األهدافو النتائجلربامج يكون من خالل قياس اخلاصة بكل وزارة واملعتمدة من احلكومة، وقياس ا

 مسبقا.
فاهلدف ميثل النتيجة املرجوة من برانمج ما، ويشرتط أن يكون قابال للقياس دقيقا وذا نظرة مستقبلية، وحمدد 

ويتم  اعتمدتهاآلجال، وعادة ما أييت يف شكل إعالن يشرح ما ينبغي تتبعه ومعايري تقييمه للمراجعة من اجلهة اليت 
تقييم الربانمج من خالل حتليل تكاليفه ويتم ختطيط الربامج وفق هذا األسلوب على املدى املتوسط لضمان التنسيق 

أما ابلنسبة حلساابت التخصيص اخلاص فيتم توجيهها حنو حتقيق ، وبني برامج امليزانية االقتصاديةبني السياسة 
هذه احلساابت الوسيلة الناجعة  اعتربتداهتا ختصص يف برامج، فقد أهداف معينة وآجال إجناز حمددة، وإعتما

للبالد جتسدت يف شكل برامج وخمططات ذات أهداف حمددة  واالجتماعية االقتصاديةلتطبيق خمتلف السياسات 
، 9221-9226الربانمج التكميلي لدعم النمو اإلقتصادي  مسطرة على املدى املتوسط، ومن أهم هذه الربامج،

-9292، والربانمج اخلماسي 9221-9222انجمني املرافقني له اخلاصني ابجلنوب واهلضاب العليا للفرتة والرب 
حمددة مسطرة على املدى  أهدافتقوم على أساس  الربامجهذه  ابعتبار ملبدأ الفعالي ، واليت تستجيب 9292

 املتوسط وآجال حمددة.
يعترب التسيري احملاسيب  اإلحصائي : املعةلومات والبياانت إصالح النظام احملاسيب لةلدول  كقاعدة لتوفري 6-1

واملايل للدولة الوسيلة الرئيسية ملعرفة حجم الفجوة بني األرقام والتقديرية للميزانية واألرقام الفعلية احملققة، فتوفري كافة 
ية للدولة والعمل احلساابت من شأنه حصر نقاط الضعف يف تقدير اإلمكانيات املال خمتلفاملعلومات وأرصدة 

 الوطين. االقتصادعلى تعبئتها مبا خيدم 
يعترب التسيري طريقة عقالنية للتنسيق بني املوارد البشرية  :خةلق فةلسف  جديدة يف التسيري لتعزيز الشفافي  6-3

 ، التنفيذلتسيريالتنظيم، ا التخطيط،واملادية واملالية قصد حتقيق األهداف املسطرة، وتتم هذه الطريقة حسب سريورة 
القرارات اإلدارية واليت تتماشى مع الطرق العلمية والدميوقراطية احلديثة  واختاذوالرقابة هبدف حتسني عملية إعداد 

، حيث تسعى اجلزائر إىل إعطاء دور أكرب لإلدارة احمللية يف (59)السائدة واالجتماعية االقتصاديةاملالئمة لألوضاع 
ومتكاملة على أن يقتصر دور السلطة املركزية على مراقبة مدى توافق تلك املخططات وضع خطط وبرامج متوافقة 

كما أن التسيري العقالين للموارد ،  مع السياسة املسطرة من طرف الدولة هبدف إدخال عليها تعديالت لتقويتها
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ت احمللية، املدرسة عبد العزيز جراد وطلبة السنة املدرسة الوطنية لإلدارة، ملتقى وطين حول احلكم الراشد يف اإلدارة العمومية، وزارة الداخلية واجلماعا (60)
 .23ص ، 7113 ،لإلدارةالوطنية 

(61) Denideni Yahia ،La pratique du système budgétaire de l'état en Algérie ،OPU ،Alger ،2002 ،P 315. 

 .30، ص 1280، عامل املعرفة للنشر والتوزيع، الكويت، واالجتماعي االقتصاديجميد مسعود، التخطيط للتقدم  (62)
 .184، ص 7114عبد املطلب عبد احلميد، اقتصادايت املالية العامة، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية،  (63)

ذه املوارد حتتم على املسريين ري اإلدارة العمومية ملختلف مهامها، فقلة ونذرة هيستاملالية يلعب دورا مهما يف عمل 
إتباع طرق تسيري ذات نوعية عالية وانجعة عن طريق إعداد مناهج وطرق صارمة لتخصيص وإنفاق األموال املتاحة 

لتحقيق هذا البد ، وعامل الوقت االعتبارقصد تقدمي خدمات كافية وجبودة عالية وبتكلفة أقل مع األخذ بعني 
جيب أن يقتصر دورها على مدى مشروعية النفقة فقط، بل البد أن يتعدى ذلك  من تفعيل دور الرقابة حبيث ال

خاصة فيما خيص  60إىل مراقبة الفعالية ومدى حتقيق األهداف املرصودة هلا خالل فرتة التنفيذ وما بعد فرتة التنفيذ
 اإلنفاق احلكومي على املشاريع العمومية.

 ترشيد اخليارات املالية ابنعدام تقنية متيز االنفاق العمومي يف اجلزائر :حتسني كفاءة وفعالي  اخليارات املالي  6-4
حيث أن تقدير وختطيط اإلنفاق احلكومي على املشاريع العمومية يتم من طرف كل وزارة معنية وفقا ملبدأ التحكيم 

 دون االعتماداتلب يف ط املغاالةوالتفاوض مع وزارة املالية، وهذا ما جيعل هذا األسلوب يدفع بكل وزارة إىل 
وتنفيذ املشاريع العمومية هبدف الوصول إىل حتقيق  اختيار، ومن أجل حتسني فعالية (61)الرجوع إىل األولوايت

إىل العمل على ختصيص املوارد املتاحة بفعالية أكثر  املوازانتاألهداف التنموية، تسعى اجلزائر من خالل اإلصالح 
األمثل هلذه املوارد مبا يضمن تعظيم املنافع أبقل  االستخدامعن طريق  االقتصاديداخل خمتلف قطاعات النشاط 

التكاليف من خالل إدراج تقنية ترشيد اخليارات املالية )ربط الربامج ابألهداف( حبيث جبعل من التخطيط وسيلة 
، (62)ي الزايدة يف كمية املواردعقالنيا، وأداة فعالة حلل مشكل الرتاكم أ استخدامااملوارد املتاحة  الستخداممهمة 

أقل وهذا ما من شأنه حتقيق أقصى كفاءة للموارد  ابعتماداتأو عن طريق تقدمي نفس اخلدمات السابقة 
 .            (63)املتاحة

إنشاء الصندوق الوطين لةلتزهيز لتقييم املشاريع )خمتةلف أساليب ومناهج دراسات اجلدوى:  استعمال 6-5
 سواءجهود الدولة لتفادي خمتلف املشاكل والعراقيل اليت تعاين منها املشاريع العمومية  إطاريف (: العمومي  الكربى

خالل مرحلة التخطيط وإعداد الدراسات أو خالل مرحلة التنفيذ واملتابعة خاصة يف اجلانب املايل والتقين منها  
تقنية املعمول هبا دوليا يف جانب أشغال البناء األمثل للمشاريع العمومية ومطابقتها للمعايري ال االختياركضمان 

 ارتفاعوسعيا منها لتقليص حجم الفجوة بني التكاليف التقديرية والتكاليف احلقيقية يف ظل  االجنازآجال  واحرتام
، شددت وزارة املالي  عةلى ضرورة إدراج دراسات اجلدوى لةلمشاريع كامةل  قبل بداي  تكاليف إعادة التقييم

خمتلف  استعمالخمتلف األساليب واملناهج يف دراسات اجلدوى، ابإلضافة إىل  استعمالذلك من خالل التنفيذ، و
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 .7110أفريل  17اتريخ التحميل:  ،ministre.gov.de/arabe-www.premierاملوقع الرمسي للوزير األول،  (64)

أو  ابالقتصادما تعلق منها  سواءمؤشرات األداء لقياس اآلاثر اجلانبية للمشروع على خمتلف القطاعات واجملاالت 
املشاريع العمومية قامت الدولة إبنشاء لعملية اختيار وتنفيذ كثر فعالية أ ، ولضمانابلبيئة او على السكان

هبدف رفع فعالية مصاريف حتت وصاية والية املالية  7110سنة "الصندوق الوطين لةلتزهيز من أجل التنمي " 
وتنويع موارد التمويل وضمان  واالجتماعية االقتصاديةالتجهيز وحتسني مسار تقييم ومتابعة املشاريع الكربى للمرافق 

 واالجتماعي واالقتصادياألمثل لتكاليف املشاريع الكربى، كما يتكفل الصندوق ابلتقييم التقين  االستغالل
للمشاريع الكربى ومتابعة إجنازها وجيري تقييما لفعالية املصاريف العمومية ذات الصلة ومينح دعم تقين للوزارات 

مليون  922مليار دج أي ما يعادل حوايل  92وألصحاب املشاريع ال سيما تلك املشاريع اليت يفوق غالفها املايل 
دوالر، أو تلك املشاريع اليت تتميز أبمهية بعدها  1دينار مقابل  92 بدوالر على أساس سعر صرف متوقع 

من  %96يف حالة ما إذا جتاوزت عملية إعادة التقييم  للبالد، كما أكد الصندوق على أنه واالجتماعي االقتصادي
وهلذا الغرض يتوفر الصندوق على فريق ، أمام جملس الوزراء االرتفاععلى وزير القطاع تربير هذا قيمة املشروع يتعني 

خاص يعمل على مستوى املقر ومستشارين وخرباء أجانب من أجل إنشاء قطب جديد ملتابعة إجناز املشاريع يف 
 حماور: إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، ويركز الصندوق نشاطاته على أربعة

 التحضري. -
 التقييم الذي يتمثل يف تقدمي الدعم التقين مللفات املشاريع إىل غاية الرتخيص إبطالقها. -
 متابعة اإلجناز -
 .(64)التقييم البعدي إضافة إىل التوييق وتكوين العمال -

 االقتصادي دليل حول تسيري كربايت املشاريع اخلاص  ابملنشآت قام الصندوق إبنشاء " 7111ومع بداية سنة 
حيتوي على خمتلف األحكام والتعليمات مبتابعة النفقات العمومية متابعة صارمة خاصة فيما خيص " واالجتماعي 

ج منها نفقات املشاريع الكربى للتجهيز، ويتمحور الدليل حول يالية عناصر أساسية تتمثل يف هوية ودراسات نض
عقلنة و ويندرج تطبيقه يف إطار جناعة ، املشروع )خمتلف الدراسات القبلية للمشروع(، متابعة اإلجناز والتقييم

النفقات العمومية السيما تلك املتعلقة مبيزانية التجهيز العمومي وحساابت التخصيص اخلاص، كما يشرتط الدليل 
ضافية للمشروع ابلتنسيق مع خمتلف اهليئات إاألخذ ابحلسبان كافة العناصر اليت من شأهنا أن تؤدي إىل تكاليف 

الرقابة الصارمة للصندوق ووزارة املالية شهد تسيري املشاريع ومنذ بداية تطبيق الدليل حتت ، واملؤسسات األخرى
الكربى للمنشآت حتسنا ملحوظا خالل السنتني األخريتني مما مسح بشكل حمسوس تقليص اللجوء إىل إعادة تقييم 
تكاليف املشاريع حسب ما أفاد به املدير العام للصندوق الوطين للتجهيز من أجل التنمية ويرجع هذا التحسن 

http://www.premier-ministre.gov.de/arabe
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، اجلزائر العاصمة، واالجتماعية االقتصاديةكلمة وزير املالية، كرمي جودي، يوم تقييمي حول تطبيق دليل تسيري كربايت املشاريع اخلاصة ابملنشآت   (65)

 .7110جانفي 

وأيرها على البيئة والسكان، كما أن قرار احلكومة  واالجتماعية االقتصاديةأساسا يف حتسني دراسات اجلدوى 
من الكلفة األساسية للمشروع إىل موافقة جملس الوزراء ساهم يف تقليص أيضا عدد  %96إخضاع كل تقييم يفوق 

 .(65االرتفاع)اللجوء إىل هذه املراجعات" اليت غالبا ما تكون حنو 
 : اخلامتـــ 

إن زايدة مهام الدولة اقتصاداي واجتماعيا وسرعة التطورات االقتصادية اليت تتطلب سرعة اختاذ القرار وزايدة تعبئة  
املوارد مهدت لظهور منط وأداة جديدة لتنفيذ املشاريع العمومية )حساابت التخصيص اخلاص( يف النظام املايل 

ر مثال توازي من حيث الكم واحلجم امليزانية العامة بل للعديد من الدول حبيث أصبحت يف بعض الدول كاجلزائ
 وتفوق عليها يف بعض األحيان.

 خلص البحث إىل النتائج التالية:: النتائج -2
إن تفاوت النشاط واملوارد املالية بني خمتلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية وجمانية أو تسعري بعض املنتجات  -

كاليف جيعل من غري املمكن متويل مشاريع بعض القطاعات من نفس موارد نشاط العامة أبسعار ال تغطي حىت الت
القطاع وهو ما جيعل من إشكالية حبثنا واملتعلقة إبمكانية إحالل حساابت التخصيص كأداة لتنفيذ املشاريع 

 العمومية بدل ميزانية العامة غري قابلة للتطبيق بصفة كلية.
حساابت التخصيص اخلاص إىل العديد من القطاعات االقتصادية واالجتماعية ميكن زايدة التوسع يف استعمال  - 

اليت ميكن منها خلق وتعبئة املوارد املالية عن طريق إعادة ترتيب وتبويب هذه القطاعات مبا يوفر سهولة إحصاء 
واطنني وابقي القطاعات جلميع املوارد املالية لكل قطاع  مع األخذ بعني االعتبار أتيريها على املستوى املعيشي للم

 األخرى. 
استعمال حساابت التخصيص اخلاص لتنفيذ املشاريع العمومية يف بعض القطاعات النشيطة وذات املوارد املالية  -

وفق مبادئها األساسية مبزيد من الشفافية من شأنه خلق موارد مالية خاصة هبا تساهم يف رفع العبء املايل عن 
واإلقالل من جلوء الدولة حنو االقرتاض وابلتايل حتفيز النمو  املوازانتمل على تقليص العجز امليزانية العامة مما يع

 االقتصادي.
ارتباط حساابت التخصيص اخلاص بربانمج أو مشروع معني متعدد السنوات يوفر سهولة التقييم والقياس  -

 واألهداف املسطرة.  احملقةللمقارنة بني النتائج 
ميزانية طور حجم املشاريع العمومية يف اجلزائر يف خمتلف القطاعات واجملاالت سواء من خالل ت على الرغم من    

إال أهنا مل حتقق معدالت منو كبرية تتماشى وحجم  التجهيز العمومي أو من خالل حساابت التخصيص اخلاص
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 األموال املخصصة هلا لعدة أسباب نذكر منها:
لكن  دراسات اجلدوى نتيجة حملدودية قدرات مكاتب الدراسات الوطنية ضعف وعدم إعطاء أمهية كربى ملرحلة -

تقييم ومتابعة  ضمان 7110سنة "الصندوق الوطين لةلتزهيز من أجل التنمي " إبنشاء سرعان ما مت تداركه 
 يةبني خمتلف اجلهات واهليئات الرمس واالنسجام  ، ابإلضافة إىل غياب ونقص التنسيقالكربىالعمومية املشاريع 

 .   وظهور بعض مظاهر الفساد خاصة يف جمال الصفقات العمومية يف ظل ضعف الرقابة
العمومية  االستثماراتاإلمكانيات والقدرات احمللية يف جمال البناء واإلجناز حلجم  واستيعابعدم مسايرة  -

دم جدوى املناقصات الوطنية الضخمة منذ مطلع األلفية الثالثة أدى إىل أتخر انطالق العديد من املشاريع نتيجة ع
 يف العديد من املرات ابإلضافة إىل تكدس أوراق املشاريع على خمتلف اإلدارات املعنية وأتخر آجال التسليم.

 :آفاق الدراس -1
لقد جاءت الدراسة بصفة شاملة وسطحية لنمط تنفيذ املشاريع العمومية عن طريق حساابت التخصيص  - 

اخلاص بدل امليزانية العامة هبدف خلق موارد مالية مستقلة عن امليزانية دون التخصص والتعمق يف قطاع معني وقد 
ة العامة إىل حساابت التخصيص اخلاص توصلت الدراسة أنه يف حالة حتويل مشاريع بعض القطاعات من امليزاني

من شأنه زايدة فعالية هذه املشاريع، وهو ما يفتح اجملال لدراسات مستقبلية أكثر عمقا وحتديدا لكل قطاع على 
فعالية مشاريع الصحة والتعليم عن طريق تعبئة املوارد املالية للقطاع ذاته وفق منط "حدى على سبيل املثال زايدة 

مع حتليل خمتلف النفقات واملوارد املمكنة للقطاع وكيفية زايدة تعبئتها بعيدا عن امليزانية ، "حساابت التخصيص
 العامة.
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