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 عالقة الحدابات الخاصة للخزينة 

 بالميزانية العامة للدولة في الجزائر
 لعنارة مجال د.

 كلية احلقوق والعلوم االقتصادية 

 جامعة حمند خيضر بسلرة

 

 :ملخص
الحسابات الخاصة المفتوحة فً كتابات 
الخزٌنة العمومٌة فً الجزائر تضم األصناف 
التالٌة: الحسابات التجارٌة، وحسابات 

لتخصٌص الخاص، وحسابات التسبٌقات، ا
وحسابات القروض، وحسابات التسوٌة مع 
الحكومات األجنبٌة، وحسابات المشاركة أو 

 المساهمة.
وتقرر عملٌات الحسابات الخاصة 
للخزٌنة، وٌرخص بها، وٌتم تنفٌذها فً نفس 
الشروط المطبقة على عملٌات المٌزانٌة العامة 

 للدولة. 
اصة للخزٌنة، وتعدٌل وتفتح الحسابات الخ

وتغلق بموجب أحكام قانون المالٌة. وتقٌد فٌها 

تنفٌذها خارج  العملٌات المالٌة للدولة التً ٌتم
 المٌزانٌة العامة

  :  Résumé 
Les comptes spéciaux ouverts dans les 

écritures du trésor public en Algérie 

comprennent les catégories suivantes: les 

comptes de commerce,         les comptes 

d’affectation spéciale, les comptes 

d’avances, les comptes de prêts, les 

comptes de règlement avec les 

gouvernement étrangers, et les comptes de 

participation. 

Les opérations sur  les comptes 

spéciaux du trésor sont prévus, autorisées 

et exécutées dans les mêmes conditions 

que les opérations du budget général de 

l’état. 
Les comptes spéciaux du trésor sont 

ouverts, modifiés et clôturés par     les 

dispositions d’une loi de finance. Ces 

comptes retracent les opérations 

financières de l’état qui sont exécutées 

hors budget.  
 

  :مقدمـة
 الحسابات الخاصة للخزٌنة

هً: حسابات مفتوحة فً كتابات الخزٌنة تقٌد فٌها  *

عملٌات اإلٌرادات و عملٌات النفقات لمصالح الدولة، التً تجرٌها تنفٌذا لحكام قانون 
 . 1ة للدولةالمالٌة، ولكن خارج المٌزانٌة العام

ولذلك تمثل الحسابات الخاصة للخزٌنة تعدٌال لقاعدة وحدة المٌزانٌة العامة فً 
الجزائر. وتحدد العملٌات على الحسابات الخاصة بالخزٌنة وترخص وتنفذ حسب نفس 
شروط عملٌات المٌزانٌة العامة للدولة، وٌستثنى من ذلك حسابات القروض 

 .2والتسبٌقات
ة النتائج المسجلة فً جمٌع أصناف الحسابات، ما عدا وتحسم من حاصل السن

حسابات التخصٌص الخاص. وما لم تنص صراحة أحكام قانون المالٌة على خالف ذلك 
 ، فإنه : 3
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 ـ ٌنقل الرصٌد الباقً من كل حساب خاص من سنة إلى أخرى .
و ـ ٌمنع حسم النفقات المترتبة عن دفع المرتبات والتعوٌضات ألعوان الدولة أ

 الجماعات المحلٌة أو المؤسسات أو الهٌئات العمومٌة مباشرة من حساب خاص للخزٌنة.
ـ ٌمنع القٌام بعملٌات االقتراض والقرض أو التسبٌق فً حساب التخصٌص الخاص 

 والحسابات التجارٌة.
    وٌمكن تقدٌم ثالث مبررات لوجود الحسابات الخاصة للخزٌنة، وهً:

ؤقتة ، التً لٌس لها طابع نهائً ، فً إطار الحسابات ـ تجري بعض العملٌات الم
الخاصة للخزٌنة باعتبارها إجراء مرن للمحاسبة ، حٌث كثٌرا ما تمنح الدولة للمنظمات 
العامة أو شبه العامة قروض وتسبٌقات تمثل نفقات مؤقتة ، كونها سوف تسدد بعد 

 مرور بعض الوقت . 
عملٌة تسمح بمخالفة القواعد العامة  ـ تمثل الحسابات الخاصة للخزٌنة صٌغة

للمحاسبة العمومٌة من أجل تسجٌل العملٌات ذات الطابع الصناعً والتجاري المحققة، 
بصفة استثنائٌة، من طرف المصالح العمومٌة. وبذلك ٌمكن تقرٌب اإلٌرادات والنفقات 

 وتطبٌق تسٌٌر تجاري للعملٌات.
ج، من كتلة المٌزانٌة العامة، نتائج نشاط ـ تسمح الحسابات الخاصة للخزٌنة باستخرا

عمومً مخصص، شرعت الدولة من أجله موارد خصوصٌة، وذلك عندما ٌتعذر 
 استخدام إجراءات المٌزانٌة الملحقة .

إن الحسابات الخاصة للخزٌنة التً ٌسمح باستخدامها حالٌا فً الجزائر، ٌنبغً فتحها 
 :4ألصناف التالٌة بموجب قانون المالٌة، وٌمكن تجمٌعها فً ا

 
 أوال : الحسابات التجارية .

تدرج فً الحسابات التجارٌة، من حٌث اإلٌرادات والنفقات، المبالغ المخصصة  
 للدولة،لتنفٌذ عملٌات ذات طابع صناعً أو تجاري تقوم بها المصالح العمومٌة التابعة 

 ة فً المؤسسات. بصفة استثنائٌة. فهً إذن عملٌات مطابقة لنشاط المصالح المماثل
و تكتسً تقدٌرات النفقات للحسابات التجارٌة طابعا تقٌٌمٌا. وٌحدد قانون المالٌة 
سنوٌا المبلغ الذي ٌمكن ضمن حدوده دفع النفقات المتعلقة بالعملٌات المناسبة لما تتجاوز 

نتائج هذه النفقات المبالغ المحصلة فعال بالنسبة لمجمل الحسابات التجارٌة. وٌتم إثبات ال
 .5السنوٌة لكل حساب تجاري وفق القواعد العامة للمخطط الوطنً للمحاسبة

 ومن الحسابات التجارٌة نورد النماذج التالٌة:
الذي أنشأ بموجب  440 – 140ـ أكثر الحسابات التجارٌة شٌوعا هو الحساب رقم  0

0991قانون المالٌة لسنة 
عجالت ، و الذي ٌصف عملٌات شراء وبٌع السٌارات وال6

 المطاطٌة من قبل إدارة أمالك الدولة. 
0999دٌسمبر سنة  10وقد أقفل فً 

، بعدما ظل ٌسٌر فً جانب النفقات العامة فقط 7

 لمدة سنتٌن.
بعنوان "  404-140ـ ٌفتح فً جداول حسابات الخزٌنة، حساب تجاري تحت رقم  5

ات الخاصة بتسٌٌر حظائر األدوات للوالٌات". وٌعد هذا الحساب لضبط حساب العملٌ
 . 8حظائر الوالٌات
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إلٌهما سبق اإلشارة  9بفتح حسابٌن تجارٌٌن 0992ـ لقد تكفل قانون المالٌة لسنة  1
 :10بنفس األرقم وبعناوٌن أقل دقة  0991قانون المالٌة لسنة  فً

حظائر عتاد مدٌرٌات األشغال العمومٌة بدل حظٌرة العتاد التابع  140-442

 العمومٌة.لمدٌرٌات األشغال 
 حظائر عتاد مدٌرٌات الري بدل حظٌرة عتاد الري. 140-440

 
 ثانيا : حسابات التخصيص الخاص. 

تدرج فً حسابات التخصٌص الخاص العملٌات الممولة بواسطة الموارد الخاصة 
ٌمكن أن تتم موارد حساب التخصٌص الخاص  على اثر إصدار حكم فً قانون المالٌة. و

 . 11زانٌة العامة للدولة ضمن الحدود المبٌنة فً قانون المالٌةبحصة مسجلة فً المٌ
وتحدد العملٌات المحققة على حسابات التخصٌص الخاص وترخص وتنفذ حسب 

 .12نفس شروط عملٌات المٌزانٌة العامة للدولة 
وال ٌنبغً أن ٌتجاوز مجموع النفقات مجموع اإلٌرادات فً حساب التخصٌص  

سبقا من طرف قانون المالٌة، وفً حدود المبلغ المسموح به الخاص باستثناء ما قدر م
13. 

وفً الحالة التً ٌسجل فٌها حساب التخصٌص الخاص حالة من عدم التوازن، فً 
نهاٌة السنة المالٌة، ٌكون الفارق موضوع نقل جدٌد فً نفس هذا الحساب بالنسبة للسنة 

تفلت من قاعدة سنوٌة  المالٌة التالٌة. وهذا ٌجعل من حسابات التخصٌص الخاص
 المٌزانٌة العامة. 

 وأما إذا حدثت حالة عدم التوازن خالل السنة، فإنه ٌعالج بإحدى الطرٌقتٌن: 
 ـ إذا تجاوزت اإلٌرادات التقدٌرات ٌمكن رفع االعتمادات فً حدود الفائض.

ـ وأما إذا كانت اإلٌرادات أدنى من التقدٌرات ٌمكن الترخٌص بفتح مكشوف فً 
 ود المنصوص علٌها فً قانون المالٌة. الحد

وتكون حسابات التخصٌص الخاصة موضوع برنامج عمل معد من طرف اآلمرٌن 
بالصرف المعنٌٌن تحدد فٌه، بالنسبة لكل حساب، األهداف المسطرة وكذا أجال اإلنجاز. 

كما ٌتم وضع جهاز لمتابعة  وٌتم تحدٌد نفقات وإٌرادات هذه الحسابات بموجب قائمة.
وتقٌٌم حسابات التخصٌص الخاص، معد من طرف الوزٌر المكلف بالمالٌة مع اآلمرٌن 

 .14بالصرف المعنٌٌن
خاصة  إٌراداتورغم ذلك، فإن كل قانون مالٌة ٌتم المصادقة علٌه، ٌقرر تحوٌل 

لتموٌل بعض العملٌات المهمة والمتنوعة جدا، كما هو الحال بالنسبة للعملٌات المسجلة 
  :نورد منها النماذج التالٌة الخاص التًتخصٌص ال فً حسابات

" الذي ٌسمح بقٌد فً  الخارجبتسٌٌر التكوٌن  "بعنوان  429-145رقم ـ الحساب  0

،  التكوٌن فً الخارج التً تفتح سنوٌا فً مٌزانٌة الدولة اعتمادات، اإلٌرادات باب 
الدولة. وفً باب ة من مٌزانٌة ٌمموت العهٌئاها التقوم بعات التً ودفحاصل المو

مقررة بفعل الفً الخارج  وبصفة عامة مصارٌف التكوٌنتها تكمل المنح و فعالنفقات، د
وتحدٌد سقف النفقات القابلة للدفع على المكشوف من هذا  القوانٌن سارٌة المفعول.

 . 15دج  044.444.444الحساب بمبلغ مائة ملٌون دٌنار جزائري 
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الذي  "الصندوق الوطنً لدعم تشغٌل الشباب"بعنوان  490-145رقم ـ الحساب  5

اإلٌرادات، تخصٌصات مٌزانٌة الدولة، وحاصل الرسوم الخاصة ٌسمح بقٌد فً باب 
 409-145المؤسسة بموجب قانون المالٌة، وجزء من حساب التخصٌص الخاص رقم 

مات الذي عنوانه "الصندوق الوطنً لترقٌة التشغٌل"عند إقفاله، وجمٌع الموارد والمساه
األخرى. وفً باب النفقات، تموٌل عملٌات دعم تشغٌل الشباب، والضمانات الممنوحة 
للبنوك أو المؤسسات المالٌة، مصارٌف التسٌٌر الخاصة بوضع البرامج المذكورة أعاله 

 .16حٌز التنفٌذ
" الذي ٌسمح ترقٌة التنافسٌة الصناعٌة"صندوق بعنوان  045-145رقم ـ الحساب  1

تخصٌصات مٌزانٌة الدولة، والتموٌالت الخارجٌة برنامج مٌدا  ،اإلٌراداتبقٌد فً باب 
القروض التعاقدٌة و االمتٌازٌة، و اقتطاعات أو مساهمات عن طرٌق صنادٌق أخرى  

 . 17والهبات والوصاٌا الخوصصة، البحث، التنمٌة والصادرات،
 

ٌة الصناعٌة، السٌما و فً باب النفقات، نفقات التسوٌة التً تهدف إلى ترقٌة التنافس
تلك المتعلقة بما ٌلً: المواصفات الصناعٌة، نوعٌة المنتجات، االستراتٌجٌة الصناعٌة، 
الملكٌة الصناعٌة، التكوٌن، اإلعالم الصناعً والتجاري، البحث والتنمٌة، الجمعٌات 
المهنٌة، ترقٌة الجمعٌات المهنٌة فً قطاع الصناعة. والنفقات المرتبطة بالدراسات 
المتعلقة بتأهٌل المناطق الصناعٌة و مناطق النشاط، النفقات المتعلقة بإنجاز أعمال إعادة 
تأهٌل المناطق الصناعٌة ومناطق النشاط، والمصارٌف المدفوعة فً إطار تطبٌق 

 برنامج التكوٌن الموجه لمسٌري المناطق الصناعٌة ومناطق النشاط.
الذي ٌسمح بقٌد فً بط الموارد " بعنوان " صندوق ض 041-145رقم ـ الحساب  0

فوائض القٌم الجبائٌة الناتجة عن مستوى أعلى ألسعار المحروقات على  ،اإلٌراداتباب 
وفً تلك المتوقعة ضمن قانون المالٌة، وكل اإلٌرادات األخرى المتعلقة بسٌر الصندوق. 

لٌة السنوي، ضبط نفقات وتوازن المٌزانٌة المحددة عن طرٌق قانون الما باب النفقات،
 .18وتخفٌض الدٌن العمومً 

وٌالحظ تزاٌد ظاهرة حسابات التخصٌص الخاص، خاصة فً السنوات األخٌرة 
بحٌث ال ٌكاد ٌخلو أي قانون مالٌة من إنشاء حساب تخصٌص خاص أو أكثر، أو تعدٌل 
حسابات قائمة، حتى أن أغلب أعضاء الحكومة ٌقع تحت تصرفهم أكثر من حساب 

 واحد. 
ظاهرة غٌر جدٌة فً تسٌٌر األموال العامة، حٌث أن حسابات التخصٌص وهذه 

الخاص تفلت من رقابة السلطة التشرٌعٌة، ولذلك تتكرر توصٌات لجنة المالٌة 
 والمٌزانٌة للمجلس الشعبً الوطنً سنوٌا بضرورة التقلٌص من عدد هذه حسابات.

 
  .حساب التسبيقاتثالثا : 

لخزٌنة ل ٌرخصالتً  سدٌدهاأو ت لتسبٌقاتاٌات منح عمل 19حسابات التسبٌقات بٌنت
 بمنحها فً حدود االعتمادات المفتوحة لهذا الغرض.  العمومٌة

 وٌجب فتح حساب متمٌز للتسبٌقات لكل مدٌن أو صنف من المدٌنٌن. 
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وتعفى التسبٌقات الممنوحة للهٌئات العمومٌة من الفوائد، إذا تم تسدٌدها ضمن أجل 
ذا تعذر ذلك ٌمكن أن تكون التسبٌقة غٌر المسددة إما موضوع أجل أقصاه سنتان، فإ

جدٌد ٌمتد على فترة أقصاها سنتٌن، مع احتمال تطبٌق معدل الفائدة على الفترة األخٌرة 
 أو تحوٌلها إلى قرض. 

 20بحسابات التسبٌقات الشرعٌة والقانونٌة التالٌة 0991وقد احتفظ قانون المالٌة لسنة 

: 
 قات للوالٌات.تسبٌ 141-440
 تسبٌقات للبلدٌات. 141-445
 تسبٌقات للصنادٌق البلدٌة و الوالئٌة للتضامن. 141-442
 تسبٌقات لمصالح المساعدة الطبٌة االجتماعٌة. 141-440
 تسبٌقات بال فائدة لصالح أمور مختلفة. 141-241
 تسبٌقات بفائدة ألغراض مختلفة. 141-240
 % رأسمال مضمون. 0.2تسبٌقات للتسدٌد المسبق للقروض 141-240
 تسبٌقات حسابات االتصال للبرٌد والمواصالت. 141-249
 تسبٌقات للبلدٌات من أجل تكوٌن احتٌاطات عقارٌة. 141-249

المتعلقة بالتسبٌقات للوالٌات والبلدٌات على المبالغ تلك أهم هذه الحسابات هً إن 
تغطً مصالح الضرائب األغلبٌة العظمى من الضرائب حٌث ، إلٌهماالمحصلة العائدة 
ومٌزانٌة الدولة تسبق للجماعات المحلٌة المبالغ التً تعوض على ، والرسوم المحلٌة

. وقد أوردت قوانٌن المالٌة عدة نماذج امتداد السنة من خالل المدخالت الجبائٌة
 الستخدام حسابات التسبٌقات، ومنها :

عنوانه " تسبٌقات  204-141سجالت الخزٌنة، حساب خاص رقم  ـ ٌفتح فً 0
، للمؤسسات 0999دٌسمبر سنة  10لتموٌل برامج االستثمار فً طور اإلنجاز إلى غاٌة 

 .21و الهٌئات العمومٌة و المستحق تسدٌدها بدفع التزامات 
وتمنح هذه التسبٌقات لصالح المؤسسات والهٌئات العمومٌة فً حدود حاصل أجال 

 . 22ستحقاق المبالغ األصلٌة من القروض وااللتزامات التً تحوزها الخزٌنة العمومٌة ا
ـ ٌخصم من حساب النتائج للخزٌنة الرصٌد المتبقً استحقاقه بصدد التسبٌق البالغ  5

دج الذي دفعته الخزٌنة العمومٌة للصندوق العام للتقاعد والمقٌدة فً 50.550.001.50
 .23نون " تسبٌقات بدون فوائد لصالح النفقات المختلفة "المع 241-141الحساب رقم 

الممنوح من   دج2.444.444ـ ٌخصم من حساب النتائج للخزٌنة، مبلغ التسبٌقة  1
، والمقٌدة 0901طرف الخزٌنة للجنة الوطنٌة المكلفة بتنظٌم احتفاالت أول نوفمبر سنة 

 .24صالح النفقات المختلفة "المعنون " تسبٌقات بدون فوائد ل 241-141فً الحساب رقم 

و تدفع هذه التسبٌقات مقابل تسلٌم االلتزامات الصادرة عن الهٌئات المستفٌدة على 
 سبٌل التسدٌد، لصالح الخزٌنة العمومٌة.

 
 . حساب القروضرابعا : 
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تدرج فً حسابات القرض، القروض الممنوحة من طرف الدولة فً حدود 
إما فً إطار عملٌات التجدٌد أو فً إطار تدعٌم االعتمادات المفتوحة لهذا الغرض. 

 . 25التسبٌقة
وعند تسدٌدها ٌقٌد مبلغ استهالك قروض الدولة بالرأسمال فً اإلٌرادات لفائدة 

 .26حساب القرض المناسب
تمنحها الدولة و ،عادة منتجة للفوائد خالفا لحسابات التسبٌقات فإن حسابات القرضو

المتعلقة بالقروض للحكومات تلك الحسابات مها لمدة تزٌد على أربع سنوات، وأه
 األجنبٌة.

 ومن حسابات القروض نورد النماذج التالٌة :
عنوانه " القرض  440-140ـ ٌفتح فً سجالت الخزٌنة حساب للقرض تحت رقم  0

  . 27 الخاص بالصندوق الوطنً للتوفٌر واالحتٌاط "
ٌنة العمومٌة إلى وٌخصص هذا الحساب لتدوٌن القروض الممنوحة من الخز

الصندوق الوطنً للتوفٌر واالحتٌاط، ألجل تموٌل االستثمارات المخططة للمكاتب 
 والهٌئات العمومٌة للسكن. 

عنوانه "  504-140ـ ٌفتح فً سجالت الخزٌنة حساب للقرض تحت رقم  5

  . 28 القروض الخاصة بالبنك الوطنً الجزائري "
منوحة من الخزٌنة العمومٌة إلى البنك وٌخصص هذا الحساب لتدوٌن القروض الم

الوطنً الجزائري، ألجل التموٌل من موارد الخزٌنة لالستثمارات المخططة فً القطاع 
 الفالحً االشتراكً أو التقلٌدي والتً ال تدخل فً نطاق القرض المصرفً العادي.

عنوانه "  454-140ـ ٌفتح فً سجالت الخزٌنة حساب للقرض تحت رقم  1

 . 29 الخاصة بالجماعات المحلٌة بقصد تموٌل استغالل الحلفاء "القروض 
إن المبلغ المكشوف الذي ٌمكن دفعه من هذا الحساب ال ٌمكن أن ٌتجاوز عشرة  

وتجهز هذه القروض بعد مشاهدة االتفاقٌات المبرمة  دج .04.444.444مالٌٌن دٌنار 

ى مقرر مشترك صادر عن وزٌر بٌن الخزٌنة العمومٌة والجماعات المحلٌة وباالستناد إل
المالٌة ووزٌر الداخلٌة. وان المقدار السنوي الستحقاقات التسدٌد، ٌجب أن ٌكون 

 موضوع قٌد فً مٌزانٌة الجماعات المحلٌة المعنٌة.
المعنون  004-140ـ ٌفتتح فً سجالت الخزٌنة الحساب الخاص للخزٌنة رقم  0

 .30ة للوحدات االقتصادٌة المحلٌة "القروض الخاصة لتموٌل االستثمارات المخطط"
 
ٌقٌد فً هذا الحساب فً باب الخصوم مبلغ القروض الممنوحة من طرف الخزٌنة  

قصد تموٌل االستثمارات المخططة للوحدات االقتصادٌة المحلٌة، وفً باب األصول 
 اإلٌرادات الناجمة عن التسدٌدات بالرأسمال للقروض فً هذا المجال.

 
 .لتسوية مع الحكومات األجنبيةحسابات اخامسا: 

قانونا، فً حسابات  تفاقٌات دولٌة مصادق علٌهالال اتطبٌقالمنجزة قٌد العملٌات ت
التسوٌة مع الحكومات األجنبٌة. وٌكتسً المكشوف المرخص به سنوٌا لكل حساب طابع 

 .  31حصرٌا 
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 ومن حسابات التسوٌة مع الحكومات األجنبٌة نورد النماذج التالٌة : 
 .32حساب التسوٌة مع الخزٌنة العامة للمغرب 400-254 ـ
 .33حساب التسوٌة مع الخزٌنة العامة لتونس 400-254ـ 

 
 سادسا: حسابات المشاركة أو المساهمة.

لقد تم إنشاء حسابات المشاركة أو المساهمة و التزامات بمناسبة عملٌات تطهٌر 
. ولم ٌرد 34دونة حسابات الخزٌنةالمؤسسات العمومٌة االقتصادٌة، وقد ورد ذكرها فً م

ذكرها  فً القانون المتعلق بقوانٌن المالٌة من ضمن الحسابات الخاصة للخزٌنة، ولم 
 تشر لها قوانٌن المالٌة السنوٌة.

وهً حسابات مخصصة إلٌواء من جهة، األسهم التً تصدرها المؤسسات العمومٌة 
تعوٌض عن التنازل وإعادة شراء لصالح الدولة، ومن جهة أخرى، عملٌات االكتتاب، ال

سندات المساهمة والتزامات. وٌدفع األجر المتعلق بسندات المساهمة والتزامات للمٌزانٌة 
 العامة للدولة. 

 ومن حسابات المساهمة نورد النماذج التالٌة:
 األسهم التً تصدرها المؤسسات العمومٌة لصالح الدولة. 140-440
تصدرها المؤسسات العمومٌة فً إطار تطهٌرها سندات المساهمة التً  140-445

 المالً.
االلتزامات التً تصدرها المؤسسات العمومٌة ذات الطابع الصناعً  140-440

 والتجاري لصالح الدولة فً إطار التنازل عن األمالك المكتسبة باالنتفاع.
 
 
 

 :الخاتمة
العامة  لمٌزانٌةاسا بقاعدة وحدة اسالحسابات الخاصة للخزٌنة فً مجملها م تمثل

لكنها تكتسً أهمٌة اقتصادٌة معتبرة كونها تناسب أنشطة مختارة، وذات أثر و ،للدولة
وفً نفس الوقت، فإن التوسع فً بعض األنواع منها، وخاصة  مباشر على االقتصاد.

خمسون  5445حسابات التخصٌص الخاص، التً ٌوجد منها إلى غاٌة نهاٌة سنة 

قابة السلطة التشرٌعٌة، وتسٌٌرا غٌر شفاف لألموال العمومٌة  حسابا، ٌمثل تهربا من ر
ولذلك ٌجب  فً ظل غٌاب أهداف محددة للحسابات الخاصة للخزٌنة على عموما.

إصالح تسٌٌر اعتمادات المٌزانٌة العامة بواسطة هذه الحسابات بطرٌقة مستمرة، ومن 
 خالل تدابٌر صارمة تساهم فً ترشٌد النفقات العمومٌة.

 
 
 
 
 
 



 : لعمارة جمالد......................................................عالقة الحدابات الخاصة للخزينة بالميزانية العامة للدولة في الجزائر

 040 (5442) 40العدد                                                 مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 :جعاالهوامش و المر

(1) R.A.D.P, Ministère des finances, Guide du contrôleur financier des dépenses 

engagées. Direction générale du budget, ( 1999 ) , p 13 . 

 0991ٌناٌر سنة  09الموافق  0001رجب عام  50مؤرخ فً  40-91( ج.ج.د.ش.مرسوم تشرٌعً رقم 5)
 .   015، المادة 0991ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 

ٌتعلق  0990ٌولٌو سنة  0الموافق  0040شوال عام  9مؤرخ فً  00-90(  ج.ج.د.ش. قانون رقم 1)
 .21،  25،  20بقوانٌن المالٌة ، المواد 

 . 09( المرجع السابق ، المادة 0)

 . 20لسابق ، المادة ( المرجع ا2)

 0995دٌسمبر سنة 14الموافق  0041ربٌع األول عام  00مؤرخ فً  00-95( ج.ج.د.ش،قانون رقم 0)
 .55،المادة 0991ٌتضمن قانون المالٌة لسنة

 0999دٌسمبر سنة  10الموافق  0049جمادى األولىعام  55مؤرخ فً  11-99( ج.ج.د.ش. قانون رقم 0)
 . 004، المادة 0999ةٌتضمن قانون المالٌة لسن

 0905دٌسمبر سنة  59الموافق  0195ذي القعدة عام  51مؤرخ فً  09-05( ج.ج.د.ش، أمر رقم 9)
 .09، المادة 0901ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 

ٌتضمن  0990دٌسمبر سنة  10الموافق  0002رجب عام  50مؤرخ فً  41-90( ج.ج.د.ش، أمر رقم 9)
 .012و 010لمادتٌن ، ا0992قانون المالٌة لسنة 

 . 50، مرجع سابق ، المادة  00-95( ج.ج.د.ش ، القانون 04)

 . 20، مرجع سابق ، المادة  00-90(  ج.ج.د.ش. قانون 00)



 : لعمارة جمالد......................................................عالقة الحدابات الخاصة للخزينة بالميزانية العامة للدولة في الجزائر

 040 (5442) 40العدد                                                 مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر            

                                                                                                                                              

 0991ٌناٌر سنة  09الموافق  0001رجب عام  50مؤرخ فً  40-91( ج.ج.د.ش.مرسوم تشرٌعً رقم 05)
  .  015، المادة 0991ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 

 . 20، مرجع سابق ، المادة  00-90(  ج.ج.د.ش. قانون 01)

، 0999دٌسمبر سنة  51الموافق  0054رمضان عام  02مؤرخ فً  00-99( ج.ج.د.ش ، قانون رقم 00)
 .99،   المادة  5444ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 

 0999دٌسمبر سنة  10الموافق  0004جمادى الثانٌة عام  1مؤرخ فً  50-99( ج.ج.د.ش، قانون رقم 02)
 .000، المادة  0994ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 

، ٌتضمن  0990ٌونٌو سنة  50الموافق  0000صفر عام  9مؤرخ فً  00-90(  ج.ج.د.ش، أمر رقم 00)
 .00، المادة  0990قانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 . 95المادة  ، مرجع سابق ، 00-99( ج.ج.د.ش ، قانون رقم 17)

 5444ٌونٌو سنة  50الموافق  0050ربٌع األول  50مؤرخ فً  45-5444ج.ج.د.ش،قانون رقم  (18)
 .04،المادة 5444ٌتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة

 . 29، مرجع سابق ، المادة  00-90( ج.ج.د.ش ، قانون 19)

 . 50، مرجع سابق ، المادة  00-95( ج.ج.د.ش ، قانون 20)

ٌتضمن قانون  0994أوت سنة 0الموافق  0000محرم عام 00مؤرخ فً 00-94م ( ج.ج.د.ش،قانون رق21)
 . 00،المادة 0994المالٌة التكمٌلً لسنة 

 .022، مرجع سابق ، المادة  50-99( ج.ج.د.ش، قانون رقم 22)

 .000( المرجع السابق ، المادة 23)

 . 00، مرجع سابق ، المادة  00-94( ج.ج.د.ش، قانون رقم 24)

 .  29، مرجع سابق ، المادة  00-90ج.د.ش. قانون ( ج.25)

 . 04( المرجع السابق ، المادة 26)

 0900دٌسمبر سنة  10الموافق  0190ذي القعدة عام  01مؤرخ فً  90-00( ج.ج.د.ش، أمر رقم 27)
  . 02، المادة 0905ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 

 . 00( المرجع السابق ، المادة 59)

 . 50ابق ، المادة ( المرجع الس59)

 0992دٌسمبر سنة  50الموافق  0040ربٌع الثانً عام  00مؤرخ فً  49-92( ج.ج.د.ش ، قانون رقم 14)
  .010، المادة  0990ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 

 . 00، مرجع سابق ، المادة  00-90(  ج.ج.د.ش. قانون 10)

(32) R.A.D.P, Instruction n° 16 du 30/10/1970 ( R.A.D.P,   Ministére des finances, 

Nomenclature des comptes du trésor , Mai 1998, p 91 ). 

 .95المرجع السابق ، ص  (33)

 .12المرجع السابق ، ص  (34)
 

*
المتضمن قانون المالٌة  154-02من المرسوم  0شرع استخدام الحسابات الخاصة للخزٌنة بموجب المادة   

 0995دٌسمبر  14المؤرخ فً  00-95من القانون رقم  50إلى  00ذلك المواد من  . وقد أكدت0900لسنة 
مادة للحسابات الخاصة للخزٌنة ، وهً  00الذي خصص  00-90. ثم القانون 0991المتضمن قانون المالٌة لسنة 

 .00إلى  09المواد من 
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