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مركز وزير املالية يف جمال امليزانية العامة للدولة

Le statut du ministre des finances
dans le Budget Général de l’état
أ .اندية بوبكر

طالبة دكتوراه ـ جامعة اجلزائر 2ـ فرع مخيس مليانة

nedjoudnour05@gmail.com

حت ت شررا أ.د .دمحم الطاهر بوعارة

أستاذ بكلية احلقوق جامعة اجلزائر -1-بن يوسف بن خدة
ملخص:

وزير املالية هو منصب من املناصب يف احلكومة ،وهو يف اغلب األحوال يكون مسئوال عن ميزانية الدولة

واملساعد على استقرار الوضع املايل للدولة ،ميارس صالحياته يف تسيري األموال العمومية من خالل امليزانية العامة
للدولة ،األداة الفعالة يف إدارة احلكم والتنفيذ السياسة الوطنية للمالية ،ما جيعله يف مركز ومكانة قوية عن زمالءه
الوزراء يف االختصاص،مصدرا لنفقاهتم حمققا التوازن املايل يف إطار خمتلف النصوص القانونية املتعلقة ابختصاصات
وزير املالية يف اجملال أمليزانيايت ،السيما املرسومني التنفيذيني رقم  95/59و 54/59الذي منح إرادة ووجه جديد
لوزير املالية أكثر مركزية يف جمال إعداد امليزانية العامة للدولة.
الكلمات املفتاحية:
الوزير -امليزانية العامة للدولة -املالية العامة – التحكيم امليزانيايت – التوازن املايل.

Résumé:
Le ministre des finances est une position dans le gouvernement, qui dans la
plupart des cas est responsable du budget de l'état et aide à stabiliser la
situation financière de l'état, exercer ses pouvoirs dans la gestion des fonds
publics Le ministère des Finances, en sa qualité de source de dépenses, a réalisé
l'équilibre financier dans le cadre des textes légaux relatifs aux compétences du
ministre des finances en matière budgétaire, notamment les décrets exécutifs n °
95/54 et 98/40 qui ont donné une nouvelle orientation au ministre des finances.

Mots-clés:

le ministre - budget général d’état-finances publiques-arbitrage budgétaireéquilibre financier.
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مقدمة:

تعترب امليزانية العامة للدولة من أهم وابرز الواثئق األساسية يف احلياة السياسية ،تربز فلسفة الدولة يف خمتلف

اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية و الثقافية  ،وبتايل فهي مرآة عاكسة للمالمح األساسية
القتصاد،لكوهنا برانمج عمل حيدد اإلسرتاجتية األساسية لسياسة االقتصادية والسياسية واالجتماعية للدولة ،كما
تعترب عملية اشرتاك وتعاون بني السلطتني التنفيذية والتشريعية ،لكن مع تفوق السلطة التنفيذية وهيمنتها على
اجملال املايل ألسباب اترخيية عديدة حبتة،1أسندت هلا مهمة حتضري امليزانية العامة للدولة كوهنا األقدر من السلطة
التشريعية على تقدير أوجه اإلنفاق اليت حيتاجها كل مرفق يف الدولة بفروعه املختلفة وكذا تقدير أوجه اإليرادات
2
املختلفة واملبالغ اليت حتصل عليها من كل مصدر من مصادر اإليرادات العامة.
لذلك جند لدى خمتلف الدول أن السلطة املختصة بتحضري وإعداد امليزانية العامة للدولة متمثلة يف وزير

املالية "ممثل السلطة التنفيذية أو ما يسمى بوزير اخلزانة أو بوزير احلساابت،3أو وزير إعداد امليزانية املسئول على
عدم جتاوز املصروفات.4

وان كنا أمام النظام اجلزائري جند أن وزير املالية أصبح من رجال الدولة املهمني،أوال وقبل كل شيء يشرتك

مع زمالءه الوزراء يف سبيل التضامن وان كان ما مييزه عنهم يف االختصاص املايل مصدرا لنفقاهتم ،مسئول على
5
تطبيق قوانني اإلدارة املالية على مستوى احلكومة ومؤسسات الدولة
فوزير املالية يف اجلزائر يتوىل إعداد امليزانية العامة للدولة بصورة عامة دون أن ينفرد مستقال هبا ،فهو ميارس
مهامه يف تسيري األموال العمومية يف إطار قوانني امليزانية العامة لدولة أو قوانني املالية واليت تعترب بدورها عصب
حياة الدولة واألداة الفعالة يف إدارة احلكم وتنفيذ السياسة العامة6وذالك من خالل وجود نظام قانوين مايل شامل
تصدر يف نطاقه قوانني املالية لرتشيد وضبط العمليات املالية بصورة عقالنية.
مما تقدم ،يتضح مدى أمهية مكانة ومركز وزير املالية يف جمال امليزانية العامة للدولة،وهذا كله على ضوء خمتلف
النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بصالحيات وزير املالية ،على هذا األساس نطر اإلشكالية التالية :شذا كان
موضوع شاثرة مركز وزير املالية يثري مسالة التفوق الوظيفي يف جمال امليزانية العامة للدولة عن ابقي الوزراء،
فما مدى جتسيد هذا التفوق على ارض الواقع ؟
لإلجابة على هذه اإلركالية اقرتح اخلطة التالية:
املبحث األول :الوضع القانوين الختصاص وزير املالية يف جمال امليزانية العامة للدولة.
املبحث الثاين :صالحيات وزير املالية يف شعداد وحتضري امليزانية العامة للدولة.
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املبحث األول:الوضع القانوين الختصاص وزير املالية يف جمال امليزانية العامة للدولة.

ابعتبار أن وزير املالية مسئول عن قطاع املالية يف الدولة ،وجب تزويده مبجموعة من االختصاصات يف هذا

الشأن واحملددة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 7 95-59 :املؤرخ يف 5559/40/59 :وفقا لنص املادة
الثانية 40منه اليت مشلت خمتلف االختصاصات املالية من بينها االختصاص أمليزانيايت ،لكن ما جيب معرفته أن
8
هذا االختصاص قد صاحبه جمموعة من التحوالت السيما جمال توزيع االختصاص يف التحضري ووضع امليزانية
وبصفة خاصة يف الفرتة اليت عرف فيها التشريع املايل اجلزائري غياب أطر قانونية للمالية إىل غاية صدور وتبين
نظام مايل مستقل ،والذي عرف بدوره جمموعة من اإلصالحات نتج عنها جمموعة من النصوص القانونية جتسد
مكانة وزير املالية يف االختصاص أمليزانيايت وذلك منذ  5599إىل غاية  ،5559أين شهدت املنظومة املالية تغريا
جذراي السيما صدور املرسوم التنفيذي رقم 954-59 :املؤرخ يف 5559/40/45 :و الذي أثر بصفة مباشرة
على جمال اختصاص وزير املالية.فا فرتة  5559تعترب مهزة فصل لتحديد جمال توزيع االختصاص أمليزانيايت لوزير
املالية ،لذلك سوف نتطرق هبذه الدراسة إىل :تطور جمال اختصاص وزير املالية يف فرتة قبل وبعد ( 5559
املطلب األول ) ،إىل جانب قياس مدى توسع صالحيات وزير املالية وأثرها على مكانته يف االختصاص
أمليزانيايت ( املطلب الثاين ).
املطلب األول :تطور جمال اختصاص وزير املالية قبل صدور املرسوم التنفيذي :رقم .00/89

سنحاول يف هذا املطلب دراسة تطور جمال اختصاص وزير املالية يف وضع امليزانية العامة للدولة يف فرتة

انعدام قوانني منظمة للمالية يف اجلزائر (الفرع األول ) ،بعدها نتناول جمال وتطور اختصاص وزير املالية يف وضع
امليزانية العامة للدولة يف ظل وجود قوانني تنظم قوانني املالية يف اجلزائر ( الفرع الثاين ).
الفرع األول :غياب شطار قانوين ينظم شعداد وحتضري امليزانية العامة للدولة بعد االستقالل شىل غاية .2890

إن املرجع الذي أعتمد عليه يف وضع امليزانية العامة للدولة يف هذه الفرتة هو القانون رقم15710-20 :املؤرخ
يف 15 :ديسمرب  5520الذي يرخص بسراين واستمرار العمل بقوانني الفرنسية ابستثناء األحكام املخالفة
للسيادة الوطنية أو ذات استلهام استعماري  ،11وابلفعل فقد استمدت اجلزائر يف تطبيق األمر رقم40-95 :

واملتعلق بقوانني املالية الفرنسية ،12وكذا املرسوم رقم 5551-94 :املؤرخ يف  5554/55/51املتضمن تنظيم
اإلدارة العامة املتعلقة ابلنظام املايل للجزائر.

13

فبناء على هذين النصني يقوم وزير املالية حتت سلطة رئيس احلكومة إبعداد مشروع قانون املالية الذي
يصادق عليه جملس الوزراء ،وكما هو معروف فإن رئيس احلكومة يف ظل دستور،5521و  5592هو نفسه

رئيس اجلمهورية ،14وهذا ما جاء أتكيدا لرأي األستاذ " ديين دين " على اعتبار أن األمر الفرنسي املؤرخ يف40 :

جانفي  ":5595تشريع مطبق على مادة امليزانية يف تشريع اجلزائري "  ،15لكن مثلما يرى األستاذ " بوعارة "

16أن صيغة القانون رقم 599-20 :جعل األمر رقم 40 :جانفي 5595إطار قانوين لقوانني املالية يف القانون
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اجلزائري ألن عبارة التشريع الساري املفعول تفيد ثالث معاين خمتلفة :األوىل تتمثل يف قانون املالية ملستعمرة
اجلزائر ،الثاين يتمثل يف قانون املالية العمومية للجمهورية ألفرنسية أما الثالث يشمل القانون الفرنسي يف جمموعه
ذو العالقة ابملادة امليزانية واملالية فاألكيد من ذلك أن بصدور أول قانون للمالية سنة  5521يف غياب قانون
ينظم ذلك ،الذي منح جمل لس التأسيس الرخصة املالية للحكومة كما جيب اإلشارة إىل أن قانون املالية اجلزائري م
يتضمن نص يعطي لوزير املالية اختصاص حتضريها ،لكن مشروع قانون املالية لسنة  5521حضره وزير املالية
بغياب نص قانوين مستند يف ذلك على مبادئ ليربالية اعتمد عليها املشرع يف قانون ميزانية مستعمرة اجلزائر
وبتفحص بعض مواد قانون مالية لسنة  5520يف املادة  49اليت تنص على أنه" :ترخيص لوزير املالية بتوزيع
اإلعتمادات " فاجلزائر يف هذه املرحلة كانت تفتقد إىل قانون إطاري ينظم إعداد مشروع قانون املالية وامليزانية إىل
غاية سنة .5595
الفرع الثاين :وجود شطار قانوين ينظم شعداد وحتضري امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر( .)2889-2890

سنحاول يف هذا الفرع دراسة أهم التطورات الواردة على اختصاص وزير املالية يف جمال امليزانية العامة للدولة

(النقطة األوىل) ،مع تبيان أسلوب التعاون والتداخل بني وزارة املالية ووزارة التخطيط يف جمال أمليزانيايت (النقطة
الثانية).
أوال :ازدواجية السلطة يف حتضري وشعداد امليزانية العامة للدولة:

نشري يف هذه الفرتة إىل جمموعة من التحوالت اليت مست جمال توزيع االختصاص أمليزانيايت واملايل لوزير املالية يف

اإلعداد والتحضري واليت عاقبتها جمموعة من النصوص التنظيمية ،فالبداية كانت بصدور املرسوم رقم019/90 :

17

املؤرخ يف 59 :يوليو  5590الذي حيدد صالحيات وزير املالية ،فبموجب املادة  55منه واليت تنص" :يسند
لوزير املالية يف جمال امليزانية ويف إطار الصالحيات املوكلة إليه ،...دراسة وإعداد املشاريع التمهيدية للميزانية العامة
للدولة وميزانية التسيري والتجهيز وقوانني السنوية للميزانية" ،وابلتايل وحسب هذه املادة جند أنه ابلفعل املنظومة
اجلزائرية قد منحت لوزير املالية صالحية إعداد مشاريع التمهيدية للميزانية العامة لدولة بشقيها التسيري

والتجهيز ،18فهو بذالك يتمتع بسلطة واسعة يف هذا اجملال مبساعدة املديرية العامة للميزانية اليت تشمل كل من

املديرية الفرعية مليزانية التسيري واملديرية الفرعية مليزانية التجهيز وفقا للمادة  14من املرسوم التنفيذي رقم-90 :

19019املؤرخ يف 59 :يوليو  5590املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة املالية ،وبعد صدور القانون رقم-95 :
59

20

املؤرخ يف 5595/49/49:املتضمن قوانني املالية أن املشرع يف هذا القانون قد سكت عن السلطة

املختصة إبعداد وحتضري قانون املالية.

وبصدور املرسوم التنفيذي رقم 10221-95 :املؤرخ يف 59 :نوفمرب  5595يتعلق بصالحيات وزير املالية

وصالحيات انئب الوزير املكلف ابمليزانية ومبوجب املادة  41الفقرة العاشرة منه واليت تنص ...":يضطلع وزير
املالية من خالل ممارسة لصالحياته ابلتشاور مع الوزير املكلف ابمليزانية يف جمال امليزانية بتطبيق التدابري الرامية إىل
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ضمان وبرجمة والتنسيق واالنسجام يف عم لية إعداد املشروع التمهيدي لقانون املالية السنوي واملشروع التمهيدي
لقانون امليزانية " ،واملادة  9منه واليت تنص ":يتوىل وزير املكلف ابمليزانية حتت سلطة وزير املالية دراسة املشاريع
التمهيدية لنصوص املتعلقة بقانون املالية وقانون التسوية امليزانية " ،فوزير املالية وفقا هلذا املرسوم هو املختص ضمن

الطاقم احلكومي يف حتضري مشاريع امليزانية وقوانني املالية ابلتشاور مع الوزير املكلف ابمليزانية.22

ويف فرتة الحقة جند حتول أخرى وهو إحداث وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية املكرسة مبوجب املرسوم رقم:

100-95

23

املؤرخ يف 59 :نوفمرب  5595الذي حيدد صالحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية

وصالحيات انئب املكلف ابلتهيئة العمرانية ،إذ جند أنه ومبوجب املادة  55منه واليت تنص ":تتمثل مهمة وزير
التخطيط والتهيئة العمرانية فيما أييت ذكره مع مراعاة مبادئ وحدة امليزانية ومشولياهتا ما يلي :يعد ابالتصال مع
الوزراء املعنيني مشروع ميزانية التجهيز طبقا للمخطط السنوي ،وكذالك إجراءات التسيري املطبقة على ميزانية

التجهيز السيما ما يتعلق إبعتمادات امليزانية للتجهيز.
فاملالحظ هنا وبعدما كان وزير املالية خمتص بشقي امليزانية العامة لدولة أصبح حمصورا فقط يف شق واحد أال
وهو ميزانية التسيري ،ويف فرتة االضطراابت املالحظة يف سوق البرتول أرغم السلطات العمومية على مراجعة سياسة
االستثمار أو التجهيز العمومي واليت مت الشروع فيها منذ ذالك احلني إىل غاية  5599أين أصدر رئيس اجلمهورية

املرسوم رقم24022-99 :املؤرخ يف 49 :ديسمرب 5599املتعلق إبحداث جملس وطين لتخطيط وتنظيمه ،وكذا
املرسوم رقم25167-99 :املؤرخ يف 49 :ديسمرب  5599املتضمن اختصاصات املندوب لتخطيط حيدد

اهلياكل واألجهزة التابعة له ،على أن إعداد تقرير مشروع ميزانية التجهيز يتم من طرف مندوب التخطيط مث يعرض
على اجمللس الوطين لتخطيط.
كما ظهر حتول آخر عقب هذه أملرحلة وهو إحداث وزارة االقتصاد دون وزارة املالية وذالك بتحويل
صالحيات املندوب لتخطيط إىل وزير االقتصاد يف جمال إعداد مشروع ميزانية التجهيز وذالك مبوجب صدور
املرسوم التنفيذي رقم26595-54 :املؤرخ يف 01 :جوان  5554احملدد لصالحيات وزير االقتصاد وخاصة

املادة  42منه كما جند أيضا املرسوم التنفيذي رقم 27554-54 :املؤرخ يف 01 :جوان  5554املتضمن تنظيم
اإلدارة املركزية لوزارة االقتصاد .كما جند انه ويف ظل املرسوم التنفيذي رقم99-8128 :املؤرخ يف 09 :فرباير

 5551املتعلق بنفقات التجهيز خاصة املادة  9و 5منه واليت أبقت على اختصاص اجمللس الوطين لتخطيط يف
حالة املوافقة على اجناز مشروع امليزانية لتجهيز بعد دراسة ملف هذا املشروع من قبله واختاذ القرار ابالنطالق يف
املشروع عن طريق مقررات تتخذ وتبلغ يف شانه ابسم األمر ابلصرف املكلف ابجناز املشروع كما تعرض
التعديالت املدخلة على املشروع حسب األشكال نفسها على اجمللس الوطين لتخطيط ،29كما جند من جهة
أخرى أن رصد إعتمادات الدفع املتعلقة ابلتجهيزات العمومية لدولة تكون مبقرر مشرتك بني وزير االقتصاد

ومندوب التخطيط ،ويف فرتة الحقة من هذا جند صدور مرسوم التنفيذي رقم95-3059 :املؤرخ يف 59 :فرباير
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 5559املتعلق بصالحيات وزير املالية ومبوجب املادة ألثانية انه خمتص يف جمال املالية العامة السيما امليزانية العامة
للدولة،كما نصت املادة السادسة بصريح العبارة على هذا االختصاص،على أن وزير املالية له حق املبادرة أبي
نص يتعلق مبيزانيات الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري واهليئات ألعمومية ويطبق
التدابري واألعمال الرامية واملتعلقة بتحضري ميزانية الدولة وتقدميه والتصويت عليها ،وعليه جند أن حتضري امليزانية
بقي من صالحيات وزير املالية.
كما جتب اإلشارة انه وحسب املرسوم التنفيذي رقم99-59 :املؤرخ يف 59 :فرباير  5559املتعلق بتنظيم
اإلدارة املركزية بوزارة املالية مت سحب من املديرية العامة للميزانية املديرية الفرعية مليزانية التجهيز واليت مت حتويلها إىل
اإلدارة املركزية للوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف وابلتخطيط مبوجب املرسوم التنفيذي رقم-52 :
 31099املؤرخ يف 05 :يوليو  5552يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية للوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف
وابلتخطيط و املرسوم التنفيذي رقم32 099-52 :املؤرخ يف 05 :يوليو سنة  5552حيدد صالحيات الوزير

املنتدب لدى رئيس أحلكومة املكلف وابلتخطيط لدى رئيس احلكومة املكلف وابلتخطيط.

وذلك على أثر إلغاء املرسوم رقم 33167-99واملرسوم رقم 34022-99 :شلغاء رمسي جمللس الوطين لتخطيط

ومندوب التخطيط ،فعلى هذا األساس أصبحت اختصاصات وزير املالية يف جمال امليزانية العامة للدولة مقلصة
وحمدودة على ما كانت عليه من قبل.
إذن ،يف هذه الفرتة أصبح جمال توزيع االختصاص يف جمال حتضري وإعداد امليزانية العامة للدولة يتميز بطابع
أالزدواجية فبالنسبة لتحضري ميزانية التسيري أصبحت من اختصاص وزير املالية أما حتضري مشروع ميزانية التجهيز
من اختصاص الوزير املنتدب لدى رئيس أحلكومة واملكلف وابلتخطيط،وهذا ما أكدته املادة العاشرة من املرسوم
التنفيذي رقم 099-52 :على أنه ":يقوم الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة واملكلف ابلتخطيط إبعداد مشروع
ميزانية الدولة لتجهيز ابالتصال مع الوزراء املعنيني،كما يقرت ابالتصال مع وزير املالية إجراءات تسيري ميزانية
الدولة لتجهيز وكيفيتها السيما آليات حتديد ختصيص رخص الربامج وإعتمادات الدفع وتوزيعها وقواعد
ذالك ،ابإلضافة إىل حتققه من متابعة تنفيذ ميزانية التجهيز ويقرت طبقا للقوانني والتنظيمات اجلاري العمل هبا
وابالتصال مع الوزراء إدخال تعديالت على توزيع امليزانية حسب اإلجراءات القانونية املعمول هبا ويف حدود
االعتمادات املالية املقررة كما يركز على املعلومات املتصلة إبعداد ميزانية الدولة لتجهيز وتنفيذها ويسهر على
إعداد حصيلة تقييم آاثر الربامج والتدابري املطبقة يف إطار ميزانية الدولة للتجهيز،ويشارك فيما خيصه مع الوزير
املختص وابالتصال مع جملس احملاسبة يف إعداد املشروع التمهيدي لتسوية امليزانية طبقا لألحكام املنصوص عليها
هلذا الغرض يف الدستور والقوانني اجلاري العمل هبا،إىل جانب دراسة اقرتا التدابري الالزمة لرتشيد النفقات الدولة
لتجهيز ولتح سني فعالياهتا وكذالك جند إضافة حتويل مهمات الكتابة التقنية التابعة للمجلس الوطين لتخطيط
واليت كان ميارسها مندوب التخطيط ،ويف الفرتة األخرية من هذه التحوالت أحدث منصب يف جمال التخطيط أال
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وهو املندوب لتخطيط عن طريق املرسوم التنفيذي املؤرخ يف 45 :يوليو  5559والذي يقضي بتعني املندوب
لتخطيط.
ويف فرتة الحقة صدر املرسوم التنفيذي رقم35 029-59 :املؤرخ يف 05:يوليو  5559يقضي بنقل

صالحيات ومهام واهلياكل والوسائل واملوظفني يف إطار النصوص املتعلقة ابلوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة
واملكلف ابلتخطيط إىل مصاحل املندوب لتخطيط وهذا حسب نص املادة األوىل من هذا املرسوم مع إحالل عبارات
مصاحل املندوب واملندوب لتخطيط حمل عباريت اإلدارة املركزية للوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة واملكلف
ابلتخطيط والوزير املنتدب وهذا حسب نص املادة الثانية من نفس املرسوم.
وعليه ،فاملالحظ من خالل جل هذه التحوالت واملسارات يف جمال توزيع االختصاص أمليزانيايت لوزير املالية
يبقى على طول الفرتة هذه إىل غاية  5559حمصورا يف ميدان واحد أال وهو إعداد ميزانية الدولة لتسيري دون
االختصاص يف إعداد ميزانية الدولة لتجهيز واليت أصبحت من اختصاصات املندوب للتخطيط،وبتايل ازدواجية
السلطة يف إعداد مشاريع قوانني املالية وامليزانية اليت كانت يف األصل موحدة لوزير املالية بصفة نظرية لكن عمليا
يوجد تنافس بينه وبني وزارة التخطيط اليت سحبت منه إعداد مشروع ميزانية الدولة لتجهيز وانفردت هبا بصفة

مستقلة عن وزارة املالية .36إال أن ذالك ليس ابالستقاللية املطلقة وإمنا ابالستقاللية النسبية حبيث برغم من حتديد

االختصاص بني هاتني الوزارتني مبوجب التنظيم جند أن التنظيم نفسه ال مينع من وجود نوع من التداخل يف مسالة
االختصاص.
اثنيا:بيان مسالة التداخل يف االختصاص أمليزانيايت بني وزير املالية ووزير التخطيـط:
فبالرغم من الفصل يف التوزيع االختصاص يف هذه الفرتة كما بينا سابقا ،إال أننا جند أن مكانة وزير املالية ووزير
التخطيط قد تتولد عنه نوع من التجاوزات يف االختصاصات والتداخالت ،حبيث جند أن كل من وزير املالية ووزير
التخطيط يسعيان ملراقبة القرارات االقتصادية واملالية الن أهدافهما متباينة فالوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة
واملكلف ابلتخطيط يسعى مبوجب الصالحيات املمنوحة له وفقا للمرسوم التنفيذي رقم37022-99:املؤرخ يف:

 9ديسمرب  5599وكذا املرسوم التنفيذي رقم099-52 :املؤرخ يف 05 :يوليو  5552إىل الدفاع عن
التوجهات االقتصادية املنبثقة من خمططات التنمية دون الرتكيز على النتائج املالية،بينما وزير املالية مهمته السعي
إىل احملافظة على التوازانت املالية وااللتزامات احملاسبية.وهذا حبكم أن النفقات التجهيز أتثر على نفقات التسيري
هذه األخرية اليت متيل إىل الزايدة يف السنوات املقبلة نتيجة اعتماد املشاريع أجلديدة كما شاهنا استنفاذ متويل
النفقات التسيري بني مصاحل هيئة التخطيط ووزارة املالية خاصة.
هذا التباين يف الصالحيات واالختالف يف األهداف يفصل فيه رئيس احلكومة بصفته رئيس اجمللس الوطين
لتخطيط حيث وحسب الظروف االقتصادية والسياسية إبمكانه ترجيح قرارات وأمور على حساب أمور أخرى.
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هذا و جتب اإلشارة انه ويف سنة  5552مت إلغاء اجمللس الوطين لتخطيط وتعويضه ابلوزير املنتدب لتخطيط
لدى رئيس احلكومة أين مت على إثره تدارك التباين واالختالف الذي كان موجود وذالك مبوجب القانون يف إطار
التعاون والتنسيق املتبادل مع وزير املالية السيما يف شان تسيري ميزانية الدولة لتجهيز ،وهذا ما جنده مكرس يف
نص املادة العاشرة الفقرة الثانية اليت تنص ":يبادر الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة واملكلف ابلتخطيط
ابالتصال بوزير املالية يف جمال تسيري ميزانية الدولة للتجهيز.
املطلب الثاين :توسع وجتديد صالحية وزير املالية يف جمال شعداد وحتضري امليزانية العامة للدولة بعد صدور
املرسوم التنفيذي رقم 00/89
لدراسة هذا املطلب سوف نتطرق إىل اثر املرسوم التنفيذي رقم3800-59 :املؤرخ يف  5559/40/45على
مكانة وزير املال ية يف االختصاص أمليزانيايت من خالل مدى اتساع مهام وزير املالية ( الفرع األول) ،ومن خالل
تطور دائرة مصاحل وزير املالية يف وزارة املالية (الفرع الثاين).
الفرع األول :مدى اتساع مه ــام وزير املاليـ ــة.
جتب اإلشارة انه ما مييز هذه الفرتة ابلذات هو صدور املرسوم التنفيذي رقم 54-59 :املؤرخ يف:
 5559/40/45املتضمن حتويل االختصاصات واملهام وتسيري اهلياكل والوسائل واملستخدمني التابعة لتسيري
ميزانية الدولة لتجهيز إىل وزير املالية وكذا املرسوم التنفيذي رقم 39504-59 :املؤرخ يف 51 :ديسمرب 5559

يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 54-59 :حيث أهم ما جاء به هذا املرسوم هو التغيري املباشر يف النظام املايل
لدولة ،فبعدما كان التشريع يعتمد يف إعداد مشروع قانون املالية وامليزانية على مبدأ االزدواجية أي تواجد سلطتني
إحدامها خمتصة مبيزانية العامة لدولة لتجهيز أال و هي وزارة التخطيط والثانية خمتصة مبيزانية الدولة للتسيري أال وهي
وزارة املالية ،لكن منذ صدور هذا املرسوم أصبح األمر خمتلف متاما ،إذ أصبح وزير املالية السلطة الواحدة واملركزية
املكلفة إبعداد مشروع قانون املالية وامليزانية من جهة ومن جهة أخرى زاده أكثر فعالية ابتساع مهامه ،إذ جند أن
من بني النقاط املهمة املسامهة يف هذا التوسع واليت تضمنها املرسوم رقم 54-59 :تتمثل يف:
أوال :حتويل االختصاصات ومهام املنـدوب لتخطيط شىل وزير املالية:

فطبقا لنص املادة األوىل من املرسوم التنفيذي رقم 4054-59 :املؤرخ يف 45 :فرباير  5559واليت تنص":
حتول إىل وزير املالية ،ابتداء من أول يناير  5559مهام املندوب لتخطيط واملتعلقة إبعداد ميزانية الدولة للتجهيز
وتطبيقاهتا ومتابعتها ،وكذالك اهلياكل املكلفة حاليا هبذه املهام والوسائل البشرية واملادية املرتبطة بتسيريها،فإذا
كانت صالحيات وزير املالية هي ما جاء به املرسوم التنفيذي رقم 95-59 :املؤرخ يف 5559/40/59 :والذي
حيدد مهامه ،إذ يكون له اختصاص يف جمال امليزانية العامة لدولة وهذا يف اجلانب اخلاص مبيزانية الدولة لتسيري
وهذا ما جنده يف نص املادة السادسة منه واليت تنص ":إن وزير املالية يبادر ابالتصال مع السلطات املعنية أبي

08

جملة الدراسات القانونية املقارنة

العدد اخلامس /ديسمرب 1027

ISSN:2478-0022

نص يتعلق مبيزانيات الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري واهليئات العمومية
املماثلة ،كما يطبق التدابري واألعمال املتعلقة بتحضري امليزانية الدولة وتقدميها والتصويت عليها ...هذا قبل سنة
 ،5559لكن بعد ذالك وبعد صدور املرسوم التنفيذي رقم 54-59 :فألمر تغري وذالك بتوسيع صالحياته
إبضافة إليه مهام املندوب لتخطيط وفقا للمادة األوىل منه.
إذ جند وفقا للمادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم4154 -59 :املؤرخ يف 45 :فرباير  5559تنص على املهام
احملولة مبوجب املادة األوىل املشار إليها أعاله واليت تقابلها املادة العاشرة من املرسوم التنفيذي رقم099-52 :
املؤرخ يف 05 :يوليو  5552الذي حيدد صالحيات الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف ابلتخطيط واليت
بدورها حولت إىل املندوب لتخطيط بواسطة املرسوم التنفيذي رقم 029-59 :املؤرخ يف 05 :يوليو 5559
املتعلق بتطبيق النصوص املرتبطة يف جمال التخطيط مبمارسة الصالحيات واملهام وتسيري اهلياكل والوسائل
واملوظفني ،حبيث تتعلق املهام احملولة إىل وزير املالية يف إعداد مشروع ميزانية الدولة لتجهيز ،واقرتاحات إجراءات
تسيري ميزانيات التجهيز واليات ترخيصات الربامج واعتمادات التجهيز ،االعتمادات ،متابعة تنفيذ ميزانية
التجهيز.
هذا كان بصفة عامة عن أهم املهام احملولة إىل وزير املالية ،إذا وكنتيجة إىل ما تقدم فقد توصل املرسوم التنفيذي
إىل جتميع اختصاصات واملهام امليزانياتية يف دائرة واحدة مركزية ،ويف يد شخص واحد أو سلطة واحدة أال وهو
وزير املالية وذلك إبعطائه اكرب قدر ممكن من االتساع واحلرية وهذا تزامنا مع التحوالت السياسية واالقتصادية اليت
متر هبا البالد.

اثنيا :تطور دائرة مصاحل وزير املالية:42

بال شك ،فانه وبعد أن مت توسع مهام وزير املالية ،فمن املنطقي أن تقرتن هذه التحوالت يف االختصاصات
بتحويل وتوسيع اهلياكل والوسائل املادية والبشرية املرتبطة ابلتسيري ،فباإلضافة إىل اهلياكل املكونة لإلدارة املركزية

لوزارة املالية املنصوص عليها يف املرسوم التنفيذي رقم 99-59 :املؤرخ يف 59 :فرباير  5559الذي يتضمن
تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة املالية ،وحسب املادة الثانية من نفس املرسوم وخاصة فيما يتعلق ابلعداد حيث تلحق
ابملديرية العامة للميزانية اهلياكل التالية :قسم الدراسات اإلسرتاجتية النمو االقتصادي ،قسم تطوير املنشئات
القاعدية ،قسم تنظيم التخطيط ،ومديرية اإلدارة العامة والوسائل يف تشكيالهتا املتعلقة ابلوسائل البشرية واملادية
املصاحل الالمركزية التابعة ملندوب التخطيط ،واليت تضمنها املرسوم التنفيذي رقم50-55 :

43

املؤرخ يف52 :

فرباير 5550حيدد قواعد تنظيم مصاحل التخطيط والتهيئة العمرانية يف الوالية وعملها ،وعليه والنتيجة املستخلصة
من هذه التحوالت ،فيما خيص اهلياكل والوسائل البشرية واملادية ،املرتبطة بتسيري ميزانية الدولة لتجهيز تتمثل يف:
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 -02زايدة يف عدد املديرايت واملصاحل املختصة:
ابعتبار أن املادة الثالثة من املرسوم التنفيذي رقم 0444-59 :قد حددت اهلياكل احملولة إىل اإلدارة املركزية لوزارة
املالية وامللحقة ابملديرية العامة للميزانية العامة للميزانية ،واملتمثلة يف اهلياكل األساسية املشار إليها أعاله،مما
يستدعي مالحظته انه ميثل زايدة واسعة يف عدد هياكل الوزارة وابألخص توسيع تركيبة املديرية العامة للميزانية
لدى وزارة املالية حيث يصبح تركيبها من :مديرية التقنني والرقابة جبميع فروعها ومديرية ميزانية التسيري جبميع
فروعها ،زايدة على ذلك إضافة أربعة أقسام احملددة يف املادة الثالثة من املرسوم أعاله واليت تتمثل يف :قسم
دراسات إسرتاجتية النمو االقتصادي ،قسم تنظيم التخطيط والربامج ،إضافة إىل مديرية اإلدارة العامة والوسائل يف
تشكيلتها املتعلقة ابلوسائل البشرية واملادية ،كذالك حتويل املصاحل املركزية التابعة ملندوب التخطيط.
إ ذن ،هذا هو تنظيم اإلداري هليكلة مديرية العامة للميزانية بوزارة املالية يف توسعتها اجلديدة ابلزايدة يف عدد
هياكلها ،وذالك يف إطار انتظار صدور مرسوم تنفيذي جديد ينظم املديرية العامة للميزانية مع ضمان تسيري
الوسائل املتعلقة بعمل هذه اهلياكل إىل نفس املديرية وهذا طبقا ملا جاء به املرسوم رقم 504-59 :املؤرخ يف:
 51ديسمرب  5559يف املادة الرابعة منه ،وهذا ما جنده مكرس يف فرنسا أن مديرية امليزانية موحدة لدى الوزير
املنتدب للميزانية وال جندها لدى وزارة املالية واالقتصاد أما املعروف لدينا يف اجلزائر أن املديرية جندها يف وزارة
املالية لدى الوزير املنتدب للميزانية.
 /01زايدة يف عدد املوظفني:
مبا أن هناك توسيع يف هياكل وزارة املالية نالحظ زايدة معتربة يف الرتكيبة اإلدارية كما نالحظ ابألخص زايدة
موازية يف عدد املوظفني وذالك انتج عن التحويل الذي جاء به املرسوم رقم ،54-59 :والذي ينص أساسا على

زايدة بعض مستخدمني الديوان املكلفني ابلتفتيش وكذا اإلطارات التابعة للهياكل واملصاحل احملولة.
املبحث الثاين ::صالحيات وزير املالية يف مرحلة شعداد وحتضري امليزانية العامة للدولة.

يتمتع وزير املالية بصالحيات فعلية يف عملية حتضري و اعتماد امليزانية العامة لدولة بشقيها ميزانية الدولة للتسيري
والتجهيز ،وهذا بعد حتويل اختصاصات املندوب لتخطيط إىل الوزير املكلف ابملالية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم:
 54-59إىل مسار متواصل ،45مبعىن أن خالل كل شهر سنة حتضري لوزير ومديريته التقنية دور من األدوار عليه
أن يقوم هبا خاصة فيما يتعلق ابالختيارات الواجب منحها األولوية ،وهي نتيجة حللقة متواصلة من القرارات،

كانت هي األخرى نتيجة جملموعة من الدراسات املسبقة ووضع اللمسات متكررة ،46وعلى الرغم من أن هذا

املسار غري منظم بنصوص قانونية ،إال انه مع ذالك ميكن التميز بني مرحلتني نبني خالهلما صالحية وزير املالية يف
ذالك وهي مرحلة التحضري واإلعداد ( املطلب األول )،ومرحلة التحكيم والتفاوض ( املطلب الثاين ).
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املطلب األول :شسرتاجتية وزير املالية يف حتضري مشروع قانون امليزانية العامة للدولة.
يتم يف هذه املرحلة حتديد اإلسرتاجتية امليزانياتية أساسا ،47حبيث تظهر صالحية وزير املالية هنا بوضع املبادئ
األساسية اليت يبىن عليه إعداد مشروع قانون امليزانية واملالية ،وهي مرحلة إدارية تبتدئ من  45جانفي إىل غاية
 14سبتمرب اتريخ إيداع املشروع لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطين ،حيث تظهر صالحيات وزير املالية تطبيقا
لنص املادة  5/42من املرسوم التنفيذي رقم 95/59 :املؤرخ يف 59 :فرباير  5559بوضع التوجيهات امليزانياتية
الكربى ( الفرع األوىل ) ،ومتابعة عملية االقرتاحات امليزانياتية (الفرع الثانية).
الفرع األول :وضع وزير املالية التوجيهات التمهيدية إلعداد امليزانية العامة للدولة.
يعمل وزير املالية ومن اجل حتقيق التوجيهات امليزانياتية حنو وضع إطار قانوين تستند عليه كل الوزارات يف حتضريها
للميزانية العامة للدولة سواء يف جانب التسيري والتجهيز إىل جمموعة من اإلجراءات والقواعد ،48وذالك من اجل
عقلنه النفقة العمومية خاصة فيما يتعلق ابعتمادات التسيري واليت توصف أبهنا غري منتجة مقارنة مع تلك اخلاصة
ابلتجهيز ،كون أن امليزانية أداة تعكس تسيري االقتصاد وموارد الدولة أي احتياجاهتا ومواردها ،ويف احلقيقة يستند
وزير املالية يف حتديد التوجيهات والتوقعات إىل جمموعة من األعمال تتمثل يف:
 /02شعداد وزير املالية تقرير توجيه شىل جملس احلكومة:
يقدم وزير املالية جمموعة من التدابري واألعمال تفصيلية للوضع االقتصادي العام واملشاريع اليت هتدف الدولة القيام

هبا ،49حيث يظهر على ضوء ذالك مدى إمكانية زايدة االعتمادات ابلنسبة لقطاعات معينة ،أو على العكس
من ذالك يتحتم اللجوء إىل تقليص االعتمادات50معتمدا يف ذالك على املديرية العامة للميزانية واملديرايت األخرى

التابعة له و رأي بعض اهليئات االستشارية مثل البنك املركزي الذي يعد تقريرا حول حركة رؤوس األموال
والتدفقات النقدية خالل فرتة حمددة ،واجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي ،الذي يتوىل حترير ملخص مفصل
حول الظروف االقتصادية واالجتماعية واملالية اللذان يعتربان القاعدة األساسية لتأطري مشروع قانون امليزانية
واملالية.
فبعد ذالك يقوم وزير املالية من خالل اإلدارة التقنية املتمثلة يف :املديرية العامة للميزانية و املديرية العامة
للدراسات والتقدير بتحضري تقرير موجه إىل جملس احلكومة يتضمن :تقرير حول اإليرادات العمومية وتقدير
اخلاص بتوقعات االقتصاد الكلي اليت يعتمده وزير املالية إلعالم احلكومة حول التقديرات اإليرادات وإمكانية
اإلنفاق على مستوى القصري أو املتوسط أو الطويل األجل ،حبيث يهدف وزير املالية من تشكيل هذا التقرير
إىل:حماولة إعطاء نظرة مستقبلية بتوفري معطيات واالقرتاحات املمكنة واملتعلقة ابلتوجيهات اليت ميكن أن تقوم
عليها ميزانية الدولة للسنة املقبلة لتكون متالئمة مع احلقائق االقتصادية واملالية للدولة ،كذالك تقدمي النصائح
للحكومة يف جمال استخدامات املوارد ،51ليقوم جملس احلكومة بدراسة هذه التوجهات واالقرتاحات مع وزير املالية
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بصفته املعد هلذا التقرير ليخ لص اجمللس يف األخري بتوجيهات وتعليمات اليت توجه أشغال وقت إعداد مشروع
امليزانية يف املراحل الالحقة كما حيدد اجمللس احلكومة القطاعات ذات األولوية يف امليزانية املستقبلية.
 /40شعداد وزير املالية مذكرة منهجية:

بعد قيام وزير املالية بتحديد التوجيهات امليزانياتية مبوجب التعليمات املنبثقة عن تقرير السابق من طرف
جملس احلكومة حتت رائسة وزير األول ،يعد وزير املالية مذكرة منهجية من خالل املديرية العامة للميزانية

وابخلصوص املديرية الفرعية مليزانييت التسيري والتجهيز ومبساعدة قسم التلخيص والدراسات وهذا جتسيدا وتطبيقا
لصالحيات وزير املالية يف هذا اجملال وفقا للمرسومني التنفيذيني رقم 95-59 :املؤرخ يف فرباير  5559واملرسوم
رقم 009-59 :املؤرخ يف :يوليو  ،5559حيث تنص املادة  09منه على أن وزير املالية يبلغ الوزراء املختصون
ومسئولو املؤسسات واإلدارات املتخصصة املذكورة يف املادة الرابعة جبميع املعلومات املرتبطة إبعداد التجهيزات
العمومية املمولة من ميزانية التجهيز للدولة وتنفيذها وتقوميها وحيدد مضمون ذالك ودوريته عند احلاجة بتعليمة من
وزير املالية " ابإلضافة إىل ذالك ووفقا لنص املادة السادسة من املرسوم رقم 95-59 :اليت تنص ":إن وزير املالية
يبادر ابالتصال مع الوزراء والسلطات املعنية أبي نص يتعلق مبيزانيات الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات
العمومية ذات الطابع اإلداري واهليئات العمومية املماثلة " املعنيني" .وهذا وفقا للمرسوم التنفيذي رقم-52 :
 099املؤرخ يف 05 :يوليو  5552واحملولة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم54 -59 :املؤرخ يف 45 :فرباير سنة
 5559إىل وزير املالية فيما خيص إعداد ميزانية واعتمادات التجهيز واليت تنص ":إن وزير املالية مراعاة ملبادئ
الوحدة وعاملية وسنوية امليزانية يعد مشروع ميزانية الدولة للتجهيز ابالتصال مع الوزراء املعنيني"،لرتسل فيما بعد إىل
كافة الوزارات واهليئات املتخصصة ،من اجل اإلدالء ابقرتاحاهتم فيما خيص حتضري مشاريع ميزانياهتم لسنة املقبلة
إبرسال تقديراهتم ونفقاهتم عن السنة املالية املقبلة ويف موعد حيدده وزير املالية ،52وبتايل فان هذه املذكرة املنهجية

تقدم يف الغالب يف قسمني متميزين:

القسم األول :يكون يف شكل منشور وزاري يصدره وزير املالية حيدد التوجيهات والتعليمات الواجب احرتامها من
طرف الوزارات املنفقة وفق تقدير وإعداد امليزانية وهذه التعليمات غالبا ما ختص وتنصب على اعتمادات التسيري
وابخلصوص االستعمال األمثل للعنصر البشري 53فتنتج بعض الشروط اخلاصة لالعتمادات التسيري واليت قد ترجع
هلا نسبة معينة لتقليصها مقارنة مع النسبة املاضية ،ومن جانب آخر قد مينع كل إجراء من شانه خلق مناصب

شغل جديدة.54

القسم الثاين :حيتوي على معلومات أساسية حول كيفية إعداد ميزانية الدولة والشكل الذي تقدم فيه هذه
املعلومات حىت تكون متجانسة لتسهيل عملية جتميع البياانت حيث ترفق جبداول حمددة سلفا واليت جيب أن متلئ
من قبل الوزارات املنفقة وهذا عمال على جتانس الواثئق وطريقة تبويبها لتسهيل جتميعها.
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كما أن هذه املذكرة تشعر املعنيني أبهم النصوص والتعليمات اجلديدة الواجب مراعاهتا وقت اإلعداد كتذكريهم
مثال ابملادة  09من القانون رقم 59-95 :اليت مبقتضاها ألغيت فكرة التجديد التلقائي لالعتمادات حيث جيب
أن تربر كل االعتمادات الالزمة لتغطية نفقات التسيري كل سنة ويف جمموعها الن االعتمادات املفتوحة لسنة املالية
ال ختول للمصلحة احلق يف جتديدها لسنة مالية موالية إال بعد تربيرها.
فعلى سبيل املثال جند املذكرة املنهجية لتحضري قانون املالية لسنة  550442تعلم وتوجه الوزراء مبجموعة

من التعليمات فنجد انه خبصوص ميزانية التسيري أتخذ بعني االعتبار التطور العادي املهين للموظفني العملني
وينبغي على اقرتاحات امليزانية لسنة  0442تطهري املناصب املالية على مستوى كل قطاع من خالل :عملية
إعادة نشر فائض املستخدمني ،اإلحالة على التقاعد للموظفني الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية
وتقييم مالئمة االحتفاظ أو من عدمه ابملناصب املالية غري املشغولة ابإلضافة إىل االستعانة خبدمات مكاتب
الدراسات أو املستشارين ،أما فيما خيص ميزانية التجهيز ينبغي صيانة االقرتاحات على أساس حصيلة سنة
 0445وحصيلة تقديرية لسنة  0449مع إبرام ظروف اجناز املشاريع االجنازات املادية واملالية وكذا النتائج احملصل
عليها ،وابلتحديد جند أن وزير املالية يف هذه املرحلة يقوم إبدراج املذكرة املنهجية مبجموعة من التعليمات
والتوجيهات و املوجهة إىل كافة الوزارات وجمموعة من املعطيات واملعلومات اليت تعمل على حتديد األطر اليت

سوف توجه أهداف الدولة السيما جمال التجهيز ،56وهذا متاشيا مع برانمج احلكومة يف إطار اجناز مشروع قانون
املالية لسنة على أساس حتديد النقاط التالية :رسم اسرتاجتيات التنمية االقتصادية واألهداف الواجب بلوغها على
الصعيد االقتصادي الكلي واملايل ،حتقيق التوازن اجلهوي وشروط استعمال املوارد العمومية ،توضيح مؤشرات
املتابعة الجناز األهداف املرسومة ،األدوات املالية الواجب إدراجها يف مشروع قانون املالية والتدابري الرامية إىل
حتقيق التوازانت الرامية إىل التوازانت،إذ جند أن وزير املالية من خالل هذه املذكرة يعلم املشاركون يف عملية إعداد
امليزانية العامة للدولة وقدرهتا املالية على حتديد سقف النفقات مبعىن أن اإلدارات املنفقة جيب عليها أن تعتمد
على قواعد ونسب االرتفاع خالل املقرتحات مع احرتام املعطيات امللحقة ابملذكرة املنهجية.
الفرع الثاين:حتقيق االقرتاحات امليزانياتية.

بعد إهنا ء وزير املالية عملية حتديد التوجيهات امليزانياتية يقوم إبرسال املذكرة املنهجية إىل كل الوزارات

وخمتلف اهليئات واملؤسسات املعنية مبا فيها الوزارات واملؤسسات اليت تتمتع ابالستقالل املايل واإلدارات املتخصصة
وكذالك اجلماعات اإلقليمية إبعداد اقرتاحاهتم وتقديراهتم اعتمادا على بياانت املصاحل واإلدارامتضافا إليها تقديرات

اإلدارة املركزية ،57واليت غالبا ما تنشا هلا جلنة خاصة تتكون من مدير إدارة الوسائل ومديرايهتا الفرعية،ومديرية
الوسائل العامة وامليزانية واملراقبة إىل جانب مديرية التجهيز والتخطيط.وينشا هذه اللجنة ممثل عن وزارة املالية يتمتع
ابإلطالع الواسع واملعرفة.
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املطلب الثاين :الدور املتميز لوزير املالية يف جمال التحكيم وحتقيق التوازن املايل.58

بعد قيام وزير املالية إبعداد املذكرة املنهجية وإرساهلا إىل خمتلف الدوائر الوزارية من اجل تقدير اعتمادها امليزانياتية

يسع ى بعد ذالك وانطالقا من منتصف شهر ابريل إىل غاية شهر جوان بعقد عدة اجتماعات تنسيقية بوزارة املالية
تشرف عليها املديرية العامة للميزانية حبضور املدير العام للمديرية العامة للميزانية ووزير املالية هدفها إعداد مشروع
األويل للميزانية وقانون املالية تضم ممثلي مجيع الدوائر الوزارية من جهة واملكلفني بتقدير امليزانيات كممثلني عن
وزارة املالية لتربير ما جاء يف مقرتحاهتم ،حيث يتم يف هذه اجللسات التطرق لكل النفقات املقرتحة دون استثناء

وتتوج بتثبيت األرقام التقديرية( 59الفرع األول )،لتأيت بعد ذالك إجراءات املوازنة بني مطالب الوزراء فيما خيص
النفقات واإليرادات مبا حيقق التوازن املايل يف إطار سياسة التحكيم لوزير املالية ( الفرع الثاين ).
الفرع األول :شجراء التحكيم آلية مراقبة ونقد للوزراء.

إن إجراء املناقشة أو التحكيم املوجه للوزراء يعترب وسيلة بيد وزير املالية لتدخل يف شؤون ابقي

الوزراء ،60فيكون بذالك مبثابة املراقب والناقد لزمالئه ،حبيث تكون هذه املرحلة مبثابة امتحان حقيقي لكل وزير
بسبب حرصهم وتوجيه إرادهتم حنو احلصول على اكرب مبلغ من االعتمادات حتسبا ملواجهة نفقات غري مقررة مما
يؤدي إىل تضخم االعتمادات وذالك عكس املبادئ املسطرة يف املذكرة املنهجية ،لكن ينتظر أن تنجر عنها حماضر
اتفاق أو عدم اتفاق عن االعتمادات اليت اقرتحها كل وزير ،هذه النتيجة يتم الوصول إليها بعد أن يربر ممثل كل
وزير االعتمادات املقرتحة وذالك بصفة تقنية هذا من جهة إذ انه جرت العادة أن وزير املالية ويف إطار مناقشة
االعتمادات مع ابقي الوزراء يقوم دائما بتخفيض االعتمادات اليت يلجا إليها ابقي الوزراء إىل تضخيمها حماولة
منهم االستفادة من بعض احلرية يف التصرف ،إال أهنا تقابل ابلرفض من قبل وزير املالية الذي يقوم إبجراء املقارنة
يف تقدير االعتمادات السنة املا ضية املسجلة يف قانون املالية و االعتمادات اليت استهلكت فعال من جهة معتمدا
يف ذالك على املراقبني املاليني ،وذالك ابلتعرف على احتياجات الوزراء اليت ضخمت على غري حقيقة وذالك
بتقدمي أتشرية القبول لألمرين ابلصرف ومهما يكن من األمر ،فان هذه املناقشات ال تؤخذ بعني االعتبار
التكاليف احلقيقية لسري املصاحل وحتليل بدقة ما حتتاجه هذه األخرية ،إضافة إىل غياب الطابع اجلديل هلذه
املناقشات ،لذالك فان حتديد االعتمادات أيخذ يف اغلب األحيان الطابع اجلزايف ،مقابل عدم فعالية احملاوالت
اليت هتدف إىل عقلنة التقدير .لذالك يبدو إ نشاء جلنة خمتصة من اجل الكشف عن التكاليف احلقيقة للمصاحل
أمر يف غاية األمهية وذالك ابلتنسيق مع خمتلف الوزارات ووزير املالية مبا يف ذالك أجهزة وزارته املعنية مباشرة
ابلتحضري من جهة.
كما أن لوزير املالية دور متميز يف مدى احرتام وتالءم اقرتاحات الدوائر الوزارية لتعليمات الواردة يف

املذكرة املنهجية من جهة أخرى ،61وبتايل ومن شان مراعاة الشروط السالفة الذكر البد من احلفاظ على
االعتمادات اليت حتتاجها الوزارات فعال ،إال أن ما جيري به العمل يف بعض الوزارات يبعث القلق ،كون أن بعض
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الوزارات قد ترسل واثئق داخلية غري م لخصة وم يتم حوهلا النقاش إىل وزير املالية وهذا حسب نتائج جملس
احملاسبة ،كما جند أن بعض الوزارات ال أتخذ بعني االعتبار مبادئ املذكرة املنهجية وال تقوم بتربير اعتماداهتا واليت
من املفروض أن تتسم بتقدمي دعائم ملقرتحاهتا وهو الشيء الغائب الذي الحظه جملس احملاسبة لدى وزارة الصحة
لتقدير اعتمادهتا لسنيت  5550و 5551فهذه األخرية ال تعكس نية االجناز ولكنها ترمي إىل تربير االعتمادات
املطلوبة بزايدة األجور وارتفاع األسعار وغريها .وان كانت هذه االنشغاالت تشكل النزعة املفصلة ألغلب
الوزراء،فان احلد منها يلقى بذات على وزير املالية الذي يعيد االعتبار لطابع ألتناقضي للمناقشات حىت يصل إىل
إضفاء الطابع الصرامة والدقة عليها وذالك على وجه اخلصوص برفض كل طلب ال يتالءم مع مبادئ املذكرة
املنهجية ليفتح الباب إىل تدخل وزير املالية يف حالة نشوب خالف بني املدير املكلف ابلقطاع ومدير املديرية
العامة للميزانية وهبذا يكون له دور فعال يف حل هذا النزاع وإقناع القطاعات الوزارية يف الرتاجع عن مواقفها حمل
االختالف.
الفرع الثاين :شجراء التحكيم وسيلة شقناع والية للتحقيق التوازن املايل.

إن وزير املالية هبذه الصفة وابعتباره املسئول األول عن إعداد التوازن املايل للبالد أن يرفض مثال طلب إحدى

الوزارات ابعتمادات إضافية أو اليت م تربر االعتمادات اليت طالبت هبا ،62فإذا كانت عملية تقرير اإليرادات تعد

يف جمملها وبصفة عامة من األعمال الفنية اليت ال يرتتب عليها أي سلطة أو نفوذ لوزير املالية اجتاه زمالءه يف
احل كومة بينما جند العكس عند تقدير النفقات حيث يكون لوزير املالية الدور األساسي يف تقرير نفقات وزارات
أخرى ،فوزير املالية هبذا يعمل على اتمني التعادل بني إيرادات امليزانية ونفقاهتا حىت صار البعض نتيجة لذالك
يطلق عليه اسم " وزير تعادل امليزانية "

63

وابلتايل وا ستنادا لذالك جند أن املديرية العامة للميزانية حتت إشراف ومسؤولية وزير املالية تقوم بعد تصنيف
وجتميع البياانت امليزانية لدوائر الوزارية وبعد إضافة إليها ميزانية وزارة املالية يف وثيقة واحدة وإعداد التقرير املرافق

هلا .64هنا يصطدم وزير املالية عند حماولة ضبط هذه البياانت عند إجراء املقارنة بني تقديرات الوزارات املعنية

واهليئات املتخصصة وما يود وزير املالية ممثال لسلطة التنفيذية إدراجه يف مشروع قانون املالية النهائي بثالث
حاالت تتمثل يف:
 - 5عندما يكون إمجايل النفقات املتوقعة يقل عن اإليرادات املتوقعة.  -0عندما يكون إمجايل النفقات املتوقعة مطابقا لإليرادات املتوقعة.  1عندما يكون إمجايل النفقات املتوقعة يفوق اإليرادات املتوقعة ،وابلتايل ففي احلالة األخرية هي اليت تصعبعلى مهمة وزير املالية أين جيد اإليرادات املتوقعة هي غري كافية لتغطية اعتمادات اليت تقرتحها الدوائر الوزارية،
وهنا وزير املالية ومبساعدة املدير العام للمديرية العامة للميزانية ومن اجل معاجلة حاالت االختالل هذه يلجا إىل
إحدى احللول التالية:
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 /5إما إجراء حتكيم أويل حماوال إقناع القطاعات الوزارية األخرى بتخفيض جزء من نفقاهتا إىل القدر الذي تتوازن
فيه اإليرادات املتوقعة مع النفقات املتوقعة أو تتعدى األوىل الثانية،وإما أن يلجا إىل االقرتاض العمومي ،إال أن هذا
اإلجراء ال يعترب حال هنائيا للمشكل بل هو جمرد أتجيل له ،وذالك من جراء الفوائد اليت ستتولد عنه واليت ستزيد
من حجم األعباء العامة ،وتثقل كاهل ميزانيات السنوات القادمة.
وأخريا قد يسعى وزير املالية إىل البحث عن إيرادات جديدة وذالك إما برفع معدالت الضريبة ومنه توسيع الوعاء
الضرييب أو اللجوء إىل اإلصدار اجلديد ويف كلتا احلالتني هناك عواقب وأاثر سلبية سواء على املواطن البسيط أو
على االقتصاد الوطين ن ظرا لالرتباط الوطيد بني حجم الكتلة النقدية واملستوى العام لألسعار،هذه املهمة اليت
يسعى إليها وزير املالية من اجل احلفاظ على التوازن املايل وهذا ما جاء يف نص املادة السادسة من املرسوم
التنفيذي رقم 95/59:الفقرة الثالثة واخلامسة واليت تنص...":إن وزير املالية له مهمة يف جمال امليزانية فيما
أييت ...:يقوم أبي عمل من شانه أن يساهم من خالل التدابري امليزانية يف حتقيق األهداف احملددة يف برانمج
احلكومة " .كما يبدي رأيه يف أي تدبري له اثر مايل يف ميزانية الدولة.
وعليه فوزير املالية هبذا يكون له الدور حيوي يف جمال التحكيم والذي يعطيه سلطة فعلية كبرية مقارنة بغريه من
الوزراء ،إذ تعترب خاصية عملية كما اشران سابقا تضاف إىل خصوصية حتضري مشروع قانون املالية وامليزانية العامة
للدولة ،ومن جهة أخرى أن وزير املالية يعترب يف هذه املرحلة كغريه من الوزراء فهو وزير منفق لكنه الوحيد
القابض فهو إذن املسئول عن التوازن العام لإليرادات و يرجع له الدور األساسي يف تقدير نفقات الوزارات
األخرى مما يكسبه نوع من النفوذ وسلطة اجتاه زمالءه الوزراء ،فحسب بعض رجال القانون فان عدم منحه تلك
الصفة ليس اب إطالقه الذي جيعله غري قادر على فرض رأيه وتوجهاهتا ومن مث يكون عرضة للكثري من الصعوابت
يف إقناع ممثلي القطاعات الوزارية األخرى ابلتخلي عن بعض مطالبهم ،هلذا وبغية توفري حد أدىن من الشروط
العمل والنجا ملساعيه خالل هذه الفرتة قام بعض املؤلفني بتعداد حصيلة من املميزات والصفات يشرتط توافرها

يف شخص وزير املالية أمهها :65قوة الشخصية وبراعة اإلقناع أي جيب أن يكون شخصا ذو مؤهال عالية يف
قدرة اإلقناع ،66املعرفة احلقيقة واملعمقة لألوضاع البالد االقتصادية واملالية أي التحكم يف السياسة

االقتصادية....اخل ،اإلحاطة الكاملة أبمور امليزانيات بصفة عامة وامليزانية العامة للدولة بصفة خاصة.
خامتة:

ختاما ملوضوعنا خنلص إىل القول أن هناك اهتمام بتأطري نصوص خاصة تبني وجتسد التفوق الوظيفي لوزير
املالية عن ابقي الوزراء يف االختصاص ،فهي متنح لوزير املالية صالحيات تنفيذية ابعتباره ممثال للدولة وذالك

مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 95-59 :املتعلق بصالحيات وزير املالية املؤرخ يف 59 :فيفري  ،5559أين
استطعنا من خالله الولوج إىل أهم الصالحيات ثقال وزان على الصعيد املايل يف الدولة واملتمثل يف االختصاص
أمليزانيايت الذي يعكس صورة وقوة وزير املالية يف جمال التسيري وتطبيق قوانني اإلدارة املالية  ،إىل جانب منحه
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صالحيات ميزانياتية عرب كامل املستوايت يف إعداد وحتضري امليزانية العامة للدولة مبا يف ذالك صالحياته
التحكيمية وتفاوضية بني الوزراء ،ما جيعله مراقبا وحمققا لتوازن املايل يف الدولة ،وما أعطاه أكثر مكانة هو ماجاء
به املرسوم التنفيذي رقم 54/59 :املؤرخ يف 45:فيفري  5559املتضمن حتويل اختصاصات املندوب لتخطيط
لدى رئيس احلكومة يف جمال امليزانية العامة للتجهيز و هياكلها إىل وزير املالية مبا فيها اتساع دائرة مصاحل وزير
املالية والزايدة يف عدد املوظفني ،من شانه خلق إرادة ووجه جديد لوزير املالية أكثر مركزية يف جمال امليزانية العامة
للدولة.
قائمة املراجع:
اوال :املراجع ابلغة العربية:
أ -املؤلفات:
 -10أمحد مراد ،إعداد املوازنة العامة واعتمادها يف سوراي ،املنظمة العربية للعلوم اإلدارية جلامعة الدول العربية،
5590
 .-01بشري يلس شاوش ،املالية العامة ،املبادئ العامة وتطبيقاهتا يف القانون اجلزائري ،ديوان املطبوعات اجلامعية
للنشر والتوزيع ،وهران ،بدون طبعة.0449 ،
 -01حمرزي دمحم عباس ،اقتصادايت املالية العامة ( النفقات العامة ،اإليرادات العامة ،امليزانية العامة للدولة )،
ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة اخلامسة .0450
 -00دمحم رايض عطية ،موجز يف املالية العامة ،دار املعارف للنشر وتوزيع ،دون اتريخ للنشر وطبعة 5525
ج -املذكرات واألطروحات:
 -02صادق األسود ،مسامهة احملاسبة العمومية يف ترشيد النفقات العامة – حالة اجلزائر – أطروحة لنيل
شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر .0455/0454 ،41
 -01زكرايء برزيق ،كيفية وضع االعتمادات التسيري يف قانون املالية ،مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون
العام ،فرع اإلدارة واملالية العامة ،جامعة اجلزائر ،بن عكنون.0449 ،
 -01محزة برطال ،قانون املالية التكميلي يف القانون أجلزائري مذكرة لنيل درجة ماجستري يف أحلقوق فرع الدولة
واملؤسسات العامة ،جامعة اجلزائر ،بن يوسف بن خدة،0445 ،
 -00نبيل امالو ،خصوصية قانون املالية والقانون العضوي يف النظام القانوين اجلزائري ،مذكرة لنيل درجة
املاجستري ،فرع الدولة واملؤسسات العمومية ،جامعة اجلزائر0449/0442 ،
 -00عبد الغفور معاذ،امليزانية الدولة للتجهيز ،مذكرة لنيل درجة ماجستري يف العلوم اإلدارية واملالية ،جامعة
اجلزائر،كلية احلقوق.0441
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 -06دمحم خالصي ،حتضري امليزانية العامة للدولة ،مذكرة ماجستري ،فرع إدارة ومالية ،جامعة اجلزائر ،5
،5599
 -07دمحم عبد املؤمن ،امليزانية العامة لدولة يف ظل اإلصالحات االقتصادية ،مذكرة لنيل درجة املاجستري يف
العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،معهد العلوم االقتصادية،5555/5559 ،

 -09مراد ابهي ،الرقابة الربملانية على مالية الدولة يف النظام القانوين اجلزائري ،مذكرة لنيل درجة املاجستري يف
القانون العام ،جامعة بسكرة ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية.
 -08رمحة زيوش ،امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه علوم فرع القانون ،جامعة تيزي
وزو ،كلية احلقوق0455 ،
اجملالت وامللتقيات:
 -02دمحم بكشو ،اإلطار القانوين واملؤسسايت إلصال امليزانية ،جملة الفقه والقانون ،العدد الرابع فرباير
.0451
 -01رمحة شكالط ،واقع وتطبيقات مبادئ امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر ،اجمللة النقدية للقانون والعلوم
السياسية ،جامعة تزي وزو مولود معمري العدد.0445 45

 -01عبد الوحيد صرارمة ،الرقابة على األموال العمومية كأداة لتحسني التسيري احلكومي ،مداخلة ألقيت
مبناسبة امللتقى الدويل حول األداء املتميز للمنظومات واحلكومات ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة
ورقلة بدون اتريخ للنشر.
أ -النصوص القانونية:
 -02القانون رقم 599-20 :املؤرخ يف 15 :ديسمرب  ،5520املتعلق بتمديد سراين القوانني الفرنسية إال ما
يتناىف مع السيادة الوطنية اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية عدد  40املؤرخة يف55 :جانفي،5521
ص .51
 -01املرسوم التنفيذي رقم 019-90 :املؤرخ يف 09 :رمضان عام  5540املوافق لـ  59يوليو سنة 5590
حيدد صالحيات وزير املالية ،اجلريدة الرمسية رقم 05 :املؤرخة يف 04 :يوليو  ،5590ص 5195
 -01املرسوم التنفيذي رقم 019-90 :املؤرخ يف 25رمضان 5540املوافق ل 59يوليو  5590املتضمن
تنظيم اإلدارة املركزية بوزارة املالية ،اجلريدة الرمسية رقم 05 :املؤرخة يف04 :يوليو  ،5595ص 5195
 -00القانون رقم 59-95 :املؤرخ يف 49شوال 5545املوافق ل 49يوليو 5595يتعلق بقوانني املالية جريدة
الرمسية املؤرخة يف 54 :يوليو  5595ص  ،5454املعدل مبوجب كل من القانون رقم 49-99:املؤرخ يف:
00مجادى األوىل عام  5549املوافق ل 50يناير  5599ج ر رقم 0:املؤرخة يف  01مجادى األول 5549
املوافق ل  51يناير  ،5599والقانون رقم 05-95 :املؤرخ يف 41 :مجادى الثانية  5554املوافق ل 15
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ديسمرب  5595ج ر رقم 5:املؤرخة يف 42 :مجادى الثانية  5554املوافق ل  41يناير  5554ص ،.0
واملرسوم التشريعي رقم 45-51 :املؤرخ يف 02 :رجب  5551املوافق ل  55يناير  5551املتضمن قانون
املالية لسنة  5551ج ر رقم  45املؤرخة يف 09 :رجب  5551ص ،1واملرسوم التشريعي رقم 59-51:املؤرخ
يف04 :مجادى الثانية  5555املوافق ل  45ديسمرب  5551ج ر رقم 94:املؤرخ يف 05:مجادى الثانية5555
املوافق ل  9ديسمرب  5551ص ،2واملرسوم التشريعي رقم 59-51 :املؤرخ يف  59رجب 5555املوافق ل05
ديسمرب  5551املتضمن قانون املالية لسنة  5555ج ر رقم  99املؤرخة يف 52 :رجب  5555ص.0
 -00املرسوم التنفيذي رقم 155-95 :املؤرخ يف 23صفر  5549املوافق ل  59نوفمرب  5595يتعلق
بصالحيات وزير املالية وصالحيات انئب الوزير املكلف ابمليزانية بوزارة املالية ،اجلريدة الرمسية رقم ،95 :املؤرخة
يف 09 :صفر  5549املوافق لـ  05نوفمرب  ،5595ص .5590
 -06املرسوم التنفيذي رقم 155-95 :املؤرخ يف 01صفر  5549املوافق ل  59نوفمرب  5595حيدد
صالحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصالحيات النائب املكلف ابلتهيئة العمرانية ،اجلريدة الرمسية رقم95 :
املؤرخة يف 09 :صفر  5549املوافق لـ  05نوفمرب  ،5595ص 5590

 -07املرسوم التنفيذي رقم 022-99 :املؤرخ يف  59ربيع الثاين 5549املوافق ل  49ديسمرب 5599

املتعلق إبحداث جملس وطين للتخطيط وتنظيمه ،اجلريدة الرمسية رقم 94 :املؤرخة يف 45 :ديسمرب  ،5599ص

.5514
-09املرسوم التنفيذي رقم 029-99 :املؤرخ يف 59 :ربيع الثاين  5549املوافق لـ  49ديسمرب سنة 5599
يتضمن اختصاصات املندوب للتخطيط وحيدد هياكل واألجهزة التابعة له اجلريدة الرمسية رقم 94 :املؤرخة يف:

 45ديسمرب  ،5599ص 5515
-08املرسوم التنفيذي رقم 595-54 :املؤرخ يف 45 :ذي احلجة عام  5554املوافق لـ  01يونيو 5554

حيدد صالحيات وزير االقتصاد ،اجلريدة الرمسية رقم 02 :املؤرخة يف 49 :ذي احلجة  5554املوافقة لـ  09يونيو

 ،5554ص .995
-20املرسوم التنفيذي رقم 554-54 :املؤرخ يف 45 :ذي احلجة عام  5554املوافق لـ  01يونيو 5554
حيدد تنظيم اإلدارة املركزية بوزارة االقتصاد ،اجلريدة الرمسية رقم 02 :املؤرخة يف 49 :ذي احلجة  5554املوافقة لـ
 09يونيو  ،5554ص .995
 -22املرسوم التنفيذي رقم 50-55 :املؤرخ يف 45شعبان  5555املوافق ل  52فرباير  5555حيدد قواعد
تنظيم مصاحل التخطيط والتهيئة العمرانية يف الوالية وعملها ،اجلريدة الرمسية رقم 49 :املؤرخة يف 49شعبان
 5555املوافق ل 04فرباير ،5555ص 059
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-21املرسوم التنفيذي رقم 99-51 :املؤرخ يف 49 :رمضان عام  5551املوافق لـ  09فرباير  5551يتعلق
بنفقات جتهيز الدولة ،اجلريدة الرمسية رقم 55 :املؤرخة يف 45 :رمضان  5551املوافقة لـ  41مارس ،5551

ص 45
-21املرسوم التنفيذي رقم 95-59 :املؤرخ يف 59 :رمضان  5559املوافق ل  59فرباير  5559يتضمن
صالحيات وزير املالية ،ج ر رقم  59املؤرخة يف 59 :شوال  5559ص .59

-20املرسوم التنفيذي رقم 099-52 :املؤرخ يف 05 :يوليو  5552حيدد صالحيات وزير املنتدب لدى رئيس
احلكومة ،اجلريدة الرمسية رقم 52 :املؤرخة يف 59 :ربيع األول  5559املوافقة لـ  45جانفي  ،5552ص .49
 -20املرسوم التنفيذي رقم 099-52 :املؤرخ يف 51ربيع األول 5559املوافق ل  05يوليو  5552حيدد
تنظيم اإلدارة املركزية للوزير املنتدب املكلف ابلتخطيط ،اجلريدة الرمسية رقم 52 :املؤرخة يف 59 :ربيع األول
 ،5559ص 45
 -52املرسوم التنفيذي رقم 029-59 :املؤرخ يف 52ربيع األول  5559املوافق ل  05يوليو  5559يتعلق
بتطبيق النصوص املرتبطة مبجال التخطيط وممارسة الصالحيات واملهام وبتسيري اهلياكل والوسائل واملوظفني،
اجلريدة الرمسية رقم 59 :املؤرخة يف 59ربيع األول  5559املوافق ل  01يوليو 5559ص 9.
 -27املرسوم التنفيذي رقم 54-59 :املؤرخ يف45شوال  5559املوافق ل  45فرباير  5559املتعلق بتحويل
االختصاصات واملهام وتسيري اهلياكل والوسائل واملستخدمني التابعني لتسيري ميزانية التجهيز ،اجلريدة الرمسية رقم:
 49املؤرخة يف 9شوال  5559املوافق ل  45فرباير  ،5559ص 5.
 -29املرسوم التنفيذي رقم 504-59 :املؤرخ يف  05شعبان املوافق ل  51ديسمرب  5559يعدل ويتمم
املرسوم التنفيذي رقم 54-59 :املؤرخ يف 45 :فرباير  5559املتعلق بتحويل االختصاصات واملهام وتسيري
اهلياكل والوسائل واملستخدمني التابعني لتسيري ميزانية التجهيز ،اجلريدة الرمسية رقم 55 :املؤرخة يف 09 :شعبان
عام  5555املوافق لـ  ،5559/50/52ص .9
; II/Bibliographies En Français
; 01-Les ouvragés
01- Orsoni ( G), Science Et Législation Finances, Budgets Public Et Lois
Finances , Sans ,Paris
03- Bouvier ( M) , Exlassan (M.C) ,LASSALE(J.P) ,Finances Publiques,4éme
édition ,LGDJ, paris 1976.
01-Dominique (L), du ministre des finances, Plon libraire, paris,1966.
; 02-Articles
01-Guyquint (K),la procédures budgétaire européenne , reformes et enjeux
RFFP N°80
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02- Maité (J-B), La Discipline Budgétaire Européenne, Revu Finances
Française Publique N°120/2012.
Thèses et mémoires:
01-Ben Ahmed (R), la préparation du budget d’Equipment de d’état, mémoire
de 3éme siècle.L.E.D.F 1993.
Les testes législatives.
01
- Ordonnance N° 59-02 Du: 02 Janvier 1959, Portant Loi Organique Relative
Aux Lois De Finance J.O.F N°: 01 Du 04 Janvier 1959.
02- Décret N°: 50-1413 du 13novembre1950, portant régalement
d’administration public relative au régime financier de l’Algérie.J.O.R.F du 15
novembre 1950.

1

-رمحة زيوش ،امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه علوم فرع القانون ،جامعة تيزي وزو ،كلية احلقوق0455 ،

 2حمرزي دمحم عباس ،اقتصادايت املالية العامة ( النفقات العامة ،اإليرادات العامة ،امليزانية العامة للدولة ) ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة اخلامسة
 0450ص .194
 3دمحم رايض عطية ،موجز يف املالية العامة ،دار املعارف للنشر وتوزيع ،دون اتريخ للنشر وطبعة  5525ص 529
4
Voir ,Gilbert Orsoni ,Science Et Législation Finances, Budgets Public Et Loi Finances ,
Sans Edition ,Paris 1989 P93.
 5عبد الوحيد صرا رمة ،الرقابة على األموال العمومية كأداة لتحسني التسيري احلكومي ،مداخلة ألقيت مبناسبة امللتقى الدويل حول األداء املتميز
للمنظومات واحلكومات ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة ورقلة بدون اتريخ للنشر ص 519
 6رمحة شكالط ،واقع وتطبيقات مبادئ امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر ،اجمللة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،جامعة تيزي وزو مولود معمري العدد45
 0445ص ..091

éme

- Voir, Pierre Lalumière, Les Finances Publique 4
Édition Refondue Libraire Armand
Colin 1976 P06.
 7املرسوم التنفيذي رقم  95-59 :املؤرخ يف  59 :رمضان  5559املوافق ل  59فرباير  5559يتضمن صالحيات وزير املالية ،ج ر رقم  59املؤرخة
يف 59 :شوال  5559ص .59
 - 8معاذ عبد الغفور ،ميزانية الدولة للتجهيز ،مذكرة ماجستري إدارة ومالية ،جامعة اجلزائر  ،0441 ،5ص .55
 9املرسوم التنفيذي  54-59املؤرخ يف 45 :شوال  5559املوافق ل ـ  45فرباير  5559يتعلق بتحويل االختصاصات واملهام وتسيري اهلياكل والوسائل
واملستخدمني التابعة لتسيري ميزانية الدولة للتجهيز اجلريدة الرمسية رقم 49 :املؤرخة يف 49 :شوال  5559املوافق ل ـ 45 :فرباير 5559
 10القانون رقم 599-20 :املؤرخ يف 15 :ديسمرب  ،5520املتعلق بتمديد سراين القوانني الفرنسية إال ما يتناىف مع السيادة الوطنية،اجلريدة الرمسية
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية عدد  40املؤرخة يف55 :جانفي ،5521ص51
 11محزة برطال ،قانون املالية التكميلي يف القانون أجلزائري مذكرة لنيل درجة ماجستري يف أحلقوق فرع الدولة واملؤسسات العامة ،جامعة اجلزائر ،بن
يوسف بن خده ،0445 ،ص .50
12

- Ordonnance N° 59-02 Du: 02 Janvier 1959, Portant Loi Organique Relative Aux Lois De
Finance J.O.F N°: 01 Du 04 Janvier 1959.
13
Décret N°: 50-1413 Du 13 Novembre 1950, Portant Régalement D’ Administration Public
Relative Aux Régime Financier De L’Algérie.J.O.R.F Du 15 Novembre 1950.
 14محزة برطال ،مرجع سابق ص .51
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 15محزة برطال ،نفس املرجع ص51
 16محزة برطال ،نفس املرجع ص55-51
 17املرسوم التنفيذي رقم 019-90 :املؤرخ يف 09 :رمضان عام  5540املوافق لـ  59يوليو سنة  5590حيدد صالحيات وزير املالية ،اجلريدة الرمسية
رقم 05 :املؤرخة يف 04 :يوليو  ،5590ص 5195
 18املرسوم التنفيذي رقم 019-90 :املؤرخ يف 25رمضان 5540املوافق ل 59يوليو  5590املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية بوزارة املالية ،اجلريدة الرمسية
رقم  05 :املؤرخة يف04 :يوليو  ،5595ص .5195
 19املرسوم التنفيذي رقم 019-90 :املؤرخ يف 25رمضان 5540املوافق ل 59يوليو  5590املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية بوزارة املالية ،اجلريدة الرمسية
رقم  05 :املؤرخة يف04 :يوليو  ،5595ص .5195
 20القانون رقم 59-95 :املؤرخ يف 49شوال 5545املوافق ل 49يوليو 5595يتعلق بقوانني املالية جريدة الرمسية املؤرخة يف 54 :يوليو  5595ص
 ،5454املعدل مبوجب كل من القانون رقم  49-99:املؤرخ يف 00 :مجادى األوىل عام  5549املوافق ل 50يناير  5599ج ر رقم  0:املؤرخة يف
 01مجادى األول  5549املوافق ل  51يناير  ،5599والقانون رقم  05-95 :املؤرخ يف  41 :مجادى الثانية  5554املوافق ل  15ديسمرب
 5595ج ر رقم  5:املؤرخة يف  42 :مجادى الثانية  5554املوافق ل  41يناير  5554ص  ،.0واملرسوم التشريعي رقم  45-51 :املؤرخ يف :
 02رجب  5551املوافق ل  55يناير  5551املتضمن قانون املالية لسنة  5551ج ر رقم  45املؤرخة يف  09 :رجب  5551ص ،1واملرسوم
التشريعي رقم  59-51:املؤرخ يف 04 :مجادى الثانية  5555املوافق ل  45ديسمرب  5551ج ر رقم  94:املؤرخ يف  05:مجادى الثانية5555
املوافق ل  9ديسمرب  5551ص ،2واملرسوم التشريعي رقم  59-51 :املؤرخ يف  59رجب 5555املوافق ل 05ديسمرب  5551املتضمن قانون
املالية لسنة  5555ج ر رقم  99املؤرخة يف 52 :رجب  5555ص.0
 21املرسوم التنفيذي رقم 155-95 :املؤرخ يف 23صفر  5549املوافق ل  59نوفمرب  5595يتعلق بصالحيات وزير املالية وصالحيات انئب الوزير
املكلف ابمليزانية بوزارة املالية ،اجلريدة الرمسية رقم ،95 :املؤرخة يف 09 :صفر  5549املوافق لـ  05نوفمرب  ،5595ص 5590
 22مراد ابهي ،الرقابة الربملانية على مالية الدولة يف النظام القانوين اجلزائري ،مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون العام ،جامعة بسكرة ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية 0454 ،ص
01

 23املرسوم التنفيذي رقم 155-95 :املؤرخ يف  01صفر 5549املوافق ل  59نوفمرب  5595حيدد صالحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
وصالحيات النائب املكلف ابلتهيئة العمرانية ،اجلريدة الرمسية رقم 95 :املؤرخة يف 09 :صفر  5549املوافق لـ  05نوفمرب  ،5595ص .5590
24

املرسوم التنفيذي رقم 022-99 :املؤرخ يف 59ربيع الثاين5559املوافق ل 49ديسمرب5599املتعلق إبحداث جملس وطين للتخطيط وتنظيمه،
اجلريدة الرمسية رقم 94 :املؤرخة يف 59ربيع الثاين املوافق ل  45ديسمرب  ،5599ص .5514
 25املرسوم التنفيذي رقم 029-99 :املؤرخ يف 59 :ربيع الثاين  5549املوافق لـ  49ديسمرب سنة  5599يتضمن اختصاصات املندوب للتخطيط
وحيدد هياكل واألجهزة التابعة له اجلريدة الرمسية رقم 94 :املؤرخة يف 45 :ديسمرب  ،5599ص 5515
 26املرسوم التنفيذي رقم 595-54 :املؤرخ يف 45 :ذي احلجة عام  5554املوافق لـ  01يونيو  5554حيدد صالحيات وزير االقتصاد ،اجلريدة
الرمسية رقم 02 :املؤرخة يف 49 :ذي احلجة  5554املوافقة لـ  09يونيو  ،5554ص 995
27املرسوم التنفيذي رقم 554-54 :املؤرخ يف 45 :ذي احلجة عام  5554املوافق لـ  01يونيو  5554حيدد تنظيم اإلدارة املركزية بوزارة االقتصاد،
اجلريدة الرمسية رقم 02 :املؤرخة يف 49 :ذي احلجة  5554املوافقة لـ  09يونيو  ،5554ص 995
 28املرسوم التنفيذي رقم 99-51 :املؤرخ يف 49 :رمضان عام  5551املوافق لـ  09فرباير  5551يتعلق بنفقات جتهيز الدولة ،اجلريدة الرمسية رقم:
 55املؤرخة يف 45 :رمضان  5551املوافقة لـ  41مارس  ،5551ص .45
 29معاذ عبد الغفور ،املرجع سابق ،ص 51
 30املرسوم رقم 95-59 :املؤرخ يف  59 :رمضان  5559املوافق ل  59فرباير  5559يتضمن صالحيات وزير املالية ،ج ر رقم  59املؤرخة يف :
 59شوال  5559ص .59
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