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إهدار املال العام والفساد املايل غريها من دول العامل، وسبب ذلك يعود إىل ضعف نظم الرقابة الداخلية من إن اجلزائر من اتمعات اليت تعاين من : ملخص
  .وتفادي الفساد املايل واإلداري يف املؤسسات املنظورين املايل واإلداري وكذا غياب قواعد الرقابة واملساءلة احملاسبية

لتحقيق األهداف وإقامة حكم رشيد  املؤسسات العموميةلعاملي الذي أصبح عليها تفعيل دور اإلدارات الرقابية يف لقد كيفت اجلزائر لنظام االقتصاد واالندماج ا
  .وخاصة منها التدقيق الذي يعترب من األساليب الفعالة يف احلوكمة مع توفري مجيع اإلمكانات التنفيذية الالزمة للمعاجلة

  و اعتماد نظام رقابة داخلية حمكم     2014-2010يف االستثمارات و كيفية توزيعها من خالل املخطط اخلماسي  اتباع منهجية جديدة للتحكم وهذا يتطلب    

  افيةاالندماج االقتصادي، التدقيق، احلوكمة، ترشيد االستثمار، الرقابة الداخلية، املساءلة  احملاسبية، اجلماعات احمللية، اإلفصاح، الشف: الكلمات املفتاحية  

Résumé: L'Algérie des communautés qui souffrent de gaspiller de l'argent public et la corruption 
financière dans d'autres pays du monde, et la raison pour cela est dû à la faiblesse des systèmes de 
contrôle internes à la fois financières et administratives, ainsi que l'absence d'un contrôle, la reddition de 
comptes, la comptabilité et éviter la corruption financière et administrative dans les institutions. 
L'Algérie a adapté le système à l'économie et l'intégration mondiale, qui est devenu en activant le rôle 
des ministères de réglementation dans les communautés locales pour atteindre les objectifs et la mise 
en place de la bonne gouvernance et en particulier la vérification qui est l'une des méthodes efficaces en 
matière de gouvernance avec la possibilité de fournir tous les cadres nécessaires pour le traitement. 
     Cela nécessite une nouvelle méthodologie pour contrôler l'investissement et la façon dont elle est 
distribuée à travers le plan quinquennal 2010-2014 et l'adoption du système de contrôle interne bien 
   Mots-clés: intégration économique, l'audit, la gouvernance d'entreprise, la rationalisation de 
l'investissement, le contrôle interne, la reddition de comptes, la comptabilité, les groupes 
communautaires, la divulgation, la transparence 
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  :ةـمقدم

يف العامل، وهذا ال يعين أن هناك جمتمعا يتمتع يعترب إهدار املال العام وسوء تسيريه من الفساد املايل، وهو من القضايا األكثر انتشارا 
تمعات اليت تعاين من فاتمعات تكون باملقارنة أكثر وأقل فسادا من سواها واجلزائر من بني ا برتاهة مطلقة، ويعاين اآلخر من فساد مطلق،

اليت تساعد يف انتشاره ضعف نظم الرقابة الداخلية من املنظورين املايل واإلداري، وكذا غياب قواعد الرقابة هذه الظاهرة، واألسباب الرئيسية 
  .واملساءلة احملاسبية

ح من الضروري تفعيل دور األدوات الرقابية يف لنظام اقتصاد واالنفتاح والرغبة يف االندماج يف االقتصاد العاملي أصبومع تبين اجلزائر 
  .لتحقيق األهداف وإقامة حكم رشيد وخاصة منها التدقيق الذي يعد من أهم الفاعلني يف احلوكمة املؤسسات

ها بانتهاج ، والذي فضل العديد من الدول للخروج السريع مناألزمة املالية العاملية واليت عصفت مبعظم اقتصاديات العامل أمهيتهوما يزيد 
  .، وانتهاج سياسة ضخ األموال والتوسع يف اإلنفاقبطيئةسياسة بأا سياسة التقشف واليت يراها البعض  

مع توفري مجيع اإلمكانيات التنفيذية ملعاجلة الظاهرة ) 2014-2010(لذا تبنت اجلزائر استراتيجية استثمارية ضمن املخطط اخلماسي 
  .نظام الرقابة الداخلية تقويةوالتصدي هلا بتعزيز املساءلة مع وضع الضوابط املناسبة حلماية املصاحل وخاصة 

  :التالية  ومن هنا ميكن طرح اإلشكالية

  ري فيها؟املؤسسة وحتديات الفساد املايل واإلدا يف ما مدى ضرورة تواجد التدقيق

  :وملعاجلة هذه اإلشكالية نقترح احملاور التالية

  اإلطار النظري للفساد املايل: احملور األول

   املؤسسات العموميةالتحديات اليت تواجهها : احملور الثاين

  .أنواع ومعايري التدقيق احملاسيب ملعاجلة الظاهرة: احملور الثالث

  .آليات محاية املال العام من الفساد املايل :احملور الرابع
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I- اإلطار النظري للفساد املايل: 

أين أخذت تنخر يف جمتمعاتنا الفساد اإلداري واملايل من الظواهر اخلطرية اليت تواجه البلدان وعلى األخص الدول النامية،  تعد ظاهرة
وبالتايل  ،االقتصادية واليت تنطوي على تدمري اإلقتصاد والقدرة املالية واإلداريةحيث بدأت باألمن وما تبعه من شلل يف عملية البناء والتنمية 

  .عجز الدولة على مواجهة حتديات إعمار وإعادة إعمار وبناء البىن التحتية الالزمة لنموها

  .لذا أصبح من الضروري تأسيس إطار حوكمي لغرض تطويق هذه الظاهرة وعالجها من خالل خطوات جدية وحمددة 

  .وتعترب مكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره يعجل من عملية التنمية االقتصادية

 :الفساد اإلداري واملايلمفهوم  -1

تنظيم يكون فيه للشخص  أي، وهو موجود يف العمومية منها واخلاصة ملصطلح الفساد معاين كثرية وهو موجود يف كافة القطاعات
  .)1(هناك حرية يف حتديد األفراد الذين يستلمون هذه اخلدمة أو مترير القرار لفئة دون األخرى وتكونسيطرة أو قوة احتكار أو صاحب قرار، 

  )2( :وللفساد عدة تعاريف منها

 .إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص :تعريف منظمة الشفافية الدولية -

من هذا السلوك للشخص الواحد أو عالقة األيدي الطويلة املعتمدة واليت دف إىل استحصال الفوائد  :تعريف صندوق النقد الدويل -
  .جمموعة ذات عالقة بني األفراد

 :أنواع الفسـاد -2

  :من حيث احلجم - 2-1
 Minor corruptionالفساد الصغري   -

بفساد الدرجات الوظيفية الدنيا وهو ذلك الفساد الذي ميارس من طرف فرد واحد دون تنسيق مع اآلخرين لذا نرى أن هذا النوع ويعرف 
 . من الفساد ينتشر بني صغار املوظفني

 :Gross corruption: الفساد الكبري -

 أو اجتماعية كبرية،الدرجات الوظيفية العليا من املوظفني، والذي يقوم به كبار املسؤولني واملوظفني لتحقيق مصاحل مادية ويعرف بفساد 
  .وهذا النوع هو األهم واألمشل واألخطر لتكليفه مبالغ  ضخمة للدولة

  :من حيث االنتشار - 2-2

عليها مبصطلح العوملة الذي يفتح احلدود واملعابر وهو ذلك الفساد العابر حلدود الدولة وحىت القارات ضمن ما يطلق : الفساد الدويل -
 .حتت مظلة ونظام االقتصاد احلربني البلدان 

فعية يصعب الفصل وترتبط مل هذه املؤسسات االقتصادية للدولة داخل وخارج البلد بالكيان السياسي أو قيادته لتمرير منافع اقتصادية ن
  .بينهما ويعترب هذا النوع من الفساد األكثر خطورة
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  .وهذا ذك الفساد الذي ينتشر داخل البالد الواحد: الفساد احمللي-
  :أسباب الفساد وتأثرياته -3
   :أسباب الفساد  -3-1

  :وميكن أن تتمثل يف      
  .يف املؤسسات املعنية وضعف اإلعالم والرقابةد ا غياب احلريات ونظام الدميقراطية صويق: األسباب السياسية-
واليت تتمثل يف احلروب وآثارها ونتائجها يف اتمع، والتدخالت اخلارجية، واحملسوبيات، واخلوف من : األسباب االجتماعية-

  .مجع األموال بأية وسيلة، مجيع هذه األسباب وغريها تساهم يف جلوء البعض إىل ...املستقبل
  .حنفز األوضاع االقتصادية املتردية ومنها ارتفاع تكاليف املعيشة إىل سلوك الفساد: األسباب االقتصادية-
وتتمثل يف اإلجراءات املعقدة وغموض التشريعات وتعددها أو عدم العمل ا وكذا انعدام الكفاءات : األسباب اإلدارية والتنظيمية- 

  .)3(ل هذه املنظمات خاصةاجليدة يف مث
   :تأثريات الفساد- 3-2

  :)4(يؤثر الفساد على االقتصاد بـ: من الناحية االقتصادية •
  ...ضعف االستثمار وهروب األموال خارج البلد وما يتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر - 
  .ختدم املواطننيواليت كان من األجدر استثماره يف مشاريع : ضياع أموال الدولة -

املصاحل العامة ، كما يؤدي أيضا إىل زيادة الصراعات بدل  اخلاصةويؤدي الفساد إىل إحالل املصاحل : من الناحية السياسية •
وذلك بني خمتلف أعضاء جمالس األحزاب املختلفة يف سبيل حتقيق املصلحة اخلاصة على  واخلالفات يف أجهزة مثل هذه املؤسسات 

 .العامةاملصلحة 

اإلعالمية ومن مث جعل هذه األجهزة ويكون مبحاولة تكيفها ضمن املتطلبات اخلاصة للمستفيدين : تأثري الفساد على وسائل اإلعالم  •
 .وحماربة الفساديف أداء دورها والذي يتمثل يف التوعية بعيدة كل البعد 

  : مظاهر الفساد اإلداري واملايل- 4   

 .لتمرير أو تنفيذ أعمالومعناه حصول الشخص على منفعة تكون مالية يف الغالب : الرشوة -

 .ده بعض األحزاب اليت تتمتع باألغلبيةيإي إمرار ما تر: احملسوبية -

 ...وعقود االستئجار واالستثمارومعناه تفضيل جهة على أخرى بغري وجه حق كما حيدث يف جمال إعطاء الصفقات : احملاباة -

 .أي تدخل شخص ذو نفوذ يف إعطاء مثال منصب شغل لغري مستحقيه :الوساطة -

ويتمثل يف استغالل الشخص للمركز الذي يشغله يف احلصول على األموال بتربيرات قانونية أو إدارية أو إخفاء : االبتزاز والتزوير -
 ... )5(، أو تزوير بعض الشهادات والوثائقالتعليمات النافذة
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II-  املؤسسات العموميةالتحديات اليت تواجهها:  

يعترب األخطر نتيجة ملا يسببه من أضرار على الصعيد احمللي والدويل وعالجه بالشكل لقد سبق وأن ذكر بأن هذا النوع من الفساد 
إىل املتقدمة باإلضافة  ميارسون الفساد السيما ذوي املراكز املالية والرمسيةواملتمثلة يف الذين النهائي يعترب من األمور املستعصية نتيجة املعوقات 

صعوبة إجياد اإلطارات الرتيهة والكفوءة والقادرة على العمل يف هذا اال بسبب عدم وجود آلية تكفل اختيار هؤالء فضال عن الوسائل 
  .)6(املضمونة حلمايتهم

الرقابة من الفساد لتحقيق أكرب قدر من سائل عملية وموضوعية ترفع من مستوى ظاهرة البد من لتفكري يف إجياد ووللتقليل من هذه ال
  .الرتاهة

  .وقبل إجياد هذه الوسائل البد من حتديد املعامالت املرشحة أكثر ملمارسة الفساد ومن مث التفكري يف وسائل املعاجلة

وكذا مصلحة التعيينات ومن بني مواطن الفساد جند املصلحة اخلاصة بإعطاء الصفقات العمومية للمقاولني ومصلحة املستخدمني املكلفة ب
  التموينات على سبيل املثال ال احلصر

 :يف املصلحة اخلاصة مبنح املناقصات للمقاولني -1

حيث حتصل فيها عمليات لبناء مشاريع جند مثل هذه املصلحة واملكلفة بإعطاء خمتلف املناقصات  من بني املواطن األكثر عرضة للفساد
  .كبرية ويكون يف مرحلتني األوىل وتتعلق بعملية إعطاء الصفقة والثانية تتعلق بالعملية التنفيذية  ىرشو

للقائمني على مثل هذه األعمال دف احلصول على الصفقة،  ىإىل إعطاء رشوهؤالء  أحيث يلج :مرحلة توزيع املشاريع على  املقاولني -
 .ملشروع للذي يدفع أكثر وذلك باتباع طرق احتيالية يف ذلكبإعطاء ا حيث تقوم اجلهة اليت تتلقى الرشوى 

ولكي ترسو الصفقة على مستحقيها مبهنية وشفافية البد من أن تتم عملية إعطاء هذه األخرية يف جلسة علنية واحدة ومفتوحة حبضور 
ومنظمات اتمع املدين ووسائل  النقابات املهنية يف اإلحتادات ومجيع املعنيني من مقاولني ومسؤولني وأمام مؤسسات الرأي العام واملتمثلة 

بغض النظر عن االعتراضات الفنية ألن هذه النقطة بالذات تعترب الثغرة الكبرية اليت ينفذ منها ، وإعطاء املشروع ملن يقدم أقل تكلفة اإلعالم 
  .املسؤولون

 

إىل رشوة لة يف عملية الغش يف تنفيذ املشروع الذي حصل عليه واملتمثل يف جلوء بعض املقاولني هذه املرحوتتمثل  :املرحلة الثانية -
املهندسني املسؤولني عن اإلشراف على عملية تنفيذ املشروع، وكذلك املهندسني املسؤولني الذين يستلمون املشروع بعد التنفيذ واجلهات 

  .نفذين لتلك املشاريعاملسؤولة بدفع املستحقات املالية للمقاولني امل

والتحدي هنا يتمثل يف اختيار هؤالء بشكل سري وإحضارهم بشكل مفاجئ إىل مواقع العمل دون علم املقاول املنفذ، وإذا أمكن دون 
  علم اجلهة املستفيدة أيضا ألا قد تكون هي أيضا متفقة مع املقاول القائم على املشروع 
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ت أخرى أو حىت دول أخرى إذا تعلق األمر بتنفيذ مشاريع ضخمة كالذي يتعلق باالستثمارات كما ميكن استدعاء مهندسني من واليا
  .لضمان أكرب قدر من الشفافية 2014-2010العمومية للمخطط اخلماسي 

يستحق تطابق بنسبة اختالف بسيطة ألن األمر على أن يقوم بذلك مهندسون خمتلفون ملرتني أو ثالث ويؤكد بالتقرير إذا كان هناك 
  .ذلك

مهندسني هلذا الغرض دون علم كما ميكن للمؤسسات األخرى كوسائل اإلعالم القيام بنفس املهمة خالل عملية التنفيذ وذلك بتكليف 
  .املقاول أو اجلهة املستفيدة واليت تكون رمبا مشتركة بالفساد مع املقاول

 :مصلحة التموينات -2

الذين هلم عالقة باملصلحة حيث يقومون ومتثل أهم وسائل االختالس املايل وذلك من خالل حصر املوضوع بني جمموعة من األشخاص 
أين ترتب وصوالت الشراء بأسعار مبالغ فيها ، وللحد من هذه باالتفاق مع عدد من حمالت بيع املواد اليت حتتاجها مثل هذه املنظمات 

  .إجراءات تشريعية تلزم املسؤولني خبضوعهم الدوري ألجهزة املراقبة واحملاسبةتتخذ الظاهرة البد من أن 

 :مصلحة املستخدمني -3

، وملكافحة الفساد يف عملية ... وتعترب اجلهة املسؤولة عن التعيينات اليت تكون داخل املنظمة أين تنتشر الرشاوى واحملاباة واختيار األقارب
يف مجيع الوحدات املكونة للمؤسسات املعنية واليت من شاا القيام بتدوين كافة املعلومات اليت تتعلق بطاليب  التعيني جيب إنشاء مكاتب عمل

ويف حالة وجود حاجة  لدى املصاحل الراغبة يف التعيني عليها أن تقوم مبفاحتة هذه املكاتب لترشيح األعداد املطلوبة وفقا للمؤهالت العمل، 
  .واملواصفات 

املكاتب بإعالن ذلك عرب وسائل اإلعالم حلضور املشمولني، حلظة الفوز أن يكون وفق ضوابط حيث يقدم األكرب سنا مث األقدم وتقوم 
  ...خترجا

  .وخاصة وسائل اإلعالموعلى أن تتم العملية حبضور مؤسسات الرأي العام 

إال بوجود مدقق حسابات داخل اجلماعات احمللية هلدف العمل على وتعترب هذه العينة األكثر عرضة للفساد املايل، وهذه التدابري ال تتحقق 
  .تقوية نظام الرقابة الداخلية
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III-  التدقيق احملاسيبمعاجلة أنواع ومعايري:  

 :املؤسسة العموميةأنواع التدقيق يف  -1

، وليس بالضرورة أا الوحيدة يف هذا اال، إذ انه ميكن تنفيذ أعمال تدقيق خاصة تستلزمها ظروف ري هنا إىل نوعني من التدقيقشن
  .معينةومتطلبات 

حىت للقطاع اخلاص أو  أوميكن أن تشمل العقود اليت تربمها مثل هذه املؤسسات، أو منح هبة لقطاعات تابعة هلا  وعملية التدقيق
  .)7(بشروط مفروضة وقوانني وتشريعات وهي األهمبأنظمة الضبط الداخلي أو اإللتزام جلمعيات خريية وكذلك التدقيق الذي يتعلق 

  .ميكن اإلشارة إىل نوع من التدقيق املايل وتدقيق األداءوبصفة عامة 

 :التدقيق املايل - 1-1

  :وامللومات املالية ذات العالقةوتتضمن أعمال التدقيق املايل البيانات 

املالية يعطي تأكيدا معقوال فيما إذا كانت البيانات املالية املدققة تظهر بصورة عادلة الوضع املايل ونتائج تدقيق البيانات  -1-1-1
 .التدفقات النقدية وفقا للمعايري املتعارف عليها العمليات وبيان

 :يليتدقيق املعلومات املالية ذات العالقة يتضمن ما  -1-1-2

 فد مت عرض املعلومات املالية وفقا ألسس معينة أو قائمة  -

 مالية حمددة  أداءكون املؤسسة املدققة قد تقيدت مبتطلبات  -

أو املتعلق باحملافظة على املوجودات هو مصمم بشكل مالئم وقد مت تنفيذه لتحقيق أهداف بالتقرير املايل نظام الضبط الداخلي املتعلق  -
 .الضبط

  :  ق األداءـتدقي2 -1

ويكون هذا النوع من التدقيق من جهة مستقلة عن املؤسسة ن وذلك من اجل تقدمي معلومات أكثر مصداقية لتسهيل مبدأ املساءلة 
واختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة ويتضمن هذا النوع من من قبل اجلهات اليت تتحمل مسؤولية اإلشراف  اتوتسهيل اختاذ القرارالعامة، 

 :تدقيق األداء االقتصادي الرشيد والفعالية وبرامج اإلنفاق وهيدقيق الت

 :حيدد تدقيق االقتصاد الرشيد والفعالية  •

 .موضع التدقيق حتصل على مواردها وحتافظ عليها وتستعملها بصورة اقتصادية وفعالةإذا كانت املؤسسة  -

 .سوء استخدام املوارد املتاحة،  أو إىل ممارسات غري اقتصاديةاألسباب اليت أدت إىل اهلدر  -

 .إذا كانت ملتزمة بالقوانني واألنظمة املتعلقة باالقتصاد الرشيد والفعالية يف خالق وتوزيع املنافع -

  .ويتم األخذ يف االعتبار فيما إذا كانت املؤسسة تتبع سياسة رشيدة يف شراء مستلزماا
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 .وحتافظ على مواردها بصورة سليمةحتصل على النوع والنوعية بتكلفة مناسبة وحتمي  -

أي هدف وكذلك إنفاق الوقت بدون عمل األعمال اليت ال ختدم تتحاشى إهالك جمهود املوظفني على أمور غري جمدية وكذا  -
 والتضخم يف عدد املوظفني 

 عملية فعالةاستخدام الطاقة القصوى للموارد يف العملية اإلجنازية أو اإلنتاجية وكذلك استخدامها إلجراءات  -

 .على املوارد واحملافظة عليها واستعماهلاوتلتزم بتنفيذ متطلبات القانون واألنظمة اليت تؤثر بصورة هامة على طريقة احلصول  -

 :التدقيق يف الربامج يكون كما يلي •

 تقييم فيما إذا كانت أهداف الربنامج اجلديد سليمة ومالئمة  -

 حتديد املدى الذي ميكن للربنامج أن حيققه واملستوى املطلوب من النتائج  -

 تقييم فعالية الربنامج وحتديد العناصر اليت تعترض األداء احلريف  -

 ج يكمل، يرتبط مع أو يتضارب مع برامج أخرى ذات عالقةمحتديد فيما إذا كان الربنا -

 .أفضلاليت جتعل هذا الربنامج يعمل بصورة حتديد الطرق  -

 :ر العامة للتدقيقـاملعايي -2

املدققني نظرا لثقل املهمة على أي مدقق أو خبري حماسب حيث البد من التخصص يف العملية التدقيقية على وهنا نقترح العمل على تنويع 
بالتدقيق يف املؤسسات  فيتعلق األقل إىل نوعني او ختصصني األول أن يدقق يف املنشآت االقتصادية واملالية بشىت أنواعها، أما التخصص الثاين

  .وأعتقد أن هذا التقسيم جيعل من املهمة أسهل ويؤدي كل من املدقق واخلبري احملاسب مهامه على أكمل وجه... العمومية واجلمعيات اخلريية

  :يلي عايري ميكن ذكر ماأما ما يتعلق بامل

غري مقيدين كما  أحرارعليهم أن يكونوا بعملية التدقيق واألشخاص القائمني على ذلك يف مجيع األمور ذات العالقة : االستقاللية -2-1
 مستقلني تنظيميا وهذا ما جيعل املهمة أكثر مصداقية وشفافية عليهم أن يكونوا 

 .الصلةعن ختطيط وأداء التدقيق والتصديق وإعداد التقارير ذات الالزمة العناية املهنية جيب استعمال العناية املهنية  -2-2

 .املهنية على املدققني سواء داخلني أو خارجيني أن ميتلكوا الكفاءة: الكفاءة -2-3

 :ق املايلـال التدقيـي ألعمـل امليدانـر العمـمعايي •

 .ختطيط ومساعدة العمل بشكل جيد ومراقبته -

 .االختبارات املطلوبةجيب احلصول على فهم مناسب للرقابة الداخلية لتخطيط وتدقيق وحتديد بيئة وزمن ومدى  -

احلصول على الدليل املناسب من التحري واملالحظة والتساؤالت والتأكيدات للوصول إىل أساس معقول عن الرأي املتعلق بالتقارير املالية  -
 .اخلاضعة للتدقيق

  : معايري استكمالية إضافية وهيباإلضافة إىل 
 اتصاالت املدققني  -

 السابقاعتبارات نتائج التدقيق والتصديق  -



 

 
  

 
672012 

 
 

 اخلطأ املادي الناتج عن انتهاك شروط العقد أو اتفاق املنحة أو إساءة استخدامهاتعقب  -

 .توثيق التدقيق -

 :  معايري العمل امليداين ألعمال تدقيق األداء •

 أعمال التدقيق جيب وجود ختطيط كايف ألداء  :التخطيط -

 جيب وجود إشراف كايف على املساعدين املنفذين ملهمة تدقيق األداء ألثناء أدائه : اإلشراف  -

جيب على املدقق احلصول على دليل كايف وكفؤ ومناسب الستنتاج أساس معقول للنتائج والتوصيات وإبداء رأيه وحكمه املهين : الدليل -
 .وإعداد التوصيات الالزمة 

 جيب على املدقق أن حيضر وحيافظ على توثيق أعماله التدقيقية : التوثيق -

 

IV - من الفساد املايل محاية املال العام اتـآلي: 

جمموعة من الضوابط  عند ختصيصه وأيضا عند استخدامه فقد انتهت الكثري من التجارب الدولية إىل للتغلب على صور إهدار املال العام
  :)8(واآلليات والصيغ العملية واليت من أمهها

  :يف إطار التوازن النقدي للموازنة العموميةتقدير اإليرادات واملصروفات  -1

املختلفة من ناحية، ومن ناحية  بني التركيز على األولويات واالحتياجات األساسية ألجهزة الدولةإن السعي للتنمية البد وان يوازن 
  .أخرى بني اإلمكانيات املالية واملوارد املتاحة

فإنه كلما استطعنا استغالل املوارد أفضل فهذا التوازن مطلوب، أمر له أمهية السيطرة على الدين العام بشقيه احمللي واخلارجي، ومن مث 
  :يال القادمة، ومنه فإن لتقريرات املوازنة العمومية أن تأخذ يف احلسبان ما يليومحاية لألجيف صاحل اتمع استغالل ممكن، كلما كان دلك 

 :نفاق العام ط اإلـضب - 1-1

هلذا اإلنفاق وفقا لألصول العلمية ، حبيث نضمن أن يعر هذا اإلنفاق العام عن ويستلزم األمر لضبطه من خالل وضع تقديرات سليمة 
  .زيادة أو نقصان، وحبث يأيت التنفيذ الفعلي متفقا مع تلك التقديرات دون جتاوزاتاالحتياجات الفعلية والضرورية دون 

  :والتقدير السليم لإلنفاق العام البد أن يراعي
 االعتماد على نظم املعلومات احلديثة واستخدام الربامج احلاسوبية كضرورة لضمان اإلعداد اجليد واملتطور، والعمل على ربط هذا اإلنفاق -

  بربامج لألداء تكفل االنضباط املايل وحتقيق فاعلية النفقة 
وقصر األمر ديرات اجلديدة من خال أهداف كمية ومالية مراعاة النتائج الفعلية للتنفيذ املوازنات للسنوات السابقة وربط ذلك مع التق -

  النفقة احلتمية والفعالية وليس جمرد االعتماد على الربط السنوي ومعدل منوه 
 .على أصول اتمع وثروته وضمان زيادة كفاءة األداء واالستغالل السليم للطاقات املتاحة االهتمام بالصيانة كمدخل رئيسي للحفاظ  -

  :ةـاملوارد العمومية ـتنمي - 1-2
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من املعروف أن أحد أهم اجلوانب اليت يعاين منها اقتصاد معظم الدول النامية وخاصة العربية منها ومن بينها اجلزائر هو عدم تنامي 
  .املوارد العامة بذات املعدالت اليت يتنامى ا اإلنفاق العام

ادة الدين العام الذي تعاين منه كل من الواليات وبدرجة أكرب البلديات، األمر الذي يؤدي إىل فجوى بني اجلانبني واليت تؤدي إىل زي
والطريقة األسهل للحد من هذا العجز  ووجود ديون على مثل هذه املؤسسات هي احلرص على حتصيل . واليت تعمل بشكل مكثف للحد منه

  .دي كذلك إىل إعاقة تنفيذ متطلبات التنمية وعواقب أخرىمستحقاا ألن إمهال مثل هذه احلقوق هلا آثار سلبية على املوازنات، مما يؤ

  

 :مراجعة موقف املخزون السلعي ورفع كفاءة استخدامه وتصريف -2

إن تزايد املخزون السلعي عن احلدود اإلستراتيجية لالحتفاظ ذا املخزون تشكل مشكلة كبرية، ومعىن ذلك حتميل اإلنفاق العام مبا 
  .إهدار ملوارد عمومية يف غري حملهاكان ميكن جتنبه، كما يعين 

  ذلك فإن مراجع موقف املخزون السلعي ورفع كفاءة استخدامه وتصريفه يعد هدفا رئيسيا من أهداف املوازنةل

  :وينبغي يف هذا اال العمل على

 حصر املخازن الرئيسية والفرعية وحمتوياا -

مراجعة املخزون السلعي مراجعة دقيقة تصنيفه تصنيفا سليما مع حتديد احلدود اإلستراتيجية لكل صنه من أصناف املخزون واملدة الزمنية  -
 اليت يغطيها 

 :تعميق الالمركزية وتعظيم دور البلديات -3

وقبلها الدولة يف تنشيطها لألداء ولإلدارة اليت ينبغي ان تصاحب دور الوالية إن التوجه حنو الالمركزية أكثر بات من الضروريات 
لتكون فعالية وقدرة على اختاذ القرارات املناسبة لطبيعة وظروف كل منطقة وهو ما أصبح يستوجب إعطاء دور أكرب هلاته املؤسسات وخاصة 

  .البلديات، واحلد من مركزية القرارات اليت قد تعوق التنفيذ والتوقيتات املناسبة

 :وتشجيع االستثمار حمور رئيسي للتنمية وتشغيل الشباب ومعاجلة البطالة زيادة اإلنتاج  -4

واملتمثل يف األموال الضخمة اليت خصصتها الدولة لالستثمار العمومي والذي حتما سيزيد   2014-2010يف إطار املخطط اخلماسي 
  :من النتاج ويشجع االستثمار أكثر والذي غن حتقق سوف يؤدي إىل

 .للنتاج احمللي اإلمجايل وما يرتبط به من زيادة يف الدخل الوطين ومن مث زيادة دخول املواطنني رفع معدل النمو -

 .زيادة اإلنتاج ورفع معدالت اإلنتاجية وما ينجر عنه من حد يف االسترياد ومن مث حتسني امليزان التجاري -

 .دة القدرة التنافسية يف األسواقتنشيط الصادرات مع ما يتطلبه ذلك من حتسني املنتج والتخطيط اجليد لزيا -
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ل وفشل االستثمارات اخلاصة ومنها األجنبية وجلوء الدولة إىل االستثمارات العمومية واليت تقف على تنفيذها اجلماعات احمللية واليت متث
تدفع  األموركل هذه . ل وجتديدالالزمة له وتوفري احتياجات األصول من إحال األساسيةالقاعدة األساسية لبناء أصول جمتمع وإنشاء البنية 
  .املشاريع لتكون قادرة على حتقيق التنمية واالنتاج

  :للتسيري العقالين للموارد املتاحة البد من  

ية هذا ربط املشاريع االستثمارية بدراسة حقيقية للجدوى االقتصادية تضمن اتساق تلك املشاريع مع اخلطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماع
  واحلفاظ على املوارد املستخدمة يف معدالت النمو املنشود من مجة أخرى حتقيق أعلى 

  

  .املستمرة وفرض ضرورة وجود خرباء حماسبة ومدققني ملتابعة سري األشغال من بدايتها لنهايتهامتويل تلك املشاريع، وهذا يكون باملراقبة 

    واملتمثلة يف احلفاظ على األموال العمومية من الفساد اإلداري  اإلستراتيجيةوذا نكون قد حققنا األهداف املسطرة يف اخلطة 
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  :ةـخامت

  

اتضح أن وجود  .للحد من الفساد اإلداري واملايلوعليه يستوجب تطبيق بعض اآلليات  املؤسسات العموميةنتيجة للتحديات اليت تواجه       
أنه من شمدققني يف مثل هذه املؤسسات أصبح أكثر من ضرورة ألن بإمكان هؤالء العمل على تطوير نظام الرقابة الداخلي وتقويته والذي 

ية يف اجلماعات احمللية لتحقيق األهداف املنشودة مع تبين إستراتيجية فعالة معتمدة على اإلمكانيات حتقيق اهلدف، مع تفعيل دور األدوات الرقاب
  .التنفيذية ملعاجلة خمتلف الظواهر واألخذ بعني االعتبار ضوابط محاية املصاحل انطالقا من الرقابة الداخلية
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