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  : ملخص

ملالية اليت عاىن حوكمة الشركات من املوضوعات املهمة جلميع الشركات احمللية والعاملية يف عصرنا احلاضر، بالنظر إىل أن األزمات ا تعترب
وتركز أنظمة و قوانني احلوكمة يف العامل على احلد من استخدام  هوم حوكمة الشركات ضمن األولويات،بسببها االقتصاد العاملي وضعت مف

لية ومتابعة السلطة اإلدارية يف غري مصاحل املسامهني، وتعمل على تفعيل أداء جمالس اإلدارة يف تلك الشركات، وكذلك تعزيز الرقابة الداخ
يد تنفيذ االستراتيجيات وحتديد األدوار و الصالحيات لكل من املسامهني وجملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وأصحاب املصاحل عالوة على تأك

بوضع إن مفهوم حوكمة الشركات منهج إصالحي و آلية عمل جديدة من شأا ترسيخ نزاهة املعامالت املالية . أمهية الشفافية واإلفصاح
   .حمددات ختدم املصاحل العامة واحلقوق اخلاصة للمسامهني

 .احلوكمة آليات اإلداري، و املايل الفساد ،الشركات حوكمة: الدالة الكلمات

Effectiveness of governance and its rol in reducing the financial and administrative corruption 

 

Abstract: 

The corporate governance of the important issues for all local and international companies in our time, 
given that the financial crises that have suffered because of the global economy and has developed the 
concept of corporate governance within the priorities and focus systems and the laws of corporate 
governance in the world to limit the use of administrative power in not the interests of shareholders, And 
working to activate the performance of boards of directors of these companies, As  well as strengthening 
internal control and monitor the implementation of strategies and identify the roles and powers of each of 
the shareholders and the Board of directors and executive management and stakeholders as well 
emphasize the importance of transparency and disclosure, The concept of corporate governance, 
Curriculum reform and a new mechanism of action that would establish the integrity of financial 
transactions put determinants serve public interests and rights of shareholders.     

 

Key words: corporate governance, Financial and administrative corruption, corporate governance 
mechanisms.  
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  :مقدمة

 املصاحل حتمي رقابة ولغرض اإلداري واالحنراف املايل الفساد من احلد اجل من املسامهني لنداء واستجابة فعل كرد الشركات حوكمة جاءت
 والنظم والقوانني اإلجراءات و اآلليات من جمموعة بأا( الشركات حوكمة وتعرف. أيضا كةالشر استمرارية على وحتافظ للجميع املشتركة
 إدارة تصرفات تفعيل طريق عن األداء يف والتميز اجلودة حتقيق إىل دف وبالتايل والشفافية والعدالة االنضباط من كل تضمن اليت والقرارات
 و املصلحة ذوي األطراف جلميع املمكنة املنافع أفضل حيقق مبا لديها املتاحة االقتصادية رداملوا باستغالل يتعلق فيما االقتصادية الوحدة
 مسامهني،( املستفيدة األطراف ملصلحة الشركة إدارة على الرقابة أدوات فعالية يف تكمن للحوكمة األساسية الفكرة أن أي).ككل للمجتمع
 الستثمارام؟ انتهاك أو استغالل وبالتايل إداري و مايل فساد كل من أنفسهم هؤالء فيخي أن ميكن كيف أي...) الدولة دائنني، مستثمرين،

 من احلد اجل من التنفيذية أجهزا و اإلدارة جمالس على املسامهني جانب من اإلشراف و التدخل من املزيد يعين جيد حوكمة نظام وجود إن
  .اإلداري و املايل الفساد

  :البحث إشكالية

  :التالية اإلشكالية طرح خالل من اإلداري و املايل الفساد من احلد يف احلوكمة فعالية موضوع معاجلة ميكن سبق ام خالل من

   اإلداري؟ و املايل الفساد من احلد يف الشركات حوكمة فعالية مدى ما

  :البحث فرضية

  .اإلداري و املايل الفساد من داحل يف الفعالية و القدرة هلا للحوكمة اخلارجية و الداخلية اآلليات خمتلف إن

  -:إىل البحث هذا يهدف: البحث أهداف

 .سواء حد على النامية و املتقدمة البلدان اقتصاديات يف الشركات حوكمة أمهية إبراز .1

 .بأسره اتمع و االقتصاد على كبرية آثار من يتركه ما و اإلداري، و املايل الفساد خطورة إظهار .2

 .اإلداري و املايل الفساد من احلد يف للحوكمة اخلارجية و الداخلية اآلليات اليةفع مدى إثبات .3

  :البحث خطوات

  :حماور ثالثة خالل من البحث هذا معاجلة تتم سوف

  .الشركات حلوكمة النظري اإلطار: األول احملور

  .اإلداري و املايل الفساد: الثاين احملور

  .اإلداري و املايل الفساد من احلد يف احلوكمة آليات دور: الثالث احملور

  



 

 
  

 
672012 

 
 

  الشركات حلوكمة النظري اإلطار: األول احملور

  :احلوكمة مفهوم/ أوال

 هلذا العلمية الترمجة أما ،  CORPORATE GOVERNANCE  للمصطلح راجت اليت املختصرة الترمجة هو احلوكمة مصطلح يعد

  ".الرشيدة إلدارةا سلطات ممارسة أسلوب :"فهي عليها، اتفق اليت و املصطلح

  :احلوكمة تعريف-1

  -:1التعريف هذا مقدم يتبناها اليت النظر وجهة عن مصطلح كل يدل حبيث املصطلح، هلذا املقدمة التعريفات تعددت لقد

 ".أعماهلا يف التحكم و الشركات إدارة خالله من يتم الذي النظام هي:" بأا احلوكمة IFC الدولية التمويل مؤسسة فتعرف .1

 جملس و الشركة إدارة على القائمني بني فيما العالقات من جمموعة:" بأا OECD التنمية و االقتصادي التعاون منظمة تعرفها و .2
 ".املسامهني من غريهم و األسهم محلة و اإلدارة

 حلماية عليها باإلشراف اإلدارة جملس لقيام و الداخل، من الشركة إلدارة تستخدم اليت اللعبة قواعد:" بأا يعرفها من هناك و .3
 ".للمسامهني املالية احلقوق و املصاحل

 تقوية مقومات تشمل كما األداء، يف تؤثر اليت األساسية األطراف بني العالقات حتكم نظم وجود أي النظام، تعين احلوكمة فإن آخر مبعىن و
  .املسؤولية و املسؤل حتديد و البعيد املدى على املؤسسة

  :حلوكمةا أمهية-2

  : 2أمهها من لعل متعددة جوانب يف الشركات حوكمة أمهية تكمن

 و املالية األسواق استقرار على املساعدة يف أمهية من هلا ملا االقتصاد، كفاية مستوى رفع يف الشركات حوكمة تسهم :االقتصاد .1
 تواجه اليت املخاطر حجم تقليص على ادةزي سواء، حد على الداخل و اخلارج من االستثمارات جذب و الشفافية مستوى رفع
 .االقتصادي النظام

 توافر مع أفضل أداء حتقيق على الشركة تعني سليمة عمل بيئة خلق على الشركات يساعد احلوكمة مبادئ تطبيق إن :الشركات .2
 إىل الوصول على الشركات تساعد الرشيدة احلوكمة أن إىل باإلضافة أكرب، للشركة االقتصادية القيمة تكون لذا و اجليدة اإلدارة
 أصحاب مع الثقة بناء و املخاطر تقليل و نشاطها يف التوسع على يعينها مما أقل بتكلفة الالزم التمويل على احلصول و املال أسواق
 .املصاحل

 السلطة استخدام سوء بسبب للخسارة التعرض من االستثمارات محاية إىل الشركات حوكمة دف :األسهم محلة و املستثمرون .3
 من احلد على عالوة االستثمارية القيمة و املسامهني حقوق و االستثمار عوائد تعظيم إىل أيضا ترمي و ،املستثمرين مصلحة غري يف

 ةالرئيسي القرارات اختاذ يف املشاركة يف املسامهني دور يفَعل احلوكمة معايري بتطبيق الشركة التزام أن إذ املصاحل، تضارب حاالت
 .باستثمارام يرتبط ما كل معرفة و الشركة، بإدارة املتعلقة
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 و دائينيها و مورديها و ا العاملني و الشركة إدارة بني قوية و وثيقة عالقة بناء إىل احلوكمة تسعى :اآلخرين املصاحل أصحاب .4
    . اإلستراتيجية أهدافها حتقيق و الشركة أداء وىمست رفع يف لإلسهام املتعاملني جمتمع ثقة مستوى تعزز الرشيدة فاحلوكمة غريهم،

  
  :احلوكمة أهداف -3

تسعى احلوكمة من خالل األهداف إىل حتقيق رفع الكفاءة أداء املؤسسات ووضع األنظمة الكفيلة بتخفيف أو تقليل الغش وتضارب املصاحل 
ع هيكل حيدد توزيع كافة احلقوق واملسؤوليات وحتديد القواعد والتصرفات غري املقبولة ووضع أنظمة للرقابة على أداء تلك املؤسسات ووض

 :3مجال األهداف اليت ميكن حتقيقها نتيجة تطبيق نظم احلوكمة مبا يأيتبسري العمل داخل املؤسسة وميكن إ واإلجراءات واملخططات املتعلقة
 
 ضبط من ميكن الذي النحو، على املالية املراجعة و سبةاحملا إجراءات و الشركات عمليات و معامالت كافة يف الشفافية عنصر تدعيم -1

  .مرحلة أي يف الفساد عناصر

 السليمة السيطرة أو الربح قرارات اختاذ ضمان و سليمة إستراتيجية بناء على اإلدارة جملس و املديرين مساعدة و الشركة تطوير و حتسني -2
 قرارات اخذ على القرارات متخذي يساعد مبا املالئم الوقت يف و دقيقة تقارير تنتج الكو م.م.ن به تم الذي األمر، هو و األداء كفاءة على

  .الرشيد للتسيري أداة بالتعريف تعد اليت احلوكمة له تسعى آخر أمر هو و رشيدة،

  .املالية األسواق يف نشط تعامل لشركاا يوجد ال اليت الدول، يف حىت األزمات حدوث جتنب -3

 زيادة و العمل فرص من املزيد إتاحة بالتايل و استثماراا، على عائد ألفضل الدولة حتقيق ضمان و اخلوصصة جناح يف اجلمهور ثقة تقوية -4
  .االقتصادية التنمية

 الس،لإلف الشركة تعرض حالة يف املصلحة ذوي األخرى األطراف و الدائنني و العمال و للمسامهني بالنسبة عادلة بطريقة التعامل ضمان -5
 و حتسني و للمؤسسات التنافسية القدرة زيادة إىل يؤدي مبا احملاسبية املعلومات بنظم دعمت ما إذا ألهدافها احلوكمة تصل أن ميكن كما
 ءاألدا مراجعة تضمن كما عامة، بصورة األداء سالمة تضمن سليمة استراتيجيات بناء على اإلدارة جمالس و املديرين مساعدة و إدارا تطوير

  .املؤسسات هلذه النقدي و املايل و التشغيلي

 النحو، على املالية املراجعة و احملاسبة إجراءات يف الشفافية عنصر يدعم مما احملاسبية، املساءلة تدعيم و الفعالة الرقابة إلزامية و وجوب -6
 يف عليها االعتماد ميكن اليت اآلليات، و اتاألدو و األساليب تتنوع" حيث و مرحلة أي يف الفساد عناصر كشف و ضبط من ميكن الذي
  . 4"للحوكمة الرقايب البعد حتقيق يف عليها يعتمد اليت اآلليات، ضمن من اخلارجية و الداخلية املراجعة تعترب و احلوكمة، تلك أهداف حتقيق

  :معايري احلوكمة-4

 من وذلك احلوكمة معايري بعض استعراض سيتم املبحث هذا يفو, احلوكمة لتطبيق حمددة معايري وضع على املؤسسات من العديد حرصت لقد
  -: 5التايل النحو على املؤسسات هلذه النظر وجهة منظور خالل

  :والتنمية االقتصادية التعاون منظمة معايري .4-1
  -: يه املعايري وهذه 2004 عام هلا تعديال أصدرت مث 1999 عام يف معايري مخسة االقتصادية التعاون منظمة حددت
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 خمتلف بني املسؤوليات توزيع بوضوح حيدد وان, األسواق وفعالية وشفافية كفاءات تضمن الشركات حلوكمة فعالة اطر وجود •
  . والتنفيذية التنظيمية السلطات

 -: مثل املسامهني مجيع حقوق حفظ •

  . األسهم ملكية نقل -
 . اإلدارة جملس اختيار يف احلق -

 . املالية القوائم ومراجعة باحاألر عوائد على احلصول -

 . للشركة العامة اجلمعية اجتماعات يف املشاركة حق -

 . التصويت حق -

 العامة اجلمعية يف التصويت حيث من أجانب أو وطنيني كانوا سواء األسهم محلة بني املساواة أي, املسامهني مجيع بني املساواة •
  . باملعامالت يتعلق ما كل ومعرفة االطالع يف حقهم إىل باإلضافة

 بذلك ويقصد املطلوبة املعلومات على وحصوهلم الشركة على الفعالة الرقابة يف مشاركتهم للمسامهني تسمح قانونية آلية إجياد •
 . والعمالء السندات ومحلة والعاملني البنوك أصحاب

 يتم حيث, وامللكية واألداء املادي الوضع ذلك يف مبا الشركة أعمال كافة عن املناسب الوقت يف  والشفافية اإلفصاح تطبيق •
 . املسامهني مجيع بني عادلة بطريقة اإلفصاح

 . الشركة إدارة على اإلشراف يف ودورهم ومهامهم اختيارهم  وأسلوب اإلدارة جملس وواجبات مهام حتديد •

  
  -: العاملية املصرفية للرقابة بازل جلنة معايري .4-2

  -: هي التعليمات هذه واهم واملالية املصرفية املؤسسات يف باحلوكمة تتعلق وإرشادات تعليمات 1999 عام يف بازل جلنة وضعت

  . املؤسسات هذه بني اجليدة التصرفات وتطبيق لتحقيق املؤسسات بني شرف مواثيق وضع •
 . فيها اإلفراد ومسامهة مبشاركة للشركة إستراتيجية وضع •

 . الس أفراد بني القرار اختاذ اكزومر املسؤوليات وتوزيع حتديد •

 . مستقلة وإدارة واخلارجي الداخلي التدقيق مهام يتضمن نظام إجياد •

 .احلسابات ومدققي اإلدارة جملس بني التعاون وشكل نوع تبني واليات صيغ إجياد •

 ) .العليا واإلدارة املسامهني كبار( مثل املخاطر ملراكز املراقبة من نوع إجياد •

 أو مادية احلوافز كانت سواء املوظفني أو املديرين بني سواء واإلدارية املادية احلوافز توزيع عند واملساواة العدالة تطبيق •
 . إدارية أو ترقيات

 . املناسبة املعلومات وتدفق توفري ضمان •

  
  -: الدولية التمويل مؤسسة معايري  .4-3

 داخل احلوكمة دعم هدفها وإدارية مالية ومعايري وأسس قواعد الدويل للبنك تابعةال الدولية التمويل مؤسسة وضعت 2003 عام يف
   -: هي األسس ذهه واهم املؤسسات
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  .ومقبولة جيدة املمارسات تكون أن جيب •
 .اجلديد اجليد احلكم تضمن جديدة خطوات إجياد •

 .حملياً اجليد احلكم وحتسني لتطوير أساسية إسهامات •

 .اجليدة القيادة •

  
  :املقومات األساسية للحوكمة-5

  :6حوكمة الشركات البد هلا من أربعة مقومات أساسية هي

 و بالشركة املعنية األساسية األطراف من طرف كل اختصاصات و املسامهني حقوق حتديد عن املسئول و: القانوين اإلطار .1-
 احلسابات، مراقب و الرئيسية جلانه و اإلدارة جملس و دالفر املساهم و للمسامهني العمومية اجلمعية و املؤسسني خاصة بصفة
 القانوين اإلطار حيدد أن جيب كما االختصاصات، تلك جتاوز و املسؤوليات يف التقصري و احلقوق هذه انتهاك عقوبات كذا و

 و للشركات بكامله احلوكمة نظام يترك أن جيب ال و احلوكمة، إجراءات تطبيق مراقبة ا املنوط احلكومية اجلهة للحوكمة
 ليست الداخلية فالرقابة احلوكمة، أهداف حيقق لن و الداخلية الرقابة نظام عن حينئذ خيتلف لن ألنه هلا، داخليا شأنا اعتباره
   .الشركات مراقبة بقوانني اإلجتار على أدلة توجد أنه و خاصة الشركات، يف االحتيال و الغش من أمان صمام

 لسوق العامة اهليئة مثل الشركات، لعمل املنظمة الرقابية احلكومية املؤسسات يتضمن الذي اإلطار هو و :املؤسسي اإلطار .2-
 استهداف دون للشركات املساندة احلكومية غري اهليئات و الرقابية اهليئات و املركزية البنوك و للدولة املالية الرقابة و املال،
 غري املؤسسات كذلك و املستهلك، محاية كجمعية املعنية األهلية اجلمعيات و املعنية العلمية و املهنية كاجلمعيات الربح
 شركات و املايل التحليل و االئتماين التصنيف و احملاماة و املراجعة و احملاسبة مكاتب و شركات مثل للربح اهلادفة كوميةاحل

 عليها يقع إذ املؤسسات تلك دور عن أمهية جلامعاتكا العلمية املؤسسات دور يقل ال و غريها، و املالية األوراق يف الوساطة
 شفافية و نزاهة و أمانة و بكفاءة بأدوارها املؤسسات هذه مجيع تقوم أن ينبغي و ثقافتها، نشر و احلوكمة نظم تطوير عبء
 .عامة القومي االقتصاد و الشركات صاحل أجل من

 اختصاصات و أمساء عليه موضحا هلا التنظيمي اهليكل و للشركة األساسي النظام: مها عنصرين يتضمن :التنظيمي اإلطار .3-
 .التنفيذيني املديرين اختصاصات و أمساء كذلك و اإلدارة جملس جلان و أعضاء و رئيس

 الفعالة املسامهة على فيها العاملني مجيع تشجيع و للشركة، العامة املصلحة على احلرص و:االجتهاد و اجلد و االنضباط روح .4-
 على العمل و الشركة، يف احلوكمة ثقافة بنشر ذلك و التنافسية قدراا و قيمتها تعظيم و أدائها حتسني يف اإلمكانات املبك

 على احلرص اجلميع مصلحة من و األمان، بر إىل األطراف مجيع سفينة هي الشركة أن منطلق من اإلمكان بقدر تفعيلها
 .افسيةالتن قدراا حتسني على العمل و سالمتها

  :احلوكمة مبادئ-6

 هيكل بوضع) OECD( التنمية و االقتصادي التعاون منظمة قامت قائم، حوكمة نظام إصالح أو للحوكمة سليم نظام بناء أجل من
 ليتا و ا االسترشاد و لالستعانة مرجعيات مبثابة املبادئ هذه اعتربت و الشركات، حوكمة مبادئ على مشتمال احلوكمة لنظام متكامل
   :7يلي كما تلخيصها ميكن
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 حكم مع متوافقا يكون أن و األسواق كفاءة و شفافية على يشجع :الشركات حلوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان .1
 .التنفيذية و التنظيمية و اإلشرافية اجلهات خمتلف بني املسؤوليات توزيع بوضوح حيدد أن و القانون،

 يكون أن جيب و املسامهني، حقوق محاية الشركات يف احلوكمة ممارسة أساليب إطار يكفل أن ينبغي: املسامهني حقوق .2
 النواحي كافة إدراك و معرفة و فهم على كاملة قدرة لديهم يكون أن و الشركة داخل حيدث مبا كاملة معرفة على املسامهون
 .صةاخلا مصاحلهم على و حقوقهم على باحلفاظ املتعلقة املالية بالقوائم اخلاصة

 املسامهون يعامل أن جيب كما األجانب، املسامهني و األقلية مسامهي بني املساواة ذلك يف مبا: للمسامهني املتساوية املعاملة .3
 .املتساوية املعاملة نفس واحدة فئة إىل املنتمون

 من املصاحل ابأصح دور حتديد الشركات حوكمة مبادئ تتضمن أن جيب: الشركات حوكمة يف املصاحل أصحاب دور .4
 و املصاحل ألصحاب القانونية احلقوق احترام و القانون حيددها كما غريهم، و مستهلكني و موظفني و مقرضني و موردين
 .املصاحل أصحاب و الشركات بني الفعال التعاون تشجيع و احلقوق لتلك انتهاك أي عن التعويض إتاحة

 يف مبا بالشركة املتعلقة اهلامة املوضوعات كافة عن املناسب الوقت يف صحيحال اإلفصاح ينبغي حبيث: الشفافية و اإلفصاح .5
 بواسطة مستقلة خارجية مراجعة وجود كذلك و املسامهني، كبار و امللكية حقوق بيانات و األداء تطور و املايل املركز ذلك
 .مستقل و كفء مراجع

 و واضحة تكون أن حبيث و اإلدارة جملس مسئوليات كاتالشر حوكمة مبادئ تتضمن أن جيب :اإلدارة جملس مسئولية .6
 أهم من و املكافآت، و األجور و املزايا و الواجبات و احلقوق و املسؤوليات و الصالحيات حيث من سواء معلنة و حمددة

 و النشاط طخط و الرأمسايل، اإلنفاق و السنوية املوازنات وضع و الشركة إستراتيجية توجيه و مراجعة الس مسئوليات
 . للشركة املالية و احملاسبية التقارير سالمة ضمان و املخاطر إدارة و األداء مراجعة

  اإلداري و املايل الفساد: الثاين احملور

عب عاداً واسعة تتداخل فيها عوامل خمتلفة يصاالنتشار ذات جذور عميقة تأخذ أب ظاهرة عاملية شديدة تعترب ظاهرة الفساد اإلداري واملايل 
إذ حظيت ظاهرة الفساد يف اآلونة األخرية باهتمام الباحثني يف خمتلف االختصاصات . التمييز بينها، وختتلف درجة مشوليتها من جمتمع إىل آخر

نظام  كاالقتصاد والقانون وعلم السياسة واالجتماع، كذلك مت تعريفه وفقاً لبعض املنظمات العاملية حىت أضحت ظاهرة ال يكاد خيلو جمتمع أو
  .سياسي منها

  املايل الفساد/ أوال

 تلفة يصعب التمييز بينها،وذات جذور تأخذ أبعادا واسعة وتتداخل فيها عوامل خم يل ظاهرة عاملية واسعة االنتشار،تعد ظاهرة الفساد املا
باته ، وكذلك مظاهر الفساد املايل ، ، ويف هذا احملور سنعرض مفهوم الفساد املايل ،وأهم مسب.وختتلف درجة مشوليتها من جمتمع إىل آخر

  .اإلقتصاديةوأخريا أثار الفساد املايل علي األنظمة 

ومؤسساا مع ) إدارياً(الفساد املايل هو االحنرافات املالية وخمالفة األحكام والقواعد املعتمدة حالياً يف تنظيمات الدولة : مفهومه - 1
 .8خمالفة ضوابط وتعليمات الرقابة املالية

ولذلك كان التعريف شامالً ) الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة:( ريف موسوعة العلوم االجتماعيةتع
هو خروج عن القانون (لرشاوى املسئولني احملليني أو الوطنيني ، أو السياسيني مستبعدة رشاوى القطاع اخلاص ، وعرفته كذلك 
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 ).من اجل حتقيق مصاحل سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو جلماعة معينة والنظام العام وعدم االلتزام ما
 إما تعريف صندوق النقد الدويل) إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص(فهو :  إما تعريف منظمة الشفافية العاملية

(IMF) دف إىل استحصال الفوائد من هذ ا السلوك لشخص واحد أو جمموعة ذات عالقة عالقة األيدي الطويلة املعتمدة اليت
 .بني األفراد

 :أسبابه - 2

ملعرفة أسباب ظهور الفساد املايل  اب ظهورها ، وقد اجتهد الباحثونعالج املشكالت هو حتديد أسبلال شك يف أن أول طريق 
  :9أسباب الفساد املايل علي النحو التايل" طرق تصنيفهم هلا فقد صنفت  توتعدد

ويقصد باألسباب السياسية هي غياب احلريات والنظام الدميقراطي ، ضمن مؤسسات اتمع املدين ، ضعف  :ياسية أسباب س 
 . األعالم والرقابة

القلق  واحملسوبيةمتمثلة باحلروب وأثارها ونتائجها يف اتمع والتدخالت اخلارجية ، الطائفية والعشائرية  :أسباب اجتماعية   -
مجع املال بأي وسيلة ملواجهة هذا املستقبل واهول ... الستقرار من األوضاع والتخوف من اهول القادم الناجم من عدم ا

 . الغامض
 . األوضاع االقتصادية املتردية واحملفزة لسلوك الفساد وكذلك ارتفاع تكاليف املعيشة -:أسباب اقتصادية   -
وغموض التشريعات وتعددها أو عدم العمل ا ، وضمن  (البريوقراطية(املعقدة  وتتمثل يف اإلجراءات -:أسباب إدارية وتنظيمية  -

 . املؤسسة لعدم اعتمادها على الكفاءات اجليدة يف كافة اجلوانب اإلدارية
 :يأيتجمموعة من األسباب لظهور الفساد املايل واإلداري أبرزها ما  )World Bank ( وقد حدد البنك الدويل

 ؛ سسات الرقابية ، وقد تكون تعاين من الفساد هي نفسهاميش دور املؤ  -
 ؛ وجود البريوقراطية يف مؤسسات الدولة -
 ؛حصول فراغ يف السلطة السياسية رمبا بسبب الصراع علي السلطة -
 سسات اتمع املدين وميش دورها؛ضعف مؤ -
  ؛توفر البيئة االجتماعية والسياسية املالئمة لظهور الفساد -
 

 : ثارهآ - 3

. إن للفساد املايل تكلفة ، وخاصة يف الشركات العامة ، حيث يتم احلصول على مكاسب مالية وامتيازات أخرى على حساب اتمع
 :وبصفة عامة ميكن تلمس بعض اآلثار االقتصادية للفساد علي النحو التايل

يف البنية التحتية العامة ، وذلك بسبب الرشاوى اليت حتد من يساهم الفساد يف تدين كفاءة االستثمار العام وإضعاف مستوى اجلودة   -
 . املوارد املخصصة لالستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من تكلفتها

للفساد اثر مباشر يف حجم ونوعية موارد االستثمار األجنيب ملا تنطوي عليه هذه االستثمارات من إمكانات نقل املهارات   -
الدراسات إن الفساد يضعف هذه التدفقات االستثمارية وقد يعطلها ، وبالتايل يسهم يف تدين حجم الضرائب والتكنولوجيا ، فقد أثبتت 

 . ومن مث تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق مبؤشرات التعليم والصحة
عهم املميزة يف اتمع ويف النظام السياسي ، يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة ، من خالل استغالل أصحاب النفوذ ملواق  -

مر مما مما يتيح هلم االستئثار باجلانب األكرب من املنافع االقتصادية اليت يقدمها النظام باإلضافة إىل قدرم على مراكمة األصول بشكل مست
 . يؤدي إىل توسيع الفجوة بني هذه النخبة وبقية أفراد اتمع
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وقية ألسهم الشركات يف البورصات املالية واخلسائر املالية الفادحة اليت أضرت مبصاحل محلة األسهم واآلخرين من اخنفاض األسعار الس  -
 .أصحاب املصلحة

  اإلداري الفساد/ ثانيا

 :مفهومه-1

يت تناولت تعددت التعاريف اليت أطلقت لتوضيح مفهوم الفساد اإلداري وقد يعزى سبب ذلك إىل اختالف املدارس الفلسفية ال   
موضوع الفساد اإلداري واختالف املدارس الفلسفية قد يعود سببه إىل اختالف أفكار وثقافات وتوجهات رواد هذه املدارس من الكتاب 

  . 10"التأثري غري املشروع يف القرارات العامة" حيث عرف الفساد اإلداري بصورة عامة على انه واملنظرين والعلماء، 

خاصة ذاتية كل عمل يتضمن سوء استخدام املنصب العام لتحقيق مصلحة " الشفافية الدولية للفساد اإلداري بأنه  وجاء يف تعريف منظمة
إال أن اغلب التعاريف جاءت متفقة وبشكل كبري على سوء هذه الظاهرة واآلثار السلبية اليت تتركها يف كل  11"لنفسه أو مجاعته

  .نظيميةمستويات احلكومة ومؤسساا وهياكلها الت

 :أسبابه-2

من املؤكد وجود جمموعة من األسباب اليت أدت إىل بروز ظاهرة الفساد وانتشارها يف خمتلف اتمعات، فقد أكد منظري وباحثي علم   
  :هي ثالث فئات حددت هذه األسباباإلدارة والسلوك التنظيمي على وجود 

  : 12أسباب الفساد اإلداري حسب رأي الفئة األوىل .  2-1

وتعين إن سبب بروز ظاهرة الفساد اإلداري هو وجود فجوة كبرية بني القيم احلضرية السائدة يف اتمع وبني  :األسباب احلضرية -
قيم وقواعد العمل الرمسية املطبقة يف أجهزة الدولة لذلك ستكون هناك حاالت خمالفة لقيم وقواعد العمل الرمسية تعد استجابة طبيعية 

  .كما أا تبدو حتركا طبيعيا لتقليص الفجوة بني قيم اتمع وقيم قواعد العمل الرمسية. احلضري للنظام ألقيمي
إن حمدودية قنوات التأثري غري الرمسية على القرارات اإلدارية إضافة إىل ضعف العالقة ما بني اإلدارة واجلمهور  :األسباب السياسية -

 .ت من شأا أن تؤدي إىل بروز الفساد اإلداري كل هذه احلاال. وانتشار الوالءات اجلزئية
  

 : 13أسباب الفساد اإلداري حسب رأي الفئة الثانية .2- 2

وتعزى األسباب اهليكلية إىل وجود هياكل قدمية لألجهزة اإلدارية مل تتغري على الرغم من التطور الكبري والتغري يف : أسباب هيكلية -
الكبري يف دفع العاملني إىل اختاذ مسالك وطرق تعمل حتت ستار الفساد اإلداري بغية جتاوز قيم وطموحات األفراد، وهذا له أثره 

  .حمدوديات اهلياكل القدمية وما ينشأ عنها من مشاكل تتعلق باإلجراءات وتضخم األجهزة اإلدارية املركزية 
 .و اموعةإن الفساد اإلداري حيدث نتيجة اليار النظام ألقيمي للفرد أ :أسباب قيمية -
لعل من أهم هذه األسباب هو عدم العدالة يف توزيع الثروة يف اتمع والذي من شأنه أن يولد فئات ذات ثراء  :أسباب اقتصادية -

 . كبري وأخرى حمرومة
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  : أسباب الفساد اإلداري حسب رأي الفئة الثالثة  .3- 2

  :14أهم أسباب الفساد اإلداري هيإن من            

وهي مجيع األسباب اليت دافعها األويل واألساسي هو ما اكتسبه الفرد عن طريق الوراثة وكل ما  :لوجية و فزيولوجيةاب بايوأسب -
  .يتعلق باخللفية السابقة من حياته وما تركته من آثار على سلوكياته وتصرفاته 

 .واالجتماعيةوهي مجيع األسباب اليت تنشأ نتيجة للتأثريات البيئية  :أسباب اجتماعية -
 .اموعتني السابقتني من األسبابوهي مجيع األسباب اليت تظهر نتيجة لتفاعل  :أسباب مركبة -

 
  :15األسباب العامة هلذه الظاهرة وهيوميكن إمجال جمموعة من        

  .لنسب والقرابةة على اانتشار الفقر واجلهل ونقص املعرفة باحلقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائم •
عدم االلتزام مببدأ الفصل املتوازن بني السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية و القضائية يف النظام السياسي وطغيان السلطة  •

التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إىل اإلخالل مببدأ الرقابة املتبادلة، كما إن ضعف اجلهاز القضائي وغياب 
 .قالليته ونزاهته يعترب سببا مشجعا على الفساد است

 .ضعف أجهزة الرقابة يف الدولة وعدم استقالليتها  •
تزداد الفرص ملمارسة الفساد يف املراحل االنتقالية والفترات اليت تشهد حتوالت سياسية واقتصادية واجتماعية ويساعد على  •

القانوين اليت توفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلني ضعف اجلهاز الرقايب  ذلك حداثة أو عدم اكتمال البناء املؤسسي واإلطار
 .على الوظائف العامة يف هذه املراحل

 .  ضعف واحنسار املرافق واخلدمات واملؤسسات العامة اليت ختدم املواطنني •
ام واخلاص، وهو ما يفتح اال غياب قواعد العمل واإلجراءات املكتوبة ومدونات السلوك للموظفني يف قطاعات العمل الع •

 . ملمارسة الفساد
غياب حرية اإلعالم وعدم السماح هلا أو للمواطنني بالوصول إىل املعلومات والسجالت العامة، مما حيول دون ممارستهم  •

 .لدورهم الرقايب على أعمال الوزارات واملؤسسات العامة
 .عدم متتعها باحليادية يف عملها ة يف الرقابة على األداء احلكومي أوضعف دور مؤسسات اتمع املدين واملؤسسات اخلاص •
األسباب اخلارجية للفساد، وهي تنتج عن وجود مصاحل وعالقات جتارية مع شركاء خارجيني أو منتجني من دول أخرى،  •

 .ولةواستخدام وسائل غري قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الد
  
 :آثاره - 3

  :16إن للفساد اإلداري جمموعة من اآلثار السلبية لعل من أمهها
 

يؤدي الفساد إىل خلخلة القيم األخالقية واىل اإلحباط وانتشار الالمباالة والسلبية بني : اثر الفساد على النواحي االجتماعية .3-1
 . رمية كرد فعل اليار القيم وعدم تكافؤ الفرص أفراد اتمع، وبروز التعصب والتطرف يف اآلراء وانتشار اجل
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كما يؤدي الفساد إىل عدم املهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط يف معايري أداء الواجب الوظيفي والرقايب وتراجع    
ي وانتشار احلقد بني شرائح اتمع وانتشار الفقر وزيادة والشعور بالظلم لدى الغالبية مما يؤدي إىل االحتقان االجتماع. االهتمام باحلق العام 

 .حجم اموعات املهمشة واملتضررة وبشكل خاص النساء واألطفال والشباب 

  :يقود الفساد إىل العديد من النتائج السلبية على التنمية االقتصادية منها : تأثري الفساد على التنمية االقتصادية .3-2
  .تثمارات اخلارجية ، وهروب رؤوس األموال احمللية الفشل يف جذب االس -
هدر املوارد بسبب تداخل املصاحل الشخصية باملشاريع التنموية العامة ، والكلفة املادية الكبرية للفساد على اخلزينة العامة كنتيجة  -

  .هلدر اإليرادات العامة 
  . بية واحملابات يف إشغال املناصبهجرة الكفاءات االقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز احملسو -
يترك الفساد آثاراً سلبية على النظام السياسي برمته سواء من حيث شرعيته أو استقراره  :تأثري الفساد على النظام السياسي   .3-3

  :أو مسعته ، وكما يلي 
, ية ويف مقدمتها احلق يف املساواة وتكافؤ الفرصيؤثر على مدى متتع النظام بالدميقراطية وقدرته على احترام حقوق املواطنني األساس  -

  .كما حيد من شفافية النظام وانفتاحه
  .يؤدي إىل حالة يتم فيها اختاذ القرارات حىت املصريية منها طبقا ملصاحل شخصية ودون مراعاة للمصاحل العامة  -
   .يقود إىل الصراعات الكبرية إذا ما تعارضت املصاحل بني جمموعات خمتلفة  -
  .يؤدي إىل خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الوالءات السياسية  -
  .يؤدي إىل ضعف املؤسسات العامة ومؤسسات اتمع املدين ويعزز دور املؤسسات التقليدية -
شكل جيعل هذه الدول وب, يسيء إىل مسعة النظام السياسي وعالقاته اخلارجية خاصة مع الدول اليت ميكن أن تقدم الدعم املادي له  -

  .تضع شروطا قد متس بسيادة الدولة ملنح مساعداا 
  .يضعف املشاركة السياسية نتيجة لغياب الثقة باملؤسسات العامة وأجهزة الرقابة واملساءلة  -

  املايل و اإلداري يف احلد من الفساد دور آليات احلوكمة :احملور الثالث 

معاجلة املشكالت اليت تعاين منها هذه الشركات ، واليت من أبرزها مشكلة الفساد املايل واإلداري ، تلعب حوكمة الشركات دورا بارزا يف 
  :وذلك من خالل جمموعة من اآلليات صنفت إىل آليات داخلية وأخرى خارجية

  :17اآلليات الداخلية للحوكمةدور / أوال

، إذ انه حيمي رأس املال املستثمر يف الشركة من سوء االستعمال من قبل إلدارةأحسن أداة ملراقبة سلوك ا يعتربه الباحثون : جملس اإلدارة  -
كما إن جملس اإلدارة القوي يشارك بفاعلية يف وضع  . اإلدارة ، وذلك من خالل صالحياته القانونية يف تعيني وإعفاء ومكافأة اإلدارة العليا

 .ويراقب سلوكها ويقوم أدائها ، وبالتايل تعظيم قيمة الشركةإستراتيجية الشركة ، ويقدم احلوافز املناسبة لإلدارة ، 

وتساهم يف زيادة الثقة والشفافية يف املعلومات املالية اليت تفصح عنها الشركات ، وذلك من خالل دورها يف إعداد التقارير  :جلنة املراجعة   -
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ها يف دعم هيئات التدقيق اخلارجي وزيادة استقالليتها ، فضال عن املالية وإشرافها على وظيفة التدقيق الداخلي يف الشركات ، وكذلك دور
 . دورها يف التأكيد على االلتزام مببادئ حوكمة الشركات

يقوم املراجعون الداخليون من خالل األنشطة اليت ينفذوا بزيادة املصداقية ، العدالة ، حتسني سلوك املوظفني العاملني  : املراجعة الداخلية  -
  .ركات اململوكة للدولة وتقليل خماطر الفساد اإلداري واملايليف الش

 دور اآلليات اخلارجية للحوكمة /ثانيا

  :18الشركات حوكمة يف اخلارجية املراجعة دور  -

 اجعةاملر جبودة االرتقاء على احلسابات مراجع حرص ضرورة إىل الشركات حوكمة يف املراجعة دور لدعم العملية األساسية اآلليات دف
  :اآلليات تلك ألهم ملخص يلي وفيما للمراجع املهنية املساءلة وتفعيل

  :األكادميية اآلليات /1

 والدراسات البكالوريوس مرحليت يف التعليم برامج يف املستمر التطوير عبء واملراجعة باحملاسبة االهتمام ذوي من األكادمييني عاتق على يقع
 أو املهنية املمارسة مشاكل حلل البحوث وتوجيه واملالئم الكايف التأهيل مؤهل ومراجع حماسب إلنتاج كوذل املستمر التعليم وبرامج العليا

 ثالث يف الشركات حوكمة يف املراجعة دور تدعيم يف األكادمييني دور حتديد وميكن املستمر املهين التعليم برامج وتنفيذ ختطيط يف املشاركة
  :هي أساسية آليات

  .املستمر املهين التعليم وبرامج احلوكمة مشاكل حلل احملاسبية البحوث وتوجيه احملاسيب لتعليما برامج تطوير •
 إضفاء يف املراجعة دور لقضية واقعية مناقشة على التركيز مع الشركات حوكمة يف ودورها املراجعة جمال يف املؤمترات عقد ضرورة •

 هذا يوصلها اليت احملاسبية املعلومات على الشركات يف املصلحة أصحاب اعتماد ةإمكاني وزيادة جهة من احملاسيب اإلفصاح على الثقة
 املراجعة خدمة جودة ضمان يف املهين لألداء كمستويات املراجعة معايري دور على تركز أن ميكن كما أخرى، ناحية من اإلفصاح

 .املصلحة أصحاب مصاحل محاية مث ومن

 تطوير ألغراض اجلامعات بني املشتركة العمل ورش عقد خالل من وذلك احلوكمة، جمال يف اجلامعات بني التكامل حتقيق ضرورة •
 .الشركات حوكمة منظور من واملراجعة احملاسبة مقررات

  :املهنية التنظيمية اآلليات /2

 اإلرشادات ويصدر باستمرار ةوالعملي العلمية قدرام وينمي أعضائها حيمي رمسي مهين تنظيم خالل من واملراجعة احملاسبية مهنة تعمل
 تضع أن إىل حيتاج حبيث املهنية للجمعيات جدياً حتدياً ميثل األمر وهذا أعضائها، ومبستوى املهنة مبستوى باالرتقاء الكفيلة املهنية والضوابط

  :اآلليات هذه أهم ومن اخلارجية املراجعة دور لدعم وعملية ممكنة آليات وتنفذ

 ملراجع ميكن حىت املالية احملاسبة معايري يف مستمر تطوير إحداث املهنية اجلمعيات عاتق على يقع: املالية ةاحملاسب معايري تطوير •
  .املالية القوائم لصدق مالئم مقياس حيازة باستمرار احلسابات
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 املتعارف املعايري سواء املراجعة يريمعا يف مماثل تطوير حتمية املالية احملاسبة معايري تطوير مع يترافق أن جيب: املراجعة معايري تطوير •
 .املتخصصة اإلرشادات أو عليها

 لضمان الزمالء أعمال على املهنية الرقابة آليات من آلية الزمالء أعمال فحص نظام إن: الزمالء أعمال على الرقابة نظام تفعيل •
 .املراجعة تقرير وعرض إعدادو املراجعة أعمال وأداء وختطيط التكليف قبول يف املراجعة مبعايري االلتزام

 التأهيل معيار يف هاماً جانباً ميثل املستمر املهين التعليم أن مهنياً عليه املتفق من: املستمر املهين والتدريب التعليم برامج تفعيل •
 دور وتفعيل كاتالشر حوكمة وحتديات لظاهرة املراجعة مواجهة فإن والتدريب التأهيل جبانب احلسابات ملراجع والعملي العلمي
 .املستمر املهين والتدريب التعليم برامج تفعيل حنو الالزم اختاذ املهنية اجلمعيات من يتطلب الشركات حوكمة يف املراجعة مهنة

 عن الصادرتني 706-705 رقم الدولية املراجعة معياري ملسوديت وفقاً وذلك: احلسابات مراجع لتقرير احلوكمي الدور تفعيل •
 .م25/3/2005 يف IFAC للمحاسبني الدويل لإلحتاد التابع املراجعة ريمعاي جملس

  :العملية املهنية اآلليات / 3

 مسامهات هلا عملية مهنية آليات للمهنة املمارس احلسابات مراجع عاتق على امللقاة واملسئوليات والواجبات والطرق واألساليب الوسائل متثل
 احلوكمي دورة بأن مقتنعاً نفسه احلسابات مراجع يكن مل ما الدور هذا حتقيق ميكن وال للمراجعة ايباإلجي احلوكمي الدور دعم يف إجيابية
 الشركات، يف املصلحة ألصحاب عنه غىن ال حوكمي دور للمراجعة أن وإثبات العملية املهنية املمارسة إثراء إىل وقدرته باستعداده مرتبط
 .احلسابات ملراجع املهنية املساءلة وتفعيل املراجعة جبودة االرتقاء على احلسابات راجعم حرص خالل من الدور هذا يتحقق أن وميكن

 . حيث بالطبع تؤثر علي آليات احلوكمة مبا ميثل الرادع من االنسياق حنو التالعب والفساد :والتشريعات  القوانني  -

ضغوطًا ، من اجل حماربة الفساد املايل واإلداري يف الدول، فمثال تضغط من خالل الدور الذي تلعبه يف ممارسة  : منظمة الشفافية العاملية  -
 .يهامنظمة التجارة العاملية من اجل حتسني النظم املالية واحملاسبية ، ويف قطاع البنوك ، متارس جلنة بازل ضغطا من اجل ممارسة احلوكمة ف

  .ومكافحة تفشيها و اإلداري تلفة يف احلد من ظاهرة الفساد املايلوهكذا فإنه يتضح الدور الذي ميكن أن تلعبه آليات احلوكمة املخ

  :اخلامتة

سواء  البحث أمهية و فعالية آليات حوكمة الشركات يف احلد من اآلثار السلبية املترتبة عن الفساد املايل و اإلداري من خالل لقد تبني لنا
  :لنتائج التاليةو منه فإنه خنلص إىل اكانت هذه اآلليات داخلية أو خارجية، 

أدى ظهور نظرية الوكالة وما ارتبط ا من إلقاء الضوء على املشكالت اليت تنشأ نتيجة تضارب املصاحل بني أعضاء جمالس إدارة   -
 الشركات وبني املالكني ، واليت من أبرزها مشكلة الفساد املايل واإلداري إىل زيادة االهتمام والتفكري يف ضرورة وجود جمموعة من
القوانني واللوائح واآلليات اليت تعمل على محاية مصاحل املالكني وبقية أصحاب املصاحل ، وذلك باحلد من التالعب املايل واإلداري 

 . 19الذي حيصل يف هذه الشركات من قبل اإلدارات التنفيذية ، باعتبارها اجلهة اليت متسك بزمام األمور داخل الشركة

ويترتب عليه حتمل الشركات تكاليف إضافية تنعكس  اين منها الشركات،اليت تع داري من أكرب املعضالتالفساد املايل واإل يعترب -
 .ضعف قدرا على التنافس والبقاءمما ي ،على أسعار السلع اليت تنتجها أو اخلدمات اليت تقدمها

 .سياسية ومالية وإدارية وأخالقيةالفساد املايل واإلداري وجتليات  تبعات -
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إىل احلد من الفساد املايل واإلداري فيها وزيادة كفاءة أدائها ، وبالتايل  ا من قبل الشركاتؤدي االلتزام باليات احلوكمة وقواعدهي -
نتج عنه من تنمية القتصاد على جذب االستثمار وما ي حملليني واألجانب بالشركات، وبالتايل يزيد من قدرازيادة ثقة املستثمرين ا

  .البلد

النامجة عن سوء يف إدارة الشركات حاجة ملحة يف ظل العوملة واالنفتاح االقتصادي واألزمات  أصبحت أمهية تطبيق مبادئ احلوكمةاً أخري 
أضرار  تعثرت نتيجة افتقارها إىل احلوكمة اجليدة مما أحلق وقد أظهرت السنوات السابقة أن اقتصاديات العديد من الدول قد ممارسات اإلدارة،

  .باملسامهني والدائنني واملوردين والغريبالغة 

  

  :اهلوامش و املراجع

  .04 ص ،2007 جوان مصر، القومي، االستثمار بنك مصر، يف تطبيقها لنمط خاصة إشارة مع-معايريها و احلوكمة حمددات يوسف، حسن حممد 1

  :املوقع على ،06 ،05 ص ص السعودية، العربية اململكة الشركات، حوكمة املالية، السوق هيئة  2
http://bakheetgroup.com/pdf/Ebooks/Book_13.pdf    

  .14ص ،2008 الكويت، مصر، يف املهنية املمارسة بيئة يف التوقعات فجوة على الشركات حوكمة آليات تأثري اختبار و دراسة املليحي، السيد اهيمإبر  3

:عرب الشركات حوكمة منظور من الداخلية املراجعة بوظائف اخلارجي املراجع تكليف:الكرمي عبد اهللا عبد عارف 4  

http://www.kku.edu.sa/Conferences/CGC/abstractsGuide/Default.asp      

 تشرين 16-15( الفترة خالل االقتصادي اإلصالح يف ودورها الشركات حوكمة حول" األول العلمي املؤمتر"، االقتصادية التنمية يف الشركات حوكمة دور  5
  .08 ص. االقتصاد كلية دمشق، جامعة ،)2008 األول

  .35، 34ص ص  ، 2007 العربية، املصارف احتاد اإلدارة، جملس دور و الشركات حوكمة ،عدنان بن حيدر بن درويش  6

  .03قسم احملاسبة، ص -رأفت حسني مطري، آليات تدعيم دور املراجعة اخلارجية يف حوكمة الشركات، اجلامعة اإلسالمية  7

   law.net/law/showthread.php/34076-http://www.f: ، على املوقع"آليات احلوكمة ودورها يف احلد من الفساد املايل واإلداري"بشري جنم عبد اهللا ،   8

  .2007سنة ) 3(،  حبث منشور مبجلة الرتاهة العدد "أمهية حوكمة الشركات يف مواجهة الفساد املايل واحملاسيب" مد، سعاد عبد الفتاح حم  9

10 Caiden and caiden. Administrative Corruption public administration review, Vol.37 ,jan: 1977 . 

  . 1999:رسالة ماجستري، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد.من وجهة نظر عينة من املديرينالدليمي، باسم فيصل، الفساد اإلداري وبعض أشكاله   11
  .نفس املرجع  12
  .08الفساد اإلداري أسبابه وأثاره واهم أساليب املعاجلة، بغداد ، ص ساهر عبد الكاظم مهدي،   13

14 Dobel, j . Patrick. The Corruptionof state American political science review,Vol.72 : 1978. 
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 .09ساهر عبد الكاظم مهدي، مرجع سابق، ص 15
   palestine.org-www.aman: ، على املوقع2007: الصورة األخرى للهالك:  ،  الفسادالفطافطة، حممود   16
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