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األبعاد اإلقتصادية لظاهرة الفساد اإلدارى وتأثريها على مسرية التنمية 

 املستدامة مع التطبيق على مصر
 

 

 2محمد فوزي الخويلد. 

 نيابة التعليم العايل

استهدف البحث الوقوف عىل األبعاد االقتصادية لظاهرة الفساد اإلدارى، وتأثرياتها املختلفة عىل مسرية التنمية املستدامة، 
مع التطبيق عىل حالة مرص، وقد تناول مفهوم الفساد اإلدارى وعنارصه، وأشكاله املختلفة، وتأثرياته السلبية، مع الرتكيز عىل 

ية، مع عرض آليات وأدوات مواجهته كأطار نظرى للدراسة، ثم تناول البحث األسباب والنتائج التى األسباب واالثار االقتصاد
أدت إليها هذه الظاهرة عىل مسرية التنمية املستدامة ىف مرص، واقرتاح وسائل مواجهة هذه الظاهرة، من أجل انطالق 

معالجة ظاهرة اقتصاد الظل  -تصادية والتى من أهمها: أمسرية التنمية املستهدفة، مع الرتكيز عىل الوسائل واألدوات االق
التحول نحو موازنة الربامج واألداء، والحكومة اإللكرتونية  -)االقتصاد الخفى(، وترشيد األداء االقتصادى للجهاز اإلدارى  ب

-د   .نحو مواجهة الفسادتطبيق معدالت أداء للوظيفة العامة، والتنسيق بني األجهزة الرقابية من أجل تجميع جهودها،  -ج
 تحفيز ريادة األعامل، ودعم اتجاه الشمول املاىل، وإصالح وإعادة هيكلة املرشوعات العامة

 الجهاز اإلدارى  - األجهزة الرقابية - التنمية املستدامة - الفساد اإلدارى - اآلثار االقتصادية :فتاحيةالكلامت امل

1 

وبعض األدبيات تعترب مصطلح الفساد مرادفا  ،(Gautam, 2010)قديم قدم الحكومات  إن الفساد اإلدارى
ذلك لكون جميع أنواع الفساد داخل الدولة سواء الفساد االقتصادى أو  ،أو ناجام عنه ،للفساد اإلدارى

للدولة بصفة عامة، وأداء املوظف العام لواجباته بصفة  السياىس، منبعها خلل ىف أداء الجهاز اإلدارى
(، ويرى البعض أن الفساد السياىس هو األب (Ari, 2007 خاصة، ىف إطار السلطة الوظيفية املخصصة له

 .(2008 الرشعى للفساد اإلدارى )عقيل، 

تفسري ومعالجة ظاهرة الفساد من مجتمع آلخر، الختالف الثقافات والقيم السائدة،  ويالحظ االختالف ىف
بعضها سياىس يتعلق بنظام  ،التى تنبع من املعتقدات والتقاليد والقيم املتوارثة، والتى تؤثر تأثريات مختلفة

عي يتعلق بطبيعة والباقى اجتام ،الحكم ىف الدولة، وبعضها اقتصادي يتعلق بالجوانب املالية والتجارية
 (.1993العالقة بني أفراد املجتمع وطبقاته )محمود، 
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وال شك أن ظاهرة الفساد اإلدارى متثل الخطر األول واملعوق األكرب الذى يؤثر سلبا عىل مسرية التقدم 
االقتصادى والتنمية املستدامة، بل وتعمل دامئا عىل وضع حجر عرثة ىف طريق أى تنمية اقتصادية، وكان 

البارزة عىل خطورة الفساد عىل مسرية التنمية االقتصادية، تقرير البنك الدوىل الصادر عام  من العالمات
إفريقيا جنوب الصحراء: من األزمة إىل النمو املستدام(، الذى وضع مشكلة الفساد عىل )، بعنوان 1989

م.ع، مام نبه الدول إىل (، التى تنتمى إليها ج.2015رأس املشكالت التنموية ىف القارة السمراء )أبو العز، 
 .خطورة تلك القضية عىل أى مسرية تنمية

رى، وخطورة ـونظرا لنقص الوعى بأهمية األبعاد االقتصادية لظاهرة الفساد اإلدارى داخل املجتمع املص
ذلك عىل مسرية التنمية املستدامة، ولعدم وجود سياسة عامة واضحة ومحددة ملكافحة الفساد، وإدارة 

مقنعة ملواجهة تلك املشكلة، رأينا أن نحاول املساهمة ىف التنبيه لخطورة هذا الوضع املرتدى، اسرتاتيجية 
واقرتاح آليات وأساليب عملية واضحة؛ تعوض افتقاد مرص السرتاتيجية مكتوبة ىف هذا الشأن، ومبا يكفل 

تنطلق منها أى  تعظيم العائد واألثر املجتمعى، ومكافحة الفساد اإلدارى، بقواعد مكتوبة ومحددة
 .Pietro, 2017)  (اسرتاتيجية مدروسة

2 

عىل الرغم من انتهاج مرص لسياسات متعددة لإلصالح االقتصادي منذ أوائل التسعينات من القرن املاىض، 
مجملها إىل النتائج املبتغاة منها، سواء بالنسبة ملعدالت النمو  إال أن املالحظ أن هذه السياسات مل تؤد ىف

أو توزيع مثاره، ويرى الباحث والعديد من رجال االقتصاد أن السبب الرئيس هو تغلغل الفساد داخل 
الجهاز اإلدارى للدولة، املنوط به القيام بالجوانب الرئيسة والهامة ىف تحقيق التنمية املستدامة، وملا ثبت 

، عىل الفساد اإلدارى أو الحد منه ود عالقة عكسية بني الفساد اإلدارى والتنمية املستدامة، فإن القضاءوج
 يزيد من فاعلية سياسات التنمية ويرفع كفائتها.

3 

، عىل مسرية التنمية املستدامة، وخطة اإلصالح االقتصادى، بعد تحديد وضع حد لتأثري الفساد اإلدارى
اآلليات التى يؤثر من خاللها الفساد اإلدارى سلبا عىل مسرية التنمية، باعتبار أن التنمية املستدامة تعد 

فعال، الهدف القومى األول ملرص ىف الفرتة الحالية، مع محاولة اإلسهام ىف التوصل إىل نظام رقاىب كفء و 
يعمل عىل ضبط إيقاع أداء الجهاز اإلدارى، ومواجهة أى خلل يحدث داخله بشكل تلقاىئ. ومن ثم يحاول 

رى؛ بهدف ـالباحث توضيح شكل املنظومة الرقابية التى يجب أن تعمل داخل نطاق املجتمع اإلدارى املص
لفساد اإلدارى، التى تغلغلت والتصدى لقضية ا تطوير أدائه، ورفع معدالت اإلنتاجية للعاملني داخله،

 .ومتكنت من خريطة املجتمع اإلدارى

4 

يستمد البحث أهميته من أهمية مبدأ محاربة الفساد اإلدارى، كمبدأ دوىل تتبناه أغلب دول العامل، عالوة 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة، عالوة عىل أن  عىل أنه مقدمة لإلصالح اإلدارى، ولنجاح الدول ىف
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الجوانب االقتصادية للفساد اإلدارى مل تحظ بعناية بحثية كافية، ولكون انتشار الفساد اإلدارى يتسبب ىف 
إبطاء عملية التنمية االقتصادية، واستئثار البعض بثامرها دون باقى فئات املجتمع. ومن هنا يرتتب عىل 

بارات االقتصادية واملالية رفع كفاءة أداء الجهاز اإلدارى، وآثار ال ميكن تجاهلها؛ الرتكيز عىل االعت
 للمساهمة ىف رفع أداء االقتصاد القومى، وتحقيق التنمية املستهدفة.

5 

أشكال الفساد، والرتكيز عىل أبعادها  ر البحث عىل دراسة ظاهرة الفساد اإلدارى دون باقىـيقتص
االقتصادية واملالية السلبية عىل مسرية التنمية املستدامة؛ القرتاح أساليب مواجهتها وتحجيمها، مع اإلشارة 

 فقط لآلثار غري االقتصادية لتلك الظاهرة عىل مسرية التنمية، وأيضا أساليب التصدى لها.

6 

يثة التى أحدثتها الثورات العربية، ظهرت قضية الفساد عموما والفساد اإلدارى بصفة نظرا للتغريات الحد

خاصة، عىل الساحة كأهم معوق أمام أى تقدم اقتصادى، تسعى إليه تلك الدول، وباتت الدراسات التى 
اسات تناولت موضوع الفساد اإلدارى، وتقديم حلول عملية له محدودة، بالرغم من تناول العديد من الدر 

 ومن ضمن هذه الدراسات:، االقتصادية البحث حول قضية الفساد منفردة، وقضية تطوير األداء االقتصادى
، مع معرفة اآلثار االقتصادية للفساد املاىل واإلدارى 2012، عام (1)اللطيفاستهدفت دراسة عبد الرحمن 

اإلشارة إىل موقف اإلسالم من تلك الظاهرة، والوقوف عىل بعض الجهود املبذولة للحد من هذه الظاهرة 
السلبية،. ومن أهم نتائج الدراسة: عرض الوسائل التى توصل إليها البحث ملحاربة ظاهرة الفساد والحد 

 منها، وعالقتها بظاهرة اإلرهاب.

، بكلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة القادسية، استهدفت (2)لعامبينام دراسة سوسن الجبورى ىف ذات ا
تشخيص وتوضيح ظاهرة الفساد اإلدارى واملاىل، وتحديد مسبباتها بشكل واضح ىف العراق، والوقوف عىل 
أهم اآلثار االقتصادية واالجتامعية الناتجة عنها، ولقد توصلت هذه الدراسة اىل تحديد السبل والخطوات 

 ..ومعالجتها بأرسع وقت ممكن ،لحد منهاالناجحة؛ ل

استهدفت تحديد مفهوم الفساد اإلدارى وأشكاله، وآثاره السياسية  2013،3أما دراسة ابتهال داوود عام 
ومن أهم نتائج الدراسة: تحديد آليات  واالقتصادية، مع الرتكيز عىل الفساد اإلدارى ىف دولة العراق.

 مكافحة الفساد اإلدارى ىف دولة العراق.

أشهر أشكال الفساد اإلدارى هى الرشوة، التى ، توصلت إىل أن (4) 2016ومؤخرا دراسة أحمد اسامعيل عام 
دافعت من أجلهام أغلب الثورات اإلنسانية واملذاهب  تقىض عىل قيمتى الحرية واملساواة معا، التى

                                                             
"  كتابها ىف األمريكية، بيل جامعة ىف االقتصاد استاذ اكرمان سوزان عن نقال  واإلدارى، املاىل للفساد االقتصادية اآلثار اللطيف، الرحمن عبد د 1

 .2012 العربية، اللغة منها لغة 13 إىل املرتجم" واإلصالح والعواقب األسباب: والحكم الفساد
 االقتصادية للعلوم العرىب مجلة واالقتصاد، اإلدارة كلية القادسية جامعة العراق، ىف االقتصادية أثاره وأهم واملاىل اإلدارى الفساد الجبورى، سوسن 2

 .2012 ،السابعة السنة والعرشين، الواحد العدد واإلدارية،
    2013 ،48 عدد دولية، دراسات مجلة الفساد، ىف العراق لتجربة خاصة إشارة مع واالقتصادية السياسية وآثاره اإلدارى الفساد  ،داوود ابتهال د 3
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تعيينات اإلدارية دون املستوى الفكرى املطلوب، والكفاءات الضعيفة، كانت من أجل الفكرية، وأن ال
الرشوة أصبحت الحل الوحيد لقضاء املصالح، ىف حالة عدم وجود خدمة كارثة التوريث الوظيفى، وأن 

ر، وهى هيئة الرقابة اإلدارية، ـد مل يرتك أنشط الجهات الرقابية ىف مصالفساوساطة أو محسوبية، وأن 
كام انتهت لوجوب إعالن وتنفيذ سياسة عامة املنوط بها مراقبة كافة الجهات والهيئات اإلدارية ىف مرص، 

دمج موضوعات مكافحة الفساد ضمن مكتوبة؛ ملكافحة الفساد اإلدارى ىف مرص، خالل مدة قصرية، مع 
، االبتدائية حتى املرحلة الجامعيةرات الدراسية املقررة عىل جميع املراحل التعليمية، بدء من املرحلة املقر 

ملكافحة هذه الظاهرة الخطرية.

7 

الوقوف عىل معامل األوضاع املحددة لها، وعىل  يقوم منهج البحث عىل توظيف املنهج الوصفى التحليىل ىف
إستخدام املنهج االستقراىئ ىف متابعة تطور أداء الجهاز اإلدارى؛ للعمل عىل إصالحه ومعالجة أوجه الخلل 

الحادثة فيه بأسلوب منهجى عمىل،  فضالً عن إتباع املنهج االستنباطى ىف إستخالص قواعد وضوابط 
اخل الجهاز اإلدارى بشكل تلقاىئ، مبا يحقق الغايات املنشودة من عملية محددة؛ لضامن كشف الفساد د

 .التنمية االقتصادية

 

ونرى تصنيف بحثنا املاثل إىل قسمني، األول يتعلق باإلطار النظرى للدراسة، ونعرض فيه تعريف ظاهرة 
، وعنارص الفساد وتصنيفاته املختلفة، وأسبابه االقتصادية وغري االقتصادية. بينام يناقش الفساد اإلدارى

من  ،القسم الثاىن اإلطار التطبيقى لتلك الظاهرة عىل مرص، وتأثرياتها السلبية عىل مسرية التنمية املستدامة
 .خالل استعراض أبعاد وتداعيات تلك الظاهرة الخاصة مبرص وآليات مواجهتها

، تأخذ أبعاداً واسعة، تعترب ظاهرة الفساد بشكل عام ظاهرة عاملية شديدة االنتشار، ذات جذورعميقة
تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إىل آخر، ومن 
مؤسسة اىل اخرى، وقد أهتم بها الباحثون ىف مختلف التخصصات، كاالقتصاد واملالية العامة والقانون 

),Grout ال يكاد يخلو مجتمع من الحديث عنها وغريها من العلوم، بل واملنظامت العاملية، حتى ،واإلدارة

 ملا لها من آثار سلبية مجتمعية ىف غاية الخطورة. ،1995(

                                                                                                                                                           
 ،املعارصة مرص مجلة :القاهرة ،اإلدارى لإلصالح مدخل - يناير 25 ثورة بعد مرص ىف اإلدارى الفساد ملكافحة العامة السياسة ،اسامعيل أحمد د( 4)

 .2016 يوليو
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، فإننا نتناول فقط الفساد (.....وإذا كان للفساد تقسيامت متعددة ومتشعبة )سياىس، اجتامعى، أخالقى
وتصنيفاتها وأسبابها وآثارها ووسائل لتفصيل الحديث عن تعريف ووصف هذه الظاهرة، اإلدارى، و 

 :مكافحتها، نقسم هذا القسم إىل العنارص التالية

 .التعريف بظاهرة الفساد اإلدارى والتنمية املستدامة 

 .عنارص وتصنيفات الفساد اإلدارى 

 .أسباب الفساد اإلدارى 

 .آثار الفساد اإلدارى ووسائل مكافحته 

 

، وىف الفكر (2016، ويعنى مخالفة املصلحة املعتربة )ساملان ،الفساد ىف املعنى العام هو نقيض الصالح
وال تفسدوا ىف )إذ يخاطب قومه  ،املستمد من قوله تعاىل عىل لسان نبيه شعيب عليه السالم اإلسالمى

عليه أن ما يناىف  ونهى عنه، فينبنى ،( فجعل اإلفساد ىف مقابلة اإلصالح85 ،األعراف) (األرض بعد إصالحها
ومن ثم تعددت صوره واختلفت أمناطه، ومن اإلفساد  ،الصالح مام يتعلق بأمور الدين أو الدنيا فهو فساد

ىف األرض الغش وإفساد األنظمة كالفنت، ومن صوره املتعددة التفجريات وترويج املخدرات، ومنه إزالة 
 .(2018األشياء النافعة، كالحرق والقتل )شومان، 

ساد اإلدارى سلوك بريوقراطى منحرف، يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة غري رشعية، وبدون وجه الفو 
 ومع عدم االلتزام املتعمد مببدأ تنحية املصالح الشخصية جانبا، عند اتخاذ القرارات اإلدارية  ،حق

Kikeri,1999() واساءة استغالل السلطة املرتبطة مبنصب معني، بهدف تحقيق مصالح شخصية، عىل ،
كام   ،(2008، ومنه إصدار قرارات لتحقيق مصالح شخصية والرتبح )وزارة التنمية ،حساب املصالح العامة

بشكل مناف للرشعية  ،عرفه البعض بأنه استغالل الوظيفة العامة؛ لتحقيق منافع شخصية وجامعية

 (.2009واألنظمة الرسمية، بدافع شخىص، أو نتيجة الضغوط الخارجية )املهاينى، 

الطويلة والخفية املتعمدة، التى تهدف إىل كسب  وعرف صندوق النقد الدوىل الفساد بأنه " عالقة األيدى
الفوائد واألرباح، بصورة غري مرشوعة قانونا "، ويوجد ثالثة جوانب للهيكل املؤسىس تعد األكرث أهمية ىف 
خلق فرص الفساد هى: القوة االحتكارية لبعض املوظفني، ىف توفري سلعة أو خدمة معينة غري متوافرة عند 

ديرية املمنوحة لبعض العاملني؛ مام يتسبب ىف تكييف بعض القواعد القانونية حسب غريه، والسلطة التق
ومن هنا ، الهوى؛ لتحقيق منافع خاصة. وأخريا عدم توافر نظام للشفافية واملسائلة داخل الوحدة اإلدارية

 معادلة للفساد هى:  Klitgaardوضع 
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( وال يشرتط 2015  أبو العز،)+ غياب الشفافية واملسائلة  (فـر حرية التص)= اإلحتكار + السلطة الفساد 
ىف املكاسب الخاصة التى يتلمسها الفاسد، أن تكون ملصلحته هو الشخصية، بل قد تكون ألحد معارفه، أو 

 .) ;Miguel, Ramirez 1998  (عائلته، أو حزبه

بأنه، االنحراف عن تطبيق مقتضيات الوظيفة العامة، عىل نحو يخل بحقوق  كام يعرف الفساد االدارى
جملة املواطنني، بصفة عامة، تكاسال عن أدائها، أو لغرض االنتفاع واستغالل املوقع الوظيفى، سواء كان 

(، وقد عرفه البنك الدوىل أنه استخدام الوظيفة العامة 2012موقعا قياديا أو غري قيادى )اسامعيل، 
 .(WB,1996)تحقيق مكاسب شخصية ل

ومن هنا يتضح من التعريفات السابقة أن الفساد اإلدارى له جانبني: األول مخالفة القانون والقواعد 
رورة يلحق رضرا باملصلحة ـوالتعليامت واألعراف العامة والثاين إساءة استغالل املنصب العام، وهو بالض

 (.2016  العامة )عبد الرحمن،

ونالحظ أن االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد، رغم أنها وضعت ملحاربة الفساد بشكل عام، وليس الفساد 
اإلدارى عىل وجه الخصوص، إال أنه باستعراض مواد االتفاقية، نجد أغلبها تناولت فساد املوظف العام 

ناولت فساد القطاع الخاص، والقطاع العام وإدارة األموال العامة، بينام مادة وحيدة فقط، هى التى ت
وربطته أيضا بفساد الرتاخيص واإلجراءات اإلدارية، مبا نستطيع منه أن نصل إىل أن الفساد االقتصادى، ما 

، ومن هنا تحليلنا للفساد اإلدارى، يعد تحليال (12-6م  ،هو إال متغري تابع للفساد اإلدارى )األمم املتحدة
 ماليا اقتصاديا ىف املقام األول.

وال يشرتط ىف الفعل الذى يشكل فسادا أن يكون مجرما قانونا، أو ميكن إثباته، فمن األفعال ما ال يجرمه 
، (22/2/2019للموظف )ساهر، دخول القانون، ولكنه يعد فسادا، مثل إساءة استغالل السلطة املمنوحة 

معتمدة عىل  (1977)حشيش، ال تتقيد بالقوانني واألنظمة  ومثال ذلك القرارات اإلدارية املزاجية التى
 السلطة التقديرية املمنوحة ملصدر القرار، ويكون الهدف منها مجاملة البعض عىل حساب البعض اآلخر.

 

املفهوم املوسع للتنمية، يشمل أبعادا متنوعة، إىل جانب البعد االقتصادى، لكون عملية التنمية تتضمن 

تحرير الفرد من القهر واالستغالل وتقييد الحرية، كام تشتمل عىل تحرير املجتمع من تبعيات االعتامد 

، ومن هنا كان تحقيق املفهوم املتطور للتنمية (2003قيود التبعية )العيسوى، عىل الخارج، لتخفيض 
االقتصادية، يعنى شمول عمليات التغيري والتطوير الجوانب املجتمعية املختلفة بجانب األبعاد االقتصادية 

((Strange and Bayley, 2008وهو ما يطلق عليه اصطالح التنمية الشاملة ،. 

منط جديد للتنمية يفى باحتياجات  ،ية الشاملة السابقوالتنمية املستدامة تعنى باإلضافة ملفهوم التنم
(، وهو 2015ىس وآخرون، ـالحارض، دون املجازفة بقدرة األجيال القادمة عىل الوفاء باحتياجاتها )الكبي

مفهوم أكرث اتساعا ظهر منذ مثانينات القرن املاىض، حيث ال يهتم بارتفاع مستوى معيشة األجيال الحارضة 
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األجيال املستقبلية، من خالل املحافظة عىل املوارد الطبيعية املتاحة، وتجنب سوء فقط، بل وأيضا 
استغاللها، وعدم إهدار حق األجيال القادمة ىف االستفادة منها، إىل جانب املحافظة عىل البيئة من التلوث 

 (.2011)عجمية وآخرون، 

إن الفساد بصفة عامة له عنارص وأركان يرتكز عليها، والفساد اإلدارى بصفة خاصة، له عدة عنارص 
 :ساسيةأ 

وهو املوظف  ،بسلوك غري سوى، مخالف للقانون واللوائح والتعليامت واألخالق. وثانيا: فاعل تبدأ أوال:
أو معنوية، للموظف  ،وهو تحقيق مصلحة خاصة مادية ،وثالثا: هدف يسعى إليه .العام مبفهومه الشامل

اإلرضار  مرتكب السلوك غري السوى أو ذويه، عىل حساب املصلحة العامة. وأخريا: خطر الفساد، وهو
 ولتفصيل ذلك: ،(2007رى، ـباملصالح االقتصادية واالجتامعية أو السياسية أو الثقافية للمجتمع )البش

، أو نالحظ أنه رمبا يكون ذلك السلوك محظور بنص دستورى، أو قانوىن، أو الئحى سلوك غري سوى: 
، ، والفطر السليمةمجرد تعليامت داخلية، ورمبا أيضا يكون غري مجرم قانونا، ولكن تأباه قواعد األخالق

 وقواعد العدالة والقانون الطبيعى؛ ولذلك يعد أيضا فسادا من هذا الجانب.

يعنى أن واقعة الفساد إذا ارتكبت من أحد أشخاص القانون الخاص، سواء طبيعى  الفاعل موظف عام: 
أو معنوى، ال تشكل واقعة فساد إدارى، وإمنا يجب العتبارها كذلك، أن ترتكب من موظف عام، وهو 
مبفهوم الفقه كل من يعمل ىف وظيفة دامئة، ىف خدمة مرفق عام، تديره الدولة، أو أحد أشخاص 

(، كام عرفته محكمة القضاء اإلدارى ىف 2004  ام األخرى، عن طريق االستغالل املبارش )بدر،القانون الع
، تديره يه بعمل دائم، ىف خدمة مرفق عامأحد أحكامها أنه )املوظف العمومى، هو الذى يعهد إل

ى لذلك الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام األخرى، عن طريق شغله منصبا، يدخل ىف التنظيم اإلدار 
 (.2004  )بدر، (املرفق

هدف املوظف العام صاحب السلوك غري السوى، تحقيق مصلحة خاصة له أو أحد ذويه أو  الهدف: 
معارفه، سواء مصلحة مادية كطلب رشوة، أو معنوية كتعيني قريب له ىف وظيفة عامة، وبالتاىل 
ارتكاب ذلك السلوك يتعارض مع املصلحة العامة، التى من املفرتض أنها األصل، الذى يسعى إليه 

 لعاماملوظف ا

هو خطر الفساد املتمثل ىف اإلرضار باملصالح االقتصادية أواالجتامعية أو  األثر الناتج عن واقعة الفساد: 
وهو ما يحدد جسامة واقعة  ،السياسية أو الثقافية للمجتمع أو بأكرث من مصلحة من تلك املصالح

 الفساد اإلدارى املرتكبة

 

ول العامل، وموضوع بحثنا وعدد كبري من در ـر ىف مصـاإلدارى هو أخطر أنواع الفساد، واملنتشالفساد 
 :املاثل

 :(2000  وميكن تصنيفه إىل األنواع التالية )نجم،
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ويشمل كافة أنواع الوقائع املرتكبة  استعامل سلطاته املحددة بنصوص: فساد مخالفة القانون أو إساءة 
مثل مخالفات التعاقدات الحكومية للقانون املنظم  ،باملخالفة لنصوص القانون لتحقيق مكاسب خاصة

 إلجراءتها.

مثل إعطاء صاحب السلطة التقديرية املخولة له قانونا  غري األمينة للسلطات التقديرية:فساد املامرسة  
مزايا وتسهيالت لبعض املواطنني وحرمان البعض اآلخر ألسباب شخصية، غري قامئة عىل الصالح العام، 

 الذى كان السبب ىف منحه تلك السلطة.

، للمصلحة العامة نها حامية املوظفالذى يرتبط بكرثة اإلجراءات اإلدارية، والظاهر م الفساد الروتينى: 
بينام باطنها هو إجبار املواطن عىل منحه ميزة شخصية؛ إلنجاز وإنهاء تلك اإلجراءات املطولة 

 والبطيئة، حفاظا عىل وقت املنتفع، وقضاء مصلحته.

قراءة  راف ومتضية الوقت ىفـوهو عدم احرتام مواعيد العمل ىف الحضور واالنص الفساد الناعم: 
الصحف واستقبال الزوار، واالمتناع عن أداء العمل والتكاسل فيه، وعدم تحمل املسئولية، وإفشاء 

 )Johnoson; Gerry, Smith (2000رة ىف بالد الفساد اإلدارىـأرسار العمل، وغريها من املظاهر املنتش
 

هو الذى يحدث عند قاعدة الهرم الحكومى  )Martin; James, Grbac; Bruno , (1998 فساد عرىض 
وهو ىف األغلب يعرب عن سلوك شخىص، أكرث من تعبريه عن نظام عام، مثل  ،من قبل صغار املوظفني

 .ى تحدث من غري القيادات اإلداريةالت ،املال العامالحاالت الفردية لالختالس واالستيالء عىل 

وهو الذى يحدث عندما تتحول إدارة جهة إدارية إىل إدارة  ); Michael Mazis (1997, فساد نظامى 
عندما يكون رئيس الجهة وأغلب القيادات التابعة له شبكة فساد، وهو أخطر أنواع  فاسدة، أى

 الفساد، باعتباره يأىت من رأس الهرم الحكومى

وهو السلب والنهب الواسع للامل العام، عن طريق الصفقات الوهمية، (: 1977 ،فساد شامل )حشيش 
 .املرتبعة عىل رأس الهرم اإلدارى وميارس من قبل القمة ،وتحويل املمتلكات العامة إىل خاصة

وتتنوع تصنيفات الفساد اإلدارى باختالف الرؤى املطروحة للظاهرة، فنجد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
واستغالل النفوذ،  ،الفساد صنفت الفساد ىف: غسيل األموال، والرشوة، واختالس املمتلكات وتبديدها

. بينام صنف (23-16م ،األمم املتحدة)روع، وإعاقة سري العدالة ـالوظيفة، واإلثراء غري املشواساءة استغالل 

: اساءة استعامل الوظيفة العامة للكسب الخاص، ودفع الرشاوى البنك الدوىل ظاهرة الفساد اإلدارى ىف
لالستفادة من إجراءات عامة للتغلب عىل املنافسني، وتحقيق أرباح خارج اإلطار القانوىن، واستغالل 
الوظيفة العامة دون دفع رشوة لتعيني األقارب أو االستيالء أو تسهيل االستيالء عىل املال العام 

 (.2008،)عقيل

 

مثل مخالفة القوعد املالية، وأحكام قانون املناقصات  ،التى تتعلق بالنواحى املالية مخالفات مالية: 
 واملزايدات.
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مثل عدم طاعة الرؤساء، ومخالفات القواعد  ،التى تتصل بإجراءات العمل اإلدارى مخالفات إدارية: 
 التنظيمية ىف العمل.

التى ترتبط بعدم املحافظة عىل كرامة الوظيفة العامة، والتى ميكن أن ترتكب  مخالفات مسلكية: 
 مثل تواجد موظف عام ىف أماكن مشبوهة. ،داخل أو خارج بيئة العمل

س، وهى أخطر أنواع املخالفات الناتجة عن مثل الرشوة واالختال  مخالفات ترتبط بجرائم جنائية: 
 الفساد اإلدارى.

املتمثل ىف تحقيق منافع خاصة من الوظيفة  ،وبصفة عامة تشرتك كافة تقسيامت الفساد ىف وحدة الهدف

كانت النظرة ألقل  ،وكلام ارتقى املجتمع وتقدم ،)Wali, Mondal ; (2000العامة، بطرق غري مرشوعة 
 .انحراف ممكن عىل أنه فساد، يجب أن تتم املحاسبة عنه

دافعت من  التى وأشهر مظاهر الفساد اإلدارى هى الرشوة، التى تقىض عىل قيمتى الحرية واملساواة معا،
 ،قبل امليالد( 551-449) أجلهام أغلب الثورات اإلنسانية واملذاهب الفكرية، منذ كونفوشيوس ىف الصني

.(2016)اسامعيل، ىف مرص  2011يناير  25حتى ثورة 

رف أو فعل صادر من ـمن كل ماتقدم يتضح أن للفساد اإلدارى مفهوم موسع، فهو ال يعنى فقط كل تص
مخالفا للقوانني واللوائح، وبالتاىل يقع تحت طائلة املسائلة القانونية، كالرتبح والرشوة  موظف عمومى

وغريها، ولكن يشمل أيضا أساليب وسلوكيات إدارية تتخذ عن قصد أو عن جهل وعدم دراية، وتؤثر سلبيا 
ف عن تأدية مهام عىل تحقيق املصلحة العامة التى تقتضيها الوظيفة العامة، وبذلك يشمل أيضا أى انحرا

 الوظيفة باملخالفة للقواعد السليمة، وبذلك يشمل مجرد التقاعس أو التكاسل عن أداء الواجب الوظيفى، 
  )جونستون،صول عىل مزايا خاصة ـامة للحـوارد العـعامل األدوار واملـاءة استـوما إسـمبا يعد إهامال، وعم

2008). 

  ، وألغراض البحث نوجزها بة ومتداخلة، تكاد ال تقع تحت حرصللفساد اإلدارى أسباب متعددة ومتشع
 صادية، ثم األسباب االقتصادية:ىف أهم األسباب غري االقت

 

: باستبعاد ما ميكن أن يستند ألسباب سياسية وتاريخية، نعرض بإيجاز ألهم تلك األسباب ىف مجموعتني
 .أسباب غري إدارية وأسباب إدارية
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، ميكن إرجاعها بشكل أو بآخر لنوعية ودرجة الثقافة لعل أهم األسباب غري اإلدارية للفساد اإلدارى
ونشري ألهم مالمحها فيام يىل:، (5)السائدة ىف املجتمع 

 

، تعد ضعف الرقابة الذاتية أو غياب الضمري الحى كسبب اجتامعى، أخطر وأهم أسباب الفساد اإلدارى
والرقابة الذاتية هى إحساس فطرى ينبع من عقيدة داخلية، والعقيدة تعرب عن اإلميان بحقيقة معينة، 
إمياناً قطعياً ال يقبل الشك، فعقيدة اإلنسان هى ما يؤمن به عن اقتناع قلبى مؤكد، وهى قد تكون عقيدة 

، مبنية عىل العقل واملنطق  كام قد تكون مبنية عىل الوهم (6)دينية أو سياسية أو اقتصادية أو غريها 
والخرافة، املهم أنها تعمر القلب، وبالتاىل توجه حياة اإلنسان كلها توجيهاً ال شعورياً، ىف طريق معني يتفق 

، تغلب ، جعل الغالبية من أفراد املجتمعوضعف الضوابط األخالقية ىف املجتمع ( 1980معها )عبود، 
 .(2012الفردية عىل املصلحة العامة )القطرى، املصلحة 

وإن من نتائج التمسك بالعقيدة اإلميانية الصحيحة، هو شعور اإلنسان بوجود رقابة ذاتية من نفسه، عىل 
أعامله وترصفاته، وهذا األمر مرتبط باإلميان باليوم اآلخر، ووجود الخالق األعظم بذاته وصفاته التى أخرب 

(. حيث يقول رب 1989)دينا،    لبصري الخبري بأرسار كل ما خلقه، فال يخفى عليه شئ عنها، فهو السميع ا
ولهذا كانت صحوة الضمري، وحسن النية  ،العزة )يعلم خائنة األعني وما تخفى الصدور( )القرءان، غافر(

من يعلم أنه إذا من عنارص الرقابة الذاتية الهامة للنشاط اإلنساىن عموماً، إىل جانب رقابة السلطة، فاملؤ 
أفلت من عقاب رؤسائه، فلن يفلت أبداً من عقاب الله، وىف هذا أكرب ضامن، لعدم انحراف السلوك 

 .(1990اإلنساىن )النجار، 

ومفهوم الرقابة الذاتية يرتكز أساساً عىل أن تغرس يف الناس مخافة الله قبل مخافة البرش، بحيث يقوم كل 
وحسابها تلقائياً؛ ليتدارك كل خطأ وقع فيه قبل مسائلته، أمام الله أوالً، ثم أمام الناس فرد مبراجعة نفسه 

مصطفى محمود: الحقيقة أن الضمري نور وضعه الله ىف الفطرة، ومؤرش ودليل وبوصلة  كتورثانياً، ويقول د 
لبوصلة، ويصقل زجاجها نولد بها، تهدينا إىل الحقائق وكل دور االكتساب االجتامعى، أنه يجلو مرآة هذه ا

 .(2019)أحمد، 

                                                             
 ،معينـة زمنيـة فـرتة خـالل ،معـني مجتمع ىف السائدة واألعراف الشعبية واألساليب ،االجتامعية والتقاليد العادات مبجموعة املجتمع ثقافة تتحدد( 5)

 أفـراده ثقافة عنارص من جوانب تشكيل ىف كبريا أثرا لها كان ،طويلة لفرتات املرصى الشعب لها تعرض التى السياىس والقهر االستعامر فرتات ولعل
  .املدن سكان من الريفية املناطق سكان عىل أشد القهر آثر وكان ،هذا يومنا حتى

 وعـىل عليـه، تسـيطر خفية قوة بوجود فطرى إميان وبه اإلنسان يولد حيث فطرية، غريزة عن عبارة الباحثني من كثري رأى ىف الدينية العقيدة إن( 6)
 الـرب إىل بحـاجتهم رـالبش إحساس هى الغريزة هذه جذور أن البعض ويرى حياته، ىف بوجودها ويطمنئ الحاجة، عند إليها يفزع حوله الحياة
وعندما يفتقد إنسان مـا هـذا  ،رسى مأخوذ عىل اإلنسان منذ مولده كميثاق اإلنساىن، الالشعور ىف منقوشة عبده وأنا خالقى الله ففكرة الخالق،

وإذ أخـذ ربـك مـن بنـى ءادم مـن ) 173، 172الشعور، يحس بفراغ عظيم، وهو ما يؤيده قـول رب العـزة ىف سـورة األعـراف ىف اآليتـني رقمـى 
و تقولـوا إمنـا أرشك أن تقولوا يوم القيامة إنا كنـا عـن هـذا غـافلني، أ  ،قالوا بىل شهدنا ،ظهورهم ذريتهم، وأشهدهم عىل أنفسهم، ألست بربكم

 ، (، )الشـعراوى، بـدون(1978عيل،(، )اسـام1980،أفتهلكنا مبا فع املبطلون( ىف تفصـيل ذلـك أنظـر )عبـود ،أباؤنا من قبل، وكنا ذرية من بعدهم
(.1976)خان، 
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إن النفس اللوامة هى التى تلوم صاحبها عند التقصري، وتحاسبه عند عند اإلخالل بالتكاليف والواجبات، أو 
   عند الوقوع ىف املعاىص، وهى من أفضل األنفس عند الله تعاىل، ألنها تعمل رقيبة عىل اإلنسان، قال تعاىل

 (.2019( )أحمد، 2 ،1 ،ال أقسم بالنفس اللوامة( )سورة القيامة)ال أقسم بيوم القيانة و 

للرقابة الذاتية يتحقق عند االستعانة بالرساالت الساموية، لكون األنبياء جميعاً  ورغم أن النموذج املثاىل

ندرت هفواتهم بل أن منهم من مل يعص الله قط، مثل سيدنا محمد وسيدنا عيىس عليهام السالم، وما ذلك 
ديها دين إال ملراقبتهام الله عز وجل ىف كل لحظة إال أننا نرى ىف الواقع بعض املجتمعات التى ليس ل

، خاصة ىف نطاق ساموى، كاملجتمع الياباىن، تنضبط فيه بشكل ملحوظ فكرة الرقابة الذاتية والضمري
العمل، ويدل ذلك عىل أن للمجتمع والرتبية وتعويد النفس البرشية منذ الصغر عىل سلوكيات معينة له 

 تأثري بالغ األهمية عىل توقى الفساد.

جتامعى أخطر األسباب التى ساهمت ىف انتشار الفساد اإلدارى، والذى ولذلك عد الباحث هذا السبب اال 
وقد كرثت الدعوات من قبل املختصني يف اإلدارة يف الدول الغربية إىل يجب توحيد الجهود ملواجهته، 

لقيم يف التحكم استخدام القيم والعادات التي تحث عىل االلتزام، وهو ما يطلق عليه: أسلوب استخدام ا

 .(1419ويدخل يف ذلك مـواثيق العمل وأخالقيات املهنة )العمرى، ، اىنوك اإلنسيف السل

 

تشكل العوامل األرسية واالنتامء للعائلة، والتامسك األرسى أحيانا كثرية، ضغوطا عىل املوظف العام، تجعله 

يتخذ قرارات وفقا للمصالح األرسية، وليس وفقا للمصلحة العامة، بخالف تعامل العديد من القيادات مع 
  مناصب قيادية دون استحقاق مرؤوسيهم وفق العالقات األرسية، وتصعيد أبنائهم وأقاربهم؛ لتوىل 

، وأحيانا كثرية نرى اساءة استعامل السلطة الوظيفية، عند توىل أمرا من األمور العامة، (2018، )جمعة
بتسخري العمل للمصلحة الشخصية لقريب أو صديق، أو استعامل السلطة املمنوحة للموظف العام، 

 (.1412  بقصد االنتقام والتشفى من الغري )املزروع،

 

 املجتمع املرصى اعتقاد خاطئ بأحقية العاملني ىف الهيئات واملؤسسات العامة بتعيني أبنائهم، يوجد ىف
بغض النظر عن اعتبارات الكفاءة والخربة وتكافؤ الفرص، التى يتطلبها التعيني ىف الوظائف العامة، لدرجة 

وإمنا تكتفى بإعالن داخىل  أن بعض القطاعات العامة ال تعلن عن مسابقات التعيني ىف الجرائد الرسمية،
لفرتة محدودة؛ حتى ال يعلم أحد، ويتم تعيني أغلب الوظائف املطلوبة أو جميعها من أبناء العاملني بذلك 

 أو معنوى. نقديالقطاع، عن طريق دفع مثن 

فقد الثقة واالنتامء لكل من هو كفؤ، لشغل تلك   األول: وخطورة هذا األمر تكمن ىف جانبني أساسيني: 
الوظائف، وليس من بني أبناء العاملني. الثاىن شغل الوظائف بأشخاص أقل كفاءة وخربة مام تتطلبه 
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مام يساهم ىف تدىن الخدمات التى تقدمها املرافق العامة، وهذا النوع من الفساد يدفع  ،الوظيفة العامة
 .(1987يؤدى إىل انهيار الوطن )العطية،  لكونه ،مثنه املجتمع بآرسه

 
يحدث املساس باستقالل القضاء إما عن طريق ضغط من السلطة التنفيذية ىف بعض القضايا، يستجيب لها 

، من رجال القضاء من تلقاء أنفسهم أو قيام بعض ضعاف النفوس ضعاف النفوس من بعض رجال القضاء،
بإصدار أحكام ىف بعض القضايا أو األحداث العامة، إرضاءا للسلطة التنفيذية، كنوع من التملق والوصولية، 

 وتحقيق أغراض شخصية.

 نتشار الفساد اإلدارى فيام يىل:نوجز أهم األسباب اإلدارية ال 

 

من األسباب الرئيسة لظاهرة فساد الجهاز اإلدارى، افتقاد املجتمع اإلدارى للقدوة الحسنة، فالقدوة عموما 

هى شئ أصيل يحرك املجتمع بأرسه، وال يستغنى عنه أى مجتمع، ألن اإلنسان جبل عىل التقليد، وغياب 
ر الرشوة ـلقدوة السيئة؛ لىك تشكل سلوكيات املجتمع اإلدارى، فتنشالقدوة الحسنة يفسح املجال ل

والوساطة واملحسوبية والوصولية، والنفاق والرياء والالمباالة، وكلام تفشت تسببت ىف ضعف اإلنتاج وقلة 
صحاب واالرتكان إىل أن األمور توسد ألصحاب األفواه املادحة، ومقدمى الهدايا والعطايا القيمة، ال أ  ،الحيلة

 ه(.1440الخربة والكفاءة وسداد الرأى )النخالىن، 

 

كرثة اإلجراءات وزيادة حجم اإلدارات وعدد العاملني، بشكل غري مربر، أدى إىل تداخل االختصاصات، 
وتعقد اإلجراءات، مام يتسبب ىف التكاسل واإلهامل، وانتشار الرشاوى، والوساطة واملحسوبية؛ إلنهاء 

وتني داخل الجهات (، والر 1997الخدمات، والحصول عىل الرتقيات واملناصب الحكومية )عبد الهادى، 
اإلدارية، يجعل املواطن الذى يتعامل مع الجهات الحكومية يفقد الثقة ىف املوظف الذى يتعامل معه، 

كام يشجع بعض ضعاف النفوس من املوظفني العموميني، عىل استغالل  ،ويشك ىف أنه يسعى البتزازه
ات املعقدة؛ لخدمة من تعقد اإلجراءات ىف تحقيق مكاسب شخصية، بالتغاىض عن بعض اإلجراء

 يستطيعون الحصول منهم عىل مكاسب شخصية.

فضال عن أن غياب املتابعة، وعدم التمييز بني مجتهد ومتكاسل، يساهم ىف نرش ثقافة الفساد داخل 
املجتمع اإلدارى، ألن غياب املتابعة يعنى أن يوكل كل فرد لضمريه، وإميانه بقداسة وأهمية عمله، وهو ما 

ر فيه الباطل بصور مستحدثه، مل تكن ـمجتمع ضعفت فيه القيم وخربت فيه الذمم، وانتشال يصح ىف 
 معروفة من قبل.
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عالوة عىل أن عدم التمييز بني املميزين ىف عملهم، أصحاب الكفاءة واإلنجاز، وبني الكساىل وذوى 
همة والطاقة، ويجعل الكفاءات الضعيفة، يخلق بيئة من االستهتار داخل أروقة العمل، ويحبط أصحاب ال

أكرثهم مع الوقت، تخور عزميته، ويفقد حامسه وطاقته ىف العمل، فينضم رويدا رويدا إىل فئة الكساىل، 
 .الذين يُعرفون بالبطالة املقنعة، مام ينرش الفساد ىف بيئة العمل

شبكة من املصالح،  كام أن تواجد القيادات ىف أماكنها لفرتات طويلة تزيد عن الحد املقبول، يؤدى إىل منو
، واستقرار األوضاع املؤدية للفساد ),Levi, et al (1996والتحايل عىل إجراءات العمل، وضعف املساءلة 

تغيري ومواجهة ذلك الفساد؛ لكونه أصبح مألوفا، حتى للعاملني غري  لفرتات طويلة، مام يصعب معه أى
 املشاركني فيه، الذين آلفوا وجوده، والتكيف مع بقاءه لفرتات طويلة.

عدد العاملة عن حجم العمل املطلوب، طبقا  إن مشكلة تضخم الجهاز اإلدارى، والتى تعنى زيادة ىف
ملعدالت األداء املقبولة، والتى ينتج عنها تأثري سلبى عىل إنتاجية العاملني، وعىل الوحدة اإلدارية ككل 

وتحول دون إمكانية رفع مستوى األداء الوظيفى،  ،، تولد نوعا من الفساد اإلدارى(2006، )عبد الخالق
 .ووضع معدالت أداء مقبولة لقياسه

 

باعتبار أن املنظمة اإلدارية تضم وحدات عديدة، ويعمل ىف كل منها عدد من العاملني، فقد حتمت مبادئ 
دارى االرتباط فيام بينهم، بعالقات يطلق عليها "عالقات السلطة"، والسلطة اإلدارية تعنى فيام التنظيم اإل 

تعنيه، حق الترصف املمنوح لألفراد عىل كافة مستوياتهم؛ النتظام سري العمل، وعدم تجمد صنع القرار، 
، يربط كل منط محدد رة عنوتتنوع عالقات السلطة من تنفيذية واستشارية وغريها، إال أن السلطة عبا

السليم،  مرؤوس برؤسائه املتتاليني صعودا، حتى الرئيس األعىل للمنظمة، وتتطلب مبادئ التنظيم اإلدارى
 .وضوح خط السلطة، ضامنا لتحديد املسئولية وتسهيال لالتصال بني العاملني

ىف     وغالبا ما توزع السلطة عىل عدد من الرؤساء، ضامنا لعدم الرتكيز اإلدارى، وذلك بانتقال سلطة البت 

نبا من السلطة بعض القرارات من الرئيس اإلدارى األعىل، إىل مرؤوسني أقل درجة، فيكون لكل منهم جا
يتناسب مع وصفه الوظيفى كام أن انتقال هذه السلطة قد يكون عن طريق التفويض، من رئيس أعىل إىل 

 رئيس أدىن، إذا ما سمح القانون بذلك.

ومن املبادئ الرئيسة املسلم بها وجوب التناسب بني السلطة واملسئولية، عىل كافة املستويات اإلدارية، 
نظيم اإلدارى، لكون السلطة ممنوحة للموظف؛ لتحقيق أهداف معينة حيث يحتم ذلك حسن الت

ومحددة مسبقا، فيكون مسئوال عن تحقيقها، ومن ثم يتعني تناسب السلطة واملسئولية، حيث يسئل 
 املوظف بقدر ما منح من سلطة.
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عن  وتطبيق هذا املبدأ عىل وجهه الصحيح، يفرتض تحديد املسئوليات والسلطات لكل وظيفة بدقة،
طريق توصيف الوظائف العامة، بتحديد حقوق وواجبات كل وظيفة بدقة، وتعريف كل موظف 
مبقتضيات وظيفته، وحدود سلطاته ومسئولياته بكل دقة، كام يتعني أن تضع كل وحدة إدارية كتيبا، 

يب يوضح فيه بعبارات سهلة، ما لكل موظف من سلطات، وما عليه من مسئوليات، ويتم توزيع هذا الكت
 عىل كل موظف ىف الخدمة.

 

العام،  رفاتها ىف املال العام للرأىـالشفافية تعنى املصداقية واإلعالن عن أعامل املؤسسات الحكومية وتص
والشفافية والفساد مفهومان متعارضان بينهام عالقة عكسية، كلام زادت الشفافية ىف املجتمع بكـــــافة 

، وذلك ألن الزهبى()قطاعاته، أمكن السيطرة عىل الـفساد والـحد منه والسيـطرة عىل آثاره املدمرة 
 .(2007لغموض وعدم الوضوح )البرشى، الفساد ال ينمو ويؤىت مثاره الضارة إال ىف الخفاء، وىف أجواء ا

ومن هنا كانت عدم الشفافية مناخا مواتيا للفساد، يصعب مواجهته، لغياب آليات املسائلة الواضحة، ىف 
ظل عدم الوضوح والتعتيم اإلعالمى، وعدم وجود بيانات وإحصائيات واضحة، وغياب شبه تام ملفهوم 

 (.2012  الشفافية )عبد الجواد،

 للفساد اإلدارى أسباب اقتصادية متعددة، نرى أن أهمها ما يىل:

 

من ناحية، وعدم وجود تغيريات  يتمثل ضعف األداء االقتصادى ىف انخفاض معدالت منو الناتج القومى
هيكلية اقتصادية مواتية لتحريك عجلة التنمية، فضال عن تزايد معدالت البطالة والتضخم، وعجز املوازنة 
العامة وميزان املدفوعات، وتزايد الدين العام، وكل ذلك يعد سامت مشرتكة لجانب كبري من الدول النامية 

كل ذلك انخفاض متوسط دخل الفرد، ووجود نسبة كبرية من  غري النفطية ومنها مرص، وكانت حصيلة

السكان تحت خط الفقر، ولعل نسبة كبرية من العاملني بالجهاز اإلدارى ينتمون إىل هذه الفئة، إذ أنهم 
إىل جانب كونهم من ذوى الدخول الثابتة، الذين ينخفض دخلهم الحقيقى بسبب زيادة معدل التضخم، 

ون أقل من دخول القطاع الخاص، وهو األمر الذى يؤدى بكثري منهم إىل االنحراف فإن دخولهم عادة ما تك
 .ه(1432واملتاجرة بالوظيفة العامة، من أجل سد االحتياجات املعيشية )الغنام، 

 

الدول النامية عىل النحو املوضح سلفا، فإن هذه الدول عادة ما  إىل جانب تدىن متوسط دخل الفرد ىف
تعاىن من عدم العدالة ىف توزيع الدخل والرثوة، حيث تستأثر فئة قليلة مبا لها من امتيازات وأوضاع 
 اجتامعية معينة، بالجزء األكرب من الدخل والرثوة القومية؛ مام يزيد من اتساع الهوة بني األغنياء والفقراء

، وبفعل ثقافة التقليد واملحاكاة التى تسود مثل هذه املجتمعات، فإن ذلك يدفع جانبا (2015 أبو العز،)
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من العاملني بالجهاز اإلدارى واملتعاملني معه، بالسطو عىل املال العام، كلام أمكنهم ذلك، وهو ما ينعكس 
 ه(.1432ى والثقاىف )الغنام،  بالرضورة عىل زيادة حجم الفساد، خاصة ىف حالة نقص الوعى االجتامع

وتؤدى حالة عدم العدالة ىف توزيع الدخل القومى، إىل فوىض ومزيد من الفقر، حيث يوجه سلوك الفرد 
نحو االنحراف إلشباع حاجاته الخاصة، فيجد نفسه مضطرا لقبول الرشوة؛ ليسد النقص الناتج من ضعف 

راء، بسبب استئثار فئة قليلة بنسبة كبرية من الدخل دخله، عالوة عىل اتساع الهوة بني األغنياء والفق
تسعى ىف األرض فسادا، وهو ما  ،( وهنا ينشأ فئة من ذوى امليول االنحرافية2015القومى )أبو العز، 

ينعكس بالرضورة عىل زيادة حجم الفساد، ويظهر ذلك ىف عدم احرتام قدسية املال العام، والعبث به 
 .بدافع الفقر

نالحظ أن قاعدة وضع معايري رقابية محددة، ومعدالت لألداء الحكومى، هى من قبيل املسلامت، التى ال 
غنى عنها ىف العمل داخل املؤسسات الحكومية، بل وكذلك ىف القطاع الخاص، وتراخى الدولة ىف األخذ 

رات السنني، سببه تضخم الجهاز الوظيفى، والبطالة ـبهذا املفهوم املستقر ىف الدول املتقدمة منذ عش
 املقنعة املوجودة داخله، وهو ما يؤدى إىل مزيد من السلبيات وضعف األداء اإلدارى.

أداء األفراد داخل الوحدة اإلدارية، وأداء الوحدة ىف إطار املؤسسة  ومفهوم األداء عموما له ثالثة أبعاد:
ئة املحيطة بها، ومقاييس عملية تقييم ذلك األداء، ترتبط بالحجم األمثل ككل، وأداء املؤسسة ىف إطار البي

للوحدة اإلدارية، وميكنة العمل بها، والسلوك األخالقى للعاملني داخلها، ومقارنة أدائها بأداء الوحدات 
 .(2016املناظرة واملنافسة لها )عبد الرحمن، 

إن املشكلة االقتصادية ىف تعريفها األساىس تتضمن ندرة املوارد املتاحة، وصعوبة االختيار بينها؛ لتحقيق 

أكرب فائدة ممكنة للمجتمع، والوساطة واملحسوبية ىف التعيني تعنى توظيف موارد برشية ذات إمكانيات 
وخربة، والتى كان االستعانة بها  وخربات وكفاءات محدودة، ىف مقابل حجب املوارد البرشية األعىل كفاءة

رية، ـيساهم ىف حل املشكلة االقتصادية عىل وجه أكرث كفاءة؛ لكونه يعمل عىل توظيف أمثل للموارد البش
 كأهم املوارد املتاحة للمجتمع.

رية ـولهذا يتضح أن الوساطة واملحسوبية ىف التعيينات اإلدارية متثل عدم تخصيص أمثل للموارد البش
، مام يساهم ىف تفاقم املشكلة االقتصادية التى يواجهها أى مجتمع، خاصة املجتمعات النامية التى املتاحة

لديها موارد محدودة، ومتطلبات واسعة ومتجددة، وتريد أن تلحق بركب الدول املتقدمة، ومع ذلك يؤدى 

 .الفساد إىل إهدار املوارد البرشية املتاحة

ر، لديها نسب عاليه من البطالة، وبالتاىل وفرة ىف املورد ـالنامية ومنها مصورغم أن أغلب املجتمعات 
البرشى، إال أن املوارد البرشية الحقيقية عالية الكفاءة والخربة، بها ندرة شديدة ىف كافة املجتمعات، 
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ة، ويجعل وحجبها عن استفادة املجتمع بها، يفاقم من املشكلة االقتصادية التى تعاىن منها الدول النامي
تخصيص املوارد البرشية داخل املجتمع، يتم عىل أسس غري اقتصادية؛ مام يعوق من تنمية املجتمع 
ورفاهية أفراده، ويقلل معدالت النمو التى تسعى الدول جاهدة لرفعها، ويجعل األداء االقتصادى للجهاز 

 تصادى.اإلدارى عند مستواه األدىن، مام يؤثر سلبا عىل أى تنمية أو تقدم اق

 :ومعايري التخصيص األمثل للموارد البرشية معيارين أساسيني هام األمانة والكفاءة، مصداقا لقوله تعاىل

، وعندما أراد القصص(القرءان،)( اأْلَِمنيُ  الَْقِوي   اْستَأَْجرْتَ  َمنِ  َخرْيَ  إِن   ۖ  قَالَْت إِْحَداُهاَم يَا أَبَِت اْستَأِْجرُْه )

أحد كبار الصحابة املشهود له باألمانة والورع، أن يتوىل شيئا من اإلمارة عىل عهد النبى، رفض النبى أن 

قلت يارسول )يوليه إمارة أحد األمصار، وقال له مقولة سطرها التاريخ  فعن أىب ذر الغفاري رحمه الله 
ل يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم الله أال تستعملنى، قال فرضب بيده عىل منكبى، ثم قا

 .(3404القيامة خزى وندامة، إال من أخذها بحقها، وأدى الذى عليه فيها( )مسلم، حديث 

ومن هذا الحديث يتضح عدم كفاية األمانة والثقة لتولية املناصب العامة، خاصة الرفيع منها، وإمنا يلزم 
بجانب ذلك الكفاءة واملهارات الذهنية والعقلية، وكافة املتطلبات التى تستلزمها الوظيفة العامة، وإال 

لبرشية عالية الكفاءة التى ال يتم اتصف التعيني بعدم تخصيص أمثل للموارد البرشية، وإهدار للموارد ا
 االستعانة بها ىف مكانها املناسب.

رغم أن التطور الحادث ىف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، له آثار إيجابية عديدة عىل التنمية 
إال أنه انعكس عىل مرص وبعض الدول النامية بظواهر  االقتصادية، وعىل تطور الحياة البرشية بشكل عام،

سلبية عديدة، منها زيادة حجم الفساد، حيث عارص ذلك التطور زيادة ىف أشكال التزوير واالحتيال 
باستخدام الحاسب اآلىل، والجرائم االلكرتونية املختلفة التى يصعب التوصل إليها، بخالف الصفقات 

روعيتها، ودون أخذ ـاخل شبكة املعلومات الدولية، دون رقابة عىل مشوالعقود العديدة التى تحدث د
رائب عيل تلك املعامالت، ناهيك عن جرائم بطاقات اإلئتامن، وعمليات القرصنة ـالدولة حقها ىف فرض الض
 .(2015  )أبو العز،التى تحدث ىف هذا الشأن 

وقد ارتبط هذا النوع من الجرائم بالنظام العاملى الجديد، حيث تتالىش كافة الحواجز والقيود التجارية 
ظل تطور أجهزة االتصال ويذكر البعض أن سوء األوضاع االقتصادية  ىف  واملعامالت االقتصادية بني الدول،

يعترب العامل األساىس   واالجتامعية، ىف العديد من الدول النامية الناتج عن ضعف هياكلها االقتصادية،
 (.2015املغذى لهذا النوع من الفساد )هالل، 

للفساد اإلدارى آثار وتداعيات مختلفة عىل مسرية التنمية املستدامة، بعضها اقتصادى، والبعض اآلخر غري 
اقتصادى، ومن املتفق عليه عدم إمكانية كشف كافة وقائع الفساد، والقضاء عليها جذريا، ىف مجتمع 
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افة، إال أن البدء بكشف العديد من وقائع الفساد، وبث تشبع بتلك الظاهرة، وباتت مألوفة فيه للك
هاجس ىف نفس املفسدين بأن السلطات الرقابية ميكنها الكشف عن أى واقعة فساد تحدث، ومتاسك 
السلطات الرقابية، وعملها بشكل آىل منظم متصل، ميكن أن يحقق الردع العام، ويقلل من حجم الفساد 

(Gould ,1983)دة ملكافحة الفساد اإلدارى.، وميثل بداية جي 

ونرى أن نقسم هذا العنرص إىل بندين: األول يتناول تداعيات وآثار الفساد اإلدارى عىل مسرية التنمية 
 املستدامة، والثاىن يعرض آليات وأدوات مكافحة الفساد اإلدارى االقتصادية، وغري االقتصادية.

للفساد بصفة عامة والفساد اإلدارى بصفة خاصة، آثار سلبية عديدة ومتشعبة، ما بني اجتامعية وسياسية 

وثقافية واقتصادية وغريها، مام يخرج كثري منها عن نطاق هذا البحث، ونشري بإيجاز ألهم اآلثار غري 
 .ثم نعرض اآلثار االقتصادية ،االقتصادية

ة العـــامل ـات سيـاسية بـأكملها من خريطـراء الفسـاد ىف املجتمعــات يعنى انهيار كيـانإن استش
ر، وهو ما عرف ـ، منها مص2011عدد من الدول العربية عام  ، وال يخفى ما حدث ىف(2012)اللطيف، 

 .والتى كان من أسبابها تفىش الفساد ،بثورات الربيع العرىب

، ل منترش ومتوغل ىف كافة القطاعاتوانحراف املوظف العام عىل املستويات اإلدارية الدنيا والوسطى بشك
حتام سيؤدى إىل قالقل وعدم رضا عام من املواطنني املترضرين من الفساد اإلدارى، وبالتاىل سيعوق ذلك 
بشكل مبارش وغري مبارش خطط التنمية املوضوعة، مهام كانت محكمة، أما إذا كان الفساد اإلدارى يصل 

كون اآلثار السلبية هنا مضاعفة إىل املستويات العليا، والقيادات املتحكمة ىف خط سري خطط التنمية، فست
 .)الشعيبى، بدون(

يعارصه حالة من غياب حكم القانون، وضعف وقصور األداء  ،والفساد اإلدارى عند انتشاره عىل مدى واسع
املؤسىس، وغلبة الشخصانية، وعدم توظيف املهارات العلمية املتاحة للمجتمع لتطوير الحياة االقتصادية 

 ،ذلك ينتج عنه هروب الكفاءات إىل الخارج، وانتشارها ىف دول العامل املتقدم ( بل أن2002 )فريدريك،
والنامى الذى يسعى للكفاءة والتطوير، ورمبا البقية املوجودة منها داخل املجتمع تحاول االبتعاد متاما عن 

ثن الفساد دائرة الضوء ومراكز اتخاذ القرار، خوفا عىل سمعتها من خالل العمل داخل بيئة ملطخة بربا
 واملحسوبية والوساطة.

والشك أن انتشار الفساد، مبا يعنيه من استيالء فئات معينة عىل أموال عامة ال يستحقونها، ينعكس عىل 
الطبقات والفئات األخرى، بضياع حقوقهم ونهب أنصبتهم من الدخل القومى، وهو ما يؤدى بشكل مبارش 

ا يقلص الطبقة الوسطى باعتبارها الطبقة التى تحافظ عىل إىل سوء توزيع الدخل بني فئات املجتمع، ومب
 قيم املجتمع وأخالقياته وهويته.
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كام أن األموال املنهوبة من عمليات الفساد، غالبا ما يتم إنفاقها عىل إشباع شهوات تشيع الرذيلة ىف 
نحو استخدامها ىف تعدد املجتمع، كاملخدرات والقامر والدعارة، كام لوحظ أن كثريا من أموال الفساد تتجه 

(.2015الزوجات، خاصة من فتيات صغريات السن بهدف املتعة )هالل، 

، يعوق التنمية الشاملة واملستدامة، ويعطل منو إن انتشار الفساد اإلدارى ىف جنبات املجتمع اإلدارى
املجتمع املدىن، بالتضييق عىل قاعدته االقتصادية، ويعوق االندماج الوطنى ىف األسواق الدولية، ويقلل 

 (.2008معدالت النمو االقتصادى، ويقوض الرشعية السياسية )وزارة التنمية، 

ثر عىل حياتهم اليومية بطرق مختلفة، ومييل إىل جعلهم والفساد يؤثر عىل الفقراء تأثري مضاعف، ألنه يؤ 
أكرث فقرا، من خالل حرمانهم من حقهم الطبيعى من املوارد واملساعدات املنقذة للحياة، ويحرمون من 

الخدمات العامة األساسية، بسبب عدم قدرتهم عىل دفع الرشاوى، وبالتاىل ال يتوصلون إىل حقهم الطبيعى 
التعليم، مام يشعرهم بالظلم وعدم املساواة، ويؤثر عىل حالة االستقرار االجتامعى ىف الغذاء والصحة و 
(، ويخلق فئة من العاطلني التى غالبا ما تتجه لالنحراف، مام ينعكس عىل 2015،واالقتصادى )أبو العز

 املجتمع بزيادة حجم الفساد، وعدم القدرة عىل التنمية أو التقدم االقتصادى.

 :أهمهاى آثار اقتصادية متعددة وآليات يؤثر بها سلبا عىل خطط التنمية املستدامة، نرى أن وللفساد اإلدار 

mafhoum 

واقتصاد الظل له معيارين: األول  ،ينتجها الفساد تنامى اقتصاد الظل من أخطر اآلثار االقتصادية التى
غياب العالنية. والثاىن عدم املساهمة ىف خزينة الدولة مقابل الخدمات املقدمة، وبالتاىل يقوم هذا 

ف االقتصاد عىل مبدأ الرسية، ومبدأ الغاية تربر الوسيلة  وهو اقتصاد ال يخضع للرقابة الحكومية، وال يعرت 
بالترشيعات والقوانني السارية، وال تدرج نتائجه املالية ىف الحسابات القومية، وال يقوم بسداد أى رضائب 
أو رسوم للدولة، رغم استفادته من الخدمات املقدمة لغريه من قطاعات الدولة، والعمل فيه يتم بسهولة؛ 

أوليه محلية، تعتمد ىف الغالب عىل  لكونه ال يحتاج إىل أى إجراءات أو معامالت، وأكرث مدخالته مواد
العنرص البرشى، وأسواقه قليلة التنظيم، شديدة املنافسة، مهارات العاملني به تكتسب بالخربة ومامرسة 

 العمل.

واقتصاد الظل إذا تعامل ىف سلعة مجرمة االستخدام كاملخدرات، يسمى باالقتصاد األسود، وإذا تعامل ىف 
دأ، كاملحالت غري املرخصة والدروس الخصوصية، سمى االقتصاد غري سلع مسموح بها من حيث املب

الرسمى، واألثنان يطلق عليهام اقتصاد الظل، وجوهر التفريق بني االقتصاد الرسمى واقتصاد الظل: 
 التنظيم، والقانونية، أى عالقة املرشوع بالدولة.
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العبء الرضيبى عىل محدودى الدخل؛  ومع زيادة حجم اقتصاد الظل ىف الدولة التى ترعى الفساد، يزداد
لكون العاملني ىف ذلك االقتصاد ال يتحملون بأى أعباء رضيبية، ويستفيدون بكافة الخدمات املتاحة ىف 

، ما عليها من أعباء رضيبية ورسوم وهنا ينتقل العبء الرضيبى كامال لفئتني: األوىل امللتزمة بسداد ،الدولة
رائب التى كان يجب تحصيلها من ـالدخل، التى من املفرتض أن تستفيد من الض والثانية محدودى

املستفيدين من اقتصاد الظل، كام يزداد التهرب الرضيبى، بسبب إحساس من يؤدى ما عليه من رضائب 
 بالغنب الرضيبى.

ر فيها ـنتشا، ىف الدول املوعدم وجود رقابة وضبط لألسواق، وتقاعس األجهزة الرقابية عن أداء دوره
؛ يعمل عىل تنامى وزيادة حجم اقتصاد الظل، عالوة عىل أن ضعف معدل النمو االقتصادى، يجعل الفساد

االقتصاد املحىل غري قادر عىل توفري فرص عمل للقادمني إىل سوق العمل، سيام مع تزايد نسبة النمو 
قل ثالث أمثالها، الستيعاب القادمني السكاىن، والتى من املفرتض أن يكون معدل النمو االقتصادى عىل األ 
 لسوق العمل، ومن هنا يتجه الكثري منهم إىل االقتصاد غري الرسمى.

 ويتسبب انتشار اقتصاد الظل إىل آثار اقتصادية بالغة عىل مسرية التنمية املستدامة، منها:

قومى، وزيادة تهريب األموال مام يؤثر عىل معدل االستثامر، ويؤدى النخفاض معدل منو الدخل ال 
 معدل التضخم.

عدم صحة البيانات واملعلومات الالزمة العداد الخطط السنوية؛ مام يرتب سوء تخصيص املوارد، وسوء  
وقرارات اقتصادية غري صائبة، مام يحول دون تحقيق كافة مستهدفات خطط  ع الدخل القومىتوزي

 التنمية املوضوعة.

رف، ومع انخفاض تكلفة السلعة ىف ـالتأثري سلبا عىل عنرص املنافسة الحرة ىف األسواق وأسعار الص 
االقتصاد غري الرسمى وضعف جودتها، يتحقق مبدأ أن السلعة الرديئة تطرد السلعة الجيدة من 

قتصادية ريبى الغاية التى وجد من أجلها ويؤدى ذلك ملزيد من الضغوط اال ـالسوق، ويفقد النظام الض

روعات البنية ـعىل العاملني ىف القطاع الرسمى، ويستفيد القطاع غري الرسمى بثامر التنمية ومش
 األساسية املوسعة التى تهتم بها التنمية املستدامة، دون تحمل أعباء ذلك.

عالجية، كان آثار سلبية عىل الصحة العامة، مام يكلف خزانة الدولة واملواطنني عىل حد سواء نفقات  
 ميكن تجنبها.

 

تسعى مرص كغريها من الدول النامية إىل جذب االستثامرات األجنبية، باعتبارها وسيلة مالمئة نحو التمويل 
، مبا الوطنيةروعات ـوالتكنولوجية للمش املحىل، واملساهمة ىف تحسني وزيادة القدرات الفنية واإلدارية

يدعم هدف التنمية الشاملة، من منو الناتج املحىل اإلجامىل، وتحسني هياكله وقدرته عىل املنافسة ىف 
األسواق العاملية، لتحسني مستوى امليزان التجارى بزيادة حجم الصادرات، إال أن االستثامرات األجنبية 

 تنظر بعني االعتبار إىل مناخ االستثامر ىف الدولة.
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وجود نسب عالية من الفساد اإلدارى معوقا رئيسا لجذب االستثامرات األجنبية واملحلية، مام يؤثر  ويعد
سلبا عىل النمو االقتصادى، فأى مستثمر جاد يتجنب البيئة التى يشيع فيها الفساد، والتى تشوبها الريبة 

احتيالية؛ ليتمكن من تنمية وعدم الوضوح، ألنه يضطر إىل دفع رشاوى وعموالت واستخدام طرق التوائية و 
، فض حجمه، مام يحد من العرض الكىلاستثامراته واملحافظة عليها، مام يرفع تكلفة االستثامر وبالتاىل ينخ

 (.2011 الذى يعمل بدوره عىل خفض معدل النمو االقتصادى )الشمرى والفتىل،

امرات، مام يتسبب ىف هرب والفساد يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة، كرشط أساىس لجذب االستث
رؤوس األموال، وفشل التنمية االقتصادية وزيادة معدل البطالة، وإهدار املوارد، بسبب املصالح الخاصة ىف 
املرشوعات العامة التنموية، ومام يتسبب ىف عجز املوازنة العامة، عالوة عىل هجرة الكفاءات االقتصادية؛ 

 .(2009 وساطة ىف اختيار املناصب العامة )السكارتة،لغياب التقدير واستغالل املحسوبية وال

وقد ثبت وجود عالقة عكسية بني الفساد والنمو االقتصادى، من خالل استئثار الفئة املستفيدة من الفساد 
بالفائض االقتصادى، مام يؤثر عىل املوارد املتاحة، ويقوض برامج محاربة الفقر، فالفساد هو املعوق األول 

، وهى عواقب بدورها تفاقم الفقر، وتنرش حالة من عدم (Ades ,  Tela ,     1996)د من الفقر للتنمية والح

 االستقرار وعدم الرضاء العام.

روعات ـوالفساد يؤثر سلبيا عىل كفاءة االستثامر العام، لكونه يعمل عىل إضعاف مستوى الجودة ىف مش
البنية التحتية، بسبب انتشار الرشوة واملحسوبية، التى تزيد من تكلفة االستثامر، حيث يعترب املستثمرون 

من عدم األمان واملخاطرة، لعدم  ذلك الفساد مبثابة رضيبة خفية عىل أعاملهم االستثامرية، ويعدونه حالة
     االستقرار وصعوبة املنافسة، بسبب حصول بعض املستثمرين عىل مزايا تنافسية دون استحقاق لها 

مواصفات املنتجات املتاحة لألفراد،  ، وىف النهاية توجد حالة من االحتكار، وعدم األمانة ىف(2015)أبو العز، 
 مام ينعكس سلبا عىل املستهلك واألسواق، بسبب التضخم املستمر وعدم استقرار األسعار وغش املنتجات.

 

لك وإعادة توزيع الدخل مبا يخدم الطبقات الدنيا، ومع ذ ،من أهم وظائف الرضيبة متويل النفقات العامة
رائب املحصلة ـريبية منسوبا للناتج القومى منخفض، خاصة إذا استبعدت الضـيعد مقدار الحصيلة الض

من جهات مملوكة للدولة، كقطاع البرتول وقناة السويس والبنوك الحكومية، وتعد وزارة املالية خطة 

ريبية )موقع اليوم ـضرائب، وربطها بالنشاط االقتصادى، وتوسيع القاعدة الـطموحة لزيادة حصيلة الض
 .(2019 السابع،

يرتتب عىل الفساد يف مجال القطاع الرضيبي أثاراً خطرية، منها دفع البعض إىل تقديم إقرارات رضيبية و
رضيبياً غري حقيقي لهؤالء األفراد، وبهذه الطريقة يتمكنون بطريقة زائفة من إظهار مقدرة  تظهر وعاءاً 

منخفضة مقارنة مبقدرتهم الحقيقية، يف حني ال يستطيع املمولون األمناء تخفيض هذه املقدرة بنفس 
، ريبية األفقيةـالضعدالة الطريقة، فإذا عومل االثنان معاملة رضيبية واحدة، فإن هذا يعني إخالل مببدأ ال
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ومن جانب آخر  التي تقوم عىل أساس معاملة رضيبية متامثلة لألفراد ذوي القدرة املتساوية عىل الدفع. 
ي معاملة رضيبية مختلفة لألفراد ذوي القدرة ـفإن هذا يعد إخالالً مببدأ العدالة الرأسية، التي تقتض

النهاية إخالل الفساد مببدأ العدالة االجتامعية يف توزيع األعباء املختلفة عىل الدفع مام يرتتب عليه يف 
 .العامة

وإذا كان صانع السياسة املالية سيضع حجم اإليرادات الحكومية، ويخطط لحجم اإلنفاق الحكومي عىل 
 فإن السياسة االقتصادية لن تستطيع تحقيق ،أساس الطاقة الرضيبية الزائفة، ومع انتشار التهرب الرضيبى

ما ينشده املجتمع من أهداف مختلفة، سواء ما يتعلق منها بتحقيق النمو االقتصادي، أو متويل اإلنفاق 
العام، أو متويل الخدمات االجتامعية العامة أو الجديرة باإلشباع، التي مل يتم إشباعها بالقدر املرغوب 

بعض األهداف التي وعدت املجتمع  اجتامعياً. وأمام هذا الوضع تجد الدولة نفسها مضطرة إىل التخيل عن
 بإشباعها.

يرتتب عىل شيوع الفساد اإلدارى، عدم العدالة ىف توزيع منافع اإلنفاق الحكومى، حيث يستأثر بتلك 
ن الفئات املستهدفة من هذا اإلنفاق، وال أدل عىل ذلك ىف املنافع، الفئات التى ساهمت ىف الفساد، دو 

مرص من مشكلة عدم وصول الدعم إىل مستحقيه، واستفادة فئات من هذا الدعم تعد أصال غري مستحقة 
 له، ويحجب عنه الفئات املستحقة لذلك الدعم الحكومى.

أحيانا، حيث يوجه الجزء األكرب من اإلنفاق إىل احتياجات ال  عالوة عىل عدم ترشيد اإلنفاق الحكومى
تحظى بأولوية اإلنفاق العام، من وجهة نظر املجتمع، مع إغفال أنشطة وقطاعات اقتصادية هامة من 

 .(2015 خطة إنفاق الدولة )أبو العز،

اإلنفاق الحكومى، وترتفع تكلفة اإلنفاق الحكومى عن التكاليف املعيارية، عن طريق ترسية مرشوعات 
عىل ضعاف الكفاءة ىف تنفيذ تلك املرشوعات، وبأسعار أعىل من املفرتض الرتسية بها، وحجب من هم أكفأ 

)ساملان،  فنيا ىف تنفيذ تلك املرشوعات بسبب الرشاوى والعموالت التى تشوب طرق الرتسية املختلفة
2016.) 

ية التى تتكلف مبالغ ضخمة، بسبب الرشاوى وأيضا يضعف مستوى الجودة ىف مرشوعات البنية التحت
والعموالت، ويصعب تدارك ذلك إال بإنفاق مبالغ ضخمة مرة أخرى، وألهمية تلك املرشوعات لقطاع 

إىل تدىن مستوى املعيشة عن القدر املفرتض أن  ،عريض من املجتمع، يتسبب الغش فيها بسبب الفساد
 .واصفات قياسية منضبطة، والتى ال تتوافر مع بيئة الفساديكون عليه، ىف حالة إمتام تلك املرشوعات مب

ومن هنا يتضح أن اإلنفاق الحكومى املفرتض فيه أن يساهم ىف تحقيق عدالة توزيع الدخل، فإنه عىل 
، وارتفاع تكلفة اإلنفاق وانخفاض عائد اإلنفاق (2013 العكس يساهم ىف عدم عدالة توزيع الدخل )ابتهال،

)مستوى جودته( يعنى ىف النهاية تبديد للموارد االقتصادية املتاحة.
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ملوضح يؤدى الفساد إىل تخفيض اإليرادات العامة، وىف ذات الوقت زيادة النفقات العامة، عىل النحو ا
سلفا، مام يتسبب ىف تفاقم وزيادة العجز املزمن باملوازنة العامة، مام يؤثر سلبا عىل السياسة املالية 
للدولة، وتزداد األزمة تفاقم عند متويل العجز باإلصدار النقدى، فيزيد معدل التضخم، ويضطرب الوضع 

 .(2001 ازى،االقتصادي، وتتأثر التنمية االقتصادية )حج

كام يعمل الفساد عىل تحويل إيرادات الدولة التى من املفرتض أن توجه للخزانة العامة، إىل حوزة رعاة 
الفساد، بطرق مختلفة منها االستيالء عىل أراىض الدولة بأبخس األمثان، فتضيع مبالغ طائلة كان ميكن أن 

يقية، ىف األوقات التى تحقق أكرب عائد تستفيد منها الدولة، عند استثامر أو بيع تلك األراىض بأمثانها الحق
 .ممكن من ذلك، ويؤثر ذلك عىل خطط التنمية املوضوعة

ويتسبب الفساد ىف تبديد املوارد العامة عن طريق التعدى واالستيالء عىل أمالك الدولة، والبناء عىل 
الت موسعة إلزالة تلك األراىض الزراعية، وتهريب اآلثار، ىف غياب التواجد األمنى، وقد قامت الدولة بحم

 .التعديات، مام كلف الدولة أمواال كان ميكن تجنب إنفاقها

 

إذا كانت عدالة توزيع الدخل ليس لها معايري علمية محددة، إال أن التفاوت الصارخ أو الكبري ىف توزيع 
وجود طبقة تنعم بالرثاء والرثوات الضخمة، مع وجود طبقة وفئات أخرى ال الدخل والرثوات، املتمثل ىف 

 تحصل إال عىل حد الكفاف، ال يختلف عليه أحد ىف اعتباره منافيا للعدالة.

، ث تستأثر قلة عددية تنارص الفسادويعترب الفساد اإلدارى صاحب الدور األكرب ىف وجود ذلك التفاوت، حي
كنفه، مبستويات دخل مرتفعة ورسيعة، تعمل عىل تركيم ثروات ضخمة ىف فرتات زمنية  وتعيش ىف

محدودة، وهو ما يحدث تفاوت صارخ ىف مستويات املعيشة ىف دول الفساد اإلدارى، وتتسع الفجوة بني 
ات هذه الفئة التى تعيش ىف كوكب آخر، تاركة باقى فئات املجتمع تعاىن من غالء األسعار، وضعف الخدم

ر لها، ىف ظل تزايد الحاجات املستمر، بسبب تزايد معدالت ـالعامة، ومشاكل حياتية يومية ال حص
 التكنولوجيا والتطور التقنى الرسيع، الذى يتطلب مزيد من اإلنفاق اليومى.

وهنا تزداد طبقة محدودى الدخل ويرتفع الحد األدىن للمعيشة باستمرار، وتستحوز الفئة املسيطرة عىل 
رورة، الستقطاع جزء من الدخل والرثوة ـبة كبرية من الدخل والرثوة، إىل أن ينتهى بها الحال بالضنس

را، أو استثامرات عقارية ىف ـاملحلية، وتحويلها إىل دول خارجية، ىف صورة مدخرات بنكية، خاصة ىف سويس
فساد اإلدارى، وتغيري املسار دول أجنبية، وهو ما يعود مبزيد من الفقر، وضعف القوى الرشائية ىف دول ال

الطبيعى لالستفادة من ثروات ودخول تلك البالد، عن طريق تنشيط اإلنتاج والعرض، أو استخدامها ىف 

 استثامرات داخلية.
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والفساد يحد من املنافسة املرشوعة بني أشخاص القطاع الخاص، لتفضيل من يتعامل مع املفسدين عىل 
واألسعار  لحر املعتمدة عىل املنافسة، ىف تقديم أفضل الخدماتغريه، مام يعطل أسس االقتصاد ا

، تؤدى بعدها الحتكار منتجات وخدمات بعينها، من (2012، ، وترى منافسة صورية )القطرىوالعروض
 .الرشاوى والعموالت، مام يزيد درجة تفاوت الرثوة ومستويات الدخل أصحاب النفوذ ودافعى

 

أغلب الدول تحدد سعر رصف لعملتها الوطنية مقابل العمالت األجنبية األخرى. وتحاول هذه الدول أن 
بالثبات عىل األقل لفرتة معينة، حتى تتمكن من إجراء اإلصالحات االقتصادية املحددة يتسم هذا السعر 

التي ترغب يف تحقيقها، ولكن مامرسات الفساد يف سوق الرصف األجنبي، يرتتب عليها انقسام هذا السوق 
رف ـالصرف األجنبي، ويتميز هذا السوق بندرة يف ـإىل سوقني: سوق رسمي يسوده السعر الرسمي للص

رف، أعىل من السعر الرسمي، ـاألجنبي مقارنًة بالطلب. وسوق غري رسمي يسوده سعر غري رسمي للص
 ويتميز هذا السوق بالحركة والنشاط يف رشاء العرض املتاح من النقد األجنبي.

كات التي ر ـأما سوق األوراق املالية فاملفرتض أنه يقوم عىل الشفافية يف إتاحة املعلومات، املتعلقة بالش
تطرح أوراقاً يف األسواق املالية، سواء تعلقت هذه املعلومات بامليزانية الختامية، أو بالنسب املالية التي 
تعكس الوضع الحقيقي لنشاط الرشكة، ومدى قدرتها االئتامنية ونحو ذلك. ولكن يرتتب عىل انتشار 

لب األحيان، وإعداد حسابات لألرباح الفساد انتهاج إجراءات محاسبية غري حقيقية، بل ومضلله يف أغ
والخسائر تعكس وعاءاً رضيبياً منخفضاً، بغرض تخفيض األعباء الرضيبية، وحسابات أخرى تظهر معدالت 

 مرتفعة للربحية تنترش يف أسواق املال، بقصد الرتويج لالكتتاب يف أوراق هذه الرشكات.

وراق املالية، حيث بعد فرتة زمنية معينة من إدراج مام ينجم عنه يف النهاية تضليل للمستثمر يف هذه األ 
األوراق املالية لهذه الرشكات يف البورصة، وتداولها من عدد كبري من املستثمرين املاليني، يحدث انهيار 
ألسعارها، بسبب عدم املصداقية، والتعامل بوجهني مختلفني، وغياب الشفافية والوضوح، كآثر طبيعى 

 دولة محل تلك املعامالت.للفساد املوجود ىف ال

أما بشأن صناديق االستثامر، فهي تستند عل مبدأ أن الجمهور غري املرصيف، وخصوصاً معظم أفراد القطاع 
العائيل ليس لديهم املعرفة الفنية الكافية لتقييم جودة األوراق املالية، ليك ميكن املقارنة بينها، وبالتايل 

وراق، التي تعطي عائداً أعىل يف ظل مستوى معني من املخاطر. اختيار أفضل محفظة مالية من هذه األ 
وبالتايل يقوم صندوق االستثامر بتعيني خرباء ماليني، لديهم املقدرة يف تقويم مقدرة األوراق املالية، نيابة 

جعل  عن األفراد املستثمرين، لتلبية رغباتهم املختلفة من االستثامر ىف تلك األوراق، بحيث يتم ىف النهاية
 املخاطر املرتتبة عىل االستثامر ىف هذا الصندوق، عند حدها األدىن.

إال أن الفساد الناشئ عن اتفاق القامئني عىل تلك الصناديق، وأصحاب رشكات معينة، للرتويج ألوراقها 
وهو ما يدفع املتعاملني مع تلك األسواق، إىل رشاء أسهم وسندات تلك  ،املالية، لرتتفع سعر تلك األوراق
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مام يجعل تلك الرشكات تحقق مكاسب ضخمة، نتيجة االرتفاع الوهمى ألسعار أوراقها املالية،  ،الرشكات
ثم تنخفض بعد ذلك أسعار تلك األوراق، حتى تصل إىل أسعارها السوقية الحقيقية، مام يتسبب ىف خسائر 

لعدد كبري من أفراد صغار املستثمرين، وهو ما يحدث كثريا ىف الدول الحاضنة للفساد، مام يخلق  فادحة
 مضاربات غري مرشوعة داخل البورصات املالية، ويؤثر سلبيا عىل االقتصاد القومى.

ة، ومن هنا نرى أن للفساد آثارا اقتصادية مدمرة عىل املجتمع تعوق مسرية التنمية املستدامة املستهدف

وعجز ىف ميزان  ،تتمثل ىف: إعاقة النمو والتقدم االقتصادى، وعدم الوفاء بالحاجات األساسية للمجتمع
املدفوعات، وتفاقم عجز املوازنة العامة، واضطرار الدولة لالقرتاض؛ لسد العجز، مام تتفاقم معه آثاره، 

احر وبغضاء وهمجية وتطاحن وتزداد حدتة، لعدم القدرة عىل سداد الديون، بخالف إحداث فوىض وتن

   بني أفراد املجتمع، بسبب اإلخالل مببدأ العدالة االجتامعية ىف توزيع األعباء العامة، فرتى تفاوت صارخ 
ىف الدخل والرثوة بني أفراد من ذوى املؤهالت واإلمكانات املتساوية، وهو الناشئ عن سوء تخصيص املوارد 

 د البرشى، الذى تتحكم الوساطة واملحسوبية ىف توظيفه.وبصفة خاصة املور  ،املتاحة للمجتمع

ظاهرة اقتصادية أو غري اقتصادية، يجب أن تكون من منطلق أسباب ظهورها، وتكون  إن معالجة أى
، تمعية التى متت فيها هذه الظاهرة، وتراع الظروف املج(الحلول منسجمة مع عنارصها الداخلية )حيان

ثال وىف الدول املتقدمة التى ال تسمح بتفىش ظاهرة الفساد، تكون املعالجة تقدمية ىف مهد الظاهرة، م
ل، واستقالة اري 2360استقالة وزير الخارجية الياباىن السيد سجى مايهار، عقب تلقيه هدية مببلغ يعادل 

ريال عىل غداء من البيتزا، بعد تحميل الفاتورة عىل  518وزير الهجرة الكندى، بسبب انفاقه ما يعادل 
 .جذرية دول انترش فيها الفساد يجب أن تكون الحلول ولكن ىف ،(2012  اللطيف،)حساب مكتبه 

ويوجد عدد من األساسيات التى يجب أن نفطن إليها، ونعمل عىل تنفيذها فورا، إذا أردنا بالفعل إيقاف 
شبح الفساد، والسري ىف االتجاه نحو القضاء عليه، أو عىل األقل الوصول به إىل أقل حد أدىن ممكن، 

متامسكة تبغى النجاح ملكافحة الفساد، يجب أن تكون متكاملة: سياسية وعموما أى اسرتاتيجية 
(، ويكون لها 2007واجتامعية وإدارية واقتصادية ووقائية، ثم قانونية عقابية ىف نهاية املطاف )عبد املنعم، 

ادة ومجتمع مدىن قوى مع شفافية الدولة، وسي  أربع ركائز: التنمية االقتصادية، واإلصالح الدميقراطى،
 .(Zahra, 1993)حكم القانون

وال غنى عن تضافر الجهود لعمل حملة إعالمية مستمرة، تشارك فيها كافة مؤسسات املجتمع للتنبيه 
لخطورة الفساد، عىل أن تشارك فيها كل من الكنيسة واملسجد، واملدرسة، والصحف املقرؤة واإلعالم 

الجتامعى، عىل أن تدمج موضوعات مكافحة الفساد املسموع واملريئ، وخطبة الجمعة، ووسائل التواصل ا
ضمن املقررات الدراسية املقررة عىل جميع املراحل التعليمية بدء من املرحلة االبتدائية حتى املرحلة 

روع قومى يهدف ملكافحة الفساد، وتطهري ـ، مبعنى أن يتم اإلعالن عن مش(2016)اسامعيل، الجامعية 
 ونفرق ما بني األدوات االقتصادية وغري االقتصادية كل منهام ىف بند مستقل.املجتمع من سوءاته وبراثنه. 



  2019 يوليو – الثالثالعدد  -( 56املجلد ) – ©مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية  
 

 
61 

بشتى الوسائل، وبخطة واضحة وشاملة،  يجب أن تكون الدولة جادة ومرصه عىل مجابهة الفساد اإلدارى
ونشري إىل نقاط هامة ىف هذا الشأن، تعد من قبيل الحلول واالقرتاحات غري االقتصادية؛ ملواجهة ومكافحة 

 الفساد اإلدارى، املنترش ىف جنبات املجتمع اإلدارى املرصى، نستعرضها تباعا:

ية بالنسبة لكل إنسان، الضامنة الحقيقية لنجاح أي نظام رقايب يُبنى، مع دعم يعد مفهوم الرقابة الذات
 .(2000 وتحرير األذهان من األفكار التى تعد مصدر للسلوك املنحرف )األزهرى، الوعي

وميكن من ناحية عملية وضع مدخل كامل ألخالقيات الوظيفة العامة، ومدونات سلوك يلتزم العاملون بها، 
فيام ال ينفع مع فرض االلتزام مبواعيد العمل الرسمية وساعاته كاملة، دون تضييع الوقت أو توجيهه 

لتهرب من املهام املوكلة ، وعدم التغيب دون عذر قانوىن أو أجازة رسمية  وعدم ا(1987 العمل )رفاعى،
للعامل، وزرع اإلخالص والوالء والحرص الكامل عىل مجتمع العمل، وتحقيق مصلحته التى هى من قبيل 
املصلحة العامة، وعدم إهدار املوارد العامة بأى صورة كانت، واالتقان لكل مهمة توكل للعامل، وتقديس 

              عدم إساءة السلطة املمنوحة للعاملبيئة العمل، وعدم استخدامها لتحقيق مصالح خاصة، و 
 .(2016 )عبد الرحمن،

وهو ما يجب زرعه ىف األطفال منذ مرحلة التعليم األساىس، وتعليمه والرتكيز عليه لجميع العاملني بالجهاز 
حالة عدم االلتزام به، حتى ال تكون قدوة  واستبدالها عىل الفور ىف ،اإلدارى، وفرضه عىل القيادات اإلدارية

سيئة ملرؤوسيها، ولكون القدوة الحسنة ىف هذا الشأن لها تأثري بالغ، ىف إصالح من يعمل تحت رئاستها، 
وعموما العمل بكافة الوسائل عىل تغيري ثقافة املجتمع لألفضل، لتتفق مع القيم واملبادئ التى تجعل 

 .عامرة األرض ثقافة عامة سائدة

 

يتعني تشديد العقوبات عىل الوساطة واملحسوبية، مبجرد التوسط دون اشرتاط تحقق الفائدة الخاصة التى 
، واعتبار الفساد اإلدارى عامال ذا أهمية (1435 )املغرىب،كان يرجوها مستخدم الوساطة أو املحسوبية 

كافة اإلجراءات القانونية من إلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز، أو غري ذلك من  وسببا كافيا التخاذ
 ( التى نشأت عن جرمية وساطة أو محسوبية غري رشعية.2004 اإلجراءات الالزمة )البرشى،

وهى بداية الزمة لتغيري ثقافة مجتمع اتجهت عقيدته نحو التوريث، ثم توعية املواطنني مبكانة وقدسية 
يجب أن يندب إليه أكرث املتقدمني إىل الوظيفة كفاءة  ،العامة، التى تعد تكليف وليس ترشيف الوظيفة

وأن كل مؤسسة أو جهة حكومية ليست حكرا عىل العاملني بها وذويهم، وتوخى الدقة ىف اختيار  ،وأمانة
ليها بطرق غري مرشوعة القامئني عىل إدارة املال العام، ومصادرة كافة أموال املسئولني التى يتم الحصول ع
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، حتى تنترش القدوة الحسنة بني العاملني، فتنضبط معايري االختيار والتعيني، ويحرص (2000 )األزهرى،
 العاملون مرة أخرى عىل التعلم وبذل الجهد ىف العمل.

عمل، ومن أهم اإلصالحات األساسية التى يجب الرتكيز عليها، إحالل مفهوم العدالة واملساواة ىف بيئة ال
محل مفهوم الوساطة واملحسوبية، وإحالل مفهوم الكفاءة والعدالة محل مفاهيم املحاباة واملجامالت 

 األرسية، ونبذ أفكار التطرف والتعصب واالضطهاد الدينى.

 اآلليات والحلول االقتصادية، نعرضها تباعا:بجانب اإلجراءات والحلول السابقة، يوجد عدد من 

 

     إن زيادة عدد العاملني ىف اقتصاد الظل مرتبط بعدة عوامل، أهمها عدم تناغم القوى العاملة التى 
             رورة تدريب وتأهيل اليدـتتوجه لذلك االقتصاد، مع متطلبات سوق العمل الرسمى، وهنا من الض

                       العاملة وتشجيع البحث العلمى، واستيعاب هذه القوى العاملة من خالل االقتصاد الرسمى
(، وتوجد تجربة رائدة ىف ذلك، وهى تجربة الصني التى نظمت الصناعات mafhoum)حيان، موقع 

توعبت كم هائل من العاملة تحت عباءة املنزلية، وأضفت عليها التخصص، والتنظيم الرسمى، حتى أنها اس

جيد، وقرارات اقتصادية صائبة، لدقة املعلومات املتاحة للدولة،  االقتصادالرسمى، مام رتب تخطيط
والقضاء عىل االقتصاد غري الرسمى، الذى أصبح يشكل نسبة ضئيلة، ذات تأثري ضعيف عىل االقتصاد 

 القومى.

دعيم الجهات الرقابية، وتقديم حوافز ىف البداية لتحويل االقتصاد كام يجب بسط الرقابة عىل األسواق، وت
روعات ـ، بإعفاء مش2018غري الرسمى إىل رسمى، ومثال ذلك مبادرة رئيس الجمهورية ىف مرص ىف مايو 

رائب ملدة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها واالنضامم إىل دائرة االقتصاد ـاالقتصاد غري الرسمى من الض
ان ذلك غري كافيا حيث يجب أيضا التعهد بتقديم مزايا متويلية وتسويقية وتسهيالت الرسمى، وإن ك

رضيبية وحوافز تأمينية للعاملني باالقتصاد الرسمى بعد مهلة الخمس سنوات، تشجيعا وحافز لهم 

 روق،ـلالنضامم لالقتصاد الرسمى، وكذلك تشديد العقوبات واإلجراءات ملن ال ميتثل لذلك )موقع الش
24/6/2018). 

كام يجب تنشيط أجهزة الرقابة ودعمها؛ لتقوم بحرص شامل ملناطق االقتصاد غري الرسمى؛ إلجبارها عىل 
 العودة إىل مضامر االقتصاد الرسمى، وميكن أن يتم ذلك بطرق متعددة.

 

ميكن االستعانة بروشتة البنك الدوىل، لضبط حجم الجهاز اإلدارى، وترشيد نفقات األجور، والتى متثل أكرب 
وحذف  ـربند ىف املرصوفات باملوازنة العامة، وقد آشار البنك إىل عدة حلول ىف هذا الصدد منه: حص
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شاغرة، والحد من العاملة املؤقتة األسامء غري املوجودة فعليا ىف الجهاز الحكومى، والتخلص من الوظائف ال
واملوسمية، وتجميد التعيبنات، والتوقف عن الرتقيات التلقائية، وتقديم حوافز لرتك الخدمة مبكرا للعاملة 

 .(WB, 2009) الزائدة، وتفعيل فصل املوظفني املقرصين من الخدمة

قوانني العمل، بعد اإلفراط ىف حامية املراكز القانونية  كام ميكن لتحجيم الجهاز اإلدارى، إعادة التفكري ىف

املستقرة التى يكتسبها العاملون بالتعيني ىف الجهاز اإلدارى، ووضع نظام إلعانات البطالة، والذى أحيانا 
يكون أوفر للحكومة ىف النفقات من ضم عاملة للجهاز اإلدارى، دون وجود فرص عمل حقيقية لهم، 

 (1991 ة مؤقتة لحني توفري فرص عمل حقيقية )غانم،وتكون اإلعانة لفرت 

، وإدخال (2002 وىف مرحلة الحقة يجب تأهيل الجهاز الحكومى لالندماج ىف النظام العاملى )الواىل،
التكنولوجيا الحديثة والحاسب اآلىل ىف كافة اإلدارات والجهات الحكومية، سواء ىف تقديم الخدمات 

عمل داخل اإلدارات الحكومية وكذلك بناء قواعد بيانات قومية مرتبطة عىل الحكومية، أو ميكنة نظام ال
 مستوى مركزى.

 

يعنى التحول من موازنة البنود واالعتامدات إىل موازنة الربامج واألداء، التحول من السؤال عن ما تم إنفاقه 
مقارنة باملعتمد، إىل السؤال عن مدى جدوى اإلنفاق ىف تحقيق الهدف من االعتامد املاىل، وتطبيق 

عاملني مع األجهزة الحكومية وبني وتعميم نوافذ الحكومة اإللكرتونية للفصل الجسدى بني املواطنني املت
ى ـاملوظفني والوسطاء، ليصبح التعامل إلكرتونيا، وفقا ملنظومة إلكرتونية بسيطة ومعلومة للكافة؛ مام يقض

 عىل الرشاوى واملحسوبيات والنفوذ.

طوير خاصة وقد أثبتت تجربة الحكومة اإللكرتونية نجاحات كبرية ىف العديد من النامذج الدولية، كآلية لت
 )صربينة،مستوى الخدمات العامة للمواطنني، وكآلية ال غنى عنها ملكافحة الفساد ونرش مفهوم الشفافية 

 .، ومبا يعنى استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطور االتصاالت ىف خدمة العمل الحكومى(2014

بار الكم والكيف، من ويعد وضع معدالت أداء للموظف العام ىف الجهاز اإلدارى للدولة تأخذ ىف االعت
األمور ذات األهمية البالغة ىف ضبط األداء، وتفعيل انتاجية اإلنفاق الحكومى، واملساهمة الفعالة ىف 
تحقيق سياسات وخطط التنمية االقتصادية، ويهدف وجود معدالت لألداء التأكد من تحقيق األهداف 

 (.2016اريخ معني )عبد الرحمن، املوضوعة، ومعرفة املركز املاىل واالقتصادى للمنظمة ىف ت

يقصد بالشمول املاىل إتاحة واستخدام كافة الخدمات املالية ملختلف فئات املجتمع، من خالل القنوات 

رفية؛ لتجنب ـالرسمية مبا ىف ذلك الحسابات البنكية وخدمات التمويل واإلئتامن وكافة التحويالت املص
لجوء البعض إىل القنوات غري الرسمية، التى ال تخضع للرقابة، ومرتفعة التكلفة نسبيا، مام يرتب سوء 

 (.2015استغالل االحتياجات املالية واملرصفية ملن يلجأ لذلك )املصارف املركزية، 
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اره يفصح عن حجم ويعد الشمول املاىل من أدوات ضبط السياسة النقدية واملالية ىف الدولة، باعتب
مام يتيح فرصة الوصول إىل نتائج حقيقية عن أداء االقتصاد القومى، ومام  واتجاهات النشاط االقتصادى

 ميكن الدولة من اتخاذ السياسات املالية والنقدية املناسبة، لتحقيق األهداف املطلوبة.

تأثريا عىل اتجاهات السياسات النقدية، أثناء االضطرابات االقتصادية الناتجة عن  كام أن للشمول املاىل
صدمات العرض ىف االقتصاد، حيث أن السياسة النقدية تركز عىل االستقرار ىف معدالت التضخم عىل 

سبة حساب تقلبات الناتج القومى، عندما تكون نسبة املشمولني ماليا كبرية، بينام عندما تنخفض تلك الن
 .(2018تركز السياسة النقدية عىل االستقرار ىف معالت الناتج القومى عىل حساب تغريات التضخم )عىل، 

القسم األول ملفهوم الفساد اإلدارى وعنارصه وتصنيفاته، وأسبابه سواء العامة أو  بعد أن عرضنا ىف
االقتصادية، ثم عرضنا آلثاره عىل التنمية املستدامة ووسائل وأدوات مكافحته كإطار نظرى للدراسة، نعرض 

 من خالل التعرض للعنارص التالية:ىف هذا القسم الدراسة التطبيقية عىل مرص 

 الفساداإلدارى ىف مرص وأسبابها.ظاهرة  

 آليات تأثري الفساد اإلدارى عىل التنمية املستدامة. 

 وسائل وأدوات مكافحة الفساد اإلدارى ىف مرص. 

 نتناول تلك الظاهرة ىف مرص من خالل تحديد حجمها ثم الحديث عن أسباب الظاهرة ىف مرص:

 

من املالحظ عىل الفساد اإلدارى ىف مرص، عدد من السلبيات ىف سلوك العاملني انترشت ىف كافة القطاعات 
وأكرثها شيوعا وفقا ألهميتها: عدم احرتام وقت العمل، واملحسوبية، والرشوة، والتسويف ىف  ،الحكومية

واإلرساف ىف استخدام املوارد. وأهم أسباب تفىش تلك السلبيات: االفتقار  ،قضاء مصالح الناس، والعموالت
لقوانني املتعلقة بانجاز العمل وكرثة ا ،إىل القدوة الحسنة ىف بيئة العمل، والتمييز ىف املعاملة بني األفراد

( وعدم وضع الرجل املناسب ىف املكان املناسب، والتضخم 38-2006،35 وعدم وضوحها أحيانا )عباس،
)عبد  الوظيفى، وقصور أنظمة الحوافز املعمول بها، وعدم التحديد الواضح للسلطات واملسئوليات

 .(2016الرحمن، 

مركز يدعى أنه مركزا بحثيا متخصصا ىف مجال مكافحة الفساد وقد بلغ الفساد اإلدارى حدا، ظهر معه 
اإلدارى، وأنه تابع ملجلس الوزراء، يختص بعمل احصائيات ونتائج حول حجم الفساد ىف الجهاز اإلدارى 
للدولة، مع إصدار كارنيهات عضوية به لعدد كبري من الشخصيات العامة والسياسية املرصية، وقد استطاع 
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ذلك تحصيل مبالغ مالية كبرية، ثم تبني بعد ذلك أنه مركز وهمى، يسعى لتحقيق مكاسب  املركز من وراء
 .(2016 مالية غري رشعية )يارس،

، 23/1/2019تقييم ذات املنظمة، والصادر عنها يوم األربعاء  تراجع تصنيف مرص ىف 2017بينام ىف عام 
دولة، وقد أعلنت املنظمة ىف تقريرها أن الدول العربية مل تكن أحسن  176من ضمن  117لتحتل املرتبة 

حاال من مرص، إال أن ثالث دول اتخذت خطوات جادة نحو محاربة الفساد، هى األردن ولبنان وتونس، 
مازاالت تحتاج مزيد من اإلرادة السياسية الحقيقية، ملواجهة الفساد وعمل تغيري حقيقى بينام باقى الدول 

 .(2019 وجاد عىل أرض الواقع )موقع مرصاوى،

وقد كانت الجهة األوىل التى لها السبق ىف مرص وال زالت، ىف كشف وقائع فساد عديدة، هى هيئة الرقابة 
، من رئيس مجلس الوزراء إىل رئيس 2017ل قانون الهيئة عام اإلدارية، خاصة بعد نقل تبعيتها عند تعدي

الجمهورية مبارشة، حتى أنها ضبطت فساد أرفع املناصب القيادية ىف الدولة، أمثال املحافظني والوزراء، 
؛ لإلبالغ عن أى حاالت فساد (16100وكبار رجال القضاء، أثناء مامرستهم لعملهم وأطلقت الخط الساخن )

 .طبع مل يكن ذلك مسموحا به ىف العهود السابقةإدارى، وبال

،  2016وال يخفى عىل أحد قضية الرشوة الشهرية املقيدة ضد مدير عام املشرتيات مبجلس الدولة نهاية عام 
          رية، والتى قبض فيها عىل أهم شخصية قضائية ـالتى ضبطتها هيئة الرقابة اإلدارية بتحرياتها الس

الذى انتحر ىف محبسه ىف اليوم التاىل للقبض  -املستشار وائل شلبى -مني عام املجلسىف املجلس، وهو أ 
، بعد التحقيق معه ملدة ست ساعات متواصلة من نيابة أمن الدولة العليا، والتى 2/1/2017عليه وتحديدا 

من املجلس، بعد منعته من الترصف ىف أمواله، وألقت القبض عليه ىف اليوم التاىل مبارشة لتقديم استقالته 
أن أعلن املجلس أنه ال يتسرت عىل أى فساد، أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه سيتم فحص كافة 
املستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها املجلس، ىف الخمس سنوات املاضية؛ للوقوف عىل مدى 

 .(2/1/2017 مطابقتها للقانون )موقع اليوم السابع،

يرتك أنشط الجهات الرقابية ىف مرص، وهى هيئة الرقابة اإلدارية، املنوط بها مراقبة كافة بل أن الفساد مل 
% عىل حد تعبري  50-40الجهات والهيئات اإلدارية ىف مرص، حيث وصلت املحسوبيات داخل الهيئة من 

رغم أن الهيئة تفرض رقابة صارمة عىل أعضائها، تصل إىل حد مراقبة كافة أجهزة الهاتف  ،أحدهم
الشخصية للعاملني بالهيئة، وقد حدث وأن أقيل عدد من أعضاء الهيئة ألسباب يغلب عليها الفساد اإلدارى 

 .(2016)اسامعيل، 

ملتعلقة بالجهاز اإلدارى املرصى، الذى فتبلغ قضايا الفساد ا ،أما عن حجم الفساد اإلدارى ىف مرص إحصائيا
قضية،  195566عدد  2015مليون موظف، التى تم تداولها أمام هيئة النيابة اإلدارية، عام  6.1يضم حواىل 

 ،قضية مخالفات إدارية 82219قضية مخالفات مالية، و 69011قضية منها  205726عدد  2016وعام 
شكوى من املواطنني ىف ذلك العام، بينام عدد  54724ديم عدد بخالف تق ،والباقى قضايا مخالفات مسلكية

قضية  63222قضية مخالفات مالية، و 70828قضية منها  181221بلغ  2017القضايا املتداولة عام 
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شكوى ىف ذلك العام، وذلك  84532مخالفات إدارية، والباقى قضايا مخالفات مسلكية، وتم تقديم عدد 
 (.2018 ،صات )النيابة اإلداريةاملسائلة وانتشار الرشوة، وتضارب االختصابسبب شيوع اإلهامل وغياب 

% أو أكرث من املعونات الدولية ال تدخل خزينة الدولة، وإمنا يتحصل عليها كبار 30وتؤكد تقارير أن نحو 
رية ملواجهة ـورغم الجهود املبذولة بني الحني واآلخر من الدولة املص(. 2012املسئولني )عبد الفضيل، 

قابة اإلدارية، إال أنها مل تتمكن ، خاصة من جانب هيئة الر 2016/2017الفساد والتى تم تكثيفها منذ عام 

(: سياسات عامة 2012 من محارصة الفساد اإلدارى، أو تحجيمه، وذلك لعدة أسباب منها )اسامعيل،
جهازا رقابيا ىف  22متناثرة وغري متكاملة أو متوازنة وأحيانا متعارضة. األجهزة الرقابية يزيد عددها عىل 

أى تنسيق. شيوع ثقافة الفساد اإلدارى إلنجاز األعامل، وتالىش  مرص، متارس أدوارها ىف جزر منعزلة بال

 (.2016 الطبقة الوسطى أمام سطوة رأس املال )عارف،

% من موظفى الخدمة املدنية فاسدون إداريا، ىف  80أن  2013وقد آشار باروميرت الفساد العاملى لعام 
، بينام ورد Transparency International)  (2013 ,أجهزة الرشطة واملحاكم واملرافق واملصالح الخدمية

مليون شخص بالغ  50، أن 2016بتقرير الباروميرت حول الرشق األوسط وشامل إفريقيا شامال مرص عن عام 

% من 50وبواقع  ،يضطرون لدفع رشاوى من أجل الوصول إىل خدمات أساسية يستحقونها ،ىف املنطقة
 (.2016 يث باتت الرشاوى أمرا اعتياديا )منظمة الشفافية،، ح2015عينة االستقصاء ىف مرص عن عام 

ر ـوقد وصل األمر أن بعض املثقفني يؤكد ترصيحا ال تلميحا، وبشكل غري مسبوق، أنه ال توجد ىف مص
صوره وأشكاله دميقراطية حقيقية وغياب الدميقراطية يعد بيئة خصبة الزدهار الفساد اإلدارى بكافة 

؛ مام يعكس آثارا اجتامعية سلبية عديدة عىل املجتمع، منها ضعف االنتامء، وتعد (7/2/2017 )األبيض،
 فرصة مواتية النتشار اإلرهاب، وعدم وضوح مفهوم املواطنة، وزيادة األحقاد بني الناس.

ويرى الباحث عىل ضوء ما ينرش ويعلن عن قضايا الفساد ىف مرص أن الساحة املرصية تحتوى عىل كافة 
نواع وتصنيفات الفساد السابق التعرض لها ىف القسم األول، فقد احتوت عىل تسهيالت الحتكارات أ 

ر ىف املحليات، وانهيار ـمتعددة، كحديد التسليح واألسمنت، واالستيالء عىل أراىض الدولة، والفساد املنتش
وانهيار صناعة النسيج، وغري العقارات املخالفة للمواصفات، وهدم الفيالت اآلثرية، وتزوير االنتخابات، 

 (.2013 ذلك الكثري )دويدار،

 

 

يالحظ الباحث من خالل املالحظة العلمية للواقع املرصى، أن كافة األسباب التى عرضنا لها ىف القسم األول 
، فعن ضعف الرقابة الذاتية يالحظ أن املجتمع املرصى عىل الرغم من وصفه متوافرة ىف املجتمع املرصى

، والتى كرث من اإللتزام بجانب املعامالتبالتدين، إال أن ذلك التدين يغلب عليه اإللتزام بجانب العبادات أ
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الت التى تتناول املنظور الدينى لقيمة العمل واتقانه والنهى عن الغش والفساد، وغريها من أمور املعام
 تعىل فكرة الرقابة الذاتية ابتغاء مرضات الله.

، متوافر أيضا ىف الثقافة املرصية وعن ثقافة إعالء املصلحة اآلرسية واألقليات الثقافية، نجد أن هذا السبب
 .، واستبداد الحكام عىل مر العصورولعل ذلك يرجع إىل ما مر به املجتمع املرصى من فرتات استعامر وقهر

حقية توريث الوظيفة العامة فاألمر أصبح جليا بتعمد أغلب املؤسسات العامة ىف مرص، وضع نسبة وعن أ 
، واملصالح العامة  بهذه املؤسساتكبرية من التعيينات والتعاقدات املؤقتة لحني التثبيت، من أبناء العاملني

كمؤسسات القضاء والرشطة حتى أصبح األمر أقرب إىل التوريث، وما زال يرتكب ذلك  ىف جهات سيادية، 
 (1997عىل وجه الخصوص )سليم، وآخرون، 

وعن املساس مببدأ استقالل القضاء عالوة عىل فلسفة التوريث الراسخة ىف عقيدة جميع الهيئات والجهات 
القضائية ىف مرص، والتى تعد شبهة فساد داخل منظومة القضاء ىف مرص، وهى من األسباب التى أدت إىل 

ليس بالقليل باملنظومة القضائية، من أبناء أعضائها، بعضهم ليس عىل املستوى املميز، الذى التحاق عدد 
ريعة ـكان ميكن أن يتم ىف حالة استبدالهم، مبن هم أعىل كفاءة وقوة، من أوائل كليات الحقوق والش

 مرص، الكليات املؤهلة لاللتحاق بالهيئات والجهات القضائية. والقانون والرشطة ىف

التابع ملجلس الدولة، بهيئة النيابة اإلدارية، وهو ما يعنى عدم  باإلضافة لعدم اتصال القضاء التأديبى
استفادة ذلك القضاء، بخربات أعضاء النيابة اإلدارية ىف التحقيق التأديبى، أسوة مبا يتم بني أعضاء النيابة 

العامة والقضاء العادى، وهو سبب جوهرى لحصول عدد كبري من العاملني املحالني إىل املحاكامت 
يبية عىل براءات أو أحكام ضعيفة، بسبب عدم خربة أعضاء املحاكم التأديبية ىف هذا املجال، والذين التأد

 ينتدبون سنويا للمحاكم التأديبية، من دوائر مختلفة تابعة ملجلس الدولة، ال عالقة لها بالتأديب.

يه العمل لفرتات طويلة سابقة، حيث كان هم عن افتقاد القدوة الحسنة لعل ما أدى إىل ذلك ما جرى عل
وكان لسياسات تفضيل أهل الثقة عىل أهل الخربة لتوىل املوظف اإلدارى ىف مرص أن يرىض رئيسه وميدحه، 

املناصب القيادية، أثر سئ بانتشار عنارص الفساد ىف أجهزة الدولة املختلفة؛ مام جعل من الفساد منظومة 
ضاء عليها بسهولة، ولعل ما يقوم به جهاز الرقابة اإلدارية من دور نشط ىف مرتابطة األطراف، يصعب الق

 .السنوات األخرية، يعد بداية لطريق اإلصالح والقضاء عىل رؤوس الفساد

وغياب املتابعة وبقاء القيادات لفرتات طويلة، فلعل الجهاز اإلدارى  وعن تعقد منظومة العمل اإلدارى
املرصى أكرث األجهزة تعقيدا ىف الدول النامية ؛ لكرثة اللوائح والتعليامت، بشأن إجراءات سري العمل 
 وتضاربها أحيانا كثرية، باإلضافة إىل تداخل االختصاصات بني الوزارات واألجهزة املختلفة، وغري ذلك من

 األمور التى تزخر بها الدراسات اإلدارية، ووسائل اإلعالم املختلفة.
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 750ماليني و6رى ـبلغ عدد العاملني ىف القطاع الحكومى املص 2015ففى عام وعن تضخم الجهاز اإلدارى، 
 ، وهذه نسبة تتعارض مع املعدالت العاملية بالنسبة لحجم السكان ىف(2016  ألف موظف )جهاز التعبئة،

الدولة، وتؤدى لكوارث متالحقة، منها عدم إمكانية الحصول عىل وظيفة مالمئة، لكون الرجل املناسب 
ويتم خلق مستويات مراجعة ال حاجة لها،  ليس ىف املكان املناسب، والعمل مقسم ومفتت دون داع، 

ل أغلب العاملني تُبطئ من العمل، وتقلل جودته، وتُوزع عالوات دون مناسبة؛ إلرضاء املوظفني، ويحص
 .(2016)عبد الرحمن، دون تقييم حقيقى لألداء  ،عىل تقرير امتياز

، ـرض الباحثني أن رجل اإلدارة ىف مصيالحظ بعوعن عدم االلتزام مببدأ التناسب بني السلطة واملسئولية، 
غالبا ما يلجأ إىل أعذار وأسباب تعفيه من املسئولية، مثل نقص اإلمكانيات واالعتامدات املالية، كام قد 

يلقى باملسئولية عىل غريه، بطرق متعددة، باإلضافة إىل ما يقوم به البعض بتوسيع اختصاصاته عىل 
 .(2000  حساب اآلخرين؛ ىك يعطى لنفسه أهمية زائدة. )عبد الوهاب وعثامن،

 22ر عديدة تصل إىل ـنجد أن الجهات والهيئات الرقابية ىف مصوعن االنفصال املؤسىس ألجهزة الرقابة، 
جهة، طبقا ملا أعلنته وزارة التنمية اإلدارية، أهمها الجهاز املركزى للمحاسبات، ومباحث األموال العامة، 

روع، والتفتيش املاىل ـ، وجهاز الكسب غري املشوالنيابة اإلدارية، والرقابة اإلدارية، ونيابة األموال العامة
واإلدارى بالجهات اإلدارية، ووزارة املالية، واملخابرات العامة، والبنك املركزى، وهو ما يتناقض مع نص 

 .(7)، التى تلزم الدولة مبكافحة الفساد 2014من دستور  218املادة 

، التى أعطته صالحية 2014عالوة عىل عدم تفعيل املادة الخاصة بالجهاز املركزى للمحاسبات ىف دستور 
ومع ذلك مل يتم  ،(8)الرقابة عىل األجهزة والتى تستلزم إخطار الجهات القضائية باملخالفات التى يكتشفها 

باستثناء هيئة الرقابة  -رقابية، وذلك لعدم تعديل قوانني األجهزة ال2019تفعيل تلك النصوص حتى عام 
وأهمها الجهاز املركزى للمحاسبات والنيابة اإلدارية ويجب عىل الدولة التنسيق بني األجهزة  -اإلدارية 
ملواجهة الفساد مجتمعة، وهو ما سيكون له وقفة، لوضع رؤية متكاملة ىف هذا الخصوص،  ،الرقابية

 ولة.لتوصيل حلقات االتصال املقطوعة عمدا من الد

قد عد البعض غياب الضبط الحكومى وضعف املؤسسات الرقابية السبب األهم وعن غياب الشفافية ف
 (.2012والرئيس ىف انتشار الفساد اإلدارى )عبد الجواد، 

مرص، إىل أربعة أسباب رئيسة،  وقد أرجعت مؤسسة الشفافية الدولية أسباب تفاقم الفساد اإلدارى ىف

بغض النظر عىل الحالة الدولية محل بحثها وتحليلها وهى: الفساد السياىس، وعدم وجود أو ضعف اإلدارة 

                                                             
 وتلتـزم .بـذلك املختصـة الرقابية واألجهزة املستقلة الهيئات القانون ويحدد ،الفساد مبكافحة الدولة تلتزم"  2014 مرص دستور من 218 املادة نص  7

 العامـة الوظيفـة أداء لحسـن ضـامنا ،والشـفافية النزاهـة قـيم وتعزيـز ،الفساد مكافحة ىف بينها فيام بالتنسيق املختصة الرقابية واألجهزة الهيئات
 عـىل وذلك املعنية، واألجهزة الهيئات من غريها مع باملشاركة الفساد، ملكافحة الوطنية االسرتاتيجية تنفيذ ومتابعة ووضع العام، املال عىل والحفاظ
 "    القانون ينظمه الذى النحو

 األخـرى والجهـات العامة، االعتبارية واألشخاص الدولة، أموال عىل الرقابة للمحاسبات املركزى الجهاز يتوىل." 2014 دستور من 219 رقم املادة نص  8
 " الختامية حساباتها ومراجعة املستقلة، واملوازنات للدولة العامة املوازنة تنفيذ ومراقبة القانون، يحددها التى
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السياسية الحقيقية الداعمة لسياسات مكافحة الفساد اإلدارى، وعدم وجود ضامنات حقيقية لحرية الرأى، 
 (2017ارية )حرت، وعدم استقالل أجهزة القضاء والرقابة اإلد

 

رى ىف جنبات ـ، القضاء عىل الفساد اإلدارى املستش2011يناير  25ال شك أن أحد أهم أسباب اندالع ثورة 
ال تكفى النصوص الدستورية وحدها لتحقيقها، ما مل يربهن  الدولة، وتحقيق العدالة االجتامعية، والتى
، وغياب دور املواطن، ىف إطار حالة التهديد (94-2016،61، الواقع العمىل عىل االلتزام بها )الجباىل

 الحياتية اليومية، التى بات يعيشها مع إرتفاع األسعار، واستغالل بعض التجار مشكالته وحاجاته اليومية
 (.2016)الجندى، 

وعدم وجود عالج جذرى وفورى ملواجهتها؛ سيتسبب ىف تأخر بل وعدم الشعور بنتائج النمو االقتصادى 
رى بدًء من ـرية، سيام بعد تحرير سعر الرصف للجنية املصـغري املسبوق ىف الحياة االقتصادية املص

الوصول إىل سوق ، ثم تخفيض الدعم عىل الوقود وغريه من السلع املدعومة، ىف طريق 2/11/2016
يواكب ما يحدث ىف الدول الكربى التى تقود العامل اقتصاديا، كام  ،يعمل بآليات منضبطة ،اقتصادى حر

يعد الفساد أحد أهم أسباب تعطيل برامج التنمية اإلصالحية عموما، وبرامج اإلصالح اإلدارى خاصة )وزارة 
 (.2008التنمية، 

 2/11/2016ر منذ ـال شك أن مصوعدم العدالة ىف توزيع الدخل القومى،  وعن ضعف األداء االقتصادى

تاريخ تعويم الجنية املرصى، قد عانت من ارتفاع عام ىف األسعار غري مسبوق، أدى إىل ظروف اقتصادية 
واجتامعية ىف غاية الصعوبة، وهو ما يصاحبه إفراط الغالبية ىف األنانية والفردية، وتنامى سطوة الفكر 

(؛ مام ساهم بدرجة ملحوظة ىف زيادة حجم الفساد، ألن الدخول 1973ادى عىل املجتمع )بدوى، امل
الحقيقية ألصحاب الدخول الثابتة سواء من العاملني ىف القطاع العام أو الخاص، تأثرت بشكل كبري ىف فرتة 

 وجيزة، بسبب انخفاض قيمة العملة املرصية، مقارنة بالدوالر والعمالت األخرى.

وذلك بسبب اعتامد املجتمع املرصى بشكل موسع عىل االسترياد، دون محاوالت جادة لزيادة حجم اإلنتاج 
املحىل الحقيقى ومن هنا اتسعت الهوة ىف طريقة توزيع الدخل القومى، عن طريق استفادة طبقة قليلة 

حقيقى بشكل العدد من سياسة التعويم، عىل حساب أغلب طبقات املجتمع، التى انخفض دخلها ال

 ملحوظ.

السنوات القليلة املاضية، حيث وصلت إىل أكرث من  وإذا كانت معدالت النمو قد تحسنت إىل حد كبري ىف
، إال أن املعدالت املستهدفة أكرب من ذلك بكثري، 2011%، عقب ثورة يناير/3% بعد أن كانت أقل من 5

لرفع نسبة منو الناتج املحىل اإلجامىل،  ،ولعل بقاء جذور الفساد من أسباب تأخر نجاح الجهود املبذولة
 وتحسني هياكله.
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عملية تقييم األداء لها ثالثة محاور: مدى إمكانية التطوير، م تطبيق معدالت لقياس األداء، فوعن عد
ومدى تحقيق الفاعلية مبقارنة النتائج املحققة باألهداف املرجوة، ومدى تحقيق الكفاءة ىف استخدام 

رية األخذ ـومية املص، وافتقار املؤسسات الحك(2016)عبد الرحمن، املوارد املتاحة داخل الجهاز اإلدارى 
بهذه املعايري، وتضخم حجم العاملة بها، سبب رئيس النتشار الفساد اإلدارى داخل الوحدات اإلدارية، من 
خالل تركيز ضغط العمل عىل عدد قليل من قوة الجهاز اإلدارى، وبقية العاملة دون عمل حقيقى، وىف 

متقارب بني العاملني داخل ذات الوحدة؛ مام يقىض عىل إمكانية تطوير العمل، بل  النهاية املقابل املادى
 وتزداد دامئا بيئة العمل سوء وعوارا.

وعن عدم التخصيص األمثل للموارد البرشية فأن اختيار شخص أقل أمانة وكفاءة من غريه ملنصب معني 

عصابة وفيهم من هو أرىض لله منه فقد خان فيه خيانة لله ورسوله، كام قال النبى )من استعمل رجال من 
، ولذلك عدم تطبيق هذه املعايري املوضوعية عند اختيار (6275الله ورسوله واملؤمنني( )الحاكم، حديث 

  ر ـسبب رئيس ىف الفساد اإلدارى الذى ينتش -هو ،القيادات اإلدارية، وتولية املناصب العامة بشكل عام
القطاعات الحكومية ىف مرص بنسب متفاوتة؛ مام يتسبب ىف إقصاء كفاءات وخربات عديدة إما عن  ىف

أو عن طريق هجرة تلك الكفاءات للخارج، لكون االختيار ىف الخارج يتم ىف دول  املناصب داخل مرص
 عديدة عىل أسس موضوعية، بعيدا عن املعايري الشخصية غري املوضوعية.

عايري لألداء ىف الوظيفة الحكومية، أفقد تقارير تقييم األداء فاعليتها، كقياس دورى كام أن عدم وجود م
 ألداء املوظف للواجبات واملهام املكلف بها.

نالحظ ما خلفته التكنولوجيا الحديثة من فساد أخالقى عىل  وعن سوء استخدام وسائل تطور التكنولوجيا،
رش للرذيلة، واستهالك أوقات الشباب الذى لديه طاقة وشباب مرصباستخدام مواقع إباحية، ون فتيات

جامحة، دون عائد أو فائدة عليهم، بل عىل العكس أرضت بصحتهم وأساءت معامالتهم مع أبائهم 
الذى كان موجودا قبل ظهور هذه  ،وأفسدت عىل كثري من األرس جو اآللفة والتواصل واملحبة ،وأمهاتهم

 الوسائل التكنولوجية الحديثة.

 للفساد اإلدارى ىف مرص آثار غري مبارشة عىل التنمية وآخرى تعد آثار اقتصادية مبارشة، نعرض لهام تباعا:

ر يستغلون مناصبهم ىف تحقيق مكاسب خاصة، ـتالحظ أن البعض من ذوى املناصب العامة ىف مص
متغافلني عن املصلحة العامة كهدف رئيس لتولية أصحاب تلك املناصب، سواء من كان منها بالتعيني أو 

لبعض اعترب الرشوة باالنتخاب، وهو ما يعد النواة األوىل ملا نراه من فساد ماىل وإدارى متشعب األركان، فا

التى شدد املرشع الجناىئ عقوبتها، حق مكتسب وجزء أساىس من دخله ال ميكن التفريط فيه، والبعض 
سيام املناصب الرفيعة منها ال  -اآلخر ظن أن تعيينه أكرب عدد من أهله ومعارفه ىف الوظائف العامة 
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حق من حقوقه املستمدة من منصبه، واجب عليه نحو ذويه، و  -كالقضاء والجامعات ووزارة الخارجية 
وهو ما يجعله يتمسك مبنصبه ألكرب فرتة ممكنة. مام يوجه عائد التنمية إىل فئات غري مستحقة عىل 

 حساب الفئات املستهدفة من خطط التنمية املستدامة.

ء املصالح إضافة إىل غياب دور دولة القانون واملؤسسات، مع انتشار املحسوبيات والرشاوى والنفوذ، وإعال 

الطبقة الوسطى الشخصية والفئوية الضيقة عىل املصالح العامة، نحو تعميق رأساملية املحاسيب وتغييب 
، وسطوة النفوذ واستغالل الوظيفة العامة واالتجار بها وعدم املساوة بني املواطنني، حيث (2012 )فرجاىن، 

تواصل مع أصحاب النفوذ، وغريهم من يحظى بعضهم بتسهيالت عديدة لقدرتهم عىل دفع الرشاوى، وال
الفقراء تنتهك حقوقهم، ويحرمون من الخدمات العامة، وهنا يصل بالفساد أن يشكل جرمية انتهاك 

 .(1993، حقوق اإلنسان )سالمة

ر سئ للغاية مبعيار ـبعمل استقصاء عن الفساد ىف مرص أكد جانب كبري من املستقصني عىل أن أداء مص
  2015/2016ر أعىل معدل ىف املنطقة ىف مدى انتشار الرشوة عام ـيث سجلت مصالفساد اإلدارى، ح

، التى تعد أهم أشكال الفساد اإلدارى ىف مرص، ومن أشهر األحكام القضائية ىف (2016 ،منظمة الشفافية)

، وكذلك الحكم عىل نائبة (9)مرص، الحكم عىل وزير زراعة سابق بالسجن عرش سنوات  رشاوى املسئولني ىف
رية ىف كافة ـومن اآلثار الهامة هجرة الكفاءات املص (10)عاما  12محافظ األسكندرية السابقة بالسجن 

هر الفساد املجاالت إىل الخارج، وانتشارها ىف دول العامل املتقدم، لعدم قدرتها عىل اإلبداع ىف ظل مظا
املنترشة داخل جنبات املجتمع املرصى، عالوة عىل تهريب اآلثار، واالستيالء عىل أراىض الدولة بأبخس 

 األمثان ومخالفات القطاع العقارى دون سداد مستحقات الدولة وغريه من أوجه الفساد.

نالحظ أن اآلثار االقتصادية عىل التنمية السابق اإلشارة إليها ىف الجانب النظرى متحققة أيضا ىف مرص، مع 
 مالحظة بعض اآلثار املتعلقة بالحالة املرصية عىل النحو التاىل:

بشأن ظاهرة االقتصاد غري الرسمى، عموما ال توجد ىف مرص معلومات دقيقة وموثقة، عن حجم هذا 
وعدد العاملني به، وإن كانت بعض الدراسات تحاول تحديد نسبة ذلك القطاع داخل االقتصاد االقتصاد 

القومى، وعموما تصل إىل نسب عالية، تنبئ بخطورة هذا الوضع الذى يشكل عبء عىل املجتمع، دون 

يد حجم فائدة تعود عليه من ذلك، وىف النهاية كلام ازداد حجم الفساد اإلدارى ىف املجتمع تنامى وتزا
االقتصاد غري الرسمى، وزادت أعبائه وآثاره السيئة عىل الطبقات الدنيا ىف املجتمع، والتى تعيش عىل حد 

 الكفاف.

                                                             
 رـعشـ بالسـجن عليـه حكـم الـذى سـعيد الـدين محـى مكتبه مدير إدانة القضية وتضمنت جنيها، مليون هالل صالح الوزير املحكمة غرمت وقد  9

    http//www.france.com/ar راجع جنيها، مليون نصف وغرامة سنوات
 املوافـق األربعـاء يـوم الخـامس، بـالتجمع املنعقـدة القـاهرة جنايـات 2017 لسـنة 4517 رقـم القضـية ىف الخوىل الحميد عبد سعاد عىل الحكم  10

 .معها آخرين أشخاص 6 الحكم وشمل ،مشددا عاما 12 بالسجن 30/1/2019
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ر نرى مثاال ظاهرا للكافة لحالة من حاالت االقتصاد غري الرسمى، وهى ظاهرة الدروس ـوىف مص
، ة، والتى ال تخضع ألى عبء رضيبىيالتى تستنزف نسبة كبرية من ميزانية أغلب األرس املرص ،الخصوصية

لكونها تتم ىف الظل، دون حرص لها أو تحديد دقيق لحجمها، وهى ناتجة عن فساد منظومة التعليم، 
وعدم استطاعتها أداء دورها ىف توفري خدمة تعليمية مرضية، داخل النطاق الرسمى ىف املدارس، وكذلك 

دروس الخصوصية وفرض رضائب عليها، وأيضا فساد فساد قطاع الرضائب املتقاعس عن حرص مراكز ال
املحليات التى تسمح بوجود مراكز للدروس الخصوصية معلومة ومعروفة للكافة، ومع ذلك غري مرخصة، 
وال تسعى التخاذ إجراءات غلقها، وهذا بالطبع بسبب الرشاوى والعطايا التى تسدد لصالح موظفى الدولة 

 ىك يغضوا الطرف عنها.املنوط بهم  ضبط تلك املراكز؛ ل

وهو ذات ما يحدث ىف العقارات املخالفة التى يتكسب منها أصحابها ماليني الجنيهات، بل مليارات ىف 
ويغض مهندسوا األحياء الطرف  ،بعض املواقع املميزة  وال يسددون عنها رضائب، وال تستفيد الدولة منها

يتسبب ىف تفاقم الظاهرة، والتى قد ينتج عنها  عن تحرير محارض وقتية لهذه العقارات املخالفة، مام
     وارتفاع األبراج بشكل غري  كوارث انهيارات، بسبب مخالفات البناء وعدم ترخيص تلك العقارات،

ضوء ما  خاصة ىف ، والقطاعات املرتبطة به، وكل ذلك من آثار الفساد اإلدارى ىف قطاع املحلياتطبيعى
       %  97، أن نسبة العقارات غري املرخصة بلغت 2018أعلنه رئيس مجلس النواب املرصى ىف مايو/

 .(24/6/2018روق، ـ)موقع الش

روعات بعضها ـالناتج عن غياب الرقابة وانتشار الفساد، وجود مصانع ومش ومن أشكال االقتصاد الخفى
ر فيها مخالفات عديدة دون أى رقابة، بسبب ـيتعلق مبواد غذائية، تتخذ املنازل أماكن للتصنيع، وينتش

فساد قطاعات األمن الصناعى وتقاعس األجهزة الرقابية املختصة عن غلق تلك األماكن غري املرخصة، ولكن 
اإلهامل أحيانا، وتقاىض رشوة ىف أحيان أخرى، يجعل تلك األجهزة ال تؤد عملها بالطريقة املطلوبة؛ مام 
يعمل عىل تزايد وتنامى هذا االقتصاد غري الرسمى بشكل ملحوظ، ويزداد يوما بعد يوم، لعدم وجود ردع 

ى ال تتحمل أى أعباء أو التزامات أو رقابة، مام يشجع الكثري من األفراد عىل االتجار بهذة األساليب، الت
 تجاه الدولة، كباقى القطاعات الرسمية.

أما عن تخفيض معدل االستثامر والناتج القومى، فنلحظ ضغوط اقتصاية كبرية، تأثر بها كافة الطبقات 
 -رىـداخل املجتمع، لكون معدل التضخم وارتفاع األسعار تزايد منذ تاريخ تعويم الجنية املص

مبعدالت غري مسبوقة، مل تكن تحدث من  -وهى فرتة أقل من ثالث سنوات  -وحتى اآلن  -2/11/2016
قبل إال خالل فرتات قد تصل إىل عرشين عاما أو أكرث، بسبب انخفاض قيمة العملة إىل أقل من نصف 
قيمتها قبل التعويم، وساهم الفساد ىف زيادة معدل التضخم بسبب الرشاوى للفاسدين التى تزيد من 

كلفة املنتجات، ومنو االحتكارات التى تتحكم ىف األسعار، وعدم السيطرة عىل األسواق؛ مام يضغط عىل ت
(، التى ال تتحرك مع زيادة األسعار، ولكن تنخفض 2015 ميزانية ذوى الدخول الثابتة املحدودة )أبو العز،

 قيمتها الحقيقية باستمرار، بفعل معدالت التضخم املرتفعة.
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ر وعدد من الدول تعد املصدر ـريبة ىف مصـر السلبية عىل اإليرادات العامة نالحظ أن الضوبشأن اآلثا
%من إجامىل إيرادات املوازنة  66.4الرئيس لإليرادات ىف املوازنة العامة، فقد سجلت اإليرادات الرضيبية 

 2018/2019، بينام سجلت تقديرات املوازنة العامة املرصية للعام املاىل 2014/2015 العامة للعام املاىل
جنيها مبوازنة  مليار 603.9% من الناتج املحىل اإلجامىل، مقابل  14.7بنسبة  ،مليار جنيها 770.28نحو 
 82ليار وم 146%، وبزيادة  27.5مليون جنيها، بنسبة منو  362مليار و166، بزيادة قدرها 2017/2018

مليون جنيها، وبنسبة  198مليار و 624مليون جنيها، عن القيمة التقديرية املتوقعة لذلك العام، والبالغة 
 .(2019 % )موقع وزارة املالية املرصية،23.4% من الناتج القومى اإلجامىل  بنسبة منو  14.2

عددة، ومن ثم استخدام تلك كام أن كبار املفسدين بصفة خاصة، يلجأون إىل غسيل أموالهم بطرق مت
األموال تدريجيا؛ للحصول عىل املكانة االجتامعية املرموقة داخل املجتمع، وتصل عملية الغسيل 
االجتامعى إىل مداها ىف الجيل الثاىن "جيل األبناء" الذين يدخلون املجتمع من أبوابه، وليس من نوافذه، 

ون آثار نشأة األموال غري املرشوعة قد تواترت متاما، وعندما تصل إىل الجيل الثالث "جيل األحفاد"، تك
روع، ومن شأن ذلك ـونجدهم عىل قمة الهرم االجتامعي للدولة، بفعل استخدام سلطان املال غري املش

 .(2015 اهتزاز ثقة األفراد ىف املجتمع، وىف القيم الفاضلة كالثقة واألمانة )هالل، 

ى ـخسائر التى تتكبدها القارة األفريقية ومنها مرص سنويا، نتيجة تفشوىف تقدير لبنك التنمية األفريفى، لل
% من الناتج املحىل  25بليون دوالر سنويا، مبا يعادل  300ظاهرة الفساد، بلغ التقديربأن الخسائر 

اإلجامىل لدول القارة مجتمعة، وهو رقم يزيد عن رقم املساعدات واملنح التى تأىت للقارة، مام يضعف من 
، أن مسئوىل الرشطة 2015التنمية والنمو االقتصادى، وقد اتضح ىف تقرير منظمة الشفافية عن عام  فرص

ىف دول إفريقيا هم أكرث الفئات فسادا، ثم فئة رجال األعامل، ثم مسئوىل الحكومات والرضائب ىف املرتبتني 
 .(2015  الثالثة والرابعة )أبو العز،

     -من مؤسسات متويل دولية وبنوك  -عالوة عىل أن النتشار الفساد آثار سيئة عىل ثقة املجتمع الدوىل 
 ىف االقتصاد املرصى، واإلحجام عن تقديم املعونات واإلجراءات الالزمة لعمل التنمية املستدامة.

 23ا ىف مرص قبل ثورة ( وهو صحيح، أنه عىل الرغم من أن الفساد كان موجود2017ويرى البعض )جرب، 
قد تحول من مجرد انحرافات شخصية آخذه ىف  1974وما بعدها، إال أن الفساد منذ عام  1952يوليو 

 االتساع، إىل بنية مؤسسية متكاملة، من خالل مجموعة من املظاهر واآلليات أهمها:
)مثل  ملجتمعتبنى بعض مؤسسات الدولة لسياسة شبه ممنهجة؛ إلفساد املؤسسات األساسية ىف ا .1

 عاملية، وغريها(. مجلىس الشعب والشورى، مؤسسات صحفية، أجهزة أمنية، نقابات

وجود خطوط اتصاالت دامئة وواضحة بني هذه الجامعات وشاغىل املناصب العليا ىف السلطة  .2
 التنفيذية، بشكل مبارش أو غري مبارش.

الدولة؛ لدفعهم إىل تلقى اإلكراميات  سياسات إفقار للطبقات محدودة الدخل، خاصة موظفى .3
 .والرشاوى
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، عن طريق توريط قياداتها ىف مامرسات فساد، أو أجهزة (مثل الصحافةإفساد أجهزة الرقابة الشعبية ) .4
، مبد صالت القرابة واختيار القيادات (، ومباحث األموال العامةرقابة رسمية )مثل الرقابة اإلدارية

 بالوساطة.
وانني والقرارات اإلدارية بحيث تفتح ثغرات واسعة للفساد املحمى من الدولة، وسائل صياغة الق .5

 خاصة ىف القوانني االقتصادية والرضيبية.
آلية التحايل القانوىن عرب ما سمى )الصناديق الخاصة( خارج نطاق املوازنة العامة للدولة، والتى زاد  .6

دة خاصة، تفرض رسوما عىل املواطنني، صندوقا ووح 8900، عىل 2008عددها املعروف بنهاية عام 
 وتوزع مكافأت عىل العاملني، خاصة كبار املسئولني، مبا شكل شبكة واسعة من الفساد واإلفساد.

تبديد معظم رشكات القطاع العام تحت مسمى الخصخصة، وغياب الشفافية ىف عملية تقييم األصول 
وإنعدام الرقابة عليها.     ،فاق عائدات البيعواألراىض اململوكة لها وإجراءات التثمني والبيع وإن

أهدافها،  البعض يعتقد أن وضع خطط اقتصادية محكمة، وبرامج تنمية محرتفة ىف صياغتها، طموحة ىف
متكاملة ومتوازنة بني قطاعات الدولة املختلفة، وعمل انفتاح اقتصادى مع العديد من دول العامل مبا يخلق 
سوق مفتوحة، يستوجب تحقيق نهضة اقتصادية واجتامعية خالل فرتة زمنية معينة، إال أن املدقق 

، ة قوية نزيهه تقف أمامها وتحميهاواملحقق ىف األمر يرى غري ذلك، لكون ال غنى ألى سوق قوية، عن دول
 (1996  وآخرون، لتحدث نهضة اقتصادية )بايىل

والتعامل مع قضية الفساد يجب أن يتم من منطلق إرهاب املفسدين، والردع العام لكل من ينتهج سلوك 
الفساد عمليا، بترصفات تؤثر اقتصاديا وأخالقيا عىل املجتمع، دون أن يكون الهدف مجرد االنتقام وتسلط 

ضطلع مبهام عمل كثرية، خوفا األجهزة الرقابية، وإال سيكون ذلك مردوده سئ عىل املوظف النزيه، الذى يت
من انتقام وتسلط األجهزة الرقابية، ىف ظل أن كرثة العمل ىف الغالب يتولد عنها أخطاء غري مقصودة، وإال 

أيدى مرتعشة،  ، متمثال ىف)Pierre   ; Guislain  (1997سيؤدى ذلك لفساد آخر أكرب من املراد الحد منه 
 تهاب اتخاذ القرارات اإلصالحية الجريئة، خوفا من املسائلة أمام الجهات الرقابية.

ينبغى تخصيصه لعملية التنمية؛  ،والتنمية املستدامة تستلزم دفعة قوية، عبارة عن حد أدىن من املوارد

ىل عوامل املقاومة التى يتصف لىك تتوافر لها فرص النجاح، مع بذل حد أدىن من الجهد اإلمناىئ، للتغلب ع
، ويتحدد حجم الدفعة القوية (1970، بها االقتصاد املتخلف، سعيا لالنطالق به نحو التنمية )شافعى

املطلوبة إلحداث تنمية، مبقدار االستثامر الالزم توفريه؛ لتحقيق الحد األدىن من معدل النمو االقتصادى، 
يق ذلك القدر من االستثامر، لن ينجح االقتصاد ىف االنطالق إىل آفاق فإذا مل يتم تعبئة املوارد الالزمة لتحق

 .(2003التنمية املرجوة )العيسوى، 
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 ونرى تقسيم تلك اآلليات إىل آليات غري اقتصادية وآخرى اقتصادية

الذى يعد فساده أهم العقبات التى تحد من اإلنطالق نحو التنمية الشاملة ىف  

مرص، يتعني عىل الدولة تبنى سياسات جادة ومركزة؛ للعمل عىل إصالح الجهاز اإلدارى، وإذا كانت وسائل 
 1951وطرق إصالح الجهاز اإلدارى تخرج عن نطاق هذا البحث، فإننا نشري فقط إىل أن الدولة ومنذ سنة 

تاريخ إنشاء ديوان املوظفني، الذى نشأ بناء عىل اقرتاح الخبري االنجليزى سينكر الذى استقدمته الحكومة )
قامت مبحاوالت متكررة ومتعددة ىف هذا  (لدراسة نظام املوظفني وتقديم االقرتاحات ىف شأن اصالحه

هذه الفقرة ووضع الفقرة التالية ( حذف 1977إال أنها جميعا باءت بالفشل ألسباب عديدة )مهنا،  ،الشأن

 .بدال منها من ثالث فقرات أخر البحث أو حذفهم نهائيا

ولعل ظروف مرص السياسية واالقتصادية ىف الوقت الراهن، تسمح بتبنى سياسات فاعلة وجادة ومركزة ىف 
واألجهزة املنفذة لتلك  ،(الحكومة)هذا الشأن خاصة ىف عالج الفجوة بني أجهزة وضع السياسات العامة 

املصالح واإلدارات(، مثال سياسة الدولة التى تهدف إىل جذب وتشجيع االستثامر، ىف حني نجد )السياسات 
فتعمد إىل إهدار إقرارات ودفاتر  ،أن اإلدارة الرضيبية يكون هدفها الرئيس تحقيق أكرب حصيلة ممكنة

رائب، مام ينفر املستثمر ويلزمه بإجراءات ـألوعية الضبعض املمولني، واللجوء إىل تقديرات مغاىل فيها 
 روعات جديدة.ـمطولة وتكاليف إلثبات حقيقة أعامله، مام مينعه من التوسع ىف نشاطه وإلقامة مش

أيضا يجب عىل الدولة االهتامم بإصالح هيكل األجور، والتدريب واكتساب املهارات والتدريب التحويىل، 
ووضع مواثيق عمل تعىل من قيمة العمل، وتشجع عىل الحصول عىل مؤهالت  ،طبقا ألهداف خطة الدولة

 متقدمة، وغري ذلك من إجراءات اإلصالح اإلدارى.

متر بها مرص توجب علينا جميعا، أن نتوقف  نرى أن التحديات التى :

مع أنفسنا، ونبحث عن الضمري، حيث توجد حاجة ماسه، إىل إحياء ضامئر الناس؛ للخروج من دوامات 
الفساد، والحاجة إىل القدوة ىف حياتنا متثل قضية مجتمعية، تستدعى تضافر جهود كل املفكرين والقامئني 

واإلعالمية والدينية، ألننا بحاجة إىل إحياء اإلنسان، إحياء أهم ما فيه،  عىل املؤسسات الرتبوية والتعليمية
 .(2019 ،إحياء ضمريه )أحمد

عن طريق تجديد الخطاب الدينى، بالرتكيز عىل جانب املعامالت،  ومن هنا وجب تفعيل الرقابة الذاتية
قيمه وضوابطه املجتمعية، ونرش أحاديث النبى التى ركزت عىل حب الله ورسوله  وخطورة التفريط ىف

للشخص الذى ينفع الناس، والذى يتصف بالصدق واألمانة، واإلخالص ىف العمل واتقانه، وأن الذنوب التى 
 ترتكب ىف حق العباد، يصعب مغفرتها إال برد املظامل، بعكس الذنوب التى ترتكب ىف حق الله وىف حق

 .شخص مرتكبها، والتى ميكن أن تغفر بالتوبة واالستغفار
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 ،بل أن الخطاب الدينى يجب أن يهتم بكل شئ يهم املجتمع، وليس مجرد االهتامم بقضايا الوعظ واإلرشاد

تحديث األساليب  وهو ما يتطلب رضورة النظر ىف ،فاإلسالم دين هداية ربانية وحضارة إنسانية سامية
التقليدية، وإيجاد آليات جديدة تواكب التقدم التقنى، وذلك بإدخال تعديالت رضورية عىل منهج كليات 
الدعوة، والتدريب املستمر للدعاة وتبصريهم بقضايا املجتمع ومشكالته، وغري ذلك من األمور من أجل 

 .(2018  القاىض،) واالجتامعيةإصالح واقع الحال ىف جميع املجاالت السياسية واالقتصادية 

من أجل عدم قبوله فكرة توريث  2011يناير/ إذا كان املجتمع قد انتفض ىف 

منصب رئيس الدولة، فيجب ان ينتفض أمام كل موظف عام ينتهج ذات املنهج، حتى نصل إىل درجة يعترب 
فيها املجتمع استخدام الوساطة أو املحسوبية خاصة ىف التعيينات اإلدارية، من عورات وسوءات املجتمع، 

منع تعيني أبناء العاملني بالجهاز جهة حكومية، ورصاحة يجب وليست حقوق مكتسبة للعاملني بكل 
(، للقضاء عىل ظاهرة توريث الوظائف العامة، بحظر تعيني أبناء العاملني ىف ذات 2016 اإلدارى )اسامعيل،

، لحني القضاء عىل عقيدة لفرتة انتقالية ولتكن خمس سنوات الجهة التى يعمل فيها أبائهم أو أقاربهم، ولو
توريث الوظيفة العامة  باستثناء التعيينات التى لها معايري منضبطة، ال تتدخل فيها أى وساطة، مثال 

 .تعيينات أوائل الخريجني واملعيدين

، أصدر السيد رئيس 1979لسنة  43: الجدير بالذكر أنه بعد صدور قانون اإلدارة املحلية رقم 

ىف شأن تيسري الحصول عىل بعض خدمات  1998لسنة  2918الجنزورى( قرار رقم كتور مجلس الوزراء )د 
، حدد فيه الخدمات 20/9/1998ىف  ،ابعت 213وحدات اإلدارة املحلية، نرش بالوقائع املرصية عدد رثم 

املقدمة من هذه الوحدات ثم حدد ىف املادة الثانية منه النامذج واملستندات والرسوم الالزمة ألداء بعض 
ملحق لهذا القرار  كام  الخدمات، والتوقيتات التى يتعني عىل الجهة االلتزام بها لتقديم الخدمة، وذلك ىف

، مكمال للقرار السابق، وشملت هذه القرارات كثريا من الخدمات 1998لسنة  4248أصدر قرار رقم 
املقدمة ىف وضوح تام، بحيث تلتزم بها الجهات اإلدارية، ويعلمها الجمهور، مام يغلق الباب أمام الفاسدين 

يتجاوب مع هذه املبادرة، وتحايل املفسدون عىل إخفاء  ىف االتجار بهذه الخدمات إال أن الواقع العمىل مل
رها للكافة، وإلزام الجهات ـمعاملها وعدم االلتزام بها ولعل الوقت قد حان إلصدار مثل هذه القرارات ونش

 اإلدارية بالتقيد بها وتنفيذها ىف ظل ظروف حالية مهيأة للقضاء عىل الفساد اإلدارى.

داخل املرفق العام لكل ار رمزية توضح كافة اإلجراءات التى تتم ولذلك نوىص بطبع كتيبات بأسع
، يقىض تدريجيا عىل جرمية الرشوة، أسوة مبا يحدث ىف الدول املتقدمة، بحيث تتضمن كل الفتة املواطنني

 األوراق املطلوبة من املتعامل مع الجهة اإلدارية، والرسوم املقررة نظري أداء الخدمة املقدمة له، والخطوات
التالية الواجب عليه تكملتها عند التعامل مع أكرث من شباك  والتى يجب التقليل منها قدر اإلمكان 
وتطبيق قاعدة الشباك الواحد، ووضع الفتات رقابية عىل كل شباك إدارى، مع تضمني تلك الالفتات أرقام 

زائدة وهو أمام الشباك؛ مام تليفونات للجهات الرقابية التى يتصل بها مبارشة، عند مطالبته بأى مبالغ 
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ر مبدأ الشفافية والوضوح عند ـيقىض عىل سلبية الروتني ويفعل عملية املتابعة والرقابة الوقتية، وينش
 .تعامل املواطنني مع الجهات الحكومية

ونرش كل ذلك عىل شبكة املعلومات لعلم املواطن به قبل التوجه للجهة اإلدارية التى يريدها، متهيدا 
ل منظومة الخدمات الحكومية االكرتونية، بعيدا عن التعامل املبارش بني املواطن وموظفى الجهات لتفعي

الحكومية قدر املستطاع، ولتبسيط منظومة العمل اإلدارى، وسد باب الفساد الذى يستغله عدد كبري من 
 العاملني بسبب تعقد اإلجراءات اإلدارية.

يتعني سن ترشيع مبضمون  :

، والخاصة باختصاصات النيابة 2014، وحذفت من دستور 183ىف املادة  2012الفقرة التى وردت بدستور 

..."  .قصور ىف أداء املرافق العامة...واتخاذ اإلجراءات القانونية ملعالجة أوجه ال.اإلدارية والتى جاء بها "
 سواء بتعديل دستورى أو ترشيعى.

مع وضع اآلليات الالزمة لتفعيل أداء النيابة اإلدارية ىف هذا املجال، حيث أن إسناد مثل هذا االختصاص 
لهيئة قضائية كالنيابة اإلدارية يضمن حسن سري املرافق العامة، ويصحح أى خلل فور وقوعه، خاصة أن 

يابة اإلدارية هى الجهة القضائية الوحيدة املتعاملة مبارشة مع األجهزة اإلدارية للدولة، مع عمل تنسيق الن
 ىف ذلك بني كل من النيابة اإلدارية وهيئة الرقابة اإلدارية.

نطاق  وآليات تفعيل ذلك االختصاص، تخويل أعضاء النيابات املختلفة عىل مستوى الجمهورية كل ىف
اختصاصه صالحية التفتيش املفاجئ عىل املرافق العامة؛ لدرء مفاسد ومآرب العديد من موظفى الدولة، 
سعيا للحصول عىل رشاوى للقيام مبهامهم الوظيفية وهو ما يعد نوعا من الوقاية قبل ارتكاب املخالفة 

، وتأسيا باملعمول به مع أعضاء النيابة وتصديا مبارشا لها ىف حالة وقوعها بإحالتها للتحقيق املبارش ،املالية
 العامة ىف مواجهة مرفق الداخلية.

عالوة عىل منح النيابة اإلدارية صالحية إعطاء أوامر وقتية لجهة اإلدارة، ىف حالة وقوع أرضار ماسة باملال 
ها أمد العام أو املصلحة العامة، انتظارا لحكم القضاء املختص ىف تلك الوقائع، والتى قد يطول في

التحقيقات، ويتسبب ذلك ىف إحداث أرضار باملصلحة العامة، مع إمكانية الطعن عىل تلك األوامر بصفة 
مستعجلة أمام القضاء اإلدارى، وهى كذلك ذات الصالحية املعطاة للنيابة العامة عند تحقيقها مع 

 مواطنى املجتمع املدىن.

ئد إبراهيم باألسكندرية منذ عدة سنوات؛ ملجرد ظهور ومثال ذلك غلق جراج حديقة الخالدين مبنطقة القا
وهيئة األوقاف  -التى تقوم بإدارته  -نزاع عىل ملكية األرض املقام عليها الجراج بني محافظة األسكندرية 

وهو ما ميثل توقف ىف أداء مرفق عام، ميكن بإعطاء النيابة اإلدارية صالحية إصدار أمر وقتي  ،املرصية
مع تجنيب األرباح اليومية  ،وهى محافظة األسكندرية، بفتح الجراج الستخدام الجمهور لجهة اإلدارة،
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املتحققة منه ىف حساب خاص ملصلحة الجهة الحكومية التى تحصل عىل حكم قضاىئ نهاىئ مبلكية األرض 
 املقام عليها الجراج.

رقة ـة املزدحمة، حامية لها من السألن املصلحة العامة تقتىض توفري أماكن إليواء السيارات ىف تلك املنطق
عالوة عىل أن العائد املاىل اليومي املتحقق من  ،وأعامل البلطجة املنترشة، خاصة ىف منطقة القائد إبراهيم

فتح الجراج للجمهور يقدر بأالف الجنيهات التى تضيع عىل الخزانة العامة للدولة، عالوة عىل أن عمل 

ل، ويقىض عىل السلبيات التى تحدث داخل الجراج من إلقاء القاممة الجراج يوفر العديد من فرص العم
 (2015 واستخدامه كأموى للبلطجية ومتعاطى املخدرات )الخوىل،

وهذه الصالحية تؤدى إىل متابعة ورقابة مستمرة عىل الجهات اإلدارية، مبا يضمن انتظام دوالب العمل 
غالل للمواطنني، خاصة أن التفتيش سيكون من جهة بها، والقضاء عىل ظاهرة الرشوة والروتني واالست

قضائية لها خربة بطبيعة عمل املرفق لكون النيابات اإلدارية كل منها مختص بالتحقيق مع العاملني ىف 
 وزارة معينة أو أكرث.

ر نرى ـبجانب وسائل املكافحة التى تعرضنا إليها ىف اإلطار النظرى، والتى يوىص بتطبيقها أيضا ىف مص
 إضافة ما يىل:

للدراسة، نرى قيام مصلحة الرضائب  إىل جانب ما ذكرناه من أوجه مكافحة هذه الظاهرة ىف اإلطار النظرى
بحملة موسعة وجادة، ملا يسمى بالحرص عىل الطبيعة لألنشطة الخاضعة للرضيبة وغري املسجلة رضيبيا، 
خاصة بعد منو العقارات الشاهقة واملخالفة وغري املرخصة، وبعد صدور قانون اإليجار املدىن الذى نظم 

كان نقلة حضارية للنظام  الذي، 2005لسنة  91انون رقم اإليجار املؤقت. وقد حدث أنه بصدور الق
سمح بإعطاء مهلة لغري املسجلني رضيبيا، للتقدم للتسجيل، مع إعفائهم عن  والذيالرضيبى املرصى، 

، حيث ظ أن هذه املبادرة مل تؤت مثارهاالسنوات السابقة، وكان ذلك مبادرة جيدة من الدولة، إال أن املالح
لحة الرضائب بعد انتهاء املهلة املمنوحة للمتهربني رضيبيا، من القيام بحملة حرص عىل كان يتعني عىل مص

 الطبيعة، وتطبيق العقوبات املنصوص عليها قانونا للتهرب، إال أن ذلك مل يحدث.

ونرى أنه ميكن للدولة أن تعاود إصدار قانون يتيح لغري املسجلني رضيبيا التقدم طواعية للتسجيل خالل 
منية معينة، والنص عىل عقوبات رادعة ملن ال يستجيب لذلك، مع القيام بحملة حرص عىل الطبيعة فرتة ز 

 عىل نطاق واسع، بعد انتهاء املهلة املحددة، وتطبيق العقوبات فورا ملن ال يلتزم بأحكام القانون.

وإىل جانب مصلحة الرضائب يجب أن تقوم جهات اإلدارة املحلية املختصة بالرتاخيص املختلفة، واألمن 

الصناعى التابع لوزارة القوى العاملة، بحمالت مامثلة، مع تبسيط إجراءات الرتاخيص التى غالبا ما تكون 
معقدة ومكلفة.
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ىل التى ذكرناها تفصيال ىف اإلطار النظرى نرى تفعيل دور املحاكم التأديبية، إىل جانب روشتة البنك الدو
بالفصل من الخدمة لكل العاملني املقرصين، الذين يشكلون عبئا حقيقيا عىل الجهاز اإلدارى، وتشجيع 
العمل لجزء من الوقت، مقابل الحصول عىل جزء فقط من األجر، والتدريب التحويىل من القطاعات 

رية التى بها فائض، إىل بعض القطاعات اإلدارية التى ال زالت تعاىن من عجز ىف العاملة، والحد من اإلدا
استخدام املستشارين الخارجني، خاصة ىف ضوء املحسوبية الواضحة ىف هذا اإلطار، وعموما إعادة توزيع 

 .(2016 املوارد البرشية بني اإلدارات طبقا لالحتياجات الفعلية )عبد الرحمن،

تحدد  ويالحظ أن عدد قليل من الجهات اإلدارية ىف الدولة، تأخذ بهذا األسلوب، مثل اإلدارة الرضيبية التى
معدالت أداء لكل وظيفة، وتلزم املوظف بتحقيق القدر املطلوب منه، حيث يقدم عنه شهريا ما يسمى" 
كشف النشاط"، وتتحدد الحوافز واإلثابات املالية بناء عىل القدر من اإلنتاج الذى قام به املوظف، وهذ 

 .األسلوب ميكن التوسع فيه بالنسبة لباقى وحدات الجهاز اإلدارى ىف مرص

ويتعني تطبيق مفهوم معدالت األداء بجميع الوحدات والجهات الحكومية، لضبط األداء الحكومى، بوضع 
معايري ومتوسطات أداء لكل وظيفة، ومقارنة األداء الفعىل بها، مع ربط ذلك بنظام للحوافز املادية 

عىل بذل مزيد من الجهد؛ واملعنوية، وهو ما يساهم ىف رفع معدالت األداء الحكومى، وتشجيع العاملني 

للحصول عىل مقابل ذلك، وىف النهاية نصل إىل تخصيص أمثل للموارد البرشية املتاحة، يساهم ىف زيادة 
اإلنتاجية، مام يحقق اعتبارات املنافسة والعدالة والكفاءة، ويحقق معايري موضوعية بدال من املعايري 

 املحسوبية واملجاملة.الشخصية السارية حاليا، والقامئة عىل الوساطة و 

يجب تعديل قوانني األجهزة الرقابية الرئيسة مجتمعة، وهى الجهاز املركزى للمحاسبات والرقابة اإلدارية 
للتنظيم واإلدارة، والجهات والهيئات القضائية املختصة مبحاسبة املجتمع اإلدارى، وهى  والجهاز املركزى

النيابة اإلدارية واملحاكم التأديبية التابعة ملجلس الدولة؛ لتعمل تلقائيا من خالل منظومة واحدة شبيهه 

 :ن خالل ما يىلبنظريتها ىف املجتمع املدىن؛ ملكافحة وتحجيم الفساد اإلدارى، عىل أن يتم ذلك م

متكني الجهاز املركزى للمحاسبات كبوليس املجتمع اإلدارى من إبالغ الجهات القضائية مبارشة  
داخل الجهات اإلدارية، وليس كام يحدث اآلن طبقا لقانونه  باملخالفات املالية واإلدارية املكتشفه

بإبالغ رئيس الجهة اإلدارية التى اكتشف بها املخالفة، وهى وشأنها ىف إبالغ الجهات القضائية من 
 عدمه.

تفعيل التعاون بني هيئتى الرقابة اإلدارية والنيابة اإلدارية، حيث كان األثنان كيانا واحدا عند  
عتبار أن األوىل هى جهة التحريات عىل العاملني املدنيني بالدولة، والثانية هى األمينة عىل إنشائهام، با

 الدعوى التأديبية داخل املجتمع اإلدارى.
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االستعانة بخربات أعضاء النيابة اإلدارية ىف التحقيق التأديبى لسنوات طويلة، داخل املحاكم التأديبية  
النيابة العامة عند اعتالء منصة القضاء، لكون أعضاء املحاكم  التابعة ملجلس الدولة، أسوة بأعضاء

التأديبية ىف مجلس الدولة، ليس لديهم أى خربات سابقة بالتحقيق التأديبي، وآليات الفساد اإلدارى، 
مام يتسبب ىف حصول العديد من املحالني إىل املحاكمة التأديبية عىل براءات أو أحكام هينة رغم 

 تأديبية عديدة.إرتكابهم جرائم 

وعموما يتعني تشكيل لجنة مؤقتة من عدد من أعضاء هذه الجهات والهيئات، إضافة لعدد من أساتذة 
الجامعة والخرباء والقضاة، لدراسة وظائف هذه الجهات والتنسيق بينها، لتفعيل أوجه التعاون بينها؛ 

وانينها املختلفة مبا يحقق ذلك، متهيدا ريعية الالزمة ىف قـللقضاء عىل الفساد، واقرتاح التعديالت التش
 إلصدار الترشيعات املناسبة.

 

يجب إخضاع الصناديق الخاصة املوجودة باملحليات لرقابة مندوىب وزارة املالية، قبل إمتام أى رصف، 
الفة رصف تتم مبوافقتهم، متاماً بوجوب تأشريهم باملوافقة عىل الرصف، مع اعتبارهم متضامنني ىف أى مخ

ر ـكام يحدث عند الرصف باملخالفة ألحكام املوازنة العامة، واشرتاك مندوىب وزارة املالية ىف لجان حص
األصناف الراكدة والكهنة غري املستعملة، عىل أن يتم عمل هذه اللجان بصفة دورية، مع اتخاذ إجراءات 

زن والجهات الحكومية املختلفة؛ لتعرضها للتلف وحرمان الخزانة الترصف فيها فوراً ملنع تكدسها باملخا
العامة من إيرادات بيعها، عالوة عىل شغلها أماكن بالجهات الحكومية ميكن االستفادة منها ىف قضاء أعامل 
مصلحية، وىف ذات الوقت تكون تلك األماكن مرتعاً للفرئان والحرشات؛ مبا يعود بالرضر الصحى واملاىل عىل 

 لك املصالح الحكومية.ت

ووقف عمليات رشاء أصناف أومستلزمات أو قطع غيار لها أرصدة مخزنية كافية؛ ملجرد استهالك البنود 
املعتمدة لذلك باملوازنة العامة قبل انتهاء العام املاىل، مع إعطاء مندوىب وزارة املالية صالحية وقف ذلك 

احة، ومحاسبتهم عن اإلهامل ىف هذه املهمة التى تُكبد الرشاء، بعد تأكدهم من األرصدة املخزنية املت
ريع ىف صناعة ـالدولة مبالغ طائلة دون أى استفادة حقيقية منها، خاصة ىف ضوء التطور التكنولوجى الس
 املستلزمات املختلفة واالحتياج الدائم إىل التطوير وعدم الحاجة لألرصدة القدمية باملخازن.

ال يخفى عىل الجميع ما ميكن أن تقوم به رشكات القطاع العام من دور فعال رائد بالنسبة للتنمية، كام ال 
يخفى علينا أيضا ما لحق بكثري من رشكاته من فساد سواء بفعل بعض العاملني بها، خاصة من القيادات، 

ى دورا فعاال، سواء ىف منو الناتج القومى، أو القضاء أو بإهامل من الدولة بعدم تطويره وتحديثه؛ حتى يؤد
 عىل البطالة، أو تنمية الصادرات.
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وإذا كانت الدولة ىف الوقت الراهن تقوم وتعلن عن قيامها بدور فعال ىف هذا الشأن، إال أن املالحظ أن ما 
حق أن يأخذ مكان تقوم به من خطوات تتسم بالبطئ، ألسباب غري معلومة، ونعتقد أن هذا اإلجراء يست

الصدارة لدى الدولة، ال سيام ىف ظل وجود كثري من الرشكات ىف حالة توقف تام، أو شبه تام، خاصة ىف 
صناعات كانت مزدهرة ىف أوقات سابقة، كصناعة النسيج ىف املحلة الكربى، التى أسسها طلعت حرب، 

عوامل الفساد واإلفساد، باإلضافة إىل باستخدام القطن املرصى طويل التيلة وعاىل الجودة، ثم انهارت ب
 رشكات رائدة أخرى كالحديد والصلب ورشكة النحاس ورشكة البالستيك األهلية وغريها الكثري.

وإذا كانت أدبيات الفكر االقتصادى تجعل من التصنيع الوسيلة الرئيسة لرفع اإلنتاجية والدخل، ومن ثم 
مية القومية الشاملة، وأن قطاع الصناعة ىف مرص يعد املحرك تعترب التنمية الصناعية من أهم مقومات التن

الرئيس لدفع التنمية، لتأدية دورها ىف خلق فرص عمل جديدة وتحسني ميزان املدفوعات، وإن متطلبات 
التنمية ىف مرص تقتىض اتجاه الدولة نحو االهتامم بالقطاع العام الصناعى، بإعادة الهيكلة وتحديث اآلالت 

والتدريب لسد عجز العاملة املاهرة، وغري ذلك من األمور التى تناولتها الدراسات االقتصادية واملعدات، 
 .(2015، )بسيوىن

 ومتشيا مع أهداف هذا البحث نشري إىل رضورة اهتامم الدولة ىف هذا الشأن بالنقاط التالية:
 اليد. اختيار القيادات عىل أسس موضوعية مبراعاة الكفاءة وأيضا األمانة وطهارة .1
 القضاء عىل ظاهرة تهريب البضائع والسلع األجنبية إىل داخل البالد. .2
تشديد الرقابة عىل تعامالت جهات القطاع العام مع رموز الفساد الذين أفسدوا هذا القطاع  .3

 واستأثروا بخرياته.

 

يتوالها عادة مجموعات من الشباب، لها دور رئيس ىف خلق وتنويع األنشطة  الرشكات الناشئة والتى

االقتصادية، مبا يساهم ىف تحسني الهياكل اإلنتاجية، وخلق فرص عمل ملحاربة البطالة وزيادة معدل منو 
 .(2016 الناتج املحىل )محمود،

رسوا أو يلجأوا إىل وسائل فاسدة، ىف ورعاية الدولة ملثل هذه املرشوعات، يخلق جيال من رجال أعامل مل ميا

تعامالتهم مع الجهات األخرى، خاصة دواوين الحكومة، ويتمتعون بحامس الشباب الذى يأىب السلوك 
املنحرف، الذى اعتاد عليه عدد غري قليل من املستثمرين ورجال األعامل ىف فرتات سابقة لسنوات طويلة، 

 نهبا للامل العام. من عقد صفقات مشبوهة مع بعض ضعاف النفوس

ونعتقد أن رعاية هذه املرشوعات الصغرية يساهم إىل حد كبري ىف تقويض الفساد، كام أن ذلك قد يكون 
سدا للفجوة التى نتجت عن سياسات عامة سابقة ىف تبنى مبادئ اشرتاكية، واالعتامد عىل الحكومة 

خاصة، ونتيجة لذلك مل تظهر فئة من رجال والدولة، مبا يتسبب ىف تدىن دور رجال األعامل واملرشوعات ال
 األعامل واملستثمرين املغامرين الذين يؤسسون لقطاع خاص قوى وفعال.
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وال يخف ما ميكن أن تقوم به الدولة لتشجيع هذه النوعية من املرشوعات، سواء عن طريق التسهيالت 
لعل ذلك أيضا يكون أحد العوامل الهامة االئتامنية أو التسويقية أو التدريبية وتحسني املهارات أو غريها، و 

 لتحول كثري من مرشوعات االقتصاد الخفى لالندماج ىف االقتصاد الرسمى.

للتنمية،  ومل يخف ذلك عىل الحكومة، فقد قامت بدور كبري ىف هذا الشأن، بإنشاء الصندوق االجتامعى
واملدن الصناعية الجديدة وغري ذلك، إال أن هذا املجال ما زال ىف حاجة إىل دعم أكرب من ذلك؛ آلثره 

الفعال عىل نجاح خطط التنمية الشاملة وتنمية املوارد البرشية، وتنقية األجواء االقتصادية من مستنقع 
 الفساد.

هذا اإلطار عىل الدولة تشجيع املرشوعات املتوسطة والصغرية عىل إمساك دفاتر منتظمة، وإصدار  ىف
فواتري بكافة تعامالتها عن طريق حوافز متويلية وإعفاءات رضيبية، وغريها من األدوات املحفزة إليضاح 

 الشمول املاىل. حجم النشاط الفعىل، وىف ذات الوقت فرض عقوبات وغرامات عىل مخالفة رشوط عملية

للتمويل العقارى، والتى تم مبوجبها تخصيص  2014وقد تالحظ مبادرة البنك املركزى املرصى ىف فرباير /
مليار جنيها للبنوك من أجل متويل العقارات ملحدودى ومتوسطى الدخل، عىل أقساط تصل إىل  10مبلغ 

مليار جنيها، وذلك من أجل توفري الدعم  20إىل مبلغ  2017عرشين عاما، بفائدة منخفضة، زيدت ىف عام 
 (.2017 املناسب لتلك الفئات )املركزى املرصى،

أنه رغم تحسن مؤرشات الشمول املاىل ىف مرص   ،2015وأكدت دراسة صادرة من بنك التنمية األسيوى عام 

ىف الدول ذات إال أنها الزالت تعد أقل من نسب زيادة تلك املؤرشات   ،2017حتى 2011خالل الفرتة من 
دولة ىف  176من عدد  122ر مرتبة ـالدخل أقل من املتوسط، وكذا املعدالت العاملية، حيث احتلت مص

وللشمول املاىل آثار اقتصادية هامة منها  )Mercado ,2015(الدول األكرث تطبيقا ملفاهيم الشمول املاىل 
 (:2018)عرشى، 

رفية ـاألكرث شمولية يتسم بقدرة أكرب عىل جذب االستثامرات وتقديم الخدمات املص القطاع املاىل .1
ملختلف فئات املجتمع، ومتويل احتياجاتهم االستثامرية واالستهالكية، مام يحفز النمو االقتصادى، 
وبدون تطبيق الشمول املاىل لن تكون تلك الفئات قادرة عىل تلبية احتياجاتها لضعف مواردها 

 .تيةالذا

للشمول املاىل دور ىف التنمية االقتصادية واالجتامعية، بشأن عدالة توزيع الدخل والحد من الفقر،  .2
وآثار إيجابية عىل سوق العمل، مثال تأثري انتشار الخدمات املالية الشمولية عىل انتقال املزيد من 

 ان استخدام القنوات املرشوعات الصغرية من القطاع غري الرسمى إىل القطاع الرسمى، عالوة عىل
 .% 80االلكرتونية ىف سداد املعونات االجتامعية يخفض تكلفتها عىل الحكومة بنسب تصل إىل 
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يعزز الشمول املاىل استقرار النظام املاىل ىف املجتمع لتشجيع كافة فئات املجتمع عىل استخدام  .3
نوك واملؤسسات املالية، بم يقلل النظام املاىل الرسمى، مبا يعمل عىل تنويع محافظ الودائع لدى الب

 .من مخاطر تلك املؤسسات

التخفيف من حدة تقلبات الدورات االقتصادية، والناتج املحىل اإلجامىل، من خالل زيادة فرص  .4

التمويل املرصىف، لتمكني األفراد واملرشوعات من التغلب عىل أزمات السيولة، وتعويض التغريات 
لجارى، مام يقلل من حدة تقلبات االستهالك واالستثامر، والحصول التى تطرأ عىل مستويات الدخل ا

 .عىل مستوى شبه مستقر من الدخل الدائم

 بعد االنتهاء من دراسة ظاهرة الفساد اإلدارى، وبيان عنارص وأشكال الفساد اإلدارى، وأبعاده وتداعياته ىف
ر، ـمرص، وعرض رؤيتنا ملواجهته ومكافحته بآليات بعضها اقتصادي؛ لتجميع جهود األجهزة الرقابية ىف مص

بعد عمل التعديالت الترشيعية الالزمة، واملساندة املطلوبة من السلطة التنفيذية، نرى أننا خلصنا إىل 
 النتائج والتوصيات التالية.

 دارى، نخلص إىل النتائج التالية:رض لقضية الفساد اإل مام سبق بيانه من تحليل وع
الفساد اإلدارى سلوك بريوقراطى منحرف، يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة غري رشعية، وبدون  .1

الفعل الذى يشكل فسادا أن يكون مجرما قانونا، أو ميكن إثباته، فمن  وال يشرتط ىفوجه حق، 

 األفعال ما ال يجرمه القانون، ولكنه يعد فسادا، مثل ما تعرضنا له تحت مسمى الفساد الناعم.

اإلرضار باملصالح االقتصادية واالجتامعية أو السياسية أو الثقافية  يؤدى الفساد ىف جميع األحوال إىل .2
ويتولد عن الفساد اإلدارى أربعة أنواع من املخالفات هى: مخالفات مالية، ومخالفات  للمجتمع،

 .إدارية، ومخالفات مسلكية، ومخالفات ترتبط بجرائم جنائية

    للفساد اإلدارى أسباب عديدة منها أسباب غري إدارية، ترجع ىف مجملها إىل نوع الثقافة السائدة  .3
الرقابة الذاتية وغياب الضمري الحى لدى العديد من العاملني  ىف املجتمع، نرى أن أهمها: ضعف

بالجهاز اإلدارى، وإعالء ثقافة املصلحة األرسية ومصلحة بعض األقليات الثقافية عىل املصلحة 
 .العامة، وعقيدة أحقية توريث الوظائف العامة، واملساس مببدأ استقالل القضاء

أسباب إدارية أهمها: افتقاد القدوة الحسنة ىف الجهاز اإلدارى، وتعقد  كام أن للفساد اإلدارى .4
منظومة العمل داخله، وتضخم الجهاز اإلدارى، وغياب املتابعة، وبقاء القيادات لفرتات طويلة، 
وعدم االلتزام مببدأ التناسب بني السلطة واملسئولية، واالنفصال املؤسىس ألجهزة الرقابة، وغياب 

 الشفافية.
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خطر أسباب الفساد اإلدارى هى األسباب االقتصادية واملالية والتى رأينا أن أهمها: ضعف األداء أ  .5
االقتصادى، وعدم العدالة ىف توزيع الدخل القومى، وعدم تطبيق معدالت لقياس األداء، وعدم 

 .التالتخصيص األمثل للموارد البرشية، وسوء استخدام وسائل تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصا

الفساد اإلدارى يشكل املعوق األول والرئيس، ىف مواجهة خطة اإلصالح االقتصادى والتنمية الشاملة،  .6
، وما سبقها من محاوالت اإلصالح التى متت منذ أوائل 2014التى أنتهجتها مرص أخريا منذ عام 

ىف إيجاد وتنامى  تسعينات القرن املاىض، وهو السبب ىف تدىن آثارها اإليجابية عن طريق املساهمة
االقتصاد األسود واالقتصاد غري الرسمى، وانخفاض معدل االستثامر ومعدل منو الناتج القومى، وآثار 
سلبية وخيمة عىل اإليرادات العامة وبصفة خاصة الرضائب، وكذلك تأثريات سلبية عىل اإلنفاق 

ازنة العامة  وزيادة معدل العام، وتكلفة وجودة الخدمات الحكومية، ويساهم ىف تفاقم عجز املو 
وتبديد املوارد العامة، وسوء توزيع الدخل والرثوة داخل املجتمع، وآثار سلبية عديدة عىل  ،التضخم

 .واألوراق املالية وصناديق االستثامر ،أسواق الرصف األجنبى

ا ضد عدم وجود ارتباط وتناغم وتكامل بني األجهزة الرقابية ىف مرص، مام يحد من تأثريات عمله .7

الفساد اإلدارى، لقطع حلقات االتصال املفرتض وجودها بني تلك األجهزة ملكافحة الفساد اإلدارى، 
ولذلك نعتقد أن مرص ال تحتاج إىل إنشاء أى أجهزة رقابية جديدة، أو كام طالب البعض بعمل 

بية والجهات مفوضية وطنية ملكافحة الفساد، وإمنا يكفى توصيل حلقات االتصال بني األجهزة الرقا
 القضائية املختصة، لتعمل بشكل تلقاىئ، نحو مكافحة الفساد وتحجيم آثاره.

رية، كخطوة أساسية لإلصالح ـرغم اتفاق كثري من رجال االقتصاد عىل أهمية تعويم العملة املص .8
، لكون العملة املحررة تعد معيارا أساسيا لقياس الحالة االقتصادية، إال أن التضخم غري االقتصادى

املسبوق الذى عارص تلك السياسة، والذى كان السبب ىف انخفاض الدخل الحقيقى ألصحاب الدخول 
الثابتة، بشكل ملحوظ وغري مسبوق، وانتظار الجميع لثامر اإلصالح االقتصادى لتخفيف العبء عن 

 اهل هؤالء.ك

، ظاهرة اقتصادية أو غري اقتصادية بعد عرض النتائج التى توصلت لها الدراسة الراهنة، نرى أن معالجة أى

يجب أن تكون من منطلق أسباب ظهورها، وتكون الحلول منسجمة مع عنارصها الداخلية، وتراعى 
الظروف املجتمعية التى متت فيها هذه الظاهرة، وهنا يوىص الباحث باتباع اآلليات التالية؛ ملكافحة 

 الفساد اإلدارى وتحجيم آثاره السلبية عىل مسرية التنمية املستدامة:
ألساسيات التى يجب أن نفطن إليها، أن أى اسرتاتيجية متامسكة تبغى النجاح يوجد عدد من ا .1

ملكافحة الفساد، يجب أن تكون متكاملة: سياسية واجتامعية وإدارية واقتصادية ووقائية، ثم قانونية 
عقابية ىف نهاية املطاف، ويكون لها أربع ركائز: التنمية االقتصادية، واإلصالح الدميقراطى، ومجتمع 
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مدىن قوى مع شفافية الدولة، وسيادة حكم القانون، عىل أن تكون الدولة جادة ومرصه عىل مواجهة 
 الفساد اإلدارى بشتى الوسائل وبخطة واضحة وشاملة.

، بإصالح هيكل من اآلليات غري االقتصادية ملواجهة الفساد اإلدارى، العمل عىل إصالح الجهاز اإلدارى .2
األجور، والتدريب واكتساب املهارات والتدريب التحويىل، طبقا ألهداف خطة الدولة، ووضع مواثيق 

وغري ذلك من إجراءات  ،عمل تعىل من قيمة العمل، وتشجع عىل الحصول عىل مؤهالت متقدمة
ر قيم املعامالت ـبنشاإلصالح اإلدارى، وينبغى تفعيل مفهوم الرقابة الذاتية وتجديد الخطاب الدينى 

وقدسية العمل، وزرع ذلك ىف الصغار منذ مراحل التعليم األساىس، وتجريم الوساطة واملحسوبية، 
ر القدوة الحسنة ـتوصال لنش ،وإحالل مفهوم العدالة واملساواة ىف بيئة العمل بدال من املحسوبية
 القيادية.داخل أروقة املجتمع والجهاز اإلدارى، ووضع مدد محددة للمناصب 

إصدار قرارات إدارية تنظم كافة إجراءات التعامل مع املرافق العامة، من حيث األوراق واملستندات  .3
 املطلوبة والرسوم املقررة ألداء الخدمة ومدة تنفيذها.

إسناد اختصاص مجابهة القصور ىف أداء املرافق العامة إىل النيابة اإلدارية بالتنسيق مع هيئة الرقابة  .4
 ة.اإلداري

تفعيل دور مراقبى وزارة املالية واإلدارات القانونية بالجهات اإلدارية، ألهمية ذلك كدرجة رقابية  .5
 أوىل داخلية ىف نطاق املجتمع اإلدارى، ومعالجة ظاهرة اقتصاد الظل بآلياتها املقرتحة.

 لشأن.ترشيد األداء االقتصادى للجهاز اإلدارى، باالستعانة بروشتة البنك الدوىل ىف هذا ا .6

التحول نحو موازنة الربامج واألداء والحكومة اإللكرتونية، وتطبيق مفهوم معدالت األداء، إلحالل  .7
 املعايري املوضوعية ىف تقييم أداء العاملني داخل الجهاز اإلدارى، والعمل عىل رفع كفائته باستمرار.

قوانني جهات التحقيق توحيد جهود األجهزة الرقابية بتعديل قوانينها مجتمعة، بالتنسيق مع  .8
واملسائلة القضائية؛ لتعمل تلقائيا من خالل منظومة واحدة شبيهه بنظريتها ىف املجتمع املدىن؛ 

 ملكافحة وتحجيم الفساد اإلدارى

تحفيز مفهوم ريادة األعامل بتشجيع الرشكات الناشئة؛ لخلق طبقة من رجال األعامل من الشباب  .9
يتلوثوا بالفساد اإلدارى، ودعم أدوات الشمول املاىل، وإصالح أصحاب الحامس والهمة، والذين مل 

 وإعادة هيكلة املرشوعات العامة االقتصادية.



 محمد فوزي الخويلد.  –  .....املستدامة التنمية مسرية عىل وتأثريها اإلدارى الفساد لظاهرة اإلقتصادية األبعاد 
 

 
86 

 .: نيجرييا منوذجاتداعيات ظاهرة الفساد وأثرها عىل النمو االقتصادى ىف إفريقيا(. 2015) أبو العز، نهلة
 املعارصة.مرص  القاهرة:

مجمع البحوث اإلسالمية، السلسلة  .قراءة موضوعية ىف قضايا مجتمعية .(2019أحمد، محى الدين )
 العلمية.

مدخل  -يناير  25بعد ثورة  ـرمة ملكافحة الفساد اإلدارى ىف مص(. السياسة العا2016اسامعيل، احمد )
 مجلة مرص املعارصة.القاهرة:  .لإلصالح اإلدارى

-اإلشكاليات -الواقع: (. تحليل السياسات العامة املرصية ملكافحة الفساد اإلدارى2012اسامعيل، احمد )
 مجلة مرص املعارصة.القاهرة: . البدائل

 القاهرة: الهيئة املرصية العامة للكتاب. .2، طقضايا علم األخالق(. 1978إسامعيل، قبارى )
(. الدميقراطية انتهت بزوال الحكم امللىك والوطن أصبح لدى البعض مكانا 7/2/2017) األبيض، منةالله
 (48)13الكتاب  .مؤجرا

ندوة الفساد (. الفساد االقتصادى "مفهومه وأسبابه وآثاره " 2000مارس22-23لطفى ) ،األزهرى
 عبد الله كامل.جامعة األزهر: مركز صالح  الواقع املعارص والعالج اإلسالمى، :االقتصادى

 .األمم املتحدة، االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد
: مركز دراسات الوحدة دور مؤسسات الدولة ىف مكافحة الفساد، بريوت(. 2004طارق)ديسمرب ،البرشى

 العربية.
 ، الرياض، مكتبة فهد الوطنية.الفساد والجرمية املنظمة(. 2007البرشى، محمد )

رية ـ، القاهرة: الهيئة املصحالة مرص -الحامية الدستورية ملبدأ العدالة االجتامعية . (2016) الجباىل، تهاىن
 العامة للكتاب.

جامعة القادسية كلية  ،. الفساد اإلدارى واملاىل وأهم أثاره االقتصادية ىف العراق(2012الجبورى، سوسن )
 (7)21، مجلة العرىب للعلوم االقتصادية واإلدارية ،اإلدارة واالقتصاد

 األهرام. (.28/12/2016الجندى، ماجد )
 الكتاب اإلحصاىئ السنوى.(. 2016الجهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، )يونيو

 .6275الحاكم، حديث 

 . http//www.france.com/arقضية الوزير صالح هالل  الحكم ىف
مقال منشور عىل املوقع ، (الفساد اإلدارى ىف العراق )تكلفته االقتصادية واالجتامعية .الزهبى، جاسم

 .iraq.com-www.bereاإللكرتوىن 
 .: دار املسرية للنرش والتوزيع، عامن1العمل، طأخالقيات (. 2009السكارتة، بالل )

http://www.bere-iraq.com/
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 http://www. alraimedia.comموقع شبكة املعلومات،(. الفساد االقتصادى، 5/4/2010رائد ) الرشاح،
Home/Details?Id/. 

 .، القاهرة: مكتبة الرتاث اإلسالمىعقيدة املسلم)بدون(. ، محمدالشعراوى
قانون حرية املعلومات رضورة أم ترف من منظور االئتالف من أجل النزاهة )بدون(.الشعيبى، عزمى

 منظمة الشفافية الدوليةواملسائلة، 
 ، عامن:1، طالفساد اإلدارى واملاىل وآثاره االقتصادية واالجتامعية (.2011الفتىل، إيثار)؛ الشمرى، هاشم

 دارالبازورى للنرشوالتوزيع
 ، بدون نارش.عمر بن الخطاب وأصول السياسة واإلدارة الحديثة، سليامن )بدون(. الطاموى

 ، بغداد.4، ط القانون الدوىل العام(. 1987العطية، عصام )
، املعهد اإلسالمى للبحوث والتدريب بالبنك 1، طأخالق العمل وسلوك العاملني ه(.1419العمرى، فؤاد)

 اإلسالمى للتنمية.
 دار الرشوق.، ، القاهرة3، طالتنمية ىف عامل متغري .(2003إبراهيم )العيسوى، 

ه(. مدى فاعلية األساليب الحديثة ىف مكافحة الفساد اإلدارى )من وجهة نظر أعضاء 1432فهد )، الغنام
 الرياض: جامعة األمري نايف العربية للعلوم األمنية رسالة ماجستري،، (مجلس الشورى السعودى

 الهيئة العامة املرصية للكتاب. تجديد الخطاب الدينى،(. 2018القاىض، أحمد )
 سورىت غافر والقصص.القرآن الكريم، 

 508، مجلة مرص املعارصة(. الحامية الجنائية من الفساد، القاهرة: 2012، محمد)اكتوبرالقطرى
 دار جامعة نايف للنرش، الرياض.دراسات حول التنمية املستدامة،  .(2015الكبيىس، عامرخضري وآخرون )

نقال عن سوزان اكرمان استاذ اآلثار االقتصادية للفساد املاىل واإلدارى، (. 2012اللطيف، عبدالرحمن )

االقتصاد ىف جامعة بيل األمريكية، ىف كتابها " الفساد والحكم: األسباب والعواقب واإلصالح " 
 لغة منها اللغة العربية. 13املرتجم إىل 

صندوق النقد العالقة املتداخلة بني الشمول املاىل واالستقرار االقتصادى،  .(2015املصارف املركزية، األمانة )
 العرىب.
كتاب دورى بشأن زيادة املبلغ املخصص ملبادرة التمويل العقارى ومعاملة   (.8/10/2017املرصى، البنك )

 .مصاىب وأرس شهداء الجيش والرشطة
 .: مكتبة املرشدالنظام الجزاىئ ىف اململكة العربية السعودية، السعوديةه(. 1435املغرىب، طه )

 الفساد املاىل واإلدارى وسبل مكافحته ىف املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، (.2009)، محمداملهاينى
 القاهرة: منظمة مكافحة الفساد ىف الوطن العرىب.

 ،، بحث منشور بكتاب الدين واالقتصاد1، طاإلسالم والنظم االقتصادية املعارصة(.1990النجار، عبدالهادى)
 سينا للنرش..

ه(.مقال بعنوان القدوة الحسنة جدار حامية ينبض بالحياة، الكويت: 1440، مياسة)ربيع أولالنخالىن
 643، مجلة الوعى اإلسالمى



 محمد فوزي الخويلد.  –  .....املستدامة التنمية مسرية عىل وتأثريها اإلدارى الفساد لظاهرة اإلقتصادية األبعاد 
 

 
88 

 .(24)275، املستقبل العرىب(. جدلية العوملة بني االختيار والرفض، 2002الواىل، عبد الجليل )يناير
جامعة اإلمام رسالة ماجستيري، استغالل املوظف العام لسلطته ونفوذه،  ه(.1412املزروع، عبدالواحد)

 املعهد العاىل للقضاء. محمد بن سعود اإلسالمية:
، ترجمة صقر، النمو مع املساواة هدف السياسة االقتصادية للقرن القادم .(1996)وآخرون بايىل، مارتن

 مركز األهرام للرتجمة والنرش.، محمد، القاهرة
 القاهرة: دار النهضة العربية. التحقيق اإلدارى واملحاكمة التأديبية، (.2004أحمد )بدر، 

 مرص. مبادئ القانون اإلدارى،(. 1973بدوى، ثروت )
مواجهة تحديات املنافسة  رى ىفـنحو اسرتاتيجية لتنمية القطاع الصناعى املص .(2015بسيوىن، آمال )
 الهيئة املرصية العامة للكتاب.الدولية، 

 ، عن حجم القضايا والشكاوى التى(2017، 2016 ،2015)تقارير هيئة النيابة اإلدارية السنوية ألعوام 
 نظرتها الهيئة.

رية ـ، الهيئة العامة املصمرص، دراسة مقارنة بالنموذج املاليزى مناخ االستثامر ىف(. 2017جرب، عالء الدين )
 للكتاب.
(. دور أنظمة الخدمة املدنية والجزائية ىف مكافحة الفساد اإلدارى باململكة العربية 2018جمعة، محمد)

 .530)529(،بحث منشور مبجلة مرص املعارصةالسعودية، القاهرة: 
، ، ترجمة الدكتور الياسني، نايفمتالزمات الفساد الرثوة والسلطة والدميقراطية (.2008جونستون، مايكل )

 .الرياض: العبيكان
العربية تزداد سوءا عىل مؤرش مدركات الفساد  الدول. (.2016) كندة حرت،

.(2016)لعام
www.transparency.org/news/feature/arab_states_a_very_drastic_decline_AR 

،  مركز دراسات مجلة املستقبل العرىب(. التكاليف االجتامعية للفساد، بريوت: 2001حجازى، املرىس )
 .266 ،الوحدة العربية
 دار النهضة.الفرنىس، القاهرة: دراسات ىف الوظيفة العامة ىف النظام (. 1977حشيش، عبد الحميد )

، ترجمة ظفر الله خان، مراجعة يتحدى )مدخل علمى إىل اإلميان(اإلسالم  (.1976خان، وحيدالدين)
.مكتبة القرآن: القاهرة  6وتقديم د عبد الصبور شاهني، ط

وآثاره السياسية واالقتصادية مع إشارة خاصة لتجربة العراق ىف  (. الفساد اإلدارى2013داوود، ابتهال )
 .48 ،مجلة دراسات دوليةالفساد، 

 .2014دستور 
 ، الهيئة العامة املرصية العامة للكتاب.صحافة ضد الفساد(. 2013جالل ) ،دويدار

 املجلس األعىل للشئون اإلسالمية. اإلسالم وعقائده،(. 1989دينا، عبد العزيز )
(. السلبيات األخالقية ىف سلوك العاملني بالحكومة والقطاع العام: دراسة تطبيقية 1987رفاعى، رفاعى )

اسات در رية للـاملجلة املصللخواص واألسباب وطرق العالج، جامعة املنصورة كلية التجارة: 
 .(11) 2، التجارية
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دور األمن ىف مواجهة الفساد االقتصادى واالجتامعى " دراسة مقارنة  .(2016)يناير ساملان، عبدالحكم
 .(521)107، مجلة مرص املعارصة:بالفكر اإلسالمى "، القاهرة

 ، املنصورة: مكتبة الجالء الجديدة.1، طعلم قاعدة التنازع واالختيار بني الرشائع (.1993سالمة، أحمد )
 جمعية العلوم االقتصادية السورية، ،سلامن، حيان. اقتصاد الظل أو االقتصاد الخفى

، توريث القضاء مستشار بن مستشار حفيد مستشار بن عم مستشار(. 1997)وآخرون سليم، عوض
 .التحرير أخبار اليوم

 كتاب الخراج واإلمارة.سنن أىب داوود، 
 الكتاب الثاىن، القاهرة: دار النهضة العربية. االقتصادية،التنمية (. 1970شافعى، محمد )

ترجمة د عىل  نظرة جديدة إىل النمو االقتصادى وتأثره باالبتكار التكنولوجى (.2002رشر، فريدريك )
 .مكتبة العبيكان :أبوعيشة، الرياض

الهيئة العامة لشئون املطابع مجمع البحوث اإلسالمية، طبعة املفسدون ىف األرض،  .(2018شومان، عباس )
 األمريية، القاهرة.

-بسكرة ،(. املعامل األساسية ملجتمع املعرفة ىف ظل التنمية املستدامة2014)سبتمربصربينة، بويحياوى
 .11مجلة الفكر،الجزائر: 
 ، كتاب اإلمارة.صحيح مسلم
" الذى انسحبت ىف ظله الدولة، فكان البديل هو الفساد  " االنفتاح السبهلىل (. 28/12/206عارف، جالل )
 .، األخباراإلدارى

(. الرقابة اإلدارية وأثرها عىل بلوغ األهداف )دراسة تطبيقية عىل البنوك 2006يونيو-عباس، أنس )ابريل
 .)23(10، مجلة شئون العرص: ، اليمن( اليمناإلسالمية ىف

العام إزاء قضايا الفساد والشفافية ىف  تقرير استطالع أراء قادة الرأى. (2012عبد الجواد، جامل )مارس
القاهرة: مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية، مؤسسة األهرام بالتعاون مع مركز  مرص،

 .CIPEاملرشوعات الدولية الخاصة 
، الكويت: جامعة التضخم الوظيفى ىف الجهاز اإلدارى الكويتى دراسة تحليلية(. 2006عبد الخالق، ناصف )
 الكويت.

 ،(. مداخل لتقييم األداء ىف الجهاز اإلدارى الحكومى " حاالت تطبيقية "2016عبد الرحمن، عادل)ابريل
 مجلة مرص املعارصةالقاهرة: 

الوظيفة العامة دراسة تطبيقية عىل محافظة  االنحراف اإلدارى ىف (.2016عبد الرحمن، عادل)اكتوبر
 مرص املعارصةالقاهرة:  سوهاج،
الهيئة املرصية : ، القاهرةدراسة ىف االقتصاد االجتامعى -رأساملية املحاسيب  .(2012عبد الفضيل، محمود )
 للكتاب.

 العربية الحكام اتفاقية ريعاتـ)دراسة ىف مدى موامئة التش ظاهرة الفساد(. 2007عبد املنعم، سليامن )
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد(.
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 سكندرية للكتاب.مركز اإل سكندرية: ، اإل االنحراف اإلدارى ىف الدول النامية(. 1997عبد الهادى، أحمد )
سكندرية دار املطبوعات اإل (. أساسيات اإلدارة العامة، 2000عثامن، حسني )؛ عبد الوهاب، محمد
 .الجامعية

 دار الفكر العرىب.: ، القاهرة2، طالعقيدة اإلسالمية واإليديولوجيات املعارصة(. 1980عبود، عبد الغنى )
جامعة  كلية التجارة، والتطبيق،التنمية االقتصادية بني النظرية (. 2011عجمية، محمدعبدالعزيز وآخرون )

 سكندرية.اإل 
، القاهرة: مركز دعم التنمية والتأهيل مكافحة الفساد: اإلطار القانوىن والتطبيقى(. 2008عقيل، أمين )

 املؤسىس.
ر ـبحث منشور مبجلة مص ر"،ـالشمول املاىل وآثره عىل السياسة النقدية "حالة مص .(2018عىل، عرشى )

، يوليو (532) 531 ريع،ـالصادرة عن الجمعية املرصية لالقتصاد السياىس واالحصاء والتش املعارصة،
 2018وأكتوبر/
 مركز البحوث والدراسات السياسية.(. التوظيف الحكومى ىف مرص، القاهرة: 1991غانم، السيد )
الهيئة  ، القاهرة:تجديد التنفس تحت املاء: التوق للثورة تحت الحكم التسلطى(. 2012فرجاىن، نادر)

 املرصية العامة للكتاب.
 (.1998)لسنة  157املعدل بالقانون رقم ( 1988)لسنة  144قانون الجهاز املركزى للمحاسبات رقم 

: االجتامعية واالقتصادية، الرياضكمعوق لعمليات التنمية  الفساد اإلدارى (.1993محمود، صالح الدين )
 املركز العرىب للدراسات األمنية والتدريب.

(. قياس أثر تطبيق خطة العمل عىل خفض معدالت البطالة ىف دولة إيرلندا 2016محمود، مروة)اكتوبر
 .524 ،: مجلة مرص املعارصة"منوذج اسرتشادى ملرص"، القاهرة

رق ـ: دراسة مسحية للشالناس والفساد -باروميرت الفساد العاملى . (2016الشفافية العاملية )منظمة 

 األوسط وشامل إفريقيا.
، دائرة املفتش العام قسم التفتيش الفساد اإلدارى أسبابه وآثاره وأهم أساليب املعالجةمهدى، ساهر. 

 www.hrdiscussion.comاإلدارى، منشور عىل املوقع  
 اسامعيل محمود بقلم (24/6/2018) يوم ،املرصية وقالرش  جريدة موقع

com/news/view.aspx?cdate.https://www.shorouknews 
 ./https://www.youm7.com/storyموقع جريدة اليوم السابع املرصية

 مبادئ علم التنظيم واإلدارة، سياسة اإلصالح اإلدارى وتطبيقاتها ىف ضوء (.1976/1977مهنا، محمد)
 .سكندريةجامعة اإل دروس ألقيت عىل طلبة الدراسات العليا كلية الحقوق : سكندريةاإل 

 ، القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.أخالقيات اإلدارة ىف عامل متغري(. 2000نجم، عبود )
 الهيئة املرصية العامة للكتاب. ،الجرائم املستحدثة تحليل سو سيولوجى(. 2015هالل، ناجى )

 com/accessed-http://www.rekaba.  الجرائم التى تختص بها الهيئةهيئة الرقابة اإلدارية املرصية، 

 http://www.rekaba.com/accessed ،تعريف الفساد اإلدارىهيئة الرقابة اإلدارية املرصية، 
 .(، التقرير الثاىن بعنوان أولويات العمل وآلياته2008زارة الدولة للتنمية اإلدارية )أغسطس و 

http://www.hrdiscussion.com/
https://www.youm7.com/story/
http://www.rekaba-.com/accessed
http://www.rekaba.com/accessed
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 .العمل وآلياتهالتقرير الثاىن: أولويات  ،لجنة الشفافية والنزاهة (2008)أغسطس ، وزارة التنمية اإلدارية
 http://www.budget.gov.eg/Budgetوزارة املالية املرصية دليل املوازنة العامة، منشور عىل موقع  

https://www.masrawy.com/news/economy 
 أخبار اليوم.(. املركز الوهمى ملكافحة الفساد....للنصب واالحتيال، 17/12/2016محمد ) ،يارس
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Abstract 
 

This research aimes to identify the economic dimensions of the phenomenon of 

administrative corruption. and the extend of its various impacts on the process of 

sustainable development with an application on the case of Egypt. The research 

addressed the concept of administrative corruption, forms, its elements and its 

negative effects, with an emphasis on economic causes and effects. After 

explaining the main out come of the research about reasons and results of 

administrative corruption the research recommend the following steps to fight 

administrative corruption in Egypt: (a) Increasing the efficacy and performance 

of public section and government administrations and addressing the 

phenomenon of shadow economy; (b) Converting performance and planing 

budgets instead of fund s budget; (c) Achieving conditions average different 

governmental authorties performing audeting and control and regulating bodies 

to direct and intrgrate these efforts in fighting  administrative corruption; (d) 

Stimulate entrepreneurship and support the financial inclusion and reformes of 

public enterprises. 

 

Keywords: Economic Impacts - Administrative Corruption - Sustainable 

Development - Regulatory Bodies - Administrative System 
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