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 :المقدمة .1

وم، تقریبا جمیع البلدان لدیھا عالمات على ). فھو ظاھره لیست غریبھ على العالم الی1994یؤكد العلماء أن الفساد قدیم قدم الحكومة نفسھا (كلیتجارد ،  
بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة، في جمیع أنواع األنظمة   االقتصادي، وجودھا. ولیس من قبیل المبالغة أن نقول إنھا موجودة في جمیع مراحل التطور  

ومما سمح بإجراء مقارنة بین الدول وفضح   .(Sambo and Sule, 2021) لم تكن البیانات الموثوقة عن الفساد في األزمنة المبكرة متاحةوالسیاسیة،  
 .(Mungiu-Pippidi and Dadašov, 2016) نیفات العالمیة للفسادالحكومات الفاسدة ھو ما شھدتھ السنوات العشرین الماضیة من تطوًرا في التص

ولكن أیًضا لإلنسانیة ككل ،ان ظاھرة   والمناطق،إن الفساد في مختلف القطاعات یتسبب في إلحاق أضرار جسیمة لیس فقط باالقتصادات الفردیة والبلدان  
 ,Frolova et al)ھا تعوق بناء عالقات متناغمة بین الدولة والحكومة والمجتمع واألعمالالفساد عقبة خطیرة أمام تحقیق التنمیة المستدامة المستمرة،  ألن

2019).  
٪ من اجمالي 5تریلیون دوالر أمریكي بما یعادل أكثر من    2.6حیث بلغت تقدیرات تكلفة الفساد في العالم حسب تقدیرات المنتدى االقتصادي العالمي مبلغ  

كما تقدر التكلفة السنویة للرشوة .(Thomson, 2017)٪10ھذا الفساد من تكلفة ممارسة األعمال التجاریة بنسبة تصل إلى    الناتج المحلي العالمي، ویزید
بحوالي   البنك  2بمفردھا  تقدیرات  حسب  الفساد  ضد  المعركة  لزیادة  للحكومات  وجیھة  أسباب  ھناك  فلذا،  العالمي  المحلي  الناتج  اجمالي  من   ٪

كما إن الفساد یؤدي إلى مزید من المدیونیة في البالد، وھجرة األدمغة مع خروج العمالة الماھرة .(International Monetary Fund ,2016)الدولي
 .(Egbeyong ,2018) .للبحث عن مراع أكثر اخضراًرا ، ویعیق النمو االقتصادي ، ویؤدي إلى الفقر وانخفاض مستویات المعیشة

ة الفساد، استدعى األمر وقوف المجتمع الدولي كوحدة واحدة لمحاربة ھذا الوباء والحد من ظاھرة الفساد الھدامة لكافة كافة الدول لخطورة ظاھر وإدراك من
بل أنشأت المؤسسات، وسنت القوانین للحد من انتشاره ومحاربتھ. وتم إطالق العدید    ، األیدي مناحي الحیاة، ولمواجھة ھذه اآلفة لم تقف المجتمعات مكتوفة  

بتاریخ   58/  4أشھرھا اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدت بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم    الفساد، تفاقیات الدولیة لمكافحة  من اال
الجھود الدولیة في    بمنأى عندولة طرف فیھا. ولم تكن الدول العربیة    145  . وتضم2005/    12/    14ودخلت حیز التنفیذ بتاریخ    2003/    10/    31

  21تم إصدار االتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، التي وافق علیھا مجلسا وزراء الداخلیة والعدل العرب في اجتماعھما المشترك بتاریخ    الفساد، حیثمكافحة  
تفاقیة العربیة لمكافحة الفساد حیز النفاذ بتاریخ دولة. ودخلت اال14ویبلغ عدد الدول المصدقة علیھا حتى اآلن  دولة، 21والتي وقعت علیھا  2010دیسمبر 

في . كما ان األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة تشارك في القتال ضد الفساد مباشرة من خالل الكشف عنھ إلى جانب دورھا التقلیدي  2013یونیو    29
نع الفساد في القطاع العام كونھا تؤكد على التدابیر الوقائیة مثل تعزیز المساءلة  ). لألجھزة العلیا للرقابة دور في الردع ومKayrak, 2008الردع والمنع (

 ). Reichborn-Kjennerud et al., 2015من خالل التقاریر المالیة السنویة وتقییم ھیاكل الرقابة الداخلیة (
 

   :مشكلة الدراسة  .2
 - :التاليومن ھنا یرد التساؤل الرئیسي  

 الفساد، وماھي اسبابة وآثاره، وماھو دور اجھزة الرقابة العلیا في مكافحة الفساد المالي واالداري في القطاعات الحكومیة؟ ماھو مفھوم 
  

   :أھداف الدراسة .3
 :تسعى ھذه الدراسة الى الوصول إلى األھداف التالیة

 .الفسادتحدید مفھوم الفساد وتوضیح االسباب والعوامل المؤدیة الى تفشي ظاھرة  -
 .تحدیدآثار تفشي ظاھرة الفساد على اداء الحكومة واالقتصاد والتنمیة واالفراد  -
 تحدید دور أجھزة الرقابة العلیا في مكافحة الفساد في الوحدات الحكومیة.    -

 
 :محاور الدراسة .4

العلمیة أو األكادیمیة حول الفساد. المؤلفات االكادیمیة أو العلمیة حول دور اجھزة الرقابة العلیا    الدراسة: المؤلفاتتستند ھذة الدراسة إلى تحلیل مجالین من  
 الفساد. ولتحقیق أھداف الدراسة باالجابة على التساؤل المذكور آنفا، فإن خطة الدراسة تشتمل على المحاور التالیة: في مكافحة 
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ھ  یعد الفساد بأنواعھ المختلفة وصورة المتعددة ظاھرة خطیرة لما لھا من اثار سلبیة في عملیة البناء االقتصادي والتنمیة نظرا لما یسبب
من تھدید واسع النطاق على الدولة والمجتمع باعتباره یقوض سیادة القانون ویعیق فرص االستثمار وبرامج التنمیة وتعمیق حدة الفقر  

وخطورة ھذه الظاھرة فقد حظیت باھتمام   ألھمیة  اوالقیم. ونظرألحوال المعیشیة، ویتیح بروز الجریمة المنظمة ویمس االخالق  وتدھور ا
 .العلیاكبیر واصبحت الیآت مكافحتھا متعددة ومتنوعة االدوار زمنھا الدور المناط بأجھزة الرقابة 

ویبرز   الخطیرة،یھدف ھذا البحث إلى تقدیم اإلطار النظري للعوامل واالسباب المؤدیة للفساد، واالثار المترتبة على تفشي ھذه الظاھرة  
ف تساھم االجھزة المركزیة للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد والوقایة منھ في الجھات والوحدات الحكومیة كونھا الوسیلة الفعالة  كی

 لحمایة األموال العامة.
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 مكافحتھ.   بلأسبابھ، آثاره سأوالً: مفھوم الفساد،  
 مكافحة الفساد.  اآللیات فيثانیأ: أجھزة الرقابة العلیا كأحد أھم  

 
 أوال: مفھوم الفساد 

 تعریف الفساد 
 ). 3/335ج ، 2006ابن منظور، (األَرحام. یَْفُسُد ویَْفِسُد وفَُسَد فَساداً وفُُسوداً.. وتَفَاََسَد القوُم: تدابَُروا وقطعوا    الصالح، فََسدَ الفساد في اللغة: نقیض 

االستقامة.  كان الخروج علیھ أو كثیراً، ویستعمل في النفس والبدن واألشیاء الخارجة عن    االعتدال، قلیالً الفساد في االصطالح: یعني خروج الشيء عن  
 ). 349أألصفھاني، د.ت.ص (

 لسلطة العامة أو المنصب العام لتحقیق منفعة خاصة، بأنة: استغالل ا  1998في عام    )UNDPمن قبل برنامج االمم المتحدة اإلنمائي (  عرف الفساد كما  
 ). UNDP,2008(أو الغش  ، المحسوبیة   استغالل النفوذ، أوأو   ، االبتزازأو  ، الرشوة سواء من خالل  

امتیازات لمنفعة الفرد،  أو    ، مالسوء استخدام المنصب العام لتحقیق مكسب خاص. ھذا المكسب الخاص یمكن أن یكون في شكل    ھ: بأنوعرفھ البنك الدولي
 ).Wittig,2005(خاصة أو لمنفعة مجموعات مصلحة  -أو األصدقاء   ، العائلة أو

). كما عرفتھ  Transparency International,2009(خاصة  كما عرفتھ منظمة الشفافیة الدولیة بأنھ: سوء استعمال السلطة المْؤتَمنة لتحقیق مكاسب  
الخاصة بالرقابة    5700) وفقًا إلرشادات المعیار الدولي لالنتوساي  7  ص ،  2017المنظمة الدولیة للمؤسسات العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة (اإلنتوساي، 

وقد یُصنف الفساد إلى كبیر وبسیط وسیاسي بناًء على قیمة المبالغ    الخاصة، على مكافحة الفساد "بأنھ إساءة استخدام السلطة العامة أو الثقة من أجل المنفعة  
 المفقودة والقطاع الذي یحدث بھ ". 

والذي یشمل الشخص المخول بالسلطة یرتبط الفساد باألشخاص   القانوني،نزیھ أو غیر  ) الفساد بأنھ شكل من أشكال السلوك غیر الAlina, 2018كما عرف (
مات والھدایا ذوي السلطة الذین یمكنھم استخدام سلطتھم لمصلحتھم الخاصة أو على أقرانھم (الشركات واألصدقاء والعائلة) في مقابل شكل من أشكال الخد

 والمال. 
العام لتحقیق مكاسب خاصة، وھو أیضا استغالل موظفي الدولة لمواقعھم وصالحیاتھم للحصول على كسب غیر  ) استخدام المنصب2019كما عرفھ (حمد، 

 - التالیة: بموجب المعادلة  (Klitgaard, Parris, and Hawkins ,2000)عرفھ  امشروعة. كممشروع او منافع یتعذر تحقیقھا بطرق  
 المساءلة (أ)  -التصرف (د) الفساد (ج) = القوة االحتكاریة (م) + حریة 

بین التعریفات    یصعب تعریف الفساد بطریقة شاملة نظًرا الختالف السلوك الفاسد. ویعتبر تعریفھ بإساءة استخدام الوظیفة العامة لتحقیق مكاسب خاصة، من
تستخدمھ مجموعة متنوعة من المؤسسات العامة ومنظمات  كونھ التعریف التي    الدراسة، سیتم االعتماد علیھا ألغراض ھذه    األدبیات والتياألكثر قبوًال في  

 . المجتمع المدني، بما في ذلك البنك الدولي ومنظمة الشفافیة الدولیة. كما أنھ یتماشى مع أحكام اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد
 

 - الفساد: أنواع 
الفساد وفقا لمبادرة تنمیة االنتوساي الفساد حسب االنواع الرئیسیة للفساد الى الفساد الشامل صنف الدلیل االرشادي لرقابة إطار العمل المؤسسي لمكافحة  

ھا. والفساد الصغیر  (الفساد المستشري) والذي یعتبر الفساد الراجح في المقام االول الى انھیار نظام الخدمات، او الضعف في عمل الجھة او المنظمة وعملیات
الیة ضئیلة نسبیا من المال لتسھیل المعامالت الرسمیة. والفساد الكبیر والذي یحدث عادة اعلى المستویات الحكومیة بطریقة تنطوي والمتمثل في دفع مبالغ م

وما إلى  د الطبیعیة  على التخریب الكبیر في النظم السیاسیة والقانونیة واالقتصادیة وتكون مبالغھ كبیرة نسبیا مثل الفساد في المشتریات، واستخراج الموار
 ). 2017ذلك على المستوى القطري(االنتوساي،

) من حیث الحجم الى الفساد الصغیر(االفقي) وھو الفساد الذي یتعلق بأداء الوظائف والوخدمات الروتینیة،  85ص:  2011(الشمري والفتلي ،   صنفھكما  
صنف   اكبیرة. بینممارسھ كبار الموظفین لتحقیقة مصالح مادیة واجتماعیة  الكبیر وھو الذي ی  د االخرین. والفسااالفراد دون التنسیق مع   أحد ویمارس من قبل  

د ) من حیث األنتشار الى فساد محلي وھو الذي یمارس داخل البلد القطري الواحد وال یرتبط بأطراف خارج البلد. والفساد الدولي وھو الفسا2011(مطر، 
الفساد ومن حیث المجال الى فساد سیاسي، والفساد االداري،   ) 2011مطر،  (  صنف   ا لمة. كمالعو الذي ینتشر خارج حدود البلد ویفتح الحدود تحت مسمى  

المالي، والفساد االخالقي حیث أكدت   و الشمري  (  دراسةوالفساد  الجبوري،  السیاسي واالداري    )2012الججاوي،  الفساد  أھمھا  أنماط  الفساد عدة  اتخاذ 
وفساد األحزاب السیاسیة وقضایا التمویل ویشیر إلى مخالفات القواعد واألحكام التي   والقضاء، تشریع والتنفیذ  والمالي. فاالول یشمل فساد الزعماء فساد ال

المؤسسة السیاسیة) في الدولة. والثاني یتعلق باالنحرافات اإلداریة والوظیفیة أو التنظیمیة وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف  (السیاسي  تنظم عمل النسق  
ومخالفات القواعد    ت المالیةالعام أثناء تأدیتھ لمھام وظیفیة في منظومة التشریعات والقوانین والضوابط ومنظومة القیم الفردیة. أما الثالث فیمثل كامل االنحرافا

 أخطرالفساد السیاسي من    واألحكام المالیة التي تنظم سیر العمل اإلداري والمالي في الدولة ومؤسساتھا ومخالفة التعلیمات الخاصة بأجھزة الرقابة المالیة. یعد
تقدم لھم التسھیبالت والمزایا اإلداریة والمالیة وتفسر لھم اللوائح    أنواع الفساد أو ھو العدو الرئیسي للشفافیة اذ أن الفاسدین ھم من أقارب السیاسیین واإلداریین

أنواع الفساد    أكثر  نالعراق، االتعرف على النظام الرقابي االداري في    ھدفت الىوالتي    )2016العامري،  (  دراسةتشیر    العامة كمادون النظر إلى المصلحة  
محاباة وأعمال التبذیر والغش وإساءة إستخدام السلطة وعدم التقید بالقوانین واالنظمة. ولقد بینت نتائج  ھو الفساد االداري المتمثل بالوساطة والمحوسبیة وال

) مفردة  187(في التي ھدفت الى التعرف على انماط الفساد الشائعة في القطاعات الحكومیة بالجمھوریة الیمنیة والتي تمثلت عینتھا  )2013جمیل، ( دراسة
استغالل النفوذ، اختالس المال العام، المحاباة   الیمنیة، أكثر انماط الفساد شیوعا في القطاعات الحكومیة بالجمھوریة    الرقابیة، إن من العاملین في الجھات  

السریة لجھات منافسة، وتسھیل عملیة   والتحیز لجماعات وافراد دون وجھ حق، التالعب في تحصیل االیرادات الحكومیة، واقلھا شیوعا افشاء المعلومات 
 غسیل االموال. 

 
 -الفساد: سباب أ

إن أسباب ومظاھر الفساد یعود إلى عدة أسباب  ) 2020(ولید، توجد العدید من االسباب والعوامل التي تؤدي الى وجود الفساد في المجتمعات ، تشیر دراسة
الجریمة عامل مساعد   وعوامل منھا السیاسیة واالقتصادیة والمالیة والقانونیة حیث تمثلت العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المسببة للفساد في االتي: انتشار

القانونیة واالداریة في االتي :عدم وضوح القوانین وغموضھا ،سوء التنظیم االداري   على الفساد، انتشار الفقر والالمساواة في توزیع الثروة، وتمثلت االسباب
 Sambo)  كما بینت دراسة.وسوء توزیع السلطة، وتمثلت االسباب السیاسیة والمالیة في طبیعة النظام السیاسي في الدولة، ضعف النظام المالي والمصرفي

and Sule, 2021)  الفساد یعود إلى عدة عوا الجناة بشكل مناسب.وتشیر دراسة  إن  القانون في معاقبة  إنفاذ  المؤسسات وفشل نظام  مل أھمھا ضعف 
(Egbeyong, 2018)    والجشع ، وعدم كفایة التوعیة ، المساءلة  ، وانعدام  الشفافیة  إلى االفتقار إلى  الفساد یمثل مشكلة رئیسیة وأن وجوده یرجع  أن 

، الوالءات المحلیة القویة، وكذلك ثقافة التسامح مع الفساد التي تعد من العوامل الثقافیة العمیقة الجذور التي تؤدي  بعواقبھ. كما ان ضعف الحكومة الوطنیة
الحكومیة، من اھم العوامل المؤدیة للفساد في القطاعات    إن  )2013جمیل،  (  دراسة. وتشیر  (Feldman, 2020) مكافحتھالى انتشار الفساد وتحد من جھود  

شار الفقر االجور والمرتبات ،وتدھور الوضع االقتصادي، وارتفاع تكالیف المعیشة ،عدم تفعیل مبدأ الثواب والعقاب في ممارسة الوظیفة العامةو انت  يتدن
دم تطبیق نظام ضعف الوازع الدیني، وع  نإ  )2020یوسف    and(الجھني, إسماعیل,  والبطالة واالمیة،وعدم االستقرار السیاسي. كما تشیر بعض الدراسات  
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عن العملیات   المساءلة بشكل دقیق على جمیع أجھزة الدولة، والقصور اإلعالمي في توعیة الناس بأضرار وأشكال الفساد، والجشع والطمع، وغیاب الشفافیة
 اللوائح واستغالل ما فیھا من ثغرات. اإلداریة لألجھزة الحكومیة، والتساھل مع المفسدین في جرائم الفساد اإلداري والمالي، وااللتفاف حول األنظمة و

والسیاسیة    ةالمصري. االقتصادیوالتي ھدفت الى قیاس العالقة السببیة بین التحوالت األخیرة التى تعرض لھا المجتمع    )2017(مرسي،  كما اثبتت دراسة  
وتم استخدام األسلوب اإلحصائي القیاسي،   مصر.الفساد في  واسبابھ، وواقعالفساد وأنواعھ  متناول، مفھوواالجتماعیة والقانونیة واإلداریة والفساد من خالل 

الدراسة أن جمیع المتغیراات معنویة وذو   من خالل تحلیل السالسل الزمنیة ونموذج االنحدار الذاتي للمتجھ ونموذج تصحیح متجھ الخطأ، وكان ابرز نتائج
  االجتماعیة،   السیاسیة،   (االقتصادیةاشارة موجبة بما یدل على وجود عالقة دینامیكیة فى األجل القصیر بین المتغیر(التابع) الفساد والمتغیرات المستقلة األسباب  

أن الفساد    (الدالي،  2018)ى األكثر دعم النتشار الفساد فى مصر.كما اكدت دراسة  واإلداریة). كما توصلت الدراسة إلى أن األسباب اإلداریة ھ  والقانونیة، 
ا الموافقة على  اإلداري منتشر فى القطاع العام بصورة کبیرة عن القطاع الخاص ، وأن من أھم األسباب المختلفة النتشار الفساد اإلداري تأتى في مقدمتھ

ثم األسباب التشریعیة والسیاسیة لھذا یجب مراجعة البیئة العامة والثقافیة والتى أصبحت تمثل بیئة خصبة النتشار    األسباب الخاصة بالبیئة العامة والثقافیة ، 
قلیدھم .كما تؤكد  الفساد، ساعد على األعمال الثقافیة التى تروج الفساد وتجعل من الفاسدین أبطال فى المجتمع وھو ما شجع األخرین على ممارسة الفساد لت

السیاسي   (صبرینة،  2019)دراسة نتاج لعدم الكفاءة المؤسسیة وضعف االستقرار  تأثیر عدم االستقرار السیاسي على الفساد ھو تأثیر متبادل فالفساد ھو 
ان النظام السیاسي ك  والرتابة الحكومیة البیروقراطیة، فالنظم التي یغیب فیھا االستقرار السیاسي وتقل مساحة الممارسة الدیمقراطیة یزید حجم الفساد وكلما

 مستقرا واتسعت مساحة الممارسة الدیمقراطیة فان ذلك یؤدي الى الحد من انتشار الفساد. 
 

 -الفساد: آثار 
یات آلثار الفساد  یترتب على تفشي ظاھرة الفساد الكثیر من المآسي واالضرار سواء على المجتمعات والدول واالقتصاد والتنمیة والنمو حیث تشیر معظم االدب

   -التالي: أقتصادیا وسیاسیا واجتماعیا واداریا. من تلك اآلثار 
ان تدني    )2020(رشید ،و مستور  بینت دراسة   یساعد على اللجوء الى اقتصاد الظل.   اة، كموالثرو یؤدي الفساد الى زیادة الفقر وسوء توزیع الدخل  -1

نھا، فضال عن متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي والناتج المحلي جاء بسبب الفساد وھدر االموال وعدم اقامة مشاریع جدیدة وتطویر او توسیع القائم م
 خلق فرص عمل مما ادى الى لجوء العاطلین عن العمل الى اقتصاد الظل. 

بدراسة حول أثر الفساد على إیرادات    ) 2018(الھیازعي ، موال والتھرب الضریبي والجمركي. حیث قامیؤثر على ایرادات الدولة ویساعد على غسیل اال  -2
) التحدید  معامل  وضح  وقد  العامة  اإلیرادات  على  سلبي  بشكل  یؤثر  واإلداري  المالي  الفساد  إن  اثبتت  ما R2الدولة  یفسر  واإلداري  المالي  الفساد  إن   (

%) من اإلیرادات الضریبیة، 26%) من اإلیرادات النفطیة، وما نسبتھ (27الحاصلة في اإلیرادات العامة، ویفسر ما نسبتھ (  %) تقریباً من التغیرات30نسبتھ(
المالي و اإلداري عالقة عكسیة قدرت نسبتھا ب (R%) من اإلیرادات األخرى، كما بین معامل االرتباط (۸وما نسبتھ ( للفساد  بینھ وبین  30) إن   (%
  388بدراسة تكون مجتمعھا من النخب األردنیة القادرین على التعبیر عن اتجاھاتھم، وتمثلت عینة الدراسة من  (الصرایرة 2017)عامة.كما قاماإلیرادات ال

العینة العشوائیة،  وب  مبحوثا، من النخب األردنیة تم اختیارھم من مجلسي األعیان و النواب و الوزراء العاملین و المحامین و المھندسین،تم اختیارھا وفق اسل
الوساطة و الرشوة و   الدراسة بأن من أكثر عناصر الفساد المالي و اإلداري أھمیة من وجھة نظر النخب األردنیة ھي  المحسوبیة و  التھرب وأظھرت 

القیات العمل، حیث فسرت ھذه العوامل  الجمركي و استغالل الوظیفة العامة، و غسیل األموال و التھرب الضریبي و عدم االلتزام باألنظمة و التعلیمات و أخ
 % من االتجاه العام.  67.3مجتمعة ما نسبتھ  

إن للفساد آثار مدمرة على االقتصاد الوطني والتنمیة بشكل عام.كما قام   (إیمان،  2018)یؤثر الفساد على النمو والتنمیة االقتصادیة. حیث تشیر دراسة    -3
داري على تحقیق التنمیة االقتصادیة في سوریة من خالل دراسة األثر السلبي للفساد اإلداري على مؤشرات  التعرف على أثر الفساد اإل  (موسى،  2020)

المحلي االجمالي،  التنمیة االقتصادیة، حیث تم االعتماد على مؤشر مدركات الفساد الذي یعبر عن حجم الفساد اإلداري ومؤشرات التنمیة االقتصادیة(الناتج  
) لدراسة العالقة بین الفساد 2018-2003تج المحلي االجمالي، نصیب الفرد من الدخل القومي، نسبة الصادرات إلى الواردات) للفترة(نصیب الفرد من النا

باستخ الفرضیات  واختبار  العالقات  دراسة  في  التحلیلي  والمنھج  الوصفي  المنھج  على  االعتماد  تم  سوریة.  في  االقتصادیة  والتنمیة  النماذجاإلداري   دام 
باعتبار وجود   واالختبارات االحصائیة المناسبة. توصلت الدراسة إلى وجود عالقة عكسیة قویة بین مستوى الفساد االداري والتنمیة االقتصادیة في سوریة

 عالقة عكسیة قویة بین مستوى الفساد اإلداري ومؤشرات التنمیة االقتصادیة األربعة.
افحة الفساد من اجل تحقیق التنمیة المستدامة في دول إن جھود مك  (مالكي، و كعیبوش  2018) لدراسةالفساد عائقا امام تحقیق التنمیة المستدامة. وفقا    -4

والمحاسبة في    المنطقة العربیة، ال یمكن أن یتحقق إال من خالل اتخاذ إجراءات جد صارمة في مجال مكافحة الفساد، مع العمل على تفعیل آلیات للمساءلة
واطنین بمخاطر الفساد على خطط التنمیة المستدامة، كل ھذا یستوجب توفیر كل أجھزة الدولة والقطاع الخاص، ضف إلى ذلك ضرورة العمل على توعیة الم

المجتمع. كما یؤكد   الفرص بین مختلف مكونات  النزاھة والعدالة وتكافؤ  الفساد، وضرورة الحرص على   ,Delabarre)بیئة عربیة تستوعب مخاطر 
 التنمیة مرتبطة بالضرورة بمبادرات مكافحة الفساد.  نإ  )2021

بلدا من بلدان العالم حسب تصنیفات    63طبقت على عینة تبلغ    2017بدراسة مقطعیة لعام    (خالد ، 2019)فساد یؤثر على الرفاھیة االقتصادیة. حیث قام  ال  -5
ممثال   –تحدید اثر الفساد البنك الدولي، تھدف إلى بیان أثر الفساد على الرفاھیة االقتصادیة، ولتحقیق ھذا الھدف قام الباحث بتصمیم نموذج قیاسي یقوم على 

 CPIA transparency, accountability, and corruption in the publicبمعدل التغیر في مؤشر الشفافیة والمساءلة والفساد في القطاع العام (
sector(–    على الرفاھیة االقتصادیة–  ) ممثلة بمعدل النمو خالل عشر سنوات في الناتج المحلي االجماليGDP per capita growth    مقاسا (%

 باألسعار الثابتة. وقد توصلت الدراسة الى ان للفساد اثرا سلبیا ذا داللة احصائیة على الرفاھیة االقتصادیة. 
ھ في السلطة،  الفساد یحد من الشرعیة للدولة. أن الفساد یعد سببا ونتیجة الزمات متعددة أخطرھا أزمتي الشرعیة والالمشروعیة، حیث یفقد الشعب ثقت  -6

على دستوریة   كما ترفض ھذه األخیرة احترام مبدأ المشروعیة وغیرھا من المبادئ والضمانات المعززة لصیانتھ مثل مبدأ سمو الدستور والرقابة القضائیة
وعلیھ،    الشرعیة. ومنھ تعمیق أزمة    القوانین. وقد تقوم برسم وتنفیذ سیاسات عامة معبرة عن مصالح فئة قلیلة رغم تعارضھا مع مطالب ومصالح األغلبیة، 

ذه األنظمة على فإن الفساد یعد عامال أساسیا لتكریس أنظمة غیر شرعیة وفي الوقت ذاتھ تؤدي أزمة الشرعیة إلى اعتبار الفساد كمنھج للحكم، حیث تعمل ھ
 .(حنان،  2021) نفسھاتكریس بیئة مالئمة للفساد ضمانا إلعادة إنتاج 

ات االنفاق العام ویتسبب بأضرار فادحة براس المال الوطني. ویعد تحدي للجھات الرقابیة كونھ سبب رئیسي لتضخم تكالیف المشاریع یشوه الفساد قرار  -7
 . (الشمراني ، 2013) الحكومیة

 .  (Egbeyong, 2018) الماھرةیؤدي الفساد الى زیادة المدیونیة للدولة للبنوك االجنبیة وھجرة االدمغة الوطنیة والعمالة  -8
وجود  (الكعبي، و خمیس  2017) بھایساھم الفساد في تنامي حساب السلف والعھد الممولة مركزیا لدى الوحدات الحكومیة. حیث تؤكد الدراسة التي قام  -9

لدولة وعدم اإللمام من قبل البعض  عالقة بین الفساد اإلداري والمالي وتراكم السلف من سنة ألخرى نتیجة تجاوز القوانین والتعلیمات النافذة من قبل موظفي ا
 بھذه القوانین والتعلیمات. 

، وتراجع  (حوة ، 2019) الدولةعلى المستوى القطري، وانعدام الثقة بمؤسسات    للمواطنینیؤدي الفساد الى التعدي على الحقوق والتنصل من الواجبات    -10
االجتماعیة   العدالة  النبیلة، وغیاب  التقلیل من   والالمساواةالقیم االنسانیة  في  الحكومیة واإلداریة یساھم  الفساد واالنحراف في األجھزة  انتشار  كون تفشي 

مون فقط شرعیة النظام السیاسي في نظر الجمھور حیث یدرك المواطنون أن المسؤولین الحكومیین على اختالف مستویاتھم متورطون فقط في الفساد ویھت
 . )2018(عباس، النظام السیاسي محروم من النتیجة الواقعیة ألي دعم شعبي  بمصالحھم الخاصة. ونتیجة لھذا التصور فإن
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، فالمال والرشوة، والمحسوبیة تعتبر العناوین الكبرى یؤدي تفشي الفساد الى تدني مستوى الخدمات العامة للدولة وعلى وجھ الخصوص الصحة والتعلیم-11
 .  (بقشیش و بللوشة 2021)لھذه الظاھرة الخطیره 

 
 -الفساد: طرق وسبل واستراتیجیات مكافحة 

 أتي: تشیر االدبیات الى مجموعة من االجراءات واالسالیب والوسائل والسیاسات التي یمكن خاللھا مكافحة الفساد ومن ھذه اإلجراءات ما ی
 ,.Syarif et al)من منظور نظریة علم االجتماع (نظریة التحكم االجتماعي) التي قام بھا    أجریت دراسة   والمجتمع.مكافحة الفساد من خالل االسرة  -1

ث من ان الفساد جریمة غیر عادیة یمكن أن تھدد بقاء كثیر من الناس. لذلك یجب منع وجود الفساد والقضاء علیھ من جذوره. وبما ان الفساد یحد  (2020
ولكن  العقوبة، یة مثل  فإن القضاء على الفساد ال یكفي في اإلجراءات الھیكل لذلك، ولكن الثقافیة أیًضا.  ، الھیكلیة لیس فقط بسبب العوامل  معقدة،خالل عوامل 

تعظیم القضاء على  یجب أن یمتد إلى عقوبات أخرى مثل العقوبة االجتماعیة. حیث یمكن القیام بالدور والوظیفة اإلستراتیجیة للعقاب االجتماعي في محاولة ل
الدینیة.  سرة والتقالید وإنفاذ القانون والتعلیم والمؤسسات الفساد من خالل بناء التآزر بین جمیع الھیاكل االجتماعیة للمجتمع والھیكل االجتماعي المعني ھو األ

 .  (الدراجي ،و توفیق 2018) الفسادان من اھم عوامل نجاح مكافحة الفساد في سنغافورة یرجع الى تعاون ومشاركة الشعب في االبالغ عن حاالت  اكم
 Mungiu-Pippidi) الفسادن المستقلین والناقدین تضخیم آثار الشفافیة في مكافحة كما یمكن للمساءلة االجتماعیة التي یمارسھا عموم السكان من المواطنی

and Dadašov, 2016) 
یحب تعلیم مكافحة الفساد من الطفولة من المدرسة اإلبتدائیة والمتوسطة والثانویة والعالیة. لبناء أخالق الطالب على   التعلیم.مكافحة الفساد من خالل    -2

الفساد. وال التعلیم على مادة    مكافحة  المحمودة على    ، خاصةیقتصر  لبناء األخالق  المدروسة. وذلك  الدراسیة  المواد  الى  الفساد  ولكن یوّحد تعلیم مكافحة 
ما یجب أن والمسئولیة.. ھذه الخطوات لوقایة الفساد بطریقة تعلیم الطالب عن قیمة األخالق اإلسالم. ك  ، والعدالة  ، والشجاعة  ، واألمانة الطالب، مثل الصدق  

 . (لطیف،  2015)المستقبل یكون التثقیف بشأن مكافحة الفساد موجھاً نحو توفیر فھم ضرر الفساد على الدولة والمجتمع والدین لمنعھ من التكرار في 
السیاسة العامة في   ضمان برامجالى التعرف حول    بإجراء دراسة ھدفت  (Smith, Purón-Cid, and Rosales Arredondo, 2021)كما قام   

وغیرھا من عناصر    والمحسوبیة،   الجماعیة، والنزعة    الفساد، المكسیك حصول الطالب على التدریب الصحیح في مجال المالیة العامة والمیزانیة للحد من  
والنتائج واالستجابة لمسؤولي حكومتنا المستقبلیین؟ ؟ ھل تقوم ھذه البرامج أیًضا بتدریس اإلدارة المالیة العامة لضمان القدرة على المحاسبة  هالمحسوبیة المبتال 

جمعت ھذه الدراسة معلومات    األسئلة، ھل نخلق مدیرین مالیین عامین أكثر تكامالً وأخالقیة مع المعرفة المناسبة باألنظمة المالیة العامة؟ من أجل معالجة ھذه  
ھذه الدراسة  التحلیل تحدددورة. إلجراء  1138تغطي ما مجموعھ   المكسیك، الیة في  و 32برنامج ماجستیر في اإلدارة العامة عبر  68عامة ومنھجیة عن 

  االقتصاد،  مجموعات، خمس عدسات متكاملة لتقییم وتعلیم المالیة العامة والمیزانیة. تم ترمیزھا باستخدام مجموعة من الكلمات الرئیسیة مرتبة في خمس  
.  وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اھمھا على الرغم من أن جمیع برامج الماجستیر في السیاسة  لمالیةالعامة، ااإلدارة    السیاسیة، العلوم    القانون، 

إال أن ھناك تباینًا كبیًرا في العدسات واألدوات والتقنیات المستخدمة عبر ھذه البرامج. عالوة   العامة،العامة واإلدارة العامة تقریبًا في المكسیك تدرس المالیة  
  المحلیة والمؤسسات  المتنوعة والسیاقات وال لتلبیة االحتیاجات االجتماعیة    ومناطقھا، ذلك فإن نطاق ھذا المكون المناھج ال یكفي لمواجھة تحدیات الدولة    على

 وسوق العمل لموظفي القطاع العام.  الحكومیة، 
  ا) موظف30الضرائب بالمسیلة وتمثلت عینتھا في (   على مدیریةمكافحة الفساد من خالل نشر اخالقیات العمل والقیم العقدیة. تشیر الدراسة التي اجریت    -3

أداة االستبانة لجمع البیانات وفق الم العینة العشوائیة واستخدمت  نھج الوصفي التحلیلي وجود بمدیریة الضرائب بالمسیلة وتم اختیاره عینتھا وفق اسلوب 
كما تعد القیم العقدیة  (طاھر، و فاتح  2020) بالمسیلةعالقة ارتباط وتأثیر معنوي ألخالقیات العمل في مكافحة ظاھرة الفساد في مدیریة مكتب الضرائب  

 .)2020الحجیات، و الطائي ( الفساداھم االسباب التي تؤدي الى انتشار  أحدوسیلة للقضاء على الفساد والجھل بھذه القیم   أفضل
الشرعیة على عمل أجھزة الرقابة، اال من خالل تشریع القوانین الكفیلة   إضفاء  مال یتمكافحة الفساد من خالل البرلمان والقضاء واجھزة الرقابة العلیا.    -4

ان وجود قضاء متخصص یمارس الرقابة على اعمال االدارة یمثل ضمانة حقیقیة لحقوق وحریات االفراد في مواجھة    النواب، كمابمحاربة الفساد من مجلس  
القضاء مستقالً عن السلطتین التنفیذیة    یكون ھذایجب ان    للقانون، كماتھا لتتأكد من مطابقتھا  تعسف االدارة ویؤدي باالدارة الى التأني والحذر في تصرفا 

. كما ان تنوع مظاھر الفساد بتنوع مظاھر النشاط اإلنساني ونزعاتھ المادیة ومیلھ  (عبدالحسین، 2011)والتشریعیة، على أساس مبدأ الفصل بین السلطات
الخاصة على  لتغلیب مصلحتھ  قبل    الدائم  الكبار  المفسدین  القانون ومحاسبة  امام  والمساواة  العدالة  الفرص وتكریس  تكافؤ  مبدأ  فتعزیز  المجتمع.  مصلحة 

 الالزمةانین  الصغار، وعدم منح حصانة لمثل ھؤالء على حساب المجتمع. یحتاج الى للبرلمان لمواجھتھ ضمن مھامھ التشریعیة والرقابیة من خالل سن القو
بل ینبغي النظر الى اجراءات تشكیلھا    مستقلة. أي جھة رقابیة مستقلة بمجرد وصف المشرع لھا انھا    دال تع. كما انھ  (عبداللطیف،عبدالرزاق، و عبد 2017)

الى    والمالیة، وھذاومدى استقاللیتھا اإلداریة   یحتاج  اثبتت دراسة  (العامري،  2016) تشریعاتبدوره  تأثیر إیجابي  (زملط،  2020). كما  لكفاءة   وجود 
مراقبة واإلشراف  الموازنة على كل من: الحفاظ على المال العام ومنع اختالس الدعم والتمویل الداخلي والخارجي، ومكافحة التھرب الضریبي، وتعزیز سبل ال

وجود عالقة عكسیة بین تدقیق   (اللیلة، و رمو  2020)اثبتت دراسة    ث الفساد، حیعلى كافة النفقات. كما ان تطبیق معیار تدقیق االمتثال یسھم في الحد من  
 اإلمتثال والفساد اإلداري والمالي. 

ھ اجھزة الرقابة  مكافحة الفساد من خالل تفعیل مبدأ الشفافیة والمساءلة. ان عدم تطبیق الشفافیة في المعامالت الحكومیة یعد التحدي الرئیسي الذي یواج -5
 .(الشمراني ، 2013) الفسادوھیئات مكافحة 

وعدم كفایة التوعیة    والجشع،   المساءلة،   الشفافیة وانعدامالفساد یمثل مشكلة رئیسیة وأن وجوده یرجع إلى االفتقار إلى   نأ  (Egbeyong, 2018)كما یؤكد  
 بعواقبھ. وان اھم العوامل التي ادت للفساد تتمثل في االفتقار إلى الشفافیة. 

ان ھناك دور فاعل لجمیع مؤشرات الحوكمة في الحد من الفساد والمتمثلة   )2019(الكببجي،الدراسة التي قام بھا    رالحوكمة. تشیمكافحة الفساد من خالل    -6
السیطرة على الفساد. حیث   التشریعات، سیادة القانون،  أن االستقرار في المشاركة والمساءلة، االستقرار السیاسي وغیاب العنف، فاعلیة الحكومة، جودة 

األكثر أھمیة في الحد من الفساد، یلیھما فعالیة الحكومة ، ومن ثم جودة التشریعات والسیطرة على   السیاسي وغیاب العنف وسیادة القانون یشّكالن المحوران
وجود عالقة ذات داللة احصائیة بین المراجعة الخارجیة كأحد آلیات حوكمة مھنة المراجعة   (الطاھر ، 2017)الفساد والمشاركة والمساءلة.كما اظھرت دراسة

الي كما ان ھناك عالقة ذات داللة احصائیة بین لجان المراجعة كأحد آلیات الحوكمة والحد من الفساد المالي وایضا ھناك عالقة  والحد من مظاھر الفساد الم
 ذات داللة احصائیة بین لجان المراجعة كأحد آلیات الحوكمة والحد من الفساد المالي. 

 ,Lewis and Hendrawan)محاسبة الجیدة یرتبط ارتباًطا وثیقًا بانخفاض الفساد  مكافحة الفساد من خالل جودة المحاسبة. أن استخدام ممارسات ال-7
 Akbar et) دراسةھنالك دور للمحاسبة القضائیة في الحد من الفساد المالي واإلداري. حیث اثبتت   (عارم ، والحسن  2016) دراسةتؤكد    ا. كم(2020

al., 2020)  سینمو   ذلك،لد ما یمكن أن تضعف الفساد الذي یمكن أن یعیق النمو االقتصادي. وعلى العكس من  أن الممارسات المحاسبیة عالیة الجودة في ب
 الفساد بسھولة في البلدان ذات الممارسات المحاسبیة الضعیفة الجودة التي سیعیق تأثیرھا النمو االقتصادي. 

تكوین صورة إیجابیة عن أجھزة إنفاذ القانون في مكافحة الفساد بشكل منتظم،  مكافحة الفساد من خالل حریة الصحافة واالعالم. تنظیم العمل اإلعالمي ل  -8
بدالً من تقدیم صورة حقیقیة للوضع الحالي یعطي موقف سلبي لدى    الشعبویة، والتي قد تكون بسبب    اإلعالم، كون تغطیة قضایا مكافحة الفساد في وسائل  

 Frolova) العامفساد في أجھزة إنفاذ القانون نفسھا والتدابیر المتخذة، لوضع المعلومات في المجال  ضمان الشفافیة في اإلبالغ عن مكافحة ال  المستجیبین، 
et al., 2019)  (الجھني وآخرون.  2020) الفساد. كما ان القصور اإلعالمي في توعیة الناس بأضرار وأشكال الفساد من العوامل المساعدة لتفشي ظاھرة . 

 . (سھام ،و حكیمة 2019)من متطلبات الدیمقراطیة وجود جھاز إعالمي حر  أصبحكما ان لالنترنت دور في مكافحة الفساد السیاسي حیث 

https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2021.05.50
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  دقة وسرعة د من خالل تكنواوجیا المعلومات واالتصاالت. أن استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یؤثر على الفساد من خالل زیادة  مكافحة الفسا-9
واالتصاالت   تعمل قوانین تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على التخفیف من تأثیر استخدام تكنولوجیا المعلومات ذلك، العقوبة المتعلقة بالفساد. عالوة على 

ب االلتزام  یتم  لم  الفساد، ما  تأثیر محدود على  لھا  المعلومات واالتصاالت قد یكون  تكنولوجیا  إلى أن استثمارات  یشیر  الفساد، مما  قوانین تكنولوجیا  على 
 . (Bhattacherjee and Shrivastava 2018) المناسبةالمعلومات واالتصاالت 

 Pope and Vogl) الفسادبوضع استراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد دوًرا محوریًا في منع  الدولةقیام  نالفساد. اوضع استراتیجیات وطنیة لمكافحة  -10
,2000). 

.  (Asiedu and Deffor, 2017)وظیفة التدقیق الداخلي الفعالة یمكن أن تساعد في مكافحة الفساد    نالداخلیة. أمكافحة الفساد عن طریق الرقابة    -11
 . (امین ، 2018) وتصویبھاكما ان توفر نظام رقابي دقیق لمراقبة وتقویم االداء یساعد على تحقیق االھداف وتحدید االنحرافات 

 
 - العامة: فساد في القطاعات دور االجھزة المركزیة للرقابة والمحاسبة في مكافحة ال

تتولى األجھزة العلیا للرقابة العمل على مكافحة الفساد من خالل إجراء   . (Borge ,1999) اكتشافھ یتفق المدققون على أن منع االحتیال والفساد أسھل من 
 - االتي: الرقابة على المال العام. فھي تساھم في 

 
تقوم بمساعدة الجھات الخاضعة لرقابتھا على إدارة شؤونھا   المالیة، كونھاوتقویة نظم اإلدارة    خالل تعزیز  . منفیھالوقایة من الفساد ومنع الوقوع  :  والً أ

 . )2011(عبدالحسین، بأسلوب مؤسسي یستند الى القوانین واالجراءات المنظمة لھا، ھادفا سد الثغرات التي تستغل في ارتكاب المخالفات والتالعب بالمال العام
عبدالمجید،  (الفساد  ألداء وتعزیز الشفافیة وتأمین المساءلة والحفاظ على المصداقیة ومقاومة  كما تساعد األجھزة الرقابیة الحكومات الخاصة بھا في تحسین ا

2018 .( 
یر الدیوان  كما تساھم االجھزة المركزیة للرقابة والمحاسبة في تحسین الوعي العام لدى الجمھور. شفافیة االفصاحات واالیضاحات والمالحظات في تقار

 .)2019وحمید  ,یعقوب ( الجمھورنتھازي للوحدات االقتصادیة وتعزز الثقة لدى تساھم في الحد من السلوك اال
 

 ً  . تساھم االجھزة المركزیة للرقابة والمحاسبة في كشف الفساد :ثانیا
 .Reichborn-Kjennerud et al) قامفھم األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة لدورھا فیما یتعلق بالكشف عن الفساد والوقایة منھ  سبیل توثیقفي  

العلیا للرقابة    واألجھزة بدراسة مقارنة بین أجھزة الرقابة المالیة والمحاسبیة العلیا النرویجیة والدانماركیة والسویدیة واإلسبانیة واإلیطالیة واألوغندیة    (2015
ولكنھما ال یزاالن غیر   للرقابة،حیث توصلت الدراسة أن النرویج والدنمارك تتمتعان بقوة مؤسسیة وقویة من األجھزة العلیا    .المالیة والمحاسبة في زامبیا

ة السویدي ضعیفًا إلى حد ما ولھ تاریخ في خدمة الحكومة  كان الجھاز األعلى للرقابة المالیة والمحاسب  أخرى، موجھین بشكل خاص لمكافحة الفساد. من ناحیة  
ضعیفة. ال یزال كمؤسسة تقییمیة. ال یزال یظھر التزاًما واضًحا بمحاربة الفساد. تمثل محاكم المراجعة األوغندیة مثاالً على منظمة ضعیفة ذات مؤسسات  

ولكنھ ذو طابع    ضعیف، وھو جھاز    والمحاسبة، نشاط. الجھاز االسباني للرقابة المالیة  الجھاز األعلى للرقابة المالیة والمحاسبة األوغندي یحارب الفساد ب 
ئًا ولم  لم یر ھذا كجزء من صالحیاتھ كان الدور النشط لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة السویدیة واألوغندیة في مكافحة الفساد مفاج   قوي،مؤسسي  

إضفاء الطابع المؤسسي الضعیف نسبیًا جزئیًا سبب قیامھم بدور أكثر نشاًطا مما كان متوقعًا وفقًا لمعاییر اإلنتوساي. تماًما مع التوقعات. قد یفسر    یتماش 
على الرغم من أن الجھاز النرویجي للرقابة المالیة والمحاسبة قد بذل   الفساد،لم تكن األجھزة األخرى للرقابة المالیة موجھة لمكافحة    التوقعات، تمشیا مع  

 عض الجھود. الدنماركي واإلسباني لم یفعلوا ذلك یرون مكافحة الفساد كجزء من والیتھم. ب
  للرقابة،على عدة عوامل مختلفة مثل الكشف واالنقاذ والحد من الفساد. ومن ھذا المنطلق تُمارس األجھزة العلیا    عام تقوممن المعلوم إن مكافحة الفساد بشكٍل  

سلطاتھا بشأن مكافحة الفساد فیما یتعلق بالكشف عملیات الرقابة القانونیة واإلنفاذ عملیات الرقابة القضائیة باإلضافة إلى    ا،واختصاصاتھبناًء على والیتھا  
 . (االنتوساي،  2017) الفساددورھا في الحد من 

االستقاللیة یتطلب االستقاللیة الوظیفیة ووالیة    الفساد. عدم ھناك بعض المعوقات التي تحد من فاعلیة اداء االجھزة المركزیة للرقابة والمحاسبة في مكافحة  
فاعلیة قوانین وتشریعات    ). كما تؤكد بعض الدراسات علىKayrak, 2008( ذلك  التدقیق التي تضمنھا الدساتیر والقوانین بالضرورة لتمكینھا من تحقیق  

) شخص من  66(في  ) وتمثلت عینتھا  2013). كما بینت الدراسة التي قام بھا (زكري ، 2013عداي ، (انتقائیة  تم تطبیقھا بدون    إذااجھزة الرقابة العلیا  
نتائجھا فاعلیة قوانین دیوان المحاسبة   أبرزیلي وكان  البیانات وفق المنھج الوصفي التحل  االستبانة لجمع  أداةواستخدمت    طرابلسالمراجعین العاملین في مدینة  

للحد من ظاھرة  اللیبي في محاربة الفساد المالي واالداري بالمؤسسات والشركات العامة. كما تؤكد بعض الدراسات على تفعیل دور اجھزة الرقابة المالیة  
من موظفي  )253) والتي تمثلت عینتھا في ( 2014ھا (مصطفى، محمد، و سلیمان  الفساد االداري والمالي في اقلیم كوردستان ووضع آلیات مناسبة لمكافحت

من نتائجھا ضرورة الوحدات الحكومیة وموظفي دیوان الرقابة المالیة واستخدمت أدأة االستبانة لجمع البیانات وفق المنھج الوصفي التحلیلي وكانت من ابرز  
نطاق عملة لكي یشمل كل الوحدات االقتصادیة في القطاع المختلط واجراء التعدیالت الالزمة على قانون    تطویر األداء الرقابي والمحاسبي للدیوان وتوسیع 

ن المحاسبة االردني  انشائة وتعدیل كافة المواد وتالفي كل ما یحد من دوره الرقابي. كما قام مجموعة من الباحثین باجراء دراسة لقیاس مالءمة اجراءات دیوا
) مدققا وقد تم اختیارھا وففق اسلوب العینة العشوائیة  109فساد من وجھة نظر المدققین العاملین في دیوان المحاسبة وتمثلت عینتھا في ( في جھود مكافحة ال

حاسبة في القطاع  ن المالبسیطة واستخدمت أداة االستبانة لجمع البیانات وفق المنھج الوصفي التحلیلي ، وكان من ابرز نتائجھا ان االجراءات التي یتبعھا دیوا
لفساد رغم ان ھناك ضعف في  العام والمتمثلة في الرقابة المالیة والمحاسبیة،والرقابة االداریة ، ورقابة االداء،والرقابة القانونیة مالءمة الى حد ما لمكافحة ا

 ). 2015تنفیذ بعض االجراءات(جعارة، معالي، و الكعیبر 
ماد اجھزة الرقابة المحاسبیة والمالیة الحد الجھات الخاضعة لتدقیقة في موازنتة السنویة وتخصیصات االنفاق  ان إعت (حسن، و العبیدي  2020) تشیر دراسة

 ائم. لھ ، یؤخر الحصول على الموظفین وتعیینھم وكذلك یعیق قدرة الدیوان على تنفیذ تقویضة ویعطي انطباع بان االنتقاص من استقاللیتھ امر ق
 

 -الخاتمة:  .5
ھذه تم التطرق الیھ في ھذه الدراسة نجد أن الفساد بجمیع أشكالھ وانواعھ، ناتج عن مجموعة من االسباب والعوامل المؤدیة الى تفشي وتفاقم    من خالل ما

لیة الجمیع ومسؤولیة  ان مكافحة الفساد مسؤو والثقافیة، كماالحیاة االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة    جمیع نواحيكما إن لھ آثار ضارة للغایة على    الظاھرة،
 نخلص الى مجموعة من النتائج أھمھا:   ھواالفراد. ومنالدولة ایضا من خالل اجھزتھا الرقابیة والتدقیقیة 

التنظیم االداري    وغموضھا، سوءان من اھم أسباب تفشي الفساد في القطاعات الحكومیة انتشار الفقر والالمساواة في توزیع الثروة، عدم وضوح القوانین  -
  والجشع،  المساءلة،وانعدام  الشفافیة، وسوء توزیع السلطة طبیعة النظام السیاسي في الدولة، ضعف النظام المالي والمصرفي ضعف المؤسسات االفتقار إلى 

 والمرتبات، وتدھور االجور    الفساد، تدنيوعدم كفایة التوعیة بعواقبھ. كما ان ضعف الحكومة الوطنیة، الوالءات المحلیة القویة، وكذلك ثقافة التسامح مع  
 تفعیل مبدأ الثواب والعقاب في ممارسة الوظیفة العامة.  المعیشة، عدمالوضع االقتصادي، وارتفاع تكالیف  

والجمركي ،یؤثر على من آثار الفساد ،زیادة الفقر وسوء توزیع الدخل والثروة ، یؤثر على ایرادات الدولة ویساعد على غسیل االموال والتھرب الضریبي    -
دولة، یشوه الفساد قرارات  النمو والتنمیة االقتصادیة ،اصبح عائقا امام تحقیق التنمیة المستدامة كما انھ یؤثر على الرفاھیة االقتصادیة ، و یحد من الشرعیة لل
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للبنوك االجنبیة وھجرة االدمغة الوطنیة والعمالة الماھرة ، االنفاق العام ،ویتسبب بأضرار فادحة براس المال الوطني ، یؤدي الى زیادة المدیونیة للدولة  
 وانعدام الثقة بمؤسسات الدولة یؤدي الى تدني مستوى الخدمات العامة للدولة وعلى وجھ الخصوص الصحة والتعلیم. 

العمل والقیم العقدیة. كما یتم مكافحة الفساد من   مكافحة الفساد مسؤلیة الجمیع ابتداء من االسرة والمجتمع والمدارس والجامعات، من خالل نشر اخالقیات  -
وجودة   والحوكمة،  والمساءلة،  الشفافیة  مبدأ  تفعیل  واالعالم،    المحاسبة، خالل  الصحافة  ایضالمعلومات    وتكنولوجیا وحریة    یساھم وضع  اواالتصاالت، 

 داخلیة والتدقیق بالجھات الحكومیة یساھم في مكافحة الفساد. كما ان تفعیل الرقابة ال الفساد، استراتیجیات وطنیة لمكافحة الفساد في مكافحة 
  نمنھ، واوالحد    ھناك دور بارز وھام الجھزة الرقابة المحاسبیة والمالیة في مكافحة الفساد، من خالل الوقایة من الفساد ومنع الوقوع فیھ، وكشف الفساد   -

 ة. االستقاللیأھم المعوقات التي تواجھھا االجھزة الرقابیة ھو 
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