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Abstract: Agovernment practices its duties through activating
various public directorates which represent the administrative staff of
that government. Since these staff are the main tool of developing the
government, the public directorates must choose the most honest and
professional employees in order to achieve the commonweal.
However, some of the employees do not follow the correct way of
practicing the regulations and start to achieve some self-interests
instead of achieving the commonweal. This can be done through
practicing unprofessional works such as the financial and
administrative corruption which can be regarded as a main obstacle in
the way of developing the governments through the history. Since the
methods of corruption develop from time to time, some of the
specialists in the administrative system identified its notion, reasons,
types and how to deal with such corruption by either stopping it or at
least reduce it.
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معلومات البحث :

الخالصة  :تمارس الدولة نشاطيا مف خالؿ المرفؽ العاـ وموظفيو الذيف يمثموف الجياز االداري في

تواريخ البحث:

الدولة ،فيـ وسائؿ تقدميا وتطورىا ،لذلؾ فأف المرفؽ العاـ واجب عميو أف يختار مف الموظفيف أكفأىـ

-

االستالـ  /66 :ايموؿ 6029/

 القبوؿ  /28 :تشريف االوؿ 6029/ -النشر المباشر /2 :حزيراف6029/

وأنزىيـ مف أجؿ تحقيؽ المصمحة العامة ،إال أف ما يعيؽ ذلؾ ىو حياد ىؤالء الموظفيف عف الطريؽ
السميـ ،واالتجاه نحو تحقيؽ المصمحة الخاصة الشخصية وتغميبيا عمى المصمحة العامة ،مف خالؿ
ممارستيـ لنشاطات غير مينية تتمثؿ بالفساد المالي واإلداري الذي يعد مف أىـ عوائؽ التقدـ والتنمية

الكلمات المفتاحية :
 الفساد المالي. الفساد االداري.المرفق العام. -اثار الفساد.

عبر العصور ،ألف أساليبو كانت تتطور طردياً مع التقدـ الحضاري لألمـ ،لذلؾ عمد المتخصصوف في
النظاـ اإلداري إلى بياف حقيقتو ومفيومو مع بياف أىـ المظاىر التي يقوـ عمييا وأسبابيا وكيفية معالجة
تمؾ الظاىرة أو الحد منيا عمى أقؿ تقدير.

©  ,9102كلية الحقوق ,جامعة تكريت

المقدمة :
تُعػ ػػد ظػ ػػاىرة الفسػ ػػاد المػ ػػاؿي واإلداري مػ ػػف الظ ػ ػواىر التػ ػػي تتخمػ ػػؿ الجوانػ ػػب االقتصػ ػػادية ،وأصػ ػػبحت تضػ ػػر

بالمجتمعػػات بصػػورة كبيػرة ،وتختمػػؼ وجيػػات النظػػر حػػوؿ مفيػػوـ الفسػػاد المػػالي واإلداري وحػػدوده ،وىػػذا االخػػتالؼ
ينبع أساساً مف اختالؼ الجيات التي تعاني مف تمؾ الظاىرة.
توسعت الوحدات اإلدارية الحكومية توسعاً كبي اًر نتيجة تطور الخدمات واألىداؼ التػي تؤدييػا ىػذه الوحػدات فػي
المجتم ػػع ،إذ ألق ػػت المجتمع ػػات عم ػػى ع ػػاتؽ تم ػػؾ الوح ػػدات مس ػػؤوليات جس ػػيمة أىمي ػػا :واجب ػػات ال ػػدفاع ،األم ػػف،
الصحة ،تحقيؽ العدالة ،التعميـ والتشييد فضالً عف األعماؿ والنشاطات ذات الطابع االقتصادي المتمثؿ في نشػاط
الوحدات التجارية والصناعية وغيرىا.
ونتيجة حتمية ليذا التوسع في مجاؿ الواجبات والمسػؤوليات والميػاـ ،بػدأت تمػؾ الوحػدات بمزاولػة نشػاطيا عمػى
رقعة جغرافية واسعة ،رافؽ ذلؾ بالطبع زيادة في عدد العامميف فييا .وقد تطورت حاجات ىؤالء العػامميف ورغبػاتيـ
فأصػبحت المػردودات الماليػػة والمعنويػة التػ ي يحصػموف عمييػػا فػي مقابػػؿ أدائيػـ العمػػؿ غيػر كافيػػة إلشػباع رغبػػاتيـ
وطموحػػاتيـ ،لػػذلؾ ومػػع ضػػعؼ إج ػراءات الضػػبط الػػداخمي لجػػأ القسػػـ مػػنيـ إلػػى ممارسػػات غيػػر قانونيػػة تتضػػمف
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مخالفػػة الق ػوانيف والتعميمػػات والض ػوابط الوظيفيػػة رغبػػة مػػنيـ فػػي تحقيػػؽ منػػافع شخصػػية وارضػػاء طموحػػاتيـ غيػػر
المشػػروع ة ،مسػػتغميف ثغػرات ونقػػاط ضػػعؼ أو عػػدـ كفػػاءة إجػراءات نظػػـ الرقابػػة االداريػػة والرقابػػة الداخميػػة والسػػيما
ضعؼ قسـ الرقابة والتدقيؽ الداخمي داخؿ المرفؽ العاـ ،ويمكف إجماؿ مقدمة الموضوع بجممة مف النقاط أىميا:
أوالً :أهمية البحث  -:تبرز أىمية ىذا البحث مف النقاط اآلتية -:
 .2يسمط الضوء عمى ظاىرة خطيرة وواسعة االنتشار وتؤثر تأثي اًر كبي اًر وممحوظاً في المجتمع العراقي.
 .6يبحث في أسباب وجود الظاىرة وكذلؾ في إعطاء الحموؿ الممكنة لمقضاء عمييا أو الحد منيا.
 .3تقديـ تبريرات كافية مف أجؿ تحفيز الػدوائر الحكوميػة لالىتمػاـ بأقسػاـ الرقابػة بوصػفيا وسػيمة مػف وسػائؿ
محاربة الفساد المالي واإلداري.
ثانياً :أهداف البحث  -:ييدؼ البحث إلى:
 .2تقػػديـ مجػػاؿ مفػػاىيمي يسػػمط الضػػوء عمػػى مفيػػوـ الفسػػاد المػػالي واإلداري ومػػا يتعمػػؽ بػػذلؾ مػػف مفػػاىيـ
أخػػرت تسػػاعد عمػػى فيػػـ ىػػذه الظػػاىرة ومػػا يتعمػػؽ بيػػا مػػف أسػػباب أدت إلػػى أنتشػػارىا و لي ػات مكافحتيػػا
والحد منيا.
 .6إيضاح مسؤولية الموظؼ عف أحداث جرائـ الفساد المالي واالداري بالمرفؽ العاـ.
 .3تحديد واقع حاؿ العمؿ في أقساـ الرقابة والتدقيؽ الداخمي في و ازرات الدولة .
ثالثاً :إشكالية البحث-:
تكمف إشكالية الموضوع بعدـ وجود رقابة إدارية حقيقية مف قبؿ الرؤساء عمى االعماؿ والواجبات التي يقوـ بيػا
المػػوظفيف مػػف ناحيػػة ،وافتقػػار أقسػػاـ الرقابػػة والتػػدقيؽ الػػداخمي فػػي معظػػـ الوحػػدات اإلداريػػة فػػي القطػػاع العػػاـ إلػػى
أمكانية الحد مف المخالفػات التػي ترتكػب فييػا ألسػباب عػدة منيػا ضػعؼ كػوادر تمػؾ األقسػاـ مػف ناحيػة المػؤىالت
العممية والخبرة العممية ،بسبب ضعؼ دعـ ىذه األقساـ مف اإلدارات العميا بالكوادر المتخصصػة ،وبالتػالي ضػعؼ
قدرتيا عمى ممارسة واجباتيا في مجاؿ التدقيؽ ومراقبة أنشطة الوحػدة الحكوميػة وتقػويـ إجػراءات العمػؿ فييػا عمػى
وفؽ ما ىو محدد في التشريعات والتعميمات.
إضػافة لمػا تقػدـ نجػد أف مشػػكمة الد ارسػة تكمػف فػي وجػػود قػوانيف وتعميمػات ،لكنيػا تعػػاني مػف وجػود مشػكمة فػػي
الثغرات التي يمكف أف ينفذ قسـ مف الموظفيف مف خالليػا ومشػكمة التضػارب فػي النصػوص والجيػات المخولػة فػي
التنفيذ.
رابعاً :منهجية البحث:
سيتـ العمؿ في ىذه الدراسة مف خالؿ المنيج التحميمي لمتشريعات العراقية مف قػوانيف وأنظمػة وتعميمػات التػي
نظمػػت عمػػؿ الموظ ػػؼ العػػاـ وكيفيػػة إدارة المرف ػػؽ العػػاـ لتحقيػػؽ المص ػػمحة العامػػة ،وأىػػـ االجػ ػراءات التػػي يمك ػػف
اتخاذىػػا ضػػد ى ػؤالء فيمػػا لػػو حػػادوا عػػف ذلػػؾ اليػػدؼ ،مػػع التركيػػز عمػػى المفػػاىيـ العامػػة الخاصػػة بػػالعموـ اإلداريػػة
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وال محاسػبية التػي يمكػػف االعتمػاد عمييػػا وتحميميػا وبيػػاف مػدت تطابقيػا مػػع تمػؾ التشػريعات لمحػد مػػف انتشػار ظػػاىرة
الفساد المالي واإلداري بالمرفؽ العاـ.
خامساً :هيكمية البحث :تضمف البحث مبحثيف مقسميف وفؽ الييكمية اآلتية:
المبحث األول :مفهوم الفساد المالي واالداري وتصنيفه وأسبابه:
المطمب األوؿ :مفيوـ الفساد المالي واإلداري.
المطمب الثاني :تصنيؼ الفساد المالي واإلداري.
المطمب الثالث :أسباب الفساد المالي واإلداري.
المبحث الثاني :مظاهر الفساد المالي واإلداري وآثارها.
المطمب األوؿ :مظاىر الفساد المالي واإلداري.
المطمب الثاني :ثار الفساد المالي واإلداري وطرؽ معالجتو.
وتضمنت الدراسة خاتمة تحتوي عمى أىـ االستنتاجات والتوصيات.

المبحث األول
مفهوم الفساد المالي واإلداري وتصنيفه وأسبابه

إف ظػػاىرة الفسػػاد المػػالي واإلداري تمثػػؿ ممارسػػات غيػػر قانونيػػة وغيػػر اخالقيػػة مػػف فئػػة محػػددة مػػف المػػوظفيف
العػػامميف فػػي الم ارفػػؽ اإلداريػػة الحكوميػػة ،تتضػػمف تمػػؾ الممارسػػات خروجػاً عػػف القػوانيف واألنظمػػة والتعميمػػات التػػي
تحكـ عمؿ ىذه الوحدات .ومف شأف ىذه الظاىرة أف تؤثر سمباً في مفاصػؿ العمػؿ ألنيػا تػؤدي إلػى حػرؼ مسػارىا
عف األىداؼ التي وجدت مف أجميا ،تحقيقاً لمنافع شخصية مادية أو معنوية لصالح تمؾ الفئػة ،ممػا يسػبب شػعو اًر
بعدـ الرضا مف قسـ مف العػامميف األمػر الػذي يشػجعيـ عمػى سػموؾ المػنيج المنحػرؼ ذاتػو تحقيقػاً لرغبػاتيـ ،ممػا
يؤدي إلى إفساد المجتمع.
وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف مصػػطمح الفسػػاد المػػالي واإلداري يعػػد مصػػطمحاً عام ػاً ،إذ يشػػمؿ أكثػػر مػػف جانػػب مػػف
جوانػب العمػػؿ الػوظيفي ،فقػػد تنصػب ممارسػػاتو عمػػى الجانػب القػػانوني ،أو عمػى الجانػػب المػالي أو يكػػوف ومنصػػب
عمى الجانب اإلداري ولكف القاسـ المشترؾ لنتائج تمػؾ الممارسػات ،ىػو تحقيػؽ منػافع ومصػالح غيػر مشػروعة مػف
قسػػـ مػػف العػػامميف عػػف طريػػؽ اسػػتغالؿ مناصػػبيـ االداريػػة أو الوظيفيػػة ،ولمحػػديث أكثػػر عػػف الموضػػوع ارتئينػػا اف
نقسـ المبحث إلى ثالثة مطالب نبحث في األوؿ عػف مفيػوـ الفسػاد المػالي واإلداري ،ونخصػص الثػاني عػف بيػاف
تصنيفات الفساد اإلداري ،ونركز في الثالث عمى أسباب الفساد المالي واإلداري وفقاً لما يأتي:
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المطمب األول
مفهوم الفساد المالي واإلداري
{وِا َذا ِقيل َل لَ ْهللم الَ تْف ِسل ْلدوا ِللي
ورد فػػي القػراف الكػريـ عػػدد مػػف اآليػػات الكريمػػة ه
تحػػرـ الفسػػاد ومنيػػا قولػػو تعػػالىَ :
األَر ِ
ض قَالْوا إِ َّن َما َنح ْن ْمصمِ ْحون} (سورة البقرة/اآلية )77
ِ ِ
ِ
له اث َنتَللا ََشل َلرةَ ََين لاً قَللد ََِمل َلم ْكللل أَْنللاس
صل َ
لاك ال َح َجل َلر َللانفَ َج َرت ِمنل ْ
وسللم لقَو ِملله َ ْقم َنللا ا ل ِلرب ِّب َع َ
{وِاذ استَسلقَم ْم َ
َ
ق المَّ ِه َوالَ تَعثَوا ِ ي األَر ِ
َّمش َرَب ْهم ْكمْوا َواش َرْبوا ِمن ِّرز ِ
ض ْمف ِس ِدين} (سورة البقرة/اآلية ) <6
ض مف ِسل ِ
ِ
لللز َ ِ ِ
سللللوا َّ
لللدين}
{وَيللللا قَللللوِم أو ْللللوا ال ِمك َيللللا َل َوال ِميل َ
لللي ْ
لللاس أَشل َ
النل َ
ان ِبالقسللللط َوالَ تَب َخ ْ
َ
اْهم َوالَ تَعثَللللوا للللي األَر ِ ْ
(سورة هود/اآلية ;>)

وفي ذلؾ بياف ما لمفساد مف أضرار في المجتمع ألنو يعد مف اآلفات االجتماعيػة اذ نيػى ات تعػالى عػف تعمػد
الفساد والسعي إلى نشره .
ى ػػناؾ الكثيػػر مػػف المصػػطمحات والتع ػػبيرات التػػي تُ ػػشير إلػػى ظػػاىرة الفسػػاد المػػالي واإلداري ،اذ عػػرؼ الفسػػاد
الم ػػالي واالداري عم ػػى ان ػػو " الح ػػث عم ػػى العم ػػؿ الخ ػػاطش بواس ػػطة الرش ػػوة أو االحتي ػػاؿ أو الوس ػػائؿ غي ػػر القانوني ػػة
األخرت" (.)2
وعرؼ الفساد االداري بأنو " النشاط الػذي يػتـ داخػؿ جيػاز أداري حكػومي يػؤدي فعػالً إلػى حػرؼ ذلػؾ الجيػاز
عف ىدفو الرسمي الذي يمثؿ طمبات الجميور والمصمحة العامة ،لصالح أىػداؼ خاصػة ،سػواء أكػاف ذلػؾ بصػيغة
متجػػددة ومسػػتمرة أـ ال ،وس ػواء أكػػاف ذلػػؾ بأسػػموب ف ػػردي أـ جمػػاعي مػػنظـ"

( )6

 ،وعػػرؼ كػػذلؾ بانػػو " اس ػػتغالؿ

ال منصب العاـ لممنفعة الشخصية اذ يقوـ الموظؼ المؤتمف عمػى أداء ميامػو العامػة بارتكػاب فعػؿ ضػار مػف اجػؿ
االنتفاع الشخصي"

( )3

ويرت خروف أف مفيوـ الفساد المالي واالداري اإلداري يتجسد في واحد أو أكثر مف المؤشرات اآلتية:
أ-

ظػػاىرة قػػد تكػػوف عامػػة وممموسػػة فػػي البمػػداف الناميػػة والمتقدمػػة عمػػى حػػد س ػواء تختمػػؼ فػػي درجػػة انتشػػارىا
ومستواه مف مجتمع إلى اخر .

Merriam Webster’s New Collegiate Dictionary ,G &C :Merriam Company , Spring Field. .2
1975 ,p. 359.

( )6أحمد عبد الب اقي ،دور الرقابة الخارجية في الحد مف حاالت الفساد اإلداري ،دوف ذكر اسـ الناشر ومكانو،2997 ،
ص.87

( )3رافد عبيد النواس ،ندوة دور أقساـ الحسابات والتدقيؽ والرقابة الداخمية في الحد مف ظاىرة الفساد اإلداري والمالي،
المقامة بالتعاوف مع المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونييف في كمية اإلدارة واالقتصاد  ،6008 ،ص .5
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ب  -إف الفسػػاد المػػالي واإلداري ظػػاىرة تػػؤدي إلػػى إسػػاءة اسػػتعماؿ السػػمطة ومخالفػػة األنظمػػة والق ػوانيف والمعػػايير
األخالقية .
ج -إف اإلساءة في استعماؿ السمطة يؤثر في الجياز اإلداري وتحرفو عف أىداؼ المصمحة العامة

( )2

.

ويعػػرؼ الفسػػاد المػػالي واإلداري أيضػاً بأنػػو "ظػػاىرة مػػف الظػواىر السػػمبية تتفشػػى داخػػؿ األجيػزة اإلداريػػة وتأخػػذ
إشكاال عدة ،وتؤثر في النظاـ األخالقي والقيـ السائدة فػي المجتمػع وتقتػرف بمظػاىر متعػددة ومتنوعػة مثػؿ الرشػوة
والوسػاطة ،الصػداقة ،عالقػػة الق اربػة ت نشػػأ بفعػؿ مسػػببات مختمفػة ىػدفيا األساسػػي وغايتيػا النيائيػػة أحػداث انحػراؼ
في المسار الصحيح لمجياز اإلداري لتحقيؽ أىداؼ غػػير مشروعة فػػردية أو جماعية" (.)8
ممػا تقػدـ نػرت أف الفسػاد المػالي واإلداري ىػو خػروج عػػف النظػاـ األخالقػي والقػيـ والضػوابط التػي تحكػـ السػػموؾ
المين ي وذلؾ عف طريؽ استغالؿ المنصػب الػوظيفي مػف أجػؿ تحقيػؽ منػافع شخصػية ويكػوف ذلػؾ عػف طػريقيف-:
أوليما :عدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة والتعميمات وثانييمػا :التسػبب فػي ضػياع وىػدر األمػواؿ العامػة ويكػوف ذلػؾ
أما بشكؿ متعمد ومباشر أو بشكؿ غير متعمد وغير مباشر.

المطمب الثاني
تصنيف الفساد المالي واإلداري
ال يقتصر الفساد المالي واالداري عمى مفيوـ معيف كاالختالس أو السرقة أو االحتيػاؿ أو النصػب أو اسػتغالؿ
الوظيفة مف أجؿ الحصوؿ عمى منافع شخصية ،وانما تتعدد أصناؼ الفساد المالي واالداري إلػى تصػنيفات عػدة ،
منيا ما يكوف وفقاً لممارس ات معينة ،ومنيا ما يكػوف بقصػد الحصػوؿ عمػى غػرض أو منفعػة معينػة ،اليػدؼ منيػا
واحد وىو تحقيؽ مصمحة شخصية لقسػـ مػف المػوظفيف أو االشػخاص تػؤثر سػمباً عمػى سػير المرفػؽ العػاـ بانتظػاـ
واطراد ،ومف خالؿ ذلؾ يمكف أف نبيف تمؾ التفاصيؿ عمى النحو اآلتي:

( )2احمد عبد الباقي ،مصدر سابؽ ،ص.4-3
( )6باسـ فيصؿ عبد الدليمي " ،الفساد اإلداري وبعض أشكالو مف وجية نظر عينة مف المديريف ) رسالة ماجستير مقدمة
لجامعة بغداد – كمية أدارة واالقتصاد ،2999 ،ص.67
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الفرع األول
تصنيف الفساد َمم و ق الممارسات
يتحقؽ الفساد المالي واالداري مف خالؿ ممارسات غير قانونية وغير اخالقيػة يقػوـ بيػا قسػـ مػف المػوظفيف مػف
أجػػؿ تحقيػػؽ المكاسػػب والمنػػافع الشخصػػية أو مػػف أجػػؿ عرقمػػة انجػػاز جػػزء مػػف المعػػامالت الخاصػػة باألشػػخاص
العادييف ويتـ ذلؾ مف خالؿ اآلتي:
أوالً :الفساد الناتج َن اسلتعمال اللروتين :إذ أف اسػتعماؿ الػروتيف وتعقيػد اإلجػراءات اإلداريػة يػدفع المػواطف إلػى
دفػػع مبم ػ مػػف المػػاؿ إلػػى الموظػػؼ المخػػتص مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى الخدمػػة أو أنجػػاز المعاممػػة المعينػػة بأقػػؿ
الجيود والكمؼ وبأسرع وقت ،وىذا االمر يتنافى مػع الواجبػات الوظيفيػة المنصػوص عمييػا فػي القػوانيف التػي تحكػـ
عمؿ الموظؼ ومنيا قانوف انضباط موظفي الدولة والقطاع العاـ الذي نص عمى الزاـ الموظؼ بػاحتراـ المػواطنيف
وتسييؿ انجاز معامالتيـ ومعػاممتيـ معاممػة حسػنة والئقػة وفقػاً لمبػادئ الػديف واالخػالؽ والعدالػة ،كػوف الوظيفػة مػا
ىػي إال خدمػة وطنيػػة نػ ص عمييػا الدسػػتور والقػانوف تيػدؼ إلػػى تحقيػؽ مصػالح الػػبالد والعبػاد ،إذ عميػو اف يمػػارس
تمؾ المينة بصفتو مكمفاً بأدائيا ال بصفة تشػريؼ الموظػؼ وتفضػيمو عمػى غيػره مػف النػاس العػادييف ،ويجػب عميػو
أيضاً أف يمارس تمؾ الوظيفػة بحياديػة واسػتقاللية ون ازىػة مػف دوف أف يسػيؿ إنجػاز معػامالت قسػـ مػف االشػخاص
مف جانب ويتشدد في إنجاز معامالت القسـ اآلخر عمى أساس اعتبارات شخصية(.)2
ثاني لاً :الفسللاد النللاتج َللن الممارسللات يللر األمينللة لمصللالحيات :ويظيػػر ىػػذا النػػوع مػػف الفسػػاد فػػي حالػػة سػػوء
استعماؿ الموظؼ المختص الصالحيات الممنوحة لو بسوء نية وبقصد متعمد لتحقيؽ المنافع غير المشروعة ومػف
دوف االسػػتناد إلػػى أسػػس وقواعػػد موضػػوعية أو إلػػى سياسػػة محػػددة ،اذ يعػػيف الموظػػؼ بػػأمر إداري يبػػيف عػػدة نقػػاط
رئيسة ومف بيف تمؾ النقاط العمؿ الذي يكمؼ بو ،إذ ال يمكػف لشػخص خػر غيػر الموظػؼ المخػوؿ أف يقػوـ بػذلؾ
العمػؿ وذلػؾ طبقػاً لػركف االختصػػاص الػذي يعػد ركنػاً مػف أركػػاف القػرار االداري ،اذ يجػب عمػى الموظػؼ اف يػػؤدي
العمػؿ المنػوط بػو بنفسػو بدقػة وامانػػة بحيػث ال يجػوز لػو اف يوكػؿ غيػره فػػي القيػاـ بيػذا العمػؿ اال فػي الحػدود التػػي
يسػمح بيػػا القػػانوف ،إذ أف قيػاـ الموظػػؼ بعمػػؿ اخػر يعػػد خطػػأ جسػيماً يسػػتوجب مسػػاءلتو انضػباطياً ،بػػؿ يمكػف اف
يكػػوف األمػػر أبعػػد مػػف ذلػػؾ وىػػو مسػػؤولية االدارة عػػف االض ػرار التػػي تصػػيب الغيػػر مػػف ج ػراء ىػػذا اإلخػػالؿ غيػػر
المشروع(.)6
ثالثلاً :الفسللاد النللاتج َللن ممارسللات مخالفلة لمتشللريعات :يبػػرز ىػذا النػػوع مػػف أنػواع الفسػػاد عنػدما يقػػوـ الموظػػؼ
المخػتص بممارسػات مخالفػة لمقػانوف بيػػدؼ الحصػوؿ عمػى مكاسػب شخصػية بعيػػداً عػف تحقيػؽ المصػمحة العامػػة،
( )2الفقرة (رابعاً) مف المادة ( )4مف قانوف انضباط موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ ( )24لسنة  2992المعدؿ.

( ) 6الدكتور عمي خميؿ ابراىيـ ،جريمة الموظؼ العاـ الخاضعة لمتأديب في القانوف العراقي ،الدار العربية ،بغداد،
 ،2985ص.73
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ولكػػف يمكػػف أف يحػػدث إف ال ػرئيس األعمػػى لمموظػػؼ يقػػوـ بمخالفػػة االنظمػػة والق ػوانيف والتعميمػػات لتحقيػػؽ مكاسػػب
شخصية ،فما ىو االجراء الذي يمكف اتخذه مف قبؿ الموظؼ؟
نص قانوف انضػباط مػوظفي الدولػة والقطػاع العػاـ النافػذ عمػى ذلػؾ عنػدما نػص المشػرع عمػى احتػراـ الموظػؼ
لرؤسػػائو والت ػزاـ االدب والمياقػػة فػػي مخ ػػاطبتيـ واطاعػػة أوامػػرىـ المتعمقػػة بػػأداء واجبات ػػو فػػي حػػدود مػػا تقضػػي ب ػػو
القػوانيف واالنظمػػة والتعميمػػات ،فػػاذا كػػاف فػػي ىػػذه األوامػػر مخالفػػة فعمػػى الموظػػؼ اف يبػػيف لرئيسػػو كتابػػة وجػػو تمػػؾ
المخالفة وال يمتزـ بتنفيذ تمؾ األوامر اال اذا اكدىا رئيسو كتابة وعندئذ يكوف الرئيس ىو المسؤوؿ عنيا( ،)2وىذا مػا
أكػده المشػرع الع ارقػي "يضػاؼ الفعػؿ إلػى الفاعػؿ ال إلػى االمػػر مػا لػـ يكػف مجبػ اًر ...عمػى أف اإلجبػار المعتبػر فػػي
التصرفات الفعمية ىو االكراه الممجأ وحده ،ومع ذلؾ ال يكوف الموظؼ العاـ مسػؤوالً عػف عممػو الػذي اضػر بػالغير
اذا قاـ تنفيذاً ألمر صدر اليو مف رئيسو ...متى كانت طاعة ىذا االمػر واجبػة عميػو ،أو يعتقػد أنيػا واجبػة ،وعمػى
مػػف أحػػدث الضػػرر أف يثبػػت أنػػو كػػاف يعتقػػد مشػػروعية العمػػؿ الػػذي اتػػاه بػػاف يقػػيـ الػػدليؿ عمػػى أنػػو ارعػػى فػػي ذلػػؾ
جانػػب الحيطػػة واف اعتقػػاده كػػاف مبنيػاً عمػػى اسػػباب معقولػػة)( ، )6وبػػذلؾ تنتفػػي مسػػؤولية الموظػػؼ وبعكسػػو متػػى مػػا
أخؿ بيذا االلتزاـ نشأت مسؤوليتو التي تستوجب العقاب(.)3

الفرع الثاني
تصنيف الفساد َمم و ق الغرض
الفسػػاد المػػالي واالداري يكػػوف وفق ػاً لممارسػػات تػػـ ذكرىػػا وىػػذه الممارسػػات واالفعػػاؿ يكػػوف ليػػا أغ ػراض محػػددة،
منيػػا مػػا يكػػوف لغػػرض تحقيػػؽ منػػافع شخصػػية لمموظػػؼ ومنيػػا مػػا يكػػوف لتحقيػػؽ منػػافع خاصػػة بأقػػارب الموظػػؼ،
ولمحديث اكثر يمكف اف نبيف ذلؾ مف خالؿ النقاط اآلتية:
أوالً :الفساد النلاتج َلن اسلتعمال الملوارد العاملة لتحقيلق مصلال :شخصلية :حػذر المشػرع الع ارقػي الموظػؼ مػف
استعماؿ المواد واآلالت ووسائؿ النقؿ وغيرىا العائػدة إلػى دوائػر الدولػة والقطػاع االشػتراكي ألغػراض خاصػة( ،)4إذ
تخصص المواد واآلالت ووسائؿ النقؿ وغيرىا التابعة لممرفؽ العاـ مف أجؿ تحقيػؽ منفعػة عامػة( ،)5وبػذلؾ فانػو ال
يحؽ لمموظؼ الذي وضعت مثػؿ تمػؾ االمػواؿ تحػت ت صػرفو اف ينتفػع بيػا مػف أجػؿ تحقيػؽ منفعػة شخصػية لػو أو

( )2الفقرة (ثالثاً) مف المادة ( )4مف قانوف انضباط موظفي الدولة النافذ.

( )6المادة ( )325مف القانوف المدني العراقي النافذ رقـ ( )40لسنة 2952المعدؿ.

( ) 3محمد احمد رحيؿ ،المسؤولية االنضباطية لمدقؽ الحسابات المالية في القانوف العراقي ،رسالة ماجستير ،معيد
البحوث والدراسات العربية ،القاىرة ،6023،ص .66-65

( )4الفقرة (خامساً) مف المادة ( )5مف قانوف انضباط موظفي الدولة النافذ.

( ) 5د .عادؿ عامر ،الجرائـ االعالمية وكيفية التصدي ليا ،مقاؿ منشور عمى شبكة االنترنت ،29 ،مايو 6023 ،عمى
الموقعhttp://www.iraq11.com/?p=1065 :
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لغيػ ػره ،وبعكس ػػو يع ػػد الموظ ػػؼ مخالفػ ػاً لمواجب ػػات المنوط ػػة ب ػػو مم ػػا يترت ػػب عمي ػػو المس ػػؤولية االنض ػػباطية بجان ػػب
المسػػؤولية الجزائيػػة بوصػػفو مختمس ػاً لتمػػؾ االم ػواؿ( ، )2ومػػف الواجبػػات االخػػرت التػػي نػػص عمييػػا المشػػرع والتػػي الػػزـ
الموظػػؼ االمتنػػاع عػػف اتيانيػػا ىػػي اسػػتعماؿ أي ماكن ػػة أو جيػػاز أو أي لػػة مػػف الت االنتػػاج لػػـ يكمفػػو رئيس ػػو
المباشر باستعمالو وعدـ االستغالؿ الصػحيح لسػاعات العمػؿ ووسػائؿ االنتػاج بغيػة انجػاز االعمػاؿ المناطػة بػو أو
التيػػاوف فػػي العمػػؿ بمػػا يػػؤدي إلػػى الحػػاؽ ضػػرر باإلنتػػاج أو الخػػدمات أو الممتمكػػات وأيض ػاً والعبػػث بالمشػػروع أو
اتالؼ التو أو المواد األولية أو االدوات أو المػوازـ والتعمػد فػي انقػاص االنتػاج أو االضػرار بػو والتػأخر فػي انجػاز
العمػػؿ الػػذي يتسػػبب عنػػو تعطػػؿ عمػػؿ االخ ػريف واالقت ػراض أو قبػػوؿ مكافػػاة أو ىديػػة أو منفعػػة مػػف الم ػراجعيف أو
المقاوليف أو المتعيديف مع دائرتو أو مف كؿ مف كاف لعممو عالقة بالموظؼ بسبب الوظيفة.
ثانياً :الفساد الناجم َن خدمة األقارب واألصدقاْ :ال يقتصر الفساد المالي واالداري عمى تحقيؽ منافع شخصية
لمموظػػؼ ،وانمػػا يمكػػف أف يعمػػد االخيػػر ،مػػف ج ػراء إخاللػػو بواجبػػات وظيفتػػو إلػػى تحقيػػؽ منػػافع شخصػػية ألقاربػػو
واصػػدقاءه ،مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ ( انتيػػاؾ اإلج ػراءات المتبعػػة لتحقيػػؽ منػػافع شخصػػية ،التغاضػػي عػػف األنشػػطة غيػػر
القانونية لصالح األقارب واألصدقاء ،تقديـ التسييالت غير المشروعة).)6(.
ممػػا تقػػدـ نػػرت إف ظػػاىرة الفسػػاد المػػالي ىػػي ظػػاىرة سػػمبية تػػؤدي إلػػى تحويػػؿ األىػػداؼ التػػي تسػػعى األجي ػزة
الحكوميػػة إلػػى تحقيقيػػا التػػي تمثػػؿ أىػػداؼ المصػػمحة العامػػة ،إلػػى أىػػداؼ فئػػة قميمػػة مسػػتفيدة ،عػػف طريػػؽ حػػدوث
خروقػػات لمق ػوانيف واألنظمػػة والتعميمػػات التػػي تحكػػـ عمػػؿ ىػػذه األجي ػزة ،وىػػذا مػػا يسػػتدعي االىتمػػاـ الكبيػػر بتحميػػؿ
أسباب الفساد المالي واإلداري و ثاره لما تسببو مف ىدر كبير في إمكانيات عمؿ األجيزة االدارية.

المطمب الثالث
أسباب الفساد المالي واإلداري
يقػػؼ وراء الفسػػاد المػػالي واإلداري وانتش ػػاره مجموعػػة مػػف األس ػػباب التػػي قػػد تختم ػػؼ تسػػميتيا وتصػػنيفاتيا م ػػف
مجتمػػع إلػػى خػػر يمكػػف أف نسػػمييا أسػػباباً عامػػة ،وىػػي مػػا سػػنتكمـ عنيػػا فػػي فػػرع أوؿ ،ويمكػػف أف تختمػػؼ تمػػؾ
االسػباب مػف دائػرة إلػى دائػرة أخػرت يمكػف تسػميتيا باألسػباب الخاصػة ،وىػي مػا سػنتكمـ عنيػا فػي فػرع ثػاف ،وذلػػؾ
عمى النحو اآلتي:
( ) 2اسار فخري عبد المطيؼ ،اثر اخالقيات الوظيفة في تقميؿ فرص الفساد االداري في الوظائؼ الحكومية ،بحث

منشور في مجمة العموـ االنسانية ،السنة الرابعة ،العدد ،)69( ،تموز -يوليو ،6006 -منشور عمى شبكة االنترنت

عمى الموقعhttp:www.ulum.nl.com :

( )6باسـ فيصؿ عبد الدليمي ،الفساد اإلداري وبعض أشكالو مف وجية نظر عينة مف المديريف ) رسالة ماجستير مقدمة
لجامعة بغداد – كمية أدارة واالقتصاد ،2999 ،ص.32
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الفرع األول
أسباب الفساد العامة
لمفسػػاد المػػالي واإلداري وعمػػى وجػػو التحديػػد والتخصػػيص ،أسػػباب عامػػة عػػدة تتعمػػؽ بالدولػػة وأنشػػطتيا ومرافقيػػا
العامة كافة مف و ازرات وىيئات تتمثؿ تمؾ األسباب بالنقاط اآلتية:
أوالً :االسللباب السياسللية  :أي فسػػاد النظػػاـ السياسػػي والنخػػب الحاكمػػة فيػػو ،إذ إف طبيعػػة المصػػالح االجتماعيػػة
واالقتصادية التي يمثميػا النظػاـ السياسػي ونػوع السياسػات التػي يطرحيػا والطبقػات المسػتفيدة منيػا تػؤثر فػي النخبػة
الحاكمػػة وأصػػوليا االجتماعيػػة مػػف ناحيػػة وعمػػى المػػوظفيف ونظػػرىـ إلػػى المػػاؿ العػػاـ ومقػػدار ارتبػػاطيـ بمؤسسػػات
وأىداؼ النظاـ مف ناحيةٍ أخرت.
ثانياً :االسباب االقتصادية :تتعمػؽ بفشػؿ السياسػات التنمويػة والتبعيػة والتفػاوت الواسػع فػي توزيػع الػدخؿ والثػروات،
واف كانػت ىنػاؾ تنميػة تنتفػع بيػا أقميػة غنيػة تسػتغؿ المػوارد الوطنيػة لصػالحيا والفشػؿ الػذي أصػاب بػرامج التكيػػؼ
واإلصالح الييكمي.
ثالثاً :االسباب االجتماَية :الفساد ظاىرة اجتماعية ذات تأثير سمبي تتعدت إلى جميع نواحي الحياة ،فتوزع ثارىا
عمى مستوييف ،المستوت الداخمي والمستوت الخارجي ،فعمى المستوت الداخمي ،تنطوي ىذه الظػاىرة عمػى االنحػراؼ
في السموؾ االنساني عف المسار الطبيعي وما يرافقو مف تصدع لمقيـ االجتماعيػة واالخالقيػة والتفػاوت االقتصػادي
بيف أفراد المجتمع وتمكيف أصحاب النفوذ السياسي مف اإلثػراء بػال سػبب عمػى حسػاب المصػمحة العامػة ،أمػا عمػى
المستوت الدولي فيذه الظاىرة تمتد لمنيؿ مف ثقة الدوؿ بالدولة التي يستشري فييا الفساد المالي واإلداري ،كمػا أنيػا
تضعؼ إمكانياتيا االقتصادية ومركزىا السياسي وبذلؾ تتوزع ثارىا بيف الفرد والدولة(.)2
ونرت أف تمؾ الظاىرة تتمثؿ باالنحالؿ القيمي واألخالقي واالبتعاد عف القيـ السػماوية أو أرجحيػة الػوالء العػائمي
عمى الوالء الوطني أي ضعؼ الوعي االجتماعي لدت اغمب مف أفراد المجتمع وتدني مستواىـ التعميمي.
رابعاً :االسباب اإلدارية :تتمثؿ بسػيادة االنمػوذج النخبػوي البيروق ارطػي فػي إدارة الدولػة وعػدـ التناسػب بػيف السػمطة
والمسػػؤولية فػػي الجيػػاز اإلداري وعػػدـ تفػػويض السػػمطة والتعقيػػد البيروق ارطػػي وضػػعؼ األجي ػزة الرقابيػػة مػػع غيػػاب
الرقابة الشعبية وكبر حجـ الدولة إدارياً.

( )6

( )2جمعة قادر صالح ،الفساد اإلداري وأثره عمى الوظيفة العامة ،دراسة مقارنة بيف الشريعة والقانوف ،الطبعة األولى،
منشورات زيف الحقوقية ،بيروت ،لبناف ،6026 ،ص .68-67

( )6جاسـ محمد الذىبي ،الفساد اإلداري في العراؽ – تكمفتو االقتصادية واالجتماعية ،الندوة العاشرة مف سمسمة الندوات
التي يقيميا مكتب االستشارات ،6005،ص .24
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الفرع الثاني
أسباب الفساد الخاصة
تتع ػػد أس ػػباب أنتش ػػار ظ ػػاىرة الفس ػػاد الم ػػالي واالداري ف ػػي المرف ػػؽ الع ػػاـ الواح ػػد ،ويكػ ػوف ذل ػػؾ نتيج ػػة ل ػػبعض
االجراءات التي يستخدميا ذلؾ المرفؽ ومف ىذه األسباب:
أوالً :وجػػود فرصػػة يمكػػف عػػف طريقيػػا ظيػػور حالػػة الفسػػاد المػػالي واإلداري مثػػؿ الصػػالحيات الواسػػعة فػػي اتخػػاذ
الق اررات التي تمػنح لموظػؼ معػيف ،ممػا يمكنػو مػف توجيػو القػ اررات وصػياغتيا باتجاىػات متباينػة تحقيقػاً لمصػالحو
الخاصة أو مصالح فئات أخرت.
ثانياً :ضعؼ أو غياب دوافع اإلخالص فيما يتعمؽ باألداء الوظيفي الحكومي ونزاىتو.
ثالثاً :بروز مصالح معينة لمموظػؼ ال يمكػف تحقيقيػا بمسػتوت المنفعػة نفسػو باتبػاع األسػاليب االعتياديػة فػي دائػرة
معينة.
رابعلاً :بػػروز عالقػات اجتماعيػػة عمػػى أسػػاس المنػػافع الخاصػػة المتبادلػة بػػيف أفػراد وجماعػػات داخػػؿ الوحػػدة اإلداريػػة
الحكومية وخارجيا مف شػأنيا أف تفسػح المجػاؿ إمػاـ احتمػاالت تطػور ىػذه العالقػات إلػى ممارسػات تنضػوي تحػت
مفيوـ الفساد اإلداري.
خامساً :ضعؼ أجيزة التفتيش والرقابة والمتابعة عمى ممارسات العامميف في أجيزة ذلؾ المرفؽ مما يفسػح المجػاؿ
واسعا لبروز حاالت الفساد المالي وتنامييا.
سادساً :التوسعات الكبيرة والسريعة في تشكيالت المرفػؽ العػاـ ومػا ينطػوي عمييػا مػف احتمػاالت غيػاب أو ضػعؼ
التزاـ األفراد والجماعات بقواعد نظـ العمؿ المقررة رسمياً في تمؾ التشكيالت والسيما فػي الم ارحػؿ األولػى لتشػكيميا
تؤدي إلى إتاحة المجاؿ أماـ احتماالت ظيور حاالت الفساد اإلداري.

( )2

مما تقدـ يتبيف لنا اف أسباب الفساد المالي واالداري يمكف أف تكوف وتتحقؽ مف جراء سياسة الدولة( السياسػية،
االقتصادية ،االجتماعية ،االدارية) الضػعيفة والتػي مػف خالليػا ينشػأ الفسػاد ،وىنػاؾ أسػباب ال دخػؿ لسياسػة الدولػة
فييا ،وانما تبرز تمؾ الظػاىرة وتتفشػى نتيجػة لسياسػة المرفػؽ العػاـ الػذي يمكػف أف تختمػؼ سياسػتو عػف مرفػؽ عػاـ
خر تكوف فيو تمؾ الظاىرة معدومة.
ومف جانبنا نرت أنو يمكف أف تنتشر تمؾ الظاىرة نتيجة مجموعة مف العوامؿ منيا:
 -2اس ػػتفحاؿ الفق ػػر وانخف ػػاض روات ػػب م ػػوظفي الخ ػػدمات العام ػػة فضػ ػالً ع ػػف تعرض ػػيـ لممخاطر(ك ػػالمرض
والحوادث والبطالة) التي تزداد في الدوؿ النامية ألف شعوبيا تفتقر إلػى إتبػاع ليػات مناسػبة لمواجيػة ىػذه
( )2مظير محمد صالح ،فساد إداري في ظؿ نظاـ العولمة بيف التزييؼ األكاديمي والتطبيقات الدولية الضالة ،مجمة
الحكمة ،العدد األوؿ  ،2999ص.79
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المخػػاطر مػػف التػػأميف وسػػوؽ عمالػػة متطػػورة التػػي ىػػي مت ػوافرة تقريب ػاً وبشػػكؿ مناسػػب فػػي الػػدوؿ الناميػػة
والصناعية.
 -6إف حرية التصرؼ لدت قسـ مف موظفي الدولة واسعة في الدوؿ النامية االنتقالية وىذا مػا يجعػؿ الضػعؼ
واالنحطاط في النظاـ اإلداري يستفحؿ بعدـ تطبيؽ قوانينيا.
 -3إف محاسبة المسؤولية في ىذه الدوؿ ضػعيفة ممػا يشػجع قسػـ مػف المػوظفيف عمػى طمػب الرشػوة وممارسػة
الفساد بكافة اشكالو وصنوفو.
 -4ضعؼ االلتزاـ بالقوانيف والمبادئ األخالقية في المؤسسات الحكومية .
; -ضعؼ المؤسسػات الرقابيػة فػي األداء ألنيػا ال تتسػـ بالحسػـ والقػوة فيكػوف مػف الصػعب الحػد مػف مظػاىر
الفساد االداري.

المبحث الثاني
مظاهر الفساد المالي واالداري وآثارها
لمفساد المػالي واالداري مظػاىر عػدة يمجػأ الموظػؼ إلييػا مػف أجػؿ الحصػوؿ منػافع شخصػية لػو أو لغيػره بطػرؽ
غير قانونية ،تكوف ليا ثار سمبية عمى المرفؽ العاـ ،لػذلؾ رأينػا اف نقسػـ المبحػث عمػى مطمبػيف :نػتكمـ فػي األوؿ
عػف مظػاىر الفسػاد المػالي واالداري ،ونػتكمـ فػي الثػاني عػف اآلثػار التػي يمكػف أف تمحػؽ بػالمرفؽ العػاـ نتيجػة لتػؾ
المظاىر وذلؾ وفقاً لما يأتي:

المطمب األول
مظاهر الفساد المالي واإلداري
تتجمى ظاىرة الفسػاد فػي مجموعػة مػف السػموكيات التػي يقػوـ بيػا قسػـ مػف يتولػوف المناصػب العامػة ،وعمػى الػرغـ
مف التشابو أحيانا والتداخؿ فيما بينيا إال انو يمكف إجماليا باآلتي -:
الفرع األول
الللرشلوة
الرشػػوة فػػي مفيوميػػا االصػػمي عبػػارة عػػف اتجػػار موظػػؼ فػػي أعمػػاؿ وظيفتػػو عػػف طريػػؽ االتفػػاؽ مػػع صػػاحب
الحاجػػة أو التفػػاىـ معػػو عمػػى قبػػوؿ مػػا عرضػػو االخيػػر مػػف فائػػدة أو عطيػػة نظيػػر اداء أو االمتنػػاع عػػف اداء عمػػؿ
ػاء عمػػى ىػػذا التصػػور فػػاف الرشػػوة فػػي جوىرىػػا جريمػػة خاصػػة
يػػدخؿ فػػي نطػػاؽ وظيفتػػو أو دائ ػرة اختصاصػػو وبنػ ً

(بػػالموظؼ العػػاـ) عمػػى أسػػاس أف تمتعػػو بسػػمطات الوظيفػػة يعطيػػو وحػػده قػػدرة االتجػػار فييػػا وبالتػػالي فػػاف ىيبػػة

الوظيفػة ومقتضػيات حسػػف سػيرىا تمنعانػػو مػف طمػػب الرشػوة أو قبػوؿ الوعػػد باعتبارىمػا صػػورتيف أصػميتيف ل تجػػار
بالوظيفة العامة.
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ويس ػػود التشػ ػريعات الحديث ػػة أتجاى ػػاف -:بخص ػػوص جريم ػػة الرش ػػوة ،األوؿ :ثم ػػة جريم ػػة يس ػػأؿ عني ػػا الموظ ػػؼ
المرتشي ،وثمة جريمة يسػأؿ عنيػا ال ارشػي ،ويطمػؽ الف قػو عمػى جريمػة المرتشػي تعبيػر (الرشػوة السػمبية) ،ويصػطمح
عمى جريمة الراشي (بالرشوة االيجابية) ،ويذىب بيذا االتجاه كؿ مف القانوف الفرنسي والقانوف االلماني والمغربي.
وعمػػى وفػػؽ االتجػػاه الثػػاني :تعػػد جريمػػة الرشػػوة جريمػػة واحػػدة ،وىػػي جريمػػة المرتشػػي ،أمػػا ال ارشػػي فانػػو ش ػريؾ
بالرشوة  ،يستمد اجرامو مف أجراـ الفاعؿ االصمي وىو الموظؼ المرتشي ويتجو االتجاه القػانوف االيطػالي والقػانوف
المصري والسويدي والقانوف العراقي.
ووجو الفرؽ بػيف االتجػاىيف ،يبػدو فػي حػاؿ عػرض الرشػوة عمػى موظػؼ فيرفضػيا ،ففػي مقتضػى االتجػاه األوؿ
يعاقب الراشي عمى جريم ة رشوة ايجابية ،في حيف تمتنع معاقبتو في مقتضػى االتجػاه الثػاني ،أف جريمػة الرشػوة ال
تقع اال مف موظؼ ،أما غير الموظػؼ فػال يسػأؿ اال بصػفة شػريؾ فػي الرشػوة ،االمػر الػذي تالفػاه المشػرع الع ارقػي
بنص خاص (المادة  ) 323عقوبات ،يعاقب بمقتضاه مف يعرض الرشوة عمى موظؼ أو مكمؼ بخدمة عامة فال
تقبؿ منو ،وذلؾ بوصؼ الواقعة جريمة خاصة بذاتيا(.)2
وقد نص قانوف العقوبات رقـ ( )222لسنة  2969فػي المػادة ( )307فيمػا يتعمػؽ بالرشػوة بػاف "كػؿ موظػؼ أو
مكمػؼ بخدمػػة عامػػة طمػػب أو قننبػ نؿ لنفسػو أو لغيػره عطيػػة أو منفعػػة أو ميػزه أو وعػد بشػػيء مػػف ذلػػؾ ألداء عمػػؿ
مف أعماؿ وظيفتو أو االمتناع عنو أو اإلخالؿ بالوظيفة العامة " يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عف عشر سنوات أو

بالحبس أو بالغرامة معاً.
وعمى وفؽ ىذا القانوف فا ف الرشوة ىي قبوؿ أو طمػب موظػؼ أو مكمػؼ بخدمػة عامػة لنفسػو أو لغيػره منفعػة أو
عطية أو ميزه أو وعد بشيء أل داء عمؿ مف أعماؿ وظيفتو أو االمتناع عنو أو اإلخالؿ بالوظيفة العامة
وتتمثػػؿ الرشػػوة فػػي طمػػب أي شػػيء ذي قيمػػة ألجػػؿ التػػأثير فػػي شػػخص لتأديػػة أو االمتنػػاع عػػف تأديػػة وانجػػاز
واجبو(.)8
ومػػع ىػػذا فػػاف المشػػرع الع ارقػػي أشػػار إلػػى اعفػػاء ال ارشػػي والوسػػيط مػػف العقوبػػة إذا بمغػوا السػمطات القضػػائية قبػػؿ
اتصاؿ المحكمة ويعد عذ اًر مخففاً إذا وقػع الػبالغ بعػد اتصػاؿ المحكمػة وال يعفػى المرتشػي الف إذا وجػد إعفػاء فػي

( ) 2فخري عبد الرزاؽ صمبي الحديثي ،شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص ،مطبعة الزماف ،بغداد ،2996 ،ص.67
6

-Fraud and Anti-Corruption Strategy, West Yorkshire Police Authority ,(2003), (internet
sit: www.wypa.org ).
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القػػانوف فسيسػػعى المرتشػػي إلػػى االبػػالغ والخػػالص مػػف جريمػػة الرشػػوة وىػػذا يعتبػػر منفػػذا قانونيػػا لػػو وىػػذا ال يجػػوز
فاإلعفاء لموسيط والراشي(.)2
وتعدد صور الرشوة إلى أنواع منيا(:)6
 -2الرشوة المعجمة :يقدميا الراشي إلى المرتشي مقدماً أي قبؿ انجاز العمؿ .وقد يقدـ بصػورة صػريحة عمػى انػو
ثمف القياـ بالمصمحة المطموبة أو يكوف بصورة مقنعة عمى شكؿ ىدية وعبر عنيا القانوف بالعطية.
 -6الرشػػوة المؤجمػػة :عبػػر عنيػػا القػػانوف (وعػػد) اي اف المرتشػػي ال يقػػبض فػػو ار الرشػػوة بػػؿ فػػي المسػػتقبؿ بصػػيغة
وعد فتعتبر جريمة تقوـ بمجرد العرض مف جانب والقبوؿ مف الجانب االخر وال يشترط اتماميا حصوؿ القبض
فعال.
 -3الرشػػوة بصػػورة التعاقػػد :رشػػوة غيػػر مباش ػرة وىػػي (المنفعػػة أو المي ػزة) فقػػد يحصػػؿ التعاقػػد بػػيف الط ػرفيف بيػػع
دار فالفرؽ بيف السعر ىي منفعة لمموظؼ أو مثاؿ تأجير دار إلػى موظػؼ بسػعر بخػس يقػؿ كثيػ ار عػف السػعر
الحقيقي ىذه في الحقيقة عقود صورية لمتغطية عمى جريمة الرشوة .
ومف خالؿ ما تـ ذكره نجد اف ىناؾ نتائج لمرشوة تتمثؿ بالنقاط اآلتية:
-

تعطيؿ الكثير مف الحقوؽ العامة والخاصة ألف المرتشي قد ال يقبؿ اف يؤدي أعمالو العادية إال بعػد أف يأخػذ
الزيادة عف ما يستحقو مف الناس لمقياـ بالخدمة المكمؼ بيا .

-

تػؤدي إلػػى انتشػػار الظمػـ فػػي المجتمػػع الػذي ال ينيػػى عػػف الرشػوة وال يحاسػػب المرتشػػيف وتسػمط عمػػى المجتمػػع
مجموعة مف أصحاب المصالح الذيف ال تيميـ األخالؽ الحميدة ألف كؿ ما يريدونو يحصموف عميو بالرشوة.
الفرع الثاني
االختالس
يمكف تعريؼ االختالس عمى أنو سرقة واضػحة أو مسػتترة ال تقتصػر عمػى النقػد وانمػا عمػى األعيػاف كػذلؾ ولػو

أوجو وطرؽ وأساليب عدة يصعب حصرىا أو تعدادىا ألنيا في تطػور مػع تطػور الفكػر البشػري وال يمكػف إحصػاء
أسبابيا ومسبباتيا و ثارىا ونتائجيا بيدؼ معرفة كيفية تالفي وقوع االختالس والحد مف ارتكابػو اف لػـ نقػؿ منعػو.
وقػػد ع ػرؼ عمػػى أنػػو "التصػػرؼ بػػأمواؿ الغيػػر بصػػورة غيػػر مشػػروعة ومػػف دوف معرفػػة أصػػحابيا لػػذا يعػػد نوع ػاً مػػف
السرقة يقوـ بيا المؤتمف عمييا ويقع عمى األمواؿ النقدية أو العينية"(.)3
( )2المادة ( )322مف قانوف العقوبات العراقي النافذ.

( )6فخري عبد الرزاؽ صمبي الحديثي ،مصدر سابؽ ،ص.69
( ) 3عيسى ىرمز ،الخطأ والغش والتزوير واالختالس في المجتمعات المحاسبية ،دوف ذكر الناشر ومكانو ،2993،ص.5
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( )2

وعػػرؼ بأنػػو سػػوء اسػػتعماؿ األم ػواؿ المعيػػودة لشػػخص معػػيف أو التصػػرؼ بيػػا بشػػكؿ غيػػر قػػانوني وتغطيػػة ىػػذا
ُ
ويعرؼ كذلؾ بأنػو قيػاـ الموظػؼ العمػومي ومػف فػي
التصرؼ عف طريؽ التالعب بالدفاتر والسجالت المحاسبية .ه

حكمػػو أو مػػف العػػامميف فػػي الشػػركات الماليػػة والشػػركات العامػػة بادخػػاؿ م ػواد منقولػػة أو أو ارؽ أو أيػػة أشػػياء أخػػرت

وجدت في حيازتو بحكـ وظيفتو مف دوف وجو حؽ.
ونالحظ مما تقدـ أف ىناؾ عناصر أساسية لجريمػة الفسػاد المػالي واالداري ممكػف اشػتقاقيا مػف التعريػؼ الػوارد
في أعاله:
أ .صفة الجاني :اذ ينبغي أف يكوف موظفاً في الدولة أو مف العامميف في البنوؾ
والشركات المالية أو الشركات المساىمة.
ب .الركف المالي :ويتمثؿ باقداـ الجاني عمى االستيالء عمى األمواؿ التي أدخمت
في حيازتو في العمؿ.

( )6

وتنػػاوؿ المشػػرع تحػػت عن ػواف االخػػتالس فػػي الم ػواد  362-325فػػي قػػانوف العقوبػػات الع ارقػػي رقػػـ ( )222لسػػنة
 ،2969طائفة مف الجرائـ ،وىي في مجموعيا تمثؿ صو اًر ل خالؿ بواجبات الوظيفة ،وىذه الجرائـ ىي -:
أوالً :جريمة اختالس الموظف أو المكمف بخدمة َامة ملاالً مملا وجلد لي حيازتله :يعاقػب بالسػجف" كػؿ موظػؼ
أو مكمؼ بخدمة عامػة اخػتمس أو أخفػى مػاالً أو متاعػاً أو ورقػةً مثبتػة لحػؽ أو غيػر ذلػؾ ممػا وجػد فػي حيازتػو" و
تكػػوف العقوبػػة السػػجف المؤبػػد أو المؤقػػت أذا كػػاف الموظػػؼ أو المكمػػؼ بخدمػػة عامػػة مػػف مػػأموري التحصػػيؿ أو
المندوبيف لو أو األمناء عمى الودائع أو الصيارفة أو اختمس شيئا مما سمـ لو بيذه الصفة.
ثانياْ :استغالل الوظيفة لالستيالْ َمم مال ممموك لمدولة أو إلحدى المؤسسات التلي تسلهم لي مالهلا بنصليب
أو تسلهيل ذلللك لمغيلر :عاقػب القػػانوف بالسػجف كػػؿ موظػؼ أو مكمػؼ بخدمػػة عامػة اسػتغؿ وظيفتػػو واسػتولى بغيػػر
حؽ عمى ماؿ أو متاع أو ورقة مثبتة بحؽ أو غير ذلؾ ممموؾ لمدولة أو ألحػدت المؤسسػات أو التػي تسػيـ الدولػة
في ماليا بنصيب ما أو سيؿ ذلؾ لغيره.
ثالثاً :اإل رار بمصمحة الدولة لمحصول َمم منفعة :فرض المشرع عقوبػة السػجف لكػؿ موظػؼ أو مكمػؼ بخدمػة
عامة عيدت اليو المحافظة عمى مصمحة لمجيػة التػي يعمػؿ فييػا فػي صػفقة أو قضػية فأضػر بسػوء نيػة أو تسػبب
باألضرار ليحصؿ عمى منفعػة لنفسػو أو لغيػره ويتمثػؿ ذلػؾ فػي أف يعيػد إلػى موظػؼ إجػراء مناقصػة لشػراء بعػض
األدوات أو الميمػػات فيعمػػؿ عمػػى إرسػػاء المناقصػػة عمػػى شػػخص لػػـ تت ػوافر فيػػو المواصػػفات المطموبػػة أواف تعيػػد
و ازرة إلى أحد ميندسييا ببناء مشروع معيف فيعتمد استعماؿ مواد رديئة أو يتفؽ مع المقاوؿ المنفذ عمى ذلؾ.
( )2مظير محمد صالح ،مصدر سابؽ ،ص.22

( )6جاسـ محمد الذىبي ،مصدر سابؽ ،ص .466
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رابعلاً :انتفللاع الموظللف أو المكملف بخدملة َامللة مباشللرة أو بالواسللطة ملن االشللغال أو المقللاوالت أو التعهللدات
التي له شأن ي أَدادها أو أحالتهلا أو تنفيلذها أو االشلراف َميهلا :نصػت المػادة ( )329عمػى اآلتػي " يعاقػب
بالسجف مدة ال تزيد عمى عشر سنيف أو بحػبس كػؿ موظػؼ مكمػؼ بخدمػة عامػة لػو شػاف فػي إعػداد األشػغاؿ أو
المق ػػاوالت أو التعي ػػدات أو ف ػػي أحالتي ػػا أو تنفي ػػذىا أو اإلشػ ػراؼ عميي ػػا وأنتف ػػع مباشػ ػرة أو بالواس ػػطة مني ػػا ويعاق ػػب
بالعقوبة ذاتيا أذا حصؿ عمى عمولة لنفسو أو لغيره بشأف مف الشؤوف المتقدمة".
خامسلاً :اسللتخدام العامللل سللخرة :أوضػػحت المػػادة ( )360عمػػى اآلتػػي " يعاقػػب بالسػػجف مػػدة ال تزيػػد عمػػى عشػػر
سػػنيف أو بػػالحبس كػػؿ موظػػؼ أو مكمػػؼ بخدمػػة عامػػة لػػو شػػاف فػػي اسػػتخداـ العمػػاؿ فػػي أشػػغاؿ تتعمػػؽ بوظيفػػة
ليحتجز لنفسو كؿ أو بعض مػا يسػتحقو العمػاؿ الػذيف اسػتخدميـ مػف أجػور ونحوىػا أو اسػتخدـ عمػاال سػخرة وأخػذ
أجػػورىـ لنفسػػو أو قيػػد فػػي دفػػاتر الحكومػػة أسػػماء أشػػخاص وىميػػيف أو حقيقيػػيف لػػـ يقوم ػوا بػػأي عمػػؿ فػػي األشػػغاؿ
المذكورة واستولى عمى أجورىـ لنفسو أو أعطاىا ىؤالء األشخاص مع احتسابيا عمى الحكومة.
وأضافت المادة ( )362عمى المػادة ( )360مػا يػأتي " يحكػـ فضػالً عػف العقوبػات المبينػة فػي ىػذا الفصػؿ بػرد مػا
أختمسوُ الجاني أو أستولى عميو مف الماؿ أو قيمة ما حصؿ عميو مف منفعة أو ربح "

( )2

الفرع الثالث

سيل األموال
مصطمح غسيؿ األمواؿ أو تنظيؼ األمواؿ يعتقد بأنو برز في مرحمة العصابات األمريكيػة المشػيورة ب ػ ػ " فتػرة
المنػػع" عمميػػة تجػػارة المخػػدرات أو منػػع المشػػروبات الكحوليػػة اسػػتعممت ليػػات عػػدة لمتغطيػػة عمػػى مصػػادر المبػػال
الكبي ػرة مػػف األم ػواؿ المتولػػدة نتيجػػة اسػػتيراد و بيػػع المخػػدرات والمشػػروبات الكحوليػػة والممارسػػات االخػػرت الخارجػػة
عمى القانوف مثؿ المقامرة التي كاف يعاقب عمييا القانوف إلضفاء الشرعية عمى تمؾ االمواؿ.
أف عممية غسيؿ األمواؿ ىي العممية التي بوساطتيا يخمؽ القائموف بيػا وىمػاً وىػو أف النقػود التػي ينفقونيػا ىػي
نقودىـ(.)6
قانوناً يقصد بعبارة غسيؿ األمواؿ "أنيا قبوؿ ودائػع األمػواؿ المسػتمدة مػف عمػؿ غيػر مشػروع أو إج ارمػي وذلػؾ
باخفاء مصدر تمػؾ األمػواؿ أو التسػتر عمييػا أو مسػاعدة ،وأي شػخص ُيعػد فػاعالً أو شػريكاً فػي ذلػؾ العمػؿ عمػى

اإلفالت مف النتائج القانونية"(.)3

( )2فخري عبد الرزاؽ صمبي الحديثي ،مصدر سابؽ ،ص.69
()6جاسـ محمد الذىبي ،مصدر سابؽ ،ص .460

( )3الياـ عطا الموسوي ،دور الرقابة المالية في الحد مف ظاىرة الفساد اإلداري ،المعيد العالي لمدراسات المحاسبة
والمالية -جامعة بغداد /شيادة الحاسبة القانونية ،6005،ص.33
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إف إخفػػاء مصػػدر األم ػواؿ كػػاف المشػػكمة الكبػػرت التػػي كػػاف يواجييػػا أف ػراد العصػػابات ،اذ غالب ػاً مػػا تكػػوف تمػػؾ
األم ػواؿ عمػػى شػػكؿ نقػػود كثي ػرة وبفئػػات صػػغيره ومعدنيػػة فػػاذا وردت إلػػى المصػػارؼ سػػوؼ تجػػذب النظػػر وتثيػػر
التسػاؤالت لكػف خػزف كميػات ومبػال كبيػرة مػف النقػود غالبػاً مػا تكػوف مػف فئػة صػغيرة ىػي مشػكمة كبيػرة ،فػػاختمقوا
أعماالً مثؿ الت المقامرة وكذلؾ محالت غسيؿ المالبس ذاتية الخدمة التي تستعمؿ فييػا العمػالت المعدنيػة قميمػة
القيمة ومف ىنا وجد مصطمح غسيؿ األمواؿ .
وقػد شػػيدت ىػػذه الظػاىرة اىتمامػاً واسػػعاً نظػ اًر لكػػوف عمميػػات غسػيؿ األمػواؿ والتػػي ىػي إحػػدت مظػػاىر الفسػػاد
اإلداري ووس ػػائمو تػ ػرتبط ب ػػالجرائـ المنظم ػػة ل ػػذلؾ ش ػػيدت ى ػػذه الظ ػػاىرة اىتمامػ ػاً عالميػ ػاً فبع ػػد ع ػػاـ  2996أنش ػػأت
منظمات عالمية لغرض السيطرة ومكافحة ىذه الظاىرة ومنيا منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية(.)2
الفرع الرابع
المخالفات المالية
المخالفػػات الماليػػة متعػػددة ومتنوعػػة ولمتعػػرؼ عمييػػا ينبغػػي أوالً أف نتعػػرؼ عمػػى مفيػػوـ المخالفػػات الماليػػة التػػي
ورد تعريفيا في قانوف الرقابة المالية رقـ ( )6لسنة  2990المعدؿ ،نصت المادة ( )20منو عمى اآلتي -:
تعد مخالفة مالية ألغ ارض ىذا القانوف األفعاؿ والتصرفات اآلتية :
أ  .خرؽ القوانيف واألنظمة والتعميمات .
ب .اإلىماؿ أو التقصير الذي يؤدي إلى الضياع أو اليدر في األمواؿ أو اإلضرار باالقتصاد الوطني.
ج .االمتنػػاع عػػف الػػرد عمػػى رسػػائؿ دي ػواف الرقابػػة أو اعت ارضػػاتو ومالحظاتػػو وكػػذلؾ التسػػويؼ أو التػػأخير غيػػر
المبرر في الرد في اثناء المدة التي يحددىا الديواف.
وبيذا نجػد أف المخالفػة الماليػة المتمثمػة بالنقػاط أعػاله تعػد مػف أىػـ مظػاىر الفسػاد المػالي واإلداري ،مثػاؿ ذلػؾ
اإلسػراؼ فػػي اسػػتخداـ المػػاؿ العػػاـ وانفاقػػو بشػػكؿ يثيػػر الشػػبية كاإلنفػػاؽ عمػػى االبنيػػة واألثػػاث والرواتػػب والمكاف ػ ت
واليػػدايا المدفوعػػة بػػال عمػػؿ ،فض ػالً عػػف اسػػتخداـ العجػػالت فػػي االغ ػراض المنزليػػة والشخصػػية واقامػػة الحفػػالت
الترفييية واإلنفاؽ والبذخ عمى الدعاية واإلعالف والنشر في الصحؼ والمجالت في مناسبات التياني والتعازي(.)6
الفرع الخامس
التالَب
التالعب في القانوف ىو تحريػؼ محػدد لمحقػائؽ لغػرض حرمػاف شػخص مػف امػتالؾ قيمػة مػا ،وعمػى ىػذا فػاف
التالعب يعد احياناً جريمة بحد ذاتو واغمب األمر فانو يعد عنصػ ار مػف عناصػر الجريمػة مثػؿ إحػراز األمػواؿ عػف
()2عبد اليادي حميد فرحاف ،مصدر سابؽ ،ص.20
( )6ىناء يماني ،الفساد اإلداري وعالجو مف منظور اسالمي ،دوف ذكر واسـ الناشر ومكانو وسنة النشر ،ص.4
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طريؽ الدعاوت الزائفة أو االنتحاؿ ،واذا ما عد جريمة فأنػو يػدخؿ بػالتكييؼ القػانوني الخػاص بػالتزوير الػذي عرفػو
المشػػرع الع ارقػػي بأنػػو "تغييػػر الحقيقػػة بقصػػد الغػػش فػػي سػػند أو وثيقػػة أو أي محػػرر خػػر باحػػدت الطػػرؽ الماديػػة
والمعنوية التي بينيا القانوف ،تغيي اًر مف شأنو إحداث ضرر بالمصمحة العامة أو بشخص مف األشخاص"(.)2
وعرؼ بأنو "الخداع المتعمد لجعؿ شخص معيف يتخمى عف ممكية لو أو حؽ قانوني معػيف( ،)6وعػرؼ التالعػب
أيض ػاً بأنػػو "النجػػاح فػػي التػػدليس أو التضػػميؿ بنيػػة الغػػش أو إيػػذاء طػػرؼ خػػر كالقيػػاـ بالتالعػػب بطريقػػة عػػرض
البيانات وتعمد إخفاء الحقائؽ الميمة لغرض دفع فرد خر ألداء أو عدـ أداء شيء ما عمى وفػؽ رغبتػو أو الفشػؿ
ف ػػي اإلفص ػػاح ع ػػف حق ػػائؽ ميم ػػة نس ػػبياً بحي ػػث يظم ػػؿ الف ػػرد ع ػػف طري ػػؽ الغ ػػش والخ ػػداع ف ػػي المطالب ػػة بحق ػػو ف ػػي
األصوؿ"(.)3
ويتبيف لنا أف التالعب ليتحقؽ ال بد مف توافر الشروط اآلتية:
أ .توافر النية أو القصد إلخفاء بعض الحقائؽ أو تعديميا لتحقيؽ منافع شخصػية أو لتضػميؿ مسػتعممي المعمومػات
المحاسبية.
ب .وجود شخص يعتمد المعمومات المحاسبية غير الصحيحة أو التي ال تظير الحقائؽ الجوىرية والضرورية.
ج .تحقؽ الضرر بالشخص الذي قاـ باعتماد تمؾ المعمومات المحاسبية غير الصحيحة فعالً(.)4
الفرع السادس
االحتيال
ورد تعري ػػؼ االحتي ػػاؿ ف ػػي مع ػػايير الت ػػدقيؽ الدولي ػػة بحس ػػب المعي ػػار ( )640الفقػ ػرة ( )3عم ػػى أن ػػو "المخالف ػػات
المقصودة في عرض القوائـ المالية يشارؾ فييا واحد أو أكثر مف أعضاء مجمػس اإلدارة أو الموظفػوف أو أطػراؼ
خارجية وقد يتضمف ما يأتي:
أ .تزوير السجالت والمستندات والوثائؽ أو تشويييا أو تغييرىا.
ب .سوء توزيع األصوؿ.
ج .حذؼ العمميات مف السجالت والمستندات أو الغاؤىا.
د .سوء تطبيؽ السياسات المحاسبية(.)2

( )2المادة ( )654مف قانوف العقوبات العراقي رقـ ( )222لسنة  2969المعدؿ.
( )6الياـ عطا الموسوي ،مصدر سابؽ ،ص.35
()3عيسى ىرمز ،مصدر سابؽ ،ص.22
()4عزيز متي سمير ،فحص الحسابات بقصد اكتشاؼ االختػالس والتالعػب ،دوف ذكر الناشر ،بغداد ،2976،ص.49
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" يعاق ػػب

بالحبس كؿ مف توصؿ إلى تسمـ أو نقؿ أو حيازة ماؿ منقوؿ ممموؾ لمغير أو لنفسو أو إلى شخص خػر باحػدت
الوسائؿ اآلتية -:
أ .باستعماؿ الطرؽ االحتيالية.
ب .اتخاذ أسـ كاذب أو صفة غير صحيحة أو تقرير أمر كاذب عف واقعة معينة متى كاف مف شأف ذلؾ خػدع
المجني عميو وحممو عمى التسميـ .
ويتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة أف جريم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االحتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ تتف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرقة
وخيانة االمانة (االختالس) مف وجية محؿ االعتداء ،أذ ىو في الجرائـ الثالث ماؿ منقوؿ ممموؾ لغير الجاني.
ونرت أف االحتياؿ يتحقؽ إذا توافرت عناصر أساسية لو ومف تمؾ العناصر:
 .2إ ف يكوف ىناؾ طرفاف لالحتياؿ عمى األقػؿ يسػمى األوؿ (مرتكػب الجريمػة) والطػرؼ الثػاني ىػو المتضػرر
أو الضحية.
 . 6إىماؿ أو سيو مادي أو تشخيص خاطش عمد اليو مرتكب الجريمة.
 .3إف تتوافر النية أو القصد لدت مرتكب الجريمة.
 .4إف يكوف لمضحية حؽ قانوني لمرد.

المطمب الثاني
آثار الفساد المالي واإلداري وطرق معالجته
لمفسػػاد المػػالي واإلداري ثػػار سػػمبية عػػدة تضػػر بالمصػػمحة العامػػة لممرفػػؽ العػػاـ ،ورغػػـ ذلػػؾ فػػأف تمػػؾ اآلثػػار
يمكف معالجتيا بطرؽ عدة ،ولمحػديث والبحػث أكثػر نػرت ضػرورة تقسػيـ المطمػب عمػى فػرعيف وذلػؾ عمػى النحػو
اآلتي:
الفرع األول
آثار الفساد المالي واإلداري
تعػػددت اآلراء حػػوؿ ظػػاىرة الفسػػاد اإلداري عمػػى وفػػؽ تعػػدد تعريفػػات تمػػؾ الظػػاىرة ومناىجيػػا وأسػػبابيا التػػي
سػػبؽ التطػػرؽ إلػػى بعضػػيا ولكػػف أغمػػب تمػػؾ اآلراء أشػػارت إلػػى أف انعكاسػػات الفسػػاد اإلداري أو ثػػاره السػػمبية
تتمثؿ فػي أضػعاؼ قواعػد العمػؿ الرسػمي ون ظمػو المعتمػدة فػي الوحػدة اإلداريػة الحكوميػة المعنيػة والحيمولػة دوف
تحقيؽ أىدافيا الرسمية التي وجدت مف أجميا كمياً أو جزئياً وحرؼ إمكاناتيا الماديػة وطاقاتيػا البشػرية عػف ىػذه
()2المجمع العربي لممحاسبيف القانونييف  " ، 6002،أساسيات التدقيؽ " مف منشورات المجمع العربي لممحاسبيف القانونييف
– الطبعة األولى ،األردف ،ص.269
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األىػػداؼ وخمػػؽ التشػػويش بػػدؿ االنتظػػاـ فػػي عمميػػات اتخػػاذ الق ػ اررات داخػػؿ تمػػؾ الوحػػدة كػػذلؾ مػػف شػػأف الفسػػاد
اإلداري أف يضعؼ أثر القيادات وفاعميتيا داخؿ الوحدات اإلدارية الحكومية .
وعمى الصعيد ا الجتماعي فػاف الفسػاد يػؤدي إلػى أعػادة توزيػع الػدخؿ بشػكؿ غيػر مشػروع  ،ويحػدث تحػوالت
سريعة وفجائية في التركيبة االجتماعية األمر الػذي يولػد التفػاوت االجتمػاعي ويزيػد مػف احتمػاالت التػوتر وعػدـ
االستقرار السياسي ويعرض شػرعية النظػاـ السياسػي لالنييػار .فضػالً عػف ثػار الفسػاد وانعكاسػاتو السػمبية عمػى
أخالقيات الوظيفة العامة والموظؼ العاـ وعمى الفرد والمجتمع في الوقت نفسو.
وعمى الرغـ مف وجود قسـ مف اآلراء التػي تنظػر إلػى الفسػاد عمػى أنػو وظيفػة اجتماعيػة وأف لػو أثػ اًر ايجابيػاً
كونو يمبي الحاجػات غيػر المشػبعة لمفقػراء ،ويخفػؼ مػف شػدة الضػغط السياسػي عمػى الحكومػة ناىيػؾ عػف كػوف
الفساد يوفر الفػرص لكبػار المسػؤوليف البيروقػراطييف السػتثمار أمػواليـ فػي مشػروعات تنمويػة ،فػي حػيف صػغار
الموظفيف مف مرتكبي الفساد يحرؾ السوؽ ويفعموف الطمب عمػى السػمع االسػتيالكية والخدميػةن لكػف واقػع الحػاؿ
وسػػياؽ المنطػػؽ يػػدحض مػػا يحققػػو الفسػػاد الػػوظيفي مػػف ايجابيػػات لممجتمػػع إذ أف الفسػػاد يتسػػبب فػػي تحويػػؿ
الم ػوارد مػػف الفق ػراء إلػػى األغنيػػاء ،بػػؿ ويػػؤجج الص ػراع وييػػدد األمػػف واالسػػتقرار والسػػمـ االجتمػػاعي ناىيػػؾ عػػف
تحوؿ الفساد إلى بوابو لتسمؿ الموظفيف غير األكفاء إلى المواقع اإلدارية العميا ،األمر الذي يضعؼ مف فاعميػة
األداء المؤسسي ويشكؿ عقبة أداء في طريؽ التنمية ومسيرة التقدـ والتطور في العراؽ(.)2
ومف جانبنا نرت أف أبرز مسببات ظاىرة الفساد اإلداري و ثارىا في الوحدات الحكومية ىو ضعؼ في كفػاءة
وتأىيػؿ العػػامميف شػػاغمي المناصػػب الوظيفيػػة والػػذي كػػاف قائمػاً عمػػى أسػػاس التخصػػص الػػوظيفي وتحديػػد الخبػرة
الفنية المطموبة ليحؿ محميا الوالء ألىداؼ قيادات غير مؤىمة كذلؾ يؤدي إلى تياوي الييكؿ التنظيمي الرسػمي
والتسمسؿ اليرمي وبالتالي عدـ القدرة عمى وضع الشخص المناسب في المكاف المناسب.
الفرع الثاني
طرق الوقاية والحد من ظاهرة الفساد المالي واإلداري
إف الوقاية مف الفساد المالي واإلداري والحد منو ،تقع عمى عاتؽ أجيزة الدولػة كافػة ،فػأجيزة اإلعػالـ واألجيػزة
التربوية واألمنية والمعاىد والجامعات ...ال خ مف دوائر الدولة ،يجػب أف يكػوف ليػا أثػر فػي ىػذا الجانػب ،مػف أجػؿ
الحد مف تمؾ الظاىرة الخطيرة ،وحددت دائرة التعاوف الفني لمتنمية ومركز التنمية االجتماعية والشؤوف االجتماعيػة
في األمـ المتحدة ،نقاط عدة لمحد مف ظاىرة الفساد المالي واالداري وتتمثؿ تمؾ النقاط باآلتي:

()2جاسـ محمد الذىبي ،مصدر سابؽ ،ص .24
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 -7إنشاء جياز لمكافحة الفساد اإلداري يممػؾ صػالحيات واسػعة فػي مجػاؿ عممػو ومػزود باإلمكانػات الكافيػة
وأف يربط ىذا الجياز برئيس الوزراء أو بالسمطة التشريعية.
 -8منح ىيئات النزاىة دور كبير وسمطات واسعة في مراقبة اعماؿ اإلدارة العامة.
 -9نشر الوعي الوطني وتأكيد روح الوالء وتغميب المصمحة العامة لدت اإلفراد.
 -:اعتماد سياسة التدوير ( المناقمة بيف الموظفيف ) كمما كاف ذلؾ ممكناً والسيما في الجيػات التػي تعػاني
مف ارتفاع معدالت الفساد المالي واإلداري نتيجة إبقاء الموظؼ في الموقع الوظيفي نفسو مدة طويمة .
; -إعادة النظػر فػي أوضػاع العػامميف فػي القطػاع العػاـ عػف طريػؽ رفػع مسػتوت األجػور أو الرواتػب ومػنح
المكاف ت والحوافز المناسبة انسجاماً مع مستوت األجور والرواتب في القطاعات الخاصة.
< -إعػػادة صػػياغة اإلج ػراءات المتعمقػػة باتخػػاذ الق ػ اررات التػػي تس ػربت إلييػػا عمميػػات الفسػػاد اإلداري بيػػدؼ
تقميص المنافذ التي كانت تنساب منيا .
=-

إجراء تغيرات في اليياكؿ التنظيمية لتسييؿ عمميات اإلشراؼ والرقابة وتقميؿ اإلجراءات الروتينية

( )2

.

ون ػػرت أف ىن ػػاؾ اإلجػ ػراءات ووس ػػائؿ يج ػػب اتخاذى ػػا لمعالج ػػة ح ػػاالت الفس ػػاد الم ػػالي واإلداري ،تكم ػػف ف ػػي
اصػػالح النظػػاـ القضػػائي وتػػوفير اإلمكانيػػات واالسػػتقاللية والضػوابط والمقومػػات التػػي تمكػػف الجيػػاز القضػػائي
مػػف القيػػاـ بعممػػو بن ازىػػة واقتػػدار وأف يكػػوف بمنػػأت عػػف ظػػاىرة الفسػػاد ،فض ػالً عػػف إصػػدار نصػػوص تش ػريعية
وتشديد العقوبػات واإلحكػاـ المتعمقػة بالفسػاد المػالي اإلداري ،واخضػاع الوحػدات الحكوميػة كافػة لمعػايير تقػويـ
األداء المتعمق ػػة بكف ػػاء ة اإلنت ػػاج وحس ػػف اس ػػتعماؿ المػ ػوارد وج ػػودة الخ ػػدمات المقدم ػػة وم ارع ػػاة مع ػػايير الكف ػػاءة
والفاعميػػة واالقتصػػادية ومق ػػاييس الجػػودة بيػػدؼ محاس ػػبة منتسػػبي تمػػؾ الوح ػػدات واإلدارات فييػػا عمػػى أس ػػاس
تقارير التقويـ المعدة.

( )2عاصـ األعرجي ،نظريات التطوير والتنمية اإلدارية ،مطبعة التعميـ العالي ،بغداد ،2987 ،ص .208-207
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الخاتملة :
مف خالؿ دراستنا لمفيوـ الفساد المػالي واال داري واقسػامو واسػبابو ،وطػرؽ معالجتػو تػـ التوصػؿ إلػى مجموعػة
مف االستنتاجات والتوصيات تتمثؿ بما يمي-:
أوالً :االستنتاجلات:
 -2أف ظاىرة الفساد المالي واإلداري مف الظواىر الواسعة في المجتمعات ومنيا المجتمع العراقي.
 -6إف ظػػاىرة الفسػػاد المػػالي واإلداري دائم ػاً مػػا ت ارفػػؽ عمميػػات البنػػاء واألعمػػار التػػي تمػػي عمميػػة الخػػروج مػػف
حرب أو أزمة ما.
 -3إف التوسػػع الجغ ارفػػي وزيػػادة عػػدد العػػامميف بػػدوف اتخػػاذ إج ػراءات كفيمػػة بتحقيػػؽ وتمبيػػة حاجػػات ورغبػػات
ى ػؤالء العػػامميف أو إشػػباعيا بالحػػد الكػػافي يجعػػؿ ى ػؤالء يمجئػػوف إلػػى ممارسػػات غيػػر قانونيػػة إلشػػباع ىػػذه
الرغبات.
 -4أف لظ ػػاىرة الفس ػػاد الم ػػالي واإلداري ص ػػور متع ػػددة ويمك ػػف إف تتع ػػدد ى ػػذه المظ ػػاىر كمم ػػا ت ػػوفرت البيئ ػػة
المناسبة النتشارىا.
 -5أف ظواىر الفساد المتعمقة بالرشوة واالختالس ىي أكثر الحاالت انتشا اًر في جميع المجتمعات.
 -6أف مػػف األسػػباب المؤديػػة لبػػروز وتنػػامي الفسػػاد المػػالي واإلداري ،ضػػعؼ أقسػػاـ الرقابػػة والمتابعػػة والتػػدقيؽ
والتفت ػػيش عم ػػى ممارس ػػات الع ػػامميف وأقس ػػاـ الدول ػػة وغي ػػاب الش ػػفافية والمس ػػاءلة ،وض ػػعؼ الػ ػواعز ال ػػديني
واالخالقي لبعض الموظفيف.
 -7ىناؾ دور فاعؿ ومؤثر لييئات النزاىة تـ مالحظتو فػي الحػد مػف ظػاىرة الفسػاد المػالي واإلداري ،ويكمػف
السبب في ذلؾ ىو حيادية ىذه الييئات واستقالليتيا بعمميا.
 -8إف ظاىرة الفساد المالي واإلداري عمى الرغـ مف انتشارىا بشػكؿ واسػع ،إال أنيػا غيػر مستعصػية العػالج،
فيمكف عالجيا باتخاذ عدد مف الوسائؿ الكفيمة لذلؾ وعدـ إعطاء الفرصة لتوفير البيئة المناسبة والجػو
المالئـ لنمو الفساد وتطوره باإلضافة إلى تقوية األقساـ الرقابية والتفتيشية والتدقيقية في ىذا المجاؿ.
 -9إف غياب نظاـ رقابي فعػاؿ (يتضػمف قسػـ تػدقيؽ داخمػي كػؼء) مػف شػأنو أف يسػاعد ويشػجع عمػى زيػادة
حاالت ومظاىر الفساد بكؿ صورة .
 -20غياب وسائؿ الردع المناسبة تجاه المخالفات المرتكبة مف قبؿ قسـ مف الجيات يػؤدي إلػى تمادييػا فػي
عمميات الفساد اإلداري.
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ثانياً :التوصيات :وفقاً لالستنتاجات التي توصػؿ ألييػا الباحػث نػود أف نػورد مجموعػة مػف التوصػيات يمكػف أخػذىا
بنظر االعتبػار لمحػد مػف مظػاىر الفسػاد المػالي واإلداري فػي الػدوائر الحكوميػة ،وتتمثػؿ ىػذه التوصػيات بمػا
يمي-:
 .7العم ػ ؿ عمػػى رفػػع الػػوعي الرقػػابي والتػػدقيقي بػػيف جميػػور مػػوظفي الػػو ازرة ولكػػؿ المسػػتويات اإلداريػػة ،مػػف
األعمػى إلػػى األدنػػى بمػا يضػػمف زيػػادة الثقافػة الرقابيػػة والمسػػاىمة الفاعمػة كػالً مػػف موقعػو فػػي دعػػـ وتقويػػة
نظاـ الرقابة الداخمية وتنفيذ مستمزمات ىذا النظاـ لمنع حاالت االحتياؿ أو التالعب .
 .8تفعيؿ قسـ التدقيؽ الداخمي ليكوف قسماً فاعالً ومؤث اًر يعمؿ وفقاً لمعايير التدقيؽ بما يضمف سالمة األداء
وسرعة اكتشاؼ حاالت التالعب والتزوير واالختالس والرشوة وغيرىا ووضع الحموؿ المناسبة ليا.
 .9وض ػػع ىيك ػػؿ تنظيم ػػي س ػػميـ وواض ػػح لتحدي ػػد خط ػػوط الس ػػمطة والص ػػالحية والمس ػػؤولية ويح ػػدد العالق ػػات
الوظيفية بيف مختمؼ الوحدات .
 .:وضع إجراءات رادعة بحؽ مرتكبي جرائـ الفساد المالي واإلداري وعدـ التيػاوف فػي فػرض العقوبػات عمػى
مػػف تسػػوؿ لػػو نفسػػو مخالفػػة لمق ػوانيف واألنظمػػة والتعميمػػات أو اسػػتغالؿ وظيفتػػو لتحقيػػؽ مصػػالح شخصػػية
واألضرار بالمصمحة العامة .
; .إيجاد نظاـ عادؿ لمحوافز والترقيات وبما يشجع موظفيف ويزيد حرصيـ وأمانتيـ .
< .مطالبة ديواف الرقابة المالية بأف يكوف لو دور فاعؿ في فحػص وتقيػيـ أنظمػة الرقابػة الداخميػة فػي الػدوائر
المختمة وتقديـ المقترحات الالزمة لتطويرىا وتقديـ الدعـ الػالزـ ألقسػاـ التػدقيؽ الػداخمي بمػا يؤىميػا لمقيػاـ
بواجباتيـ في الشكؿ األمثؿ.
= .التركيز عمى أخالقيات المينة وتعميػؽ الػوعي بقيميػا فضػالً عػف قػيـ الوظيفيػة وأخالقياتيػا وبالشػكؿ الػذي
يسيـ في تشخيص حاالت الفساد اإلداري والحد منيا.
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قائمة المصادر :
أوالً :الكتب:
-2

أحمػػد عبػػد البػػاقي ،دور الرقابػػة الخارجيػػة فػػي الحػػد مػػف حػػاالت الفسػػاد اإلداري ،دوف ذكػػر اسػػـ الناشػػر
ومكانو2997 ،ـ.

 -6اليػػاـ عطػػا الموسػػوي ،دور الرقابػػة الماليػػة فػػي الحػػد مػػف ظػػاىرة الفسػػاد اإلداري ،المعيػػد العػػالي لمد ارسػػات
المحاسبة والمالية -جامعة بغداد /شيادة الحاسبة القانونية6005،ـ.
 -3جاسػػـ محمػػد الػػذىبي ،الفسػػاد اإلداري فػػي الع ػراؽ – تكمفتػػو االقتصػػادية واالجتماعيػػة ،النػػدوة العاش ػرة مػػف
سمسمة الندوات التي يقيميا مكتب االستشارات6005،ـ.
 -4جمع ػػة ق ػػادر ص ػػالح ،الفس ػػاد اإلداري وأثػ ػره عم ػػى الوظيف ػػة العام ػػة ،د ارس ػػة مقارن ػػة ب ػػيف الشػ ػريعة والق ػػانوف،
الطبعة األولى ،منشورات زيف الحقوقية ،بيروت ،لبناف6026 ،ـ.
-5

ارفػػد عبيػػد الن ػواس ،نػػدوة دور أقسػػاـ الحسػػابات والتػػدقيؽ والرقابػػة الداخميػػة فػػي الحػػد مػػف ظػػاىرة الفسػػاد
اإلداري والم ػػالي ،المقام ػػة بالتع ػػاوف م ػػع المنظم ػػة العربي ػػة لخبػ ػراء المحاس ػػبة الق ػػانونييف ف ػػي كمي ػػة اإلدارة
واالقتصاد 6008 ،ـ.

-6

عاصـ األعرجي ،نظريات التطوير والتنمية اإلدارية ،مطبعة التعميـ العالي ،بغداد2987 ،ـ.

-7

عزيػ ػػز متػ ػػي سػ ػػمير ،فحػ ػػص الحسػ ػػابات بقصػ ػػد اكتشػ ػػاؼ االخت ػ ػػالس والتالع ػ ػػب ،دوف ذكػ ػػر الناشػ ػػر،
بغداد2976،ـ.

 -8الدكتور عمي خميؿ ابراىيـ ،جريمػة الموظػؼ العػاـ الخاضػعة لمتأديػب فػي القػانوف الع ارقػي ،الػدار العربيػة،
بغداد2985 ،ـ.
-9

عيس ػػى ى رم ػػز ،الخط ػػأ والغ ػػش والتزوي ػػر واالخػ ػػتالس ف ػػي المجتمع ػػات المحاس ػػبية ،دوف ذك ػػر الناشػ ػػر
ومكانو2993،ـ.

 -20فخ ػػري عب ػػد ال ػػرزاؽ ص ػػمبي الح ػػديثي ،ش ػػرح ق ػػانوف العقوب ػػات القس ػػـ الخ ػػاص ،مطبع ػػة الزم ػػاف ،بغ ػػداد،
2996ـ.
 -22مظيػػر محمػػد صػػالح ،فسػػاد إداري فػػي ظػػؿ نظػػاـ العولمػػة بػػيف التزييػػؼ األكػػاديمي والتطبيقػػات الدوليػػة
الضالة ،مجمة الحكمة ،العدد األوؿ 2999ـ.
 -26ىناء يماني ،الفساد اإلداري وعالجو مف منظور اسالمي ،دوف ذكر واسـ الناشر ومكانو وسنة النشر.
ثانياً :الرسائل الجامعية:
 -2باسػػـ فيصػػؿ عبػػد الػػدليمي ،الفسػػاد اإلداري وبعػػض أشػػكالو مػػف وجيػػة نظػػر عينػػة مػػف المػػديريف ،رسػػالة
ماجس تير مقدمة لجامعة بغداد ،كمية أدارة واالقتصاد2999،ـ.
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 -6محمد احمد رحيؿ ،المسؤولية االنضباطية لمدقؽ الحسابات المالية في القػانوف الع ارقػي ،رسػالة ماجسػتير،
معيد البحوث والدراسات العربية ،القاىرة.6023،
ثالثاً :القوانين:
 -2القانوف المدني العراقي النافذ رقـ ( )40لسنة 2952المعدؿ.
 -6قانوف العقوبات العراقي رقـ ( )222لسنة  2969المعدؿ.
 -3قانوف انضباط موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ ( )24لسنة  2992المعدؿ.
رابعاً :االنترنت:
 -7سار فخري عبد المطيؼ ،أثر اخالقيات الوظيفة في تقميؿ فرص الفسػاد االداري فػي الوظػائؼ الحكوميػة،
بحػػث منشػػور فػػي مجمػػة العمػػوـ االنسػػانية ،السػػنة الرابعػػة ،العػػدد ،)69( ،تمػػوز -يوليػػو ،6006 -منشػػور
عمى شبكة االنترنت عمى الموقػع:
-8

http:www.ulum.nl.com

د .عادؿ عامر ،الجرائـ االعالمية وكيفية التصدي ليا ،مقػاؿ

منشػور عمػى

شبكة االنترنت ،29 ،مايو 6023 ،عمى الموقع:
http://www.iraq11.com/?p=1065
خامساً :المصادر االجنبية:
1- Merriam Webster’s New Collegiate Dictionary ,G &C :Merriam Company, Spring
Field. 1975 ,p. 359.
2- -Fraud and Anti-Corruption Strategy, West Yorkshire Police Authority ,(2003),
(internet sit: www.wypa.org ).

