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المستخلص
تعد ظاهرة الفساد بأمناطها املختلفة من أخطر األمراض اليت تنخر بىن االقتصاد وتعطل البناء والتنمية االقتصادية واليت
تواجه البلدان املتقدمة منها والنامية األمر الذي يتطلب تظافر اجلهود والعمل اجلاد للكشف عن كل أنواع الفساد واختاذ
اإلجراءات الكفيلة للحد منه وحماسبة املفسدين وحماربتهم.
وقد تضمن البحث حتديد مفهوم الفساد بشكل عام ومفاهيم الفساد السياسي واإلداري واملايل بشكل خاص وحتديد
مظاهر الفساد املختلفة وأسباهبا وتأثري الفساد يف االقتصاد الوطين وأهم اإلجراءات الواجب إتباعها للحد من الفساد.
وقد انتهى البحث بأهم ماتوصل اليه الباحثان من استنتاجات وتوصيات
Abstract
Corruption have deferent types is a danger disease which necrosis in
economic infrastructure in advanced countries and underdeveloped countries
therefore to require work in earnest uncovering the Corruption to assume
getting rid of it and punishment the corrupted.
Already the study contain definition the Corruption and types and reason
of the Corruption and effect it on the Iraq economic and the means
more important to assume getting rid of the Corruption.
The study finished at many of conclusions and recommendations.
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المقدمة
يعد الفساد بأنواعه املختلفة وصوره املتعددة من الظواهر اخلطرية القدمية اجلديدة اليت اتسعت وزادت خطورهتا يف عامل
اليوم ملا هلا من اثار سلبية يف عملية البناء والتنمية االقتصادية واليت تنطوي على تدمري االقتصاد والقدرة املالية واإلدارية وبات
التصدي هلا مطلبا ملحا والبحث يف أسباهبا واتساعها وانتشارها واحلد منها أمر يف غاية األمهية اذ استحوذت هذه الظاهرة
ومواجهتها على اهتمام دول العامل قاطبة واهتمام املنظمات واهليئات الدولية احلكومية وغري احلكومية وبشكل واسع يف
السنوات األخرية ذلك النتشار الفساد بصور متعددة وبدرجات متفاوتة يف مجيع دول العامل املتقدمة منها والنامية.
ان حماربة الفساد واحلد منه حيتاج إىل العديد من اإلجراءات الشاملة واملتعددة اليت تعتمد على دراسات وأحباث تشخص
املشكككلة بشكككل متكامككل مككن مجيككع جوانبهككا وتضككع العككبج املناسككب هلككا ومتابعككة ومراقبككة تلككك اإلج كراءات ككا يضككمن حتقي ك
أهدافها ومنها ما يتعل باجملتمع الذي عليه أن يتمسكك بكالقيم األخبقيكة ونبكذ الفاسكدين ومنهكا مكا يتعلك بكدور احلكومكات
ال ككذي يتمث ككل يف ف ككرض س ككلطة القك ككانون وتطبيق ككه عل ككى كاف ككة املس ككتويات أمك ككا دور األجه ك ك ة اإلداري ككة فيتمث ككل يف األسك ككاليب
واإلجراءات الكيت تضكط لع هبكا اهليئكات الرقابيكة وهكذا يتطلكب منهكا أن تككون واسكعة الصكبحيات متعكددة االختصاصكات مبنيكة
على أسس الن اهة والكفاءة .فإجراءات اهليئات الرقابية قادرة على إجهاض حاالت الفساد قبل ظهورها.
لذا فان هذا البحث حياول تقصي موووع الفساد بأنواعه املختلفة والوقو على أسبابه وسبل مكافحته واحلد منه.

منهجية البحث

أوال :أهمية البحث
يستمد البحث أمهيته من حجم تأثريه يف االقتصاد واجملتمع والقدرة املالية واإلدارية والنتائج اليت يرتكها يف عملية البناء

والتنمية االقتصادية فضب عن الصعوبات اليت ترتتب على عملية إزالة آثار الفساد ونتائجه واملدة ال منية اليت تتطلبها لذلك
ويف ترسيخ مفاهيم وأسس حماربة الفساد املايل واإلداري والسياسي إذ يعد الفساد بأمناطه املختلفة من أخطر األمراض اليت
تنخر البنية االقتصادية واالجتماعية وتعطل البناء والتنمية االقتصادية األمر الذي يتطلب عمل مؤسسي جاد الغرض منه

منشور في المجلة العراقية للعلوم االدارية – جامعة كربالء 3 - 2102

توظيف الدور الرقابي يف مكافحة الفساد احلكومي وتأثريه يف االقتصاد الوطني  :الججاوي – الجبوري – الشمري
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلد من هذه اآلفة ومعاجلة آثارها من خبل خطوات جدية وحمددة ملكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره ويف كافة اجاالت
احلياة لتعجيل عملية التنمية االقتصادية.
ثانيا :أهداف البحث :يسعى البحث إىل حتقي اآليت:
 .1بيان مفهوم وأنواع الفساد.
 .2توويح أسباب واثار الفساد بأنواعه املختلفة على بناء الدولة.
 .3بيان األساليب واإلجراءات اليت يتطلب اتباعها من قبل اجلهات املسؤولة عن مكافحة الفساد ملا متتلكه من
سلطات رقابية للحد من خطر الفساد.
 .4كيفية توظيف الدور الرقايب يف مكافحة الفساد.
ثالثا :مشكلة البحث
بالرغم من تعدد اجلهات املسؤولة عن مكافحة الفساد بأنواعه املختلفة واحلد منه وتقليل اآلثار املرتتبة عن أخطاره يف
تقويض املؤسسات والقيم االجتماعية وأسس العدل وحكم القانون وهتديد املشاريع التنموية إال إن واقع احلال يشري إىل إن
الفساد قد تشعب يف مفاصل الدولة واجملتمع وبشكل واسع وواوح وعج اجلهات املسؤولة يف مكافحته عن حتقي أهدافها
ومن مث عج الدولة يف مواجهة التحديات الداخلية واخلارجية وعدم مواكبة التطور يف الدول املتقدمة فضب عن انتشار الفقر
والفساد يف اجاالت احلياة األخرى.
رابعا :فرضيات البحث
يقوم البحث على اختبار الفرويتني اآلتيتني:
 : H1توجد عبقة ذات داللة احصائيا بني انشاء املؤسسات الرقابية واجموعة من األهدا

اليت تسعى اىل

حتقيقها.
 : H2توجد عبقة ذات داللة احصائيا بني الدور الرقايب واجموعة من األساليب واإلجراءات اليت حتد من
الفساد وتؤثر يف االقتصاد الوطين.
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خامسا :أساليب جمع البيانات والمعلومات
يتم االعتماد على الكتب والدوريات العربية واألجنبية والنشرات الصادرة من الدوائر املختصة فضب عن تصميم استبانة
الستطبع آراء عينة من املختصني.
سادسا :األساليب اإلحصائية
يتم استخدام املتوسطات واالحنرافات الستخبص النتائج اإلحصائية املرتتبة عن إجابات الذين مت استقصاء آرائهم.
سابعا :أنموذج البحث

متغير غير معتمد

الدور الرقابي

متغري معتمد

أساليب  +إجراءات

الفساد المالي واإلداري
والسياسي

التنمية االقتصادية

معتمد
متغري
واالجتماعية

متغير غير معتمد
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اإلطار المفاهيمي للفساد
مفهوم الفساد:
يشري فيتو تان ي إىل أن الفساد هو "تعمد خمالفة مبدأ التحفظ (احلرص على تطبي قواعد العمل يف التعامل مع كافة
األطرا

) هبد

احلصول على م ايا شخصية أو م ايا لذوي الصلة "(بيجو فيتش .)23:2004ويوصف()lasswell

الفساد بأنه واحد من أكثر خصائص التمرد يف احلياة العامة واخلاصة باألمس أو اليوم ويف أي مكان يف اجملتمعات
اإلنسانية(الشيخ  .)12:2007كما تعرفه (فريد) بأنه سوء استغبل للسلطة والنفوذ املستمدة من املنصب أومن العبقات من
أجل عدم اإلذعان ملبدأ احملافظة على احلدود بني املؤسسات الذي ينص على أن العبقات الشخصية أو العائلية ال ينبغي
أن تلعب أي دور يف القرارات االقتصادية اليت يتخذها املوظفون املعنيون يف القطاع اخلاص أو احلكومة (.)224:2001
وميكن توويحه باختصار بأنه:

الفسـ ـ ـاد

االحتكار  +القدرة على التصرف – المساءلة.

وعرفته منظمة الشفافية الدولية ( )TIOبأنه سوء استغبل الوظيفة العامة من أجل مصاحل خاصة و وجب هذا
التعريف فان الفساد ينطب على القطاعني العام واخلاص على حد سواء ويشمل املوظفني احلكوميني والسياسيني .ويتخذ
الفساد عدة أمناط أمهها:

أوال :الفساد المالي
ميكن تعريف الفساد املايل بأنه استغبل السلطة من اجل احلصول على مكاسكب ماديكة غكري مشكروعة مكن خكبل خكر
القكوانني وعككدم مراعككاة مبككاد السككلو األخبقككي(الشكريف  .(2:2004كمككا عككر الفسككاد املككايل بأنككه اجمككل االحنرافككات املاليككة
وخمالفككات القواعككد واألحكككام املاليككة الككيت تككنظم سككري العمككل اإلداري واملككايل يف الدولككة ومؤسسككاهتا وخمالفككة التعليمككات اخلاصككة
بأجه ة الرقابة املالية .ويشمل صكفقات السكب

انتشكار اجلرميكة املنظمكة هتكرب وكرييب و كمرككي والتسكيب املكايل وهكدر املكال

العام ..اخل(الشمري و الفتلي. )14:2008,
ويتخذ الفساد املايل عدة صور أمهها ( -:عبد العظيم )24:2006
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 -1اختبس املال العام واالعتداء عليه كتضخيم فواتري اإلنفا العام لصاحل أفراد أو طبقات معينة.
 -2املتاجرة من خبل الوظيفة (الرتبح) كأن يقوم املوظف العام بأخذ رسوم مقابل خدمة تقدمها الدولة اجاناً للمواطنني أو
ي يد على الرسم املقرر للحصول على األربا وتسمى هذه احلالة قانونياً (الغصب) وذلك ألخذ املوظف ما ليس له ح فيه
أو ح اجلهة اليت يعمل هبا.
 -3السمسرة وتتضمن عمليات التبعب يف سو الصر مثل جتارة العملة وسو املال اخلاصة باألسهم والسندات
وبعض األعمال اليت تصدر عن شركات السمسرة كقيامها بإصدار أسهم بدون أن يكون هلا أصول وكذلك املضاربة غري
املشروعة اليت تستهد

التأثري يف أسعار األسهم أو إطب الشائعات والتعامبت اخلفية واستخدام معلومات سرية إلمتام

صفقات أدت إىل حتقي أربا طائلة.
كما حدد (الفضيل) أهم أشكال الفساد املايل يف)82:2004( :

 -1ختصيص األراوي :وذلك من خبل قرارات إدارية عليا تأخذ شكل العطايا لتستخدم فيما بعد يف املضاربات العقارية
وتكوين الثروات.
 -2إعادة تدوير أموال املعونات األجنبية للجيوب اخلاصة.
 -3قروض اجملاملة املمنوحة من املصار بدون ومانات جدية لكبار رجال األعمال املتصلني راك النفوذ.
 -4عموالت عقود البنية التحتية وصفقات السب .
 -5العموالت اليت يتم احلصول عليها من خبل املنصب.
أما أهم أسباب الفساد املايل فتتمثل يف(صقر)29:2006,

أ -وجود حاف  /دافع الرتكاب الفساد املايل مثل وخامة الرشوة .
ب -وجود فرصة الرتكاب الفساد املايل مثل غياب الضوابط الرقابية واملساءلة أو عدم فعالية مثل هذه الضوابط أو
قدرة اإلدارة على إبطاهلا.
ت -ووع مربرات قد تبدو منطقية الرتكاب الفساد املايل.
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ثانيا :الفساد اإلداري
أشار ) باش( إىل إن الفساد اإلداري ميثل النشاطات اليت تتم داخل جهاز إداري حكومي واليت تؤدي فعب إىل حر
ذلك اجلهاز عن هدفه الرمسي الذي ميثل طلبات اجلمهور واملصلحة العامة لصاحل أهدا

خاصة سواء كان ذلك بصيغة

متجددة أم ال وسواء كان ذلك بأسلوب فردي أو مجاعي منظم (.)203:2002
كمككا عككر الفسككاد اإلداري بأنككه اسككتغبل السككلطة للحصككول علككى منككافع لصككاحل شككخص أو مجاعككة أو طبقككة تشكككل انتهاكككا
للقانون أو معايري السلو األخبقي الراقي(عبد اهلادي.)11:1997,

فالفساد اإلداري يتعل باالحنرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك املخالفات اليت تصدر عن املوظف العام أثناء تأديته
ملهام وظيفية يف منظومة التشريعات والقوانني والضوابط ومنظومة القيم الفردية أي استغبل موظفي الدولة ملواقعهم
وصبحياهتم للحصول على مكاسب ومنافع بطر غري مشروعة ويشمل الرشوة واحملاباة واحملسوبية واالحتيال .وقد يكون
الفساد اإلداري ممثب يف احملسوبية يف تعيني املوظفني  -حسب القرابة أو الوالءات السياسية أو احل بية أو العشائرية  -أو
التقصري يف أداء األعمال أو التأخر عن العمل واالنصرا

املبكر .ومن أهم ممارساته (علي)21:1997,

أ -عدم احرتام وقت العمل :تصر املوظف بعدم مسؤولية جتاه الوقت فأنه بذلك يلح الضرر باملراجعني من خبل سرقته
لوقتهم وتأخري إجناز معامبهتم سواء كان متعمدا بذلك أو غري متعمد مما يؤدي إىل ظهور الفساد اإلداري الن املراجع
سيلجأ يف مثل هذه احلالة إىل البحث عن مصادر غري قانونية الجناز معاملته حىت قبل املراجعة.
ب -امتناع املوظف عن تأدية العمل املطلوب منه :امتناع املوظف عن ممارسة الصبحيات املخولة له نتيجة عدم ثقته
بقدراته وخوفه من الوقوع يف اخلطأ يرت آثار سلبية وأزمة بني املواطن واملوظف مما يقود إىل الفساد.
ج -عدم حتمل املسؤولية :ختو املوظفني وعدم حتملهم للمسؤولية يدفعهم إىل جت ئة إجراءات املعاملة الواحدة بني عدة
أشخاص العتقادهم أن زيادة عدد متخذي القرار يتناسب عكسياً مع احتمال التعرض للمسؤولية .

ثالثا :الفساد السياسي
يتمثل الفساد السياسي باالحنرا

عن النهج احملدد ألدبيات التكتل أو احل ب أو املنظمة السياسية نتيجة الشعور

منشور في المجلة العراقية للعلوم االدارية – جامعة كربالء 8 - 2102

توظيف الدور الرقابي يف مكافحة الفساد احلكومي وتأثريه يف االقتصاد الوطني  :الججاوي – الجبوري – الشمري
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باألزلية أو كونه األوحد أو األعظم أو املنظر أو بيع املباد املوووعة يف أدبيات املنظمة للكتل الدولية أو اإلقليمية القومية
لسبب أو أكثر ( )www.Transpareney.orgويشمل فساد ال عماء فساد التشريع والتنفيذ والقضاء وفساد األح اب
السي اسية وقضايا التمويل ويشري إىل خمالفات القواعد واألحكام اليت تنظم عمل النس السياسي(املؤسسة السياسية) يف
الدولة (فرجاين .)5:2000,ويعد الفساد السياسي من اخطر أنواع الفساد اذ أن الفاسدين هم من السياسيني واإلداريني
وأقارهبم واملرتبطني معهم تقدم هلم التسهيبت وامل ايا اإلدارية واملالية وتفسر هلم اللوائح دون النظر إىل املصلحة العامة وتعقد
هلم الصفقات حىت وان كان هنا ما هو أفضل من بني البدائل املطروحة من ناحية النوعية أو السعر( .الشريف

.(45:2004

ويرتبط الفساد السياسي بتفاصيل قوانني االنتخابات ومتويل احلمبت االنتخابية وعدم األخذ بالتشريعات اليت تضمن عدم
حدوث تضارب املصاحل املالية لدى النواب وكبار املوظفني وحىت ال تتحول الوظائف البريوقراطية العليا إىل أدوات للثراء
الشخصي املتصاعد(.)http://almaten Info
ويعد الفساد بأنواعه املختلفة من اجلرائم االقتصادية ذات الطبيعكة املسكتمرة واملتغكرية واملتجكددة اذ يت ايكد نتيجكة للظكرو
الككيت تككدعو إليككه كككاحلروب واألزمككات االقتصككادية فضكبً عككن حتككوالت اجملتمككع احلككديث الككيت جتككاوزت يف أتسككاعها مككا كككان ميكككن
تصوره يف املاوي فالتقدم التكنولوجي والتغريات السكانية واالجتماعية غريت من ظرو احلياة وأمناط النشاط البشكري ومكن
القيم األخبقية والروحية ومن حاجات الشعوب وردود الفعل عندها لذا فإن مكافحة الفساد جيب أن يكون عمبً مستمراً
وف وسائل فعالة وإجراءات صارمة للحد من الفساد ومكافحته(الرفاعي ومجعة )7:2005

أسباب الفساد
ميكن حتديد أسباب الفساد بااليت :
 .1أسباب سياسية
وتتمثل بااليت( :الناصر )67:2002

أ -غياب القدوة السياسية :أي وعف اإلرادة لدى القادة السياسيني يف حماربة الفساد نظراً النغماسهم أو بعض منهم
بقضايا الفساد أو عدم تفعيلها إلجراءات الوقاية من الفساد وتعمي ما يسمى بثقافة الن اهة وسيادة القانون .
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ب -تفشي البريوقراطية احلكومية .
ج -املغاالة يف مرك ية اإلدارة احلكومية.
د -وعف أداء السلطات الثبث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
هك -وجود أغطية لكثري من ممارسات الفساد املنحرفة واخلطرية بسكبب احملاصصكات واحملسكوبية احل بيكة وحتويكل الكوزارات
والكدوائر املهمككة إىل مقاطعككة تابعككة هلككذه اجلماعكة أو تلككك والككيت تعككد نككأى عككن املسكاءلة وعككدم إسككناد الوظككائف علككى أسككاس
الكفاءة والن اهة وإمنا على أساس احملسوبيات والوالءات السياسية واحل بية (.العيساوي)5:2009,

.2أسباب اجتماعية
وتتمثل يف ما ختلفه احلروب من آثار ونتائج على اجملتمع والتدخبت اخلارجيكة والطائفيكة واحملسكوبيات واحلالكة النفسكية
اليت تولدت لدى اجملتمع العراقي النامجة عن عدم االستقرار واخلو من اجملهول القادم إذ يسعى كل من تتوافر له الفرصة إىل
اغتنامها جبمع أكرب قدر ممكن من املال كأجراء احتياطي للمستقبل باإلوافة إىل الفقر واجلهكل والظلكم وغيكاب ثقافكة الن اهكة
وسيطرة القيم املادية ووعف تأثري األسرة واجملتمع  (.املوسوي.)7:2005,

 .3أسباب اقتصادية
األووككاع االقتصككادية املرتديككة واحملف ك ة لسككلو الفسككاد وكككذلك ارتفككاع تكككاليف املعيشككة فضككب عككن الفقككر والبطالككة وتككدين
الرواتب وعدم انتظامها وتقلب العائدات النفطية (.الرفاعي ومجعة)59:2005,
 .4أسباب إدارية وتنظيمية
وتتمثككل يف اإلج كراءات املعقككدة (البريوقراطيككة) وغمككوض التشكريعات وتعككددها أو عككدم العمككل هبككا وككمن املؤسسككة لعككدم
اعتمادها على الكفاءات اجليدة يف كافة اجلوانب اإلدارية .
تأثير الفساد على االقتصاد الوطني
يتأثر االقتصاد الوطين بالفساد من خبل:
 .1وعف االستثمار وهروب األموال خارج البلد ومايتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر(.الذهيب)23:2005,
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 .2وياع أموال الدولة واليت كان من األجدر استثمارها يف مشاريع ختدم املواطنني( .الذهيب)23:2005,
 .3إن ممارسككة الفسككاد ت كؤدي إىل مت ي ك احليككاة االقتصككادية مككن حيككث اآلليككات احملركككة هلككا وحجككم تأثريهككا يف البنككاء والوظككائف
املختلفة ىف اجملتمع( .الرفاعي ومجعة )7:2005

 .4يككؤدى الفسككاد إىل تاكككل الثككروة البشكرية عككن طريك املشككروعات عدميككة اجلككدوى ممككا يككنعكس سككلبا علككى االقتصككاد الككوطين.
(الرفاعي ومجعة )8:2005

 .5الفسك ك ككاد يك ك ككودي إىل تس ك ك كريب الثك ك ككروة الوطنيك ك ككة إىل خك ك ككارج البلك ك ككد اذ إن الفاسك ك ككدين يهربك ك ككون أم ك ك كواهلم إىل اخلك ك ككارج خشك ك ككية
املساءلة(.العيساوي)5:2009,
الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد عالمياً:
حددت اجلهات اآلتية كجهات دولية مهمتها مكافحة الفساد على نطا عاملي وهي:

أوال -هيئة األمم المتحدة
أصدرت األمم املتحدة عدد من القرارات حملاربة ومكافحة الفساد للقناعة التامة خبطورة الفساد وماله من خماطر وهتديد على
استقرار وامن اجملتمعات وأصدرت أيضاً اتفاقية ملكافحة الفساد سنة  2004وقد انضمت إليها كثري من دول العامل (علم
الدين. )47:2004,

ثانيا -البنك الدولي
ووع البنك الدويل اجموعة من اخلطوات واالسرتاتيجيات لغرض مساعدة الدول على مواجهة الفساد واحلد من أثاره
السلبية على عملية التنمية االقتصادية.

ثالثا -صندوق النقد الدولي
جلأ صندو النقد الدويل إىل احلد من الفساد بتعلي املساعدات املالية ألي دولة يكون فيها الفساد عائ يف عملية
التنمية االقتصادية.
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رابعا -منظمة الشفافية العالمية
أنشأت هذه املنظمة سنة  1993وهي منظمة غري حكومية )أهلية ( تعمل بشكل أساسي على مكافحة الفساد واحلد
منه من خبل ووو التشريعات وتبسيط اإلجراءات واستقرارها وانسجامها مع بعضها يف املوووعية واملرونة والتطور وفقاً
للتغريات االقتصادية واالجتماعية واإلدارية (.الرفاعي ومجعة)15:2005,

إما محلياً في العراق فهناك ثالث مؤسسات رقابية تعمل على مكافحة الفساد هي:

أوال -ديوان الرقابة المالية
وهي اجلهة املسؤولة عن التدقي املايل يف العرا أنشأت وجب القانون رقم (  ) 17لسنة  1927مث تأسيس دائرة تدقي
احلسابات العامة اليت عرفت فيما بعد باسم ديوان مراقب احلسابات العام وقد عملت الدولة على تطوير جهاز الرقابة يف
العرا عن طري توسيع صبحياته واختصاصاته ورفع كفاءته لكي يتمكن من مسايرة التطور احلاصل يف وظائف الدولة
حيث نص الدستور املؤقت على تأسيس سلطة للرقابة املالية تدعى بديوان الرقابة املالية تقوم بأعمال الرقابة على أعمال
السلطة التنفيذية (ديوان الرقابة المالية)1:1990,

وقد اعتاد ديوان الرقابة املالية إرسال تقارير دورية عن متابعته لألداء املايل للوزارات واهليئات األخرى يف ووء القوانني
والقواعد احملاسبية املعتمدة إال إن االستفادة من تقارير ديوان الرقابة يف مراقبة أعمال احلكومة مل تفعل بشكل جيد ومل
حتاسب األجه ة التنفيذية على اجلوانب السلبية واملخالفات اليت رصدها ديوان الرقابة املالية يف أداء األجه ة التنفيذية .وقد
يكون أحد أسباب ذلك ان الديوان يستعمل لغة مهنية دقيقة بعيدا عن توجيه االهتام مما جيعل غري املختص بالشؤون املالية
غري قادر على تقدير أمهية تلك املبحظات(السامرائي)5:2008,

كما إن عج أساليب الرقابة عن مواكبة التطور الرئيسي الذي حل نفقات الدولة إذ مازال التدقي الساب للصر
يعتمد على مراقبة الشكليات املتمثلة يف :توفري التخصيصات املعتمدة صحة التبويب احملاسيب توافر الصبحيات يف التعاقد
وصحة التوثي املستندي.
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ومن دون اإلخبل بأمهية هذه املعايري إال أهنا مل تعد كافية لتأمني سبمة عمليات الصر أمام التوسع الكبري يف
اإلنفا وتنوعه إذ أن وخامة العقود وااللت امات تتطلب كفاءات خاصكة
ومتشعبة لدراسة العقود اليت جيري الصر على أساسها.
وغالبا ما تكون الرقابة البحقة رقابة مستندية كتكرار لعمليات الرقابة السابقة .وتأخذ صورة رقابة عينات وبصيغ
تفتيشية أوحتقيقية يف الوقت الذي أصبح فيه حجم اإلنفا احلكومي كبري جداً حبيث أصبح التدقي املستندي وحده قاصرا
عن الوفاء تطلبات الرقابة الفاعلة

واملوجهة ()http://almaten Info

كما يرى الباحثون هنا تقصري واوح يف عمل هيئات الرقابة املالية يف جوانب عديدة منها:
 .1عدم تغطية أعمال هيئات ديوان الرقابة املالية للعديد من دوائر الدولة نتيجة لضعف تنظيم وتوزيع العمل يف تلك
اهليئات.
 .2التأخري الكبري يف تدقي ورقابة حسابات الدوائر احلكومية ملدد ت يد عن مخسة أشهر بعد انتهاء السنة املالية مما حيول
دون اجراء الرقابة التصحيحية.
 .3التأخري يف كتابة التقارير فضب عن املغاالت يف اسلوب رفعها ومناقشتها مع اجلهات املسؤولة االعلى يف ديوان الرقابة
املالية مما يقلل من أمهية حمتويات تلك التقارير.
 .4اخنفاض مستوى التأهيل الرقايب للعديد من موظفي ديوان الرقابة املالية ختلف املستويات (م.رقيب رقيب م.ر.هيئة
ر.هيئة) مما حيول من اكتشا الكثري من حاالت الفساد.
 .5عدم حماسبة االجه ة التنفيذية على اجلوانب السلبية واملخالفات اليت مت رصدها من قبل هيئات ديوان الرقابة املالية شجع
من زيادة تلك املخالفات وانتشار الفساد املايل واالداري .فغياب مبدأ الثواب والعقاب وعدم وجود رقابة إدارية صارمة
يشجع على تنامي ظاهرة الفساد.
 .6حماباة بعض موظفي ديوان الرقابة املالية اىل(أو اخلو من) بعض اجلهات املسؤولة حيول دون كشف املخالفات واهلدر
الموال الدولة كما هو احلال يف مديريات وزارة الداخلية.
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 .7االكتفاء بالتدقي احملاسيب والرقمي وعدم النظر إىل ماوراء العمليات لقصور أجه ة الرقابة.

ثانيا -هيئة النزاهة
أنشأت هيئة الن اهة وجب األمر 55لسنة  2004تتوىل تنفيذ وتطبي القانون وبشكل نظامي عن طري * :
 .1التحقي يف حاالت الفساد املشكو فيها واليت ميارسها منتسبو احلكومة العراقية.
 .2ووع أسس ومعايري لألخب الواردة يف الئحة السلو اليت يستوجب اإللت ام بتعليماهتا من قبل مجيع موظفي
الدولة والقطاع املختلط كشرط للتعيني.
 .3اعتماد معايري شفافة لكشف املصاحل املالية لكبار مسؤويل الدولة .
*قانون هيئة الن اهة العامة يف العرا

األمر ( )55جريدة الوقائع العراقية العدد ( )3981مارس 2004

ص .71- 57

 .4القيام بإعداد برامج وندوات شعبية واسعة ومتكررة لتثقيف اجلماهري على كيفية املطالبة حبكومة عادلة ون يهة ختضع
للمحاسبة.
 .5اقرتا تشريعات أو تعديبت للقوانني النافذة لتع ي بناء دولة القانون.
 .6اختاذ إجراءات أخرى حسب الظرو واحلاجة الجتثاث الفساد وتبين ثقافة مبنية على الن اهة والشفافية والتعامل
العادل والشعور باملسؤولية داخل احلكومة.
كما إن هيئة الن اهة هيئة حتقيقية ج ائية باإلوافة إىل عملها للقضاء على الفساد فإهنا تعمل على املستوى االحتادي
يف الوقت الذي تنس مع اجلهات املختصة يف األقاليم ويشر اجلس النواب على عمل اهليئة .إال إن دورها يعد قاصرا يف
معاجلة الفساد بسبب اهنا ال حي هلا حماسبة املوظف إال بعد موافقة الوزير املختص مما حجم من دورها ووفر غطاء
للفاسدين إلخفاء املعلومات وعدم اإلفصا عنها .

ثالثا -المفتشون العامون
أنشأت مكاتب املفتشني العامني يف الوزارات وجب األمر  57لسنة  2004يف الوزارات كافة مهمتها املراجعة
والتدقي لرفع مستويات املسؤولية والن اهة واإلشرا على الوزارات منع حاالت التبذير وإساءة استخدام السلطة والتعاون مع
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هيئة الن اهة من خبل التقارير اليت تقدم عن حاالت الفساد يف الوزارات املختلفة إذ تقوم دائرة املفتش العام باإلشرا
على كل وحدات اإلنفا يف الوزارات  -فهو جهاز مستقل يف الوزارة  -بواسطة موظفني خمتصني يتولون مراقبة وتفتيش أداء
كافة املوظفني ومدى الت امهم بالقوانني والقرارات املتعلقة بعملهم(االتروشي.)12:2008,

موقع العراق في خريطة الفساد العالمي
يووح اجلدول رقم ( )1موقع العرا يف خريطة الفساد العاملي حسب تقرير الفساد العاملي الذي اصدرته منظمة
الشفافية العاملية لعام  2011بأن العرا جاء يف املرتبة ( )175من أصل ( )182دولة مشلها التقرير وبدرجة مؤشر مدركات
الفساد ( )1.8وباحنرا قياس ( )0.09ومن بني سبع دول عربية تضمنها التقرير جاء العرا باملرتبة اخلامسة تبه كل من
السودان يف املرتبة السادسة والصومال يف املرتبة السابعة .واجلدول رقم ( )2يووح الدول اليت سجلت أعلى أو أدىن
الدرجات يف الن اهة.
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جدول رقم ( *)1ترتيب الدول يف تقرير الفساد العاملي
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*منظمة الشفافية العاملية
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جدول رقم ( *)2الدرجات العليا والدنيا للفساد
البلدان التي سجلت أدنى الدرجات

البلدان التي سجلت أعلى الدرجات

األمريكيتني

كندا

الدرجة: 8.7
املرتبة: 10

الدرجة: 1.8
املرتبة: 175

آسيا احمليط اهلاد

نيوزيالندا

آوريا( الشمالية)

الدرجة: 9.5
املرتبة: 1

الدرجة: 1.0
املرتبة: 182

الدنمارك  /فنلندا

أوزباآستان

الدرجة: 9.4
املرتبة: 2

الدرجة: 1.6
املرتبة: 17

الشر األوسط
ومشال إفريقيا

قطر
الدرجة: 7.2
املرتبة: 22

العراق
الدرجة: 1.6
املرتبة: 17

إفريقيا الصحراء اجلنوبية

بوتسوانا

الدرجة: 6.1
املرتبة: 32

الصومال

الدرجة: 1.0
املرتبة: 18

دول اجموعة العشرين
)(G20

أستراليا
الدرجة: 8.8
املرتبة: 8

روسيا
الدرجة: 2.4
املرتبة: 14

دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية
)(OECD

نيوزيالندا

المكسيك

الدرجة: 9.5
املرتبة: 1

الدرجة: 3.0
املرتبة: 100

)(EUاالحتاد األوروب

الدنمارك  /فنلندا

بلغاريا

الدرجة: 9.4
املرتبة: 2

الدرجة: 3.3
املرتبة: 8

أوروبا وآسيا الوسطى

هاييتي

*منظمة الشفافية العاملية

الدور الرقابي في مكافحة الفساد
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إن الوظيفككة األساس ككية الككيت تع ككد مككن أق ككدم وظككائف الرقاب ككة هككي من ككع التبعككب واالخ ككتبس واكتشككا األخط ككاء يف
العمليككات احملاسككبية إال أن هككذا اهلككد تطككور فلككم تعككد مهمككة الرقابككة التوقككف عنككد العمليككات احملاسككبية اذ ان العمليككات املاليككة
مرتبطككة بالعمليككات اإلداريككة والتعاقككدات واالتفاقيككات وغريهككا وقككد تكككون اإلجكراءات احملاسككبية صككحيحة وال غبككار عليهككا ولكككن
اخللل يف اإلجراءات اليت بنيت عليها العمليات احملاسبية وبالتايل ينعكس ذلك على دقة البيانات املالية.
تقسم الرقابة حسب اجلهة اليت تقوم هبا إىل رقابة خارجية تقوم هبا جهة مستقلة وحمايدة تتوىل عملية الفحص والتحقك
مككن السككجبت بأخككذ عينككات ومككن مث إصككدار التقريككر الككذي يتضككمن إبككداء الكرأي املهككين يف مككدى صككد وعدالككة متثيككل القكوائم
املاليككة للمرك ك املككايل فضككب عككن تقككو األداء وهككذه الرقابككة هككي رقابككة علككى اإلدارة .أمككا الرقابككة الداخليككة فيقككوم هبككا فري ك مككن
املؤسسة ال تتوافر له استقبلية وحيادية الرقابة اخلارجية إذ أنه يرتبط باإلدارة العليا وومن هيكلها التنظيمي وخيضع لقكرارات
اإلدارة العليككا ممككا يضككعف مككن رقابتهككا .ولتع ي ك ذلككك الككدور البككد مككن اسككتقبلية عمككل الرقابككة الداخليككة وإخضككاعه إلش كرا
مككديريات الرقابككة املاليككة عككن طريك رفككع تقككارير شككهرية إىل تلككك املككديريات يتضككمن أوجككه الصككر واإليكراد وصككور العقككود املربمككة
واملخالفات املؤدية إىل أي نوع من أنواع الفساد ليكون العمل الرقايب متوافقا ومتناسقا بني كل من الرقابة اخلارجية والداخلية
لتصككحيح العمككل واحلككد مككن الفسككاد إذ ان مسككتوى الفحككص وحجككم العينككات الككيت جيريهككا املراقككب اخلككارجي هلمككا عبقككة ككدى
كفاءة الرقابة الداخلية وتتضمن إجراءات الرقابة فحص اإلجكراءات املاليكة والدقكة يف تطبيك األنظمكة والقكوانني الكيت اسكتندت
عليها عمليات الصر .
بالرغم من ان الرقابة الداخلية هتد إىل تبيف اخلطأ أو املخالفة ومنعها قبل وقوعها (وهي ثابة الرقابة الوقائيكة) ينبغكي
أن تساهم كل من الرقابة اخلارجية والرقابة الداخلية يف كشف حاالت الفساد ( الرقابة البحقة) وحماسبة املفسكدين .وإذا مكا
أريد للرقابة أن تكون فاعلة فيجب أن تتضمن فر الرقابة على اختصاصات أخرى غري احلسابية أو التدقيقية.
أما أهم اإلجراءات الرقابية اليت يتطلب إتباعها للتأكد من ومان العمليات وللحد من الفساد هي:
أوال :اإلعبم املستمر عن األنظمة والقوانني والتعليمات الواجب إتباعها وااللت ام هبا من قبل املوظفني.
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ثانيا  :التأكيد على التوصيف الوظيفي للتأكد من ووكع الشكخص املناسكب يف املككان املناسكب الن خكب ذلكك يككون
بداية الفساد اإلداري الذي يؤدي بالنتيجة إىل إفشاء بقية أنواع الفساد.
ثالثــا :الكشككف عككن وحماسككبة األشككخاص أو اجلهككات الككيت تعمككد إىل خمالف كة القواعككد واألحكككام الككيت تككنظم عمككل املؤسسككة
السياسية.
رابعا  :التأكد من ان عمليات الشراء تتم وفقا للحاجة الفعلية ولكيس فقكط لصكر املبكالغ املخصصكة يف املوازنكة التشكغيلية
املدعاة للهدر يف األموال العامة ألهنا أعدت ليس على أسس علمية مدروسة وصحيحة.
خامسا :تدقي عروض الشراء ومقارنتها مع أسعار السو قبل صر مبلغ الشراء فضب عن التأكد من ان املواد املشرتاة
مطابقة للمواصفات واملنشأ والكمية املطلوبة وإال ذكرت يف حماور الفحص واالستبم.
سادسا :الكشف عن وحماسبة رئيس الدائرة اليت ختالف تعليمات تنفيذ املوازنة العامة خصوصا فيما يتعل بتجاوز صرفها
للتخصيصات الواردة يف املوازنة العامة اخلاصة هبا وكذلك جت ئكة املشكرتيات أو تنفيكذ األعمكال واخلكدمات أو مبكالغ املناقصكات
بقصد إدخاهلا ومن الصبحيات.
ســابعا :يف أعمككال التعاقككدات أو املقككاوالت يكككون اسككتبم سككعر العطككاء الككذي يقدم كه املقككاول يف يككوم فككتح العطككاءات ملنككع
تسرب معلومات عن أسعار العطاءات إىل املقاول مقابل احلصول على رشوة.
ثامنا  :التأكد من مصادقة الوزارة املعنية على الكشف التخميين اخلكاص بتقكدير كلكف األعمكال للحكد مكن املغكاالة يف تقكدير
الكلف.
تاسعا  :عدم السما

نح املقاول سلفة تشغيلية أولية مامل يتم التأكد من قبل جلنة رقابية بالكشف على املواد املطروحة يف

ساحة العمل لغرض حتديد كميتها ونوعيتها ومنح السلفة علكى أساسكها وفك النسكب املقكررة ملنكع حكاالت تكر العمكل مكن قبكل
املقاول واهلروب بلغ السلفة.
عاشــرا :التشككديد علككى جككداول تنفيككذ األعمككال واملككدد ال منيككة احملككددة لبجنككاز لغككرض حتديككد الغرامككات التأخرييككة واليككتم مككنح
املقاول مدة إوافية هبد إعفائه من الغرامة التاخريية إال وافقة الوزارة املعنية.
منشور في المجلة العراقية للعلوم االدارية – جامعة كربالء 21 - 2102

توظيف الدور الرقابي يف مكافحة الفساد احلكومي وتأثريه يف االقتصاد الوطني  :الججاوي – الجبوري – الشمري
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحد عشر :التأكد من عدم إطب التامينات القانونية اال بعد التأكد من سبمة املواد أو العمل وانتهاء املدة القانونية.
اثنــا عشــر :الكشككف عككن وحماسككبة املهنككدس املشككر علككى أعمككال املقككاوالت أو األعمككال املرتبطككة باجلهككد اهلندسككي يف حالككة
وجود نواقص أو خلل يف التنفيذ مل يكذكرها يف تقريكره إىل اإلدارة العليكا وتكليكف مهنكدس اخكر لتكوىل متابعكة تنفيكذ النكواقص الكيت
وردت يف تقرير جلنة االستبم األويل.
ثالثة عشر :التأكد من إجراء عمليات اجلرد السنوي اليت تنص عليه التعليمات املالية واحلسابية من اجل حصرها ومطابقة
املوجود الفعلي مع املوجود الدفرتي وبيان االحنرافات وأسباهبا ومعاجلاهتا والتأكد من حتديث سجبت املوجودات الثابتة بشكل
مستمر.
أربعة عشر :الكشف عن حاالت التورط يف جرائم الفساد وحماسبة املتورطني فيها يف وسائل اإلعبم املختلفة ليكون ذلك
رادعا لآلخرين.

تحليل االستبانة ومناقشة الفرضيات واختبارها
لغرض اجناز البحث فقد مت إعداد استبانة مكونة من قسمني :األول للمعلومات العامة واآلخر الستقصاء آراء العينة .وقد
وزعت ( )60استبانة اسرتجعت ( )50منها صاحلة للتحليل.
أوال :تحليل العينة:
يف أدناه اجلدول رقم ( )3الذي يقدم حتليل للعينة:
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جدول رقم ( )3حتليل خصائص عينة البحث
تفاصيل اخلاصية

اخلاصية
العنوان الوظيفي

م .حسابات

تدريسي
17

23

%34

املؤهل العلمي

%46

بكلوريوس

ماجستري

دكتوراه

%18 9

%24 12

%48 24

% -

%10

التخصص العلمي

حماسبة
35

عدد سنوات اخلدمة

10

%70

ادارة

%10

أخرى

2

أقل من 5
5

--

%
أخرى

دبلوم
5

م.م.حسابات
%20

أخرى

%4

13

10-6
18

%36

%26
أكثر من 11

27

%54

من اجلدول رقم ( )3أعبه يتضح ان عينة البحث مكونة من  50فرد كانت كاآليت:
 %80من العينة هم من التدريسيني ومدراء احلسابات وهذا يعين ان العينة متفهمة ملوووع الفساد وأمهيته وخماطره.
بينما شكل املؤهل العلمي ما نسبته  %72من محلة املاجستري والدكتوراه وهذا بب شك مؤشر عن اإلمكانيات العلمية
ألفراد العينة لإلجابة وووعية ومهنية عن فقرات اإلستبانة.
وعند مبحظة التخصص العلمي نبحظ إن  %70من العينة هم من ختصص احملاسبة وهذا يعين مؤشراً جيداً على فهم
أفراد العينة ملوووع الفساد املايل على وجه اخلصوص.
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أما عند تدقي عدد سنوات اخلدمة فاتضح إن  %90من العينة خدمتهم ت يد على  6سنوات .وتقدم هذه النسبة
دليبً أكيداً على قدرة أفراد العينة على فهم موووع الفساد وإمكانية احلصول على إجابات سليمة غري متحي ة منهم.
ثانياً :تحليل فقرات اإلستبانة
اعتمد مقياس  Likertاخلماسي كوسيلة إحصائية لتحليل استبانة أفراد العينة وفيما يلي حتليل محاور االستبانة:
المحور األول :المؤسسات الرقابية ودورها في الحد من الفساد
انطل هذا احملور من فروية أساسية مفادها
 : H1توجد عبقة ذات داللة احصائيا بني انشاء املؤسسات الرقابية واجموعة من األهدا

اليت تسعى اىل

حتقيقها.
ويف اجلدول رقم ( )4خبصة الجابات افراد العينة
جدول رقم (  – 4أ ) دور املؤسسات الرقابية يف احلد من الفساد
الفقرات

ت
.1

يتم متابعة األداء املايل للوزارات واهليئات األخرى يف ووء القوانني والقواعد احملاسبية املعتمدة.

.2

يتم التشجيع على االلت ام بالسياسات اإلدارية واحملاسبية املوووعة من قبل اإلدارة العليا.

.3

يتم حماسبة األجه ة التنفيذية عن اجلوانب السلبية واملخالفات يف أدائها.

.4

يتم إجراء الرقابة التصحيحية يف الوزارات واهليئات األخرى من خبل تنظيم وتوزيع العمل يف املؤسسات الرقابية

.5

يتم كشف ومنع األخطاء والغش والتبعب يف أموال الدولة اعتمادا على درجة التأهيل ملوظفي املؤسسات الرقابية.

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غيرموافق بشدة

( )5درجة

( )4درجة

( )3درجة

( )2درجة

( )1درجة

 .2يتم تحقيق الرقابة للحد من الفساد من خالل المؤسسات الرقابية اآلتية:

-1

ديوان الرقابة المالية وفروعه في المحافظات

-2

هيئة النزاهية وفروعها في المحافظات
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-3

المفتشون العامون في الوزارات

جدول رقم (  – 4ب ) دور املؤسسات الرقابية يف احلد من الفساد
تحقيق الرقابة

ت

موافق بشدة
( )5درجة

موافق
()4درجة

يتم تنظيم وتوزيع العمل في هيئات ديوان الرقابة المالية لتغطية أعمال الرقابة في جميع دوائر الدولة.

.6

.8

.9

.10

ديوان الرقابة المالية والفروع الرقابية التابعة لها

.7

.16

المفت
شون

.17
.18

يتم محاسبة االجهزة التنفيذية عن الجوانب السلبية والمخالفات التي تم رصدها من قبل هيئات ديوان الرقابة
المالية للحد من انتشار الفساد المالي واإلداري.
هناك محاباة من قبل بعض موظفي ديوان الرقابة المالية الى(أو الخوف من) بعض الجهات المسؤولة منع من

يتم كتابة التقارير ورفعها ومناقشتها مع الجهات المسؤولة األعلى في ديوان الرقابة المالية في الوقت المالئم.

هيئة النزاهة وفروعها

.15

ر.هيئة) مما يساعد في الكشف عن الكثير من حاالت الفساد.

تشمل رقابة ديوان الرقابة المالية الجوانب المالية واإلدارية في جميع الدوائر الحكومية.

.12

.14

مستوى التأهيل الرقابي جيد لموظفي ديوان الرقابة المالية بمختلف المستويات (م.رقيب ,رقيب ,م.ر.هيئة,

كشف المخالفات والهدر ألموال الدولة.

.11

.13

يتم تدقيق ورقابة حسابات الدوائر الحكومية بعد انتهاء السنة المالية مباشرة.

العمون

يتم التحقيق في جميع حاالت الفساد المشكوك فيها والتي يمارسها منتسبو الحكومة.
يتم اعتماد معايير شفافة لكشف المصالح المالية لجميع كبار مسؤولي الدولة .
يتم تبني ثقافة مبنية على النزاهة والتعامل العادل والشعور بالمسؤولية في مجال مكافحة الفساد.
اإلشراف على وحدات اإلنفاق في الوزارات يتم بواسطة موظفين مختصين يتولون مراقبة وتفتيش أداء كافة
الموظفين ومدى التزامهم بالقوانين والقرارات المتعلقة بعملهم.
يتم منع حاالت التبذير وإساءة استخدام السلطة.
يتم التعاون مع مفوضية النزاهة من خالل التقارير التي تقدم عن حاالت الفساد في الوزارات المختلفة لمحاسبة
المفسدين ومحاربتهم.
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محايد

( )3درجة

غير موافق
( )2درجة

غيرموافق بشدة
( )1درجة
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وقد خصصت ثبث مؤسسات رقابية وهي :ديوان الرقابة املالية وفروعه وهيئة الن اهة وفروعها واملفتش العام يف الوزارة
ومن يرتبط به وجملموع فقرات بلغت ( )18فقرة خصصت الفقرات اخلمس األوىل لبيان مدى مسامهة املؤسسات الرقابية يف
حتقي أهدافها بشكل عام وبلغ املتوسط املوزون العام إلمجايل الفقرات اخلمس ( )3.86متجاوزا أداة القياس كما يظهر يف
اجلدول رقم ( )4بينما تراوحت الفقرات بني ( )4.04أعلى متوسط للفقرة األوىل و( )3.54للفقرة اخلامسة.
وباالنتقال إىل دور ديوان الرقابة املالية والفروع التابعة له اتضح ان املتوسط املوزون العام إلمجايل الفقرات السبعة هو
( )3.08متجاوزا أداة القياس بقليل فيما تراوحت املتوسطات املوزونة بني ( )3.98أعلى متوسط للفقرة األوىل و()1.94
أدىن متوسط للفقرة الثانية.
وعند االستفسار عن دور هيئة الن اهة وفروعها واليت خصص هلا ( )3فقرات الستبيان آراء أفراد العينة فقد كان املتوسط
املوزون العام إلمجايل اإلجابات ( )2.95نقطة وهو أقل من متوسط أداة القياس املقارن ( )3وكان أعلى متوسط ()3.06
بينما أدىن متوسط بلغ (.)2.76
أما دور املفتش العام فقد بلغ املتوسط املوزون العام إلمجايل اإلجابات الثبثة املخصصة له هو( )2.94وهو أقل بقليل
من أداة القياس املقارنة وكان أعلى متوسط موزون للفقرة  )2.98( 17نقطة بينما تساوت الفقرتني  16و  18عدل
موزون ( )2.92نقطة.
وكان املتوسط املوزون اإلمجايل للفقرات إل ( )18هلذا احملور هو ( )3.21نقطة وهو أعلى من أداة القياس بقليل.
المحور الثاني :أساليب وإجراءات المؤسسات الرقابية للحد من الفساد.
وذلك من خبل اختبار الفروية اآلتية:
 : H2توجد عبقة ذات داللة احصائيا بني الدور الرقايب واجموعة من األساليب واإلجراءات اليت حتد من
الفساد وتؤثر يف االقتصاد الوطين.
ويف اجلدول رقم (  ) 5خبصة الجابات افراد العينة
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جدول رقم (  ) 5العبقة بني الدور الرقايب واجموعة من االساليب واالجراءات
األساليب واإلجراءات الرقابية

ت
.19

اإلبالغ المستمر عن األنظمة والقوانين والتعليمات الواجب إتباعها وااللتزام بها من قبل الموظفين.

.20

في أعمال التعاقدات أو المقاوالت ينبغي أن يكون اس تالم سعر العطاء الذي يقدمه المقاول في يوم فتح العطاءات لمنع

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غيرموافق بشدة

( )5درجة

()4درجة

( )3درجة

( )2درجة

( )1درجة

تسرب معلومات عن أسعار العطاءات إلى المقاول مقابل الحصول على رشوة.
.21

التأكيد على وجوب مصادقة الوزارة المعنية على الكشف التخميني الخاص بتقدير كلف األعمال للحد من المغاالة في
تقدير الكلف.

.22

التأكد من ان عمليات الشراء تتم وفقا للحاجة الفعلية وليس فقط لصرف المبالغ المخصصة في الموازنة التشغيلية.

.23

الكشف عن ومحاسبة رئيس الدائرة التي تخالف دائرته تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للدولة خصوصا فيما يتعلق بتجاوز
صرفها للتخصيصات الخاصة بها.

.24

ينبغي الكشف عن ومحاسبة األشخاص أو الجهات التي تعمد إلى مخالفة القواعد واألحكام التي تنظم عمل المؤسسة
السياسية.

.25

عدم السماح بمنح المقاول سلفة تشغيلية أولية مالم يتم التأكد من تقديم ضمان كعقار مثال قبل منح السلفة التشغيلية
االولى للمقاول لمنع حالة ترك العمل.

.26

التشديد على جداول تنفيذ األعمال والمدد الزمنية المحددة لالنجاز واليتم منح المقاول مدة إضافية بهدف إعفائه من
الغرامة التأخيرية إال بموافقة الوزارة المعنية.

.27

محاسبة المهندس المشرف على أعمال المقاوالت أو األعمال الم رتبطة بالجهد الهندسي في حالة وجود نواقص أو خلل
في التنفيذ لم يذكرها في تقريره الى اإلدارة العليا.

.28

الكشف عن جرائم الفساد ومحاسبة المتورطين فيها في وسائل اإلعالم المختلفة ليكون ذلك رادعا لآلخرين.

وخصصت عشرة فقرات الستطبع آراء أفراد العينة حول هذه الفروية وبلغ املتوسط احلسايب العام للفقرات العشرة هذه
( )4.33نقطة وهو أعلى بكثري عن أداة القياس املقارنة وتراو املتوسط للفقرات العشرة إجابة.
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وبلغ إمجايل املتوسط احلسايب املوزون للمحورين والذي يتكون من ( )28فقرة هو ( )3.44نقطة وهو أعلى من متوسط
أداة القياس املقارن (.)3
ثالثاً :مناقشة الفرضيات واختبارها
استند البحث إىل فرويتني رئيستني لتحقي أهدافه املتمثلة بشكل رئيسي يف األساليب واإلجراءات اليت يتطلب إتباعها
من قبل اجلهات املسؤولة عن مكافحة الفساد وكيفية توظيف دورها الرقايب يف مكافحة الفساد.
وانطل االفرتاض األول للبحث يف إن املؤسسات الرقابية تساهم يف حتقي األهدا اليت أنشأت من أجلها .ولدى حتليل
إجابات العينة ومناقشة هذه الفروية واختبار صحتها من عدمه كان املتوسط املوزون العام إلجيابات أفراد العينة يفو أداة
القياس إذ كان ( )3.86فضب عن ان حتقي الرقابة للحد من الفساد يتم من قبل عدد من املؤسسات الرقابية وجاء املتوسط
العام للمؤسسات الثبثة قدار ( )3.22أكرب من أداة القياس املقارن.
ويف ووء ذلك فإن هذه الفروية تكون مقبولة وحتق هد البحث.
أما االفرتاض الثاين للبحث فانطل من كون أساليب وإجراءات املؤسسات الرقابية تقوم بدورها للحد من الفساد وبالتايل
يؤثر ذلك بشكل إجيايب على اقتصاد البلد ورفع مستوى املعيشة.
ولدى حتليل إجابات أفراد العينة ومناقشة هذه الفروية واختبار صحتها من عدمه استناداً إىل التحليل اإلحصائي كان
املتوسط املوزون اإلمجايل ( )4.33مؤيداً لصحة هذه الفروية بنسبة كبرية وبالتايل فإن الفروية تقبل على هذا االساس وحتق
عنوان البحث وأهدافه.

االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات
 .1يتخذ الفساد عدة أمناط أمهها الفساد السياسي واالداري واملايل .فاالول يشمل فساد ال عماء فساد التشريع والتنفيكذ
والقض ككاء وفس ككاد األحك ك اب السياس ككية وقض ككايا التموي ككل ويش ككري إىل خمالف ككات القواع ككد واألحك ككام ال ككيت ت ككنظم عم ككل النسك ك
السياسي(املؤسسككة السياسككية) يف الدولككة .والثككاين يتعلك باالحنرافككات اإلداريككة والوظيفيككة أو التنظيميككة وتلككك املخالفككات الككيت
منشور في المجلة العراقية للعلوم االدارية – جامعة كربالء 27 - 2102

توظيف الدور الرقابي يف مكافحة الفساد احلكومي وتأثريه يف االقتصاد الوطني  :الججاوي – الجبوري – الشمري
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصدر عن املوظف العام أثناء تأديته ملهكام وظيفيكة يف منظومكة التشكريعات والقكوانني والضكوابط ومنظومكة القكيم الفرديكة .أمكا
الثالكث فيمثكل اجمكل االحنرافكات املاليكة وخمالفكات القواعكد واألحككام املاليكة الكيت تكنظم سكري العمكل اإلداري واملكايل يف الدولكة
ومؤسساهتا وخمالفة التعليمات اخلاصة بأجه ة الرقابة املالية.
 .2يع ككد الفس ككاد الس ياس ككي م ككن اخط ككر أنك كواع الفس ككاد أو ه ككو الع ككدو الرئيس ككي للش ككفافية اذ أن الفاس ككدين ه ككم م ككن أق ككارب
السياسيني واإلداريني تقدم هلم التسهيبت وامل ايا اإلدارية واملالية وتفسر هلم اللوائح دون النظر إىل املصكلحة العامكة وتعقكد
هلم الصفقات حىت وان كان هنا ما هو أفضل من بني البدائل املطروحة من ناحية قيمة املشروع أو السعر.
 .3يعككد الفسككاد بأنواعككه املختلفككة مككن اجل كرائم االقتصككادية ذات الطبيعككة املسككتمرة واملتغككرية واملتجككددة حيككث يت ايككد نتيجككة
للظرو اليت تدعو إليه كاحلروب واألزمات االقتصادية فضبً عن حتوالت اجملتمع احلديث.
 .4يؤثر الفساد على االقتصاد الوطين من خبل هروب األمكوال خكارج البلكد ووكياع أمكوال الدولكة والكيت ككان مكن األجكدر
استثمارها يف مشاريع ختدم املواطنني ومت ي احلياة االقتصادية فضب عكن تاككل الثكروة البشكرية عكن طريك املشكروعات عدميكة
اجلدوى مما ينعكس سلبا على االقتصاد الوطين.
 .5بالرغم من ان هنا ثبث مؤسسات رقابية تعمل على مكافحة الفساد يف العرا ممثلة يف ديوان الرقابة املالية وهيئة
الن اهة واملفتشون العامون إال إن هذه املؤسسات عج ت عن احلد من الفساد بأنواعه املختلفة وهدر الثروة واختبس
األموال يف العرا

نتيجة لتحجيم دورها من قبل املشرع العراقي من جهة وتقصريها الواوح يف معاجلة الفساد من جهة

أخرى.
 .6مل تعككد مهمككة الرقابككة متوقفككة عنككد العمليككات احملاسككبية إذ إن العمليككات املاليككة مرتبطككة بالعمليككات اإلداريككة والتعاقككدات
واالتفاقيكات وغريهكا وقكد تككون اإلجكراءات احملاسكبية صكحيحة إال إن اإلجكراءات الكيت بنيكت عليهكا العمليكات احملاسكبية غككري
صحيحة وبالتايل ينعكس ذلك على دقة البيانات املالية.
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 .7ا إن مستوى الفحص وحجم العينات اليت جيريها املراقب اخلارجي هلما عبقة دى كفاءة الرقابة الداخلية األمر
الذي يتطلب استقبلية عمل الرقابة الداخلية وإخضاعه إلشرا

مديريات الرقابة املالية ليكون العمل الرقايب متوافقا

ومتناسقا بني كل من الرقابة اخلارجية والداخلية لتصحيح العمل واحلد من الفساد
 .8لكي تؤدي الرقابة دورها وأن تكون فاعلة يف حتقي أهدافها جيب أن تتضمن فر الرقابة على اختصاصات أخرى غري
احلسابية أو التدقيقية.

التوصيات
 .1ا الستفادة امل دوجة من وسائل األعبم املختلفة من خبل نشر ثقافة املواطنة والن اهة وحفظ املال العام من جهة
والكشف عن حاالت التورط يف جرائم الفساد وحماسبة املفسدين يف وسائل اإلعبم املختلفة ليكون ذلك رادعا لآلخرين.
 .2تفعيل دور املؤسسات الرقابية ومنحها صبحية إحالة املفسدين إىل القضاء مباشرة.
 .3إصدار قوانني صارمة ملنع هدر األموال العامة والفساد بأنواعه املختلفة .
 .4استخدام أسلوب منح اهلدايا الثمينة واحلواف إىل الذين يسامهون يف كشف حاالت الفساد.
 .5تعديل قانون احلصانة املمنو للوزراء وأعضاء اجلس النواب لتمكني اجلهات القضائية يف التحقي واملسائلة يف قضايا
الفساد املرفوعة ودهم .
 .6اجلدية يف إعادة بناء البىن التحتية وتنشيط الصناعة وال راعة والتجارة والسياحة واالستثمار وتوفري فرص العمل.
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المصادر:
 .1األتروشي سامي .ورشة عمل حول إعداد وإقرار موازنة  8002يف العرا .نيسان .8002
 .2بيجو فيتش بوريس أراء يف الفساد ..األسباب والنتائج مرك املشروعات الدولية اخلاصة واشنطن .8004
 .3باش عياد حممد علي ( الفساد احلكومي يف الدول النامية  ...أسبابه وأثاره االقتصادية واالجتماعية) اجلة القادسية
للعلوم اإلدارية واالقتصادية اجمللد (. )5العدد(.8008 )3
 .4دليل الرقيب املايل .ديوان الرقابة المالية. 1990,

 .5الككذهيب جاسككم حممككد الفسككاد اإلداري يف الع كرا تكلفتككه االقتصككادية واالجتماعيككة  -االقتصككاد العراقككي بككني الواقككع
والطمو ج 1كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد .8005
 .6الرفاعي غالكب عكوض وأمحكد حلمكي مجعكة مكدخل مقكرت لتطكوير التكدقي احلككومي ملكافحكة الفسكاد يف العكامل العكريب ىف
ظككل االقتصككاد املبككين علككى املعرفككة املكؤمتر العلمككي السككنوي الككدويل اخلككامس كليككة االقتصككاد والعلككوم اإلداريككة جامعككة ال يتونككة
األردنية .8005
 .7السامرائي اياد.مراجعة نقدية ملناقشة وإقرار املوازنة االحتادية  8002يف اجلس النواب العراقي نيسان .8002
 .8الشيخ خالد بن عبد الرمحن بن حسن بن عمر الفساد اإلداري :أمناطه وأسبابه وسبل مكافحته((حنو بناء منوذج
تنظيمي)) دراسة تطبيقية على املدانني مارسته واملعنيني كافحته يف اململكة العربية السعودية جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية .8002
 .9الشريف طبل بن مسلط "ظاهرة الفساد اإلداري وأثرها على األجه ة واإلدارية" اجلة جامعة امللك عبد الع ي :
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االقتصاد واإلدارة اجلد  12العدد .8004 8
 .10الشمري هاشم وايثارعبود كاظم الفتلي الفساد اإلداري واملايل وآثاره االقتصادية واالجتماعية . 8002
 .11صقر هدى(احلوكمة حتاصر الفساد ) االقتصادي مصر العدد( 18 ) 1553يونيو .8002
.12علكي امحكد عبككد البكاقي

دور الرقابككة اخلارجيكة يف احلككد مكن حككاالت الفسكاد اإلداري كليككة اإلدارة واالقتصكاد جامعككة

بغداد .1552
 .13علم الدين حمي الدين اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد( )1اجلة األهرام االقتصادي العدد 1242القاهرة
 2يونيو .8004
 .14العيسك ككاوي ع ك ككوض خل ك ككف دل ك ككف دور الرقاب ك ككة الداخلي ك ككة يف مكافح ك ككة الفس ك ككاد امل ك ككايل جامع ك ككة االنب ك ككار كلي ك ككة اإلدارة
واالقتصاد .8005
 .15فرجاين نادر ( احلكم الصاحل  :رفعة العرب يف صب احلكم يف البلدان العربية ) اجلة املستقبل العريب العدد
( )852ح يران .8000
 .16فريد مي .الفساد  :رؤية نظرية اجلة السياسة الدولية العدد  143القاهرة .8001
 .17الفضككيل حممودعبككد مفهككوم الفسككادومعايريه الفسككاد واحلكككم الصككاحل يف الككببد العربيككة ط 1مرك ك دراسككات الوحككدة
العربية باإلسكندرية بريوت .8004
 .18حممود عبد العظيم (الفساد يف بر مصر ) اجلة اإلقتصادي مصر العدد ( 18 ) 1553يونيو .8002
 .19املوسككوي إهلككام عطككا حطحككوط دور الرقابككة املاليككة يف احلككد مككن ظككاهرة الفسككاد اإلداري حبككث تطبيقككي يف ديكوان الرقابككة
املالية وبعض املؤسسات احلكومية العراقية املعهد العايل للدراسات احملاسبة واملالية جامعة بغداد .8005
 .20الناصر ناصر عبيد ظاهرة الفساد دار املدى دمش

. 8008
مصادر االنرتنت
-

21- www.Transpareney.org
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(22-)http://almaten Info

ملح ()1
جامعة كرببء كلية اإلدارة واالقتصاد  -قسم احملاسبة

 Questionnaireاستبانة

حتية طيبة :

االس ك ك ك ك ككتبانة املرفق ك ك ك ك ككة ه ك ك ك ك ككي جك ك ك ك ك ك ء م ك ك ك ك ككن متطلب ك ك ك ك ككات إجن ك ك ك ك ككاز البح ك ك ك ك ككث املوس ك ك ك ك ككوم ( توظي ك ك ك ك ككف ال ك ك ك ك ككدور الرق ك ك ك ك ككايب يف مكافح ك ك ك ك ككة الفس ك ك ك ك ككاد

احلك ك ك ك ك ك ككومي وت ك ك ك ك ك ككأثريه يف االقتص ك ك ك ك ك ككاد ال ك ك ك ك ك ككوطين) ويهك ك ك ك ك ككد البح ك ك ك ك ك ككث إىل بي ك ك ك ك ك ككان األس ك ك ك ككاليب واإلجك ك ك ك كراءات الواج ك ك ك ككب إتباعه ك ك ك ككا م ك ك ك ككن
قبك ك ك ك ككل اجله ك ك ك ك ككات املس ك ك ك ك ككؤولة ع ك ك ك ك ككن مكافح ك ك ك ك ككة الفس ك ك ك ك ككاد للحك ك ك ك ككد م ك ك ك ك ككن خط ك ك ك ك ككر الفس ك ك ك ك ككاد ويتوقك ك ك ككف حتقي ك ك ك ك هك ك ك ككذا اهلك ك ك ككد علك ك ك ككى إجابك ك ك ككاتكم
املوو ك ك ك ككوعية عل ك ك ك ككى فقك ك ك ك كرات االس ك ك ك ككتبانة وقك ك ك ككد مت اختي ك ك ك ككاركم و ك ك ك ككمن اجملموعك ك ك ككة املنتخبك ك ك ككة إميان ك ك ككا بأمهي ك ك ككة رأيك ك ك ككم ح ك ك ككول موو ك ك ككوع البح ك ك ككث.
ويأم ك ك ك ك ك ككل الباحث ك ك ك ك ك ككان أن يتلقي ك ك ك ك ك ككان مبحظك ك ك ك ك ك كاتكم ومقرتح ك ك ك ك ك ككاتكم ح ك ك ك ك ك ككول االس ك ك ك ك ك ككتبانة وفقراهتك ك ك ك ككا مك ك ك ك ككن خك ك ك ك ككبل إمكانيك ك ك ك ككة تك ك ك ك ككدوينها خلك ك ك ك ككف
االستمارة ألهنا ستسهم بشكل فاعل يف جنا البحث شاكرين لكم تعاونكم العلمي معنا.

إن إجاب ك ك ك ك ككاتكم ومقرتح ك ك ك ك ككاتكم ه ك ك ك ك ككي مووك ك ك ك ككع تقك ك ك ك ككدير واعتك ك ك ك ك ك از الباحث ك ك ك ك ككان علم ك ك ك ك ككا بك ك ك ك ككأن اإلجابك ك ك ككات سك ك ك ككتعامل بس ك ك ك كرية تامك ك ك ككة وس ك ك ك ك ككتظهر
النتائج اإلمجالية بشكل أرقام ومؤشرات عامة فقط .وأخرياً تقبلوا خالص شكرنا وتقديرنا.

أ.د .طالل محمد علي الججاوي

د .فؤاد عبد المحسن الجبوري م.م .مشتاق طالب الشمري

تعريفات:
 .1المؤسسات الرقابية :هي عبارة عن أجه ة وهيئات متخصصة يف ممارسة الرقابة والتدقي
االستقبلية وهيأت هلا اإلمكانيات املالية واإلدارية والفنية ا ميكنها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

وجب التشريعات اليت منحتها

 .2مفهوم الفساد= االحتكار +القدرة على التصر  -حماسبة املسؤولية(املساءلة)

 .3الفساد االداري :يتمثل باالحنرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية واملخالفات اليت تصدر عن املوظف العام  -عند تأديته مهام
وظيفته -للتشريعات والقوانني والضوابط ومنظومة القيم الفردية مثل(الرشوة احملاباة احملسوبية واالحتيال).

 .4الفساد المالي :يتمثل باالحنرافات املالية وخمالفة القواعد واالحكام املالية املنظمة لسري العمل املايل ا يف ذلك التعليمات اخلاصة
بأجه ة الرقابة املالية.
أوالَ  :معلومات عامة
 .1عنوان الوظيفة......................... :
دبلوم

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

آخر يذكر

منشور في المجلة العراقية للعلوم االدارية – جامعة كربالء 32 - 2102

توظيف الدور الرقابي يف مكافحة الفساد احلكومي وتأثريه يف االقتصاد الوطني  :الججاوي – الجبوري – الشمري
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2المؤهل العلمي:
محاسبة

 .3االختصاص:

أقل من  5سنة

إدارة

آخر يذكر

من  5الى  10سنة  10سنة فأكثر

 .4عدد سنوات الخدمة:

ثانياَ  :اجموعة الفقرات اخلاصة وووع البحث ولإلجابة عليها يرجى ووع عبمة ( √ ) أمام اإلجابة املناسبة
احملور األول :املؤسسات الرقابية ودورها يف احلد من الفساد وذلك الختبار فروية البحث اآلتية:

تساهم المؤسسات الرقابية في تحقيق األهداف التي أنشأت من أجل تحقيقها.

 .1تساهم المؤسسات الرقابية في تحقيق كل من األهداف اآلتية :
الفقرات

ت

.1

يتم متابعة األداء املايل للوزارات واهليئات األخرى يف ووء القوانني والقواعد احملاسبية املعتمدة.

.2

يتم التشجيع على االلت ام بالسياسات اإلدارية واحملاسبية املوووعة من قبل اإلدارة العليا.

.3

يتم حماسبة األجه ة التنفيذية عن اجلوانب السلبية واملخالفات يف أدائها.

.4

يتم إجراء الرقابة التصحيحية يف الوزارات واهليئات األخرى من خبل تنظيم وتوزيع العمل يف املؤسسات الرقابية

.5

يتم كشف ومنع األخطاء والغش والتبعب يف أموال الدولة اعتمادا على درجة التأهيل ملوظفي املؤسسات الرقابية.

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غيرموافق بشدة

( )5درجة

( )4درجة

( )3درجة

( )2درجة

( )1درجة

 .2يتم تحقيق الرقابة للحد من الفساد من خالل المؤسسات الرقابية اآلتية:

.6
.7
.8

ديوان الرقابة المالية والفروع الرقابية التابعة لها

ت

تحقيق الرقابة

موافق بشدة
( )5درجة

موافق
()4درجة

يتم تنظيم وتوزيع العمل يف هيئات ديوان الرقابة املالية لتغطية أعمال الرقابة يف جميع دوائر الدولة.
يتم تدقي ورقابة حسابات الدوائر احلكومية بعد انتهاء السنة املالية مباشرة.
مستوى التأهيل الرقايب جيد ملوظفي ديوان الرقابة املالية ختلف املستويات (م.رقيب رقيب م.ر.هيئة ر.هيئة) مما
يساعد يف الكشف عن الكثري من حاالت الفساد.
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محايد

( )3درجة

غير موافق
( )2درجة

غيرموافق بشدة
( )1درجة

توظيف الدور الرقابي يف مكافحة الفساد احلكومي وتأثريه يف االقتصاد الوطني  :الججاوي – الجبوري – الشمري
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتم محاسبة االجهزة التنفيذية عن اجلوانب السلبية واملخالفات اليت مت رصدها من قبل هيئات ديوان الرقابة املالية للحد

.9

من انتشار الفساد املايل واإلداري.
هناك محاباة من قبل بعض موظفي ديوان الرقابة املالية اىل(أو اخلو

.10

من) بعض اجلهات املسؤولة منع من كشف

املخالفات واهلدر ألموال الدولة.
تشمل رقابة ديوان الرقابة املالية الجوانب المالية واإلدارية يف مجيع الدوائر احلكومية.

.11

يتم كتاب ة التقارير ورفعها ومناقشتها مع اجلهات املسؤولة األعلى يف ديوان الرقابة املالية في الوقت المالئم.

.12

هيئة النزاهة وفروعها

يتم التحقي يف جميع حاالت الفساد المشكوك فيها واليت ميارسها منتسبو احلكومة.

.13
.14
.15

.17
.18

يتم تبين ثقافة مبنية على النزاهة والتعامل العادل والشعور بالمسؤولية يف اجال مكافحة الفساد.

المفتش العام في لوزارة ومن يتبعه

.16

يتم اعتماد معايير شفافة لكشف املصاحل املالية لجميع كبار مسؤويل الدولة .

اإلشرا

على وحدات اإلنفا يف الوزارات يتم بواسطة موظفين مختصين يتولون مراقبة وتفتيش أداء كافة املوظفني

ومدى الت امهم بالقوانني والقرارات املتعلقة بعملهم.
يتم منع حاالت التبذير وإساءة استخدام السلطة.
يتم التعاون مع مفوضية النزاهة من خبل التقارير اليت تقدم عن حاالت الفساد يف الوزارات املختلفة حملاسبة
املفسدين وحماربتهم.

احملور الثاين  -:أساليب وإجراءات املؤسسات الرقابية للحد مكن الفسكاد وذلكك الختبكار فروكية البحكث اآلتيكة:قيـام الجهـات الرقابيـة المسـؤولة
عــن مكافحــة الفســاد بــدورها الرقــابي مــن خــالل إتبــاع أســاليب الكشــف عــن الفســاد وإجـراءات الحــد منــه وبشــكل شــفاف يــؤثر بشــكل

ايجابي على اقتصاد الدولة ورفع مستوى المعيشة.

األساليب واإلجراءات الرقابية

ت
.19

اإلببغ املستمر عن األنظمة والقوانني والتعليمات الواجب إتباعها وااللت ام هبا من قبل املوظفني.

.20

يف أعمال التعاقدات أو املقاوالت ينبغي أن يكون استبم سعر العطاء الذي يقدمه املقاول يف يوم فتح العطاءات ملنع تسرب

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غيرموافق بشدة

( )5درجة

()4درجة

( )3درجة

( )2درجة

( )1درجة

معلومات عن أسعار العطاءات إىل املقاول مقابل احلصول على رشوة.
.21

التأكيد على وجوب مصادقة الوزارة املعنية ع لى الكشف التخميين اخلاص بتقدير كلف األعمال للحد من املغاالة يف تقدير
الكلف.

.22

التأكد من ان عمليات الشراء تتم وفقا للحاجة الفعلية وليس فقط لصر املبالغ املخصصة يف املوازنة التشغيلية.
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توظيف الدور الرقابي يف مكافحة الفساد احلكومي وتأثريه يف االقتصاد الوطني  :الججاوي – الجبوري – الشمري
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.23

الكشف عن وحماسبة رئيس الدائرة اليت ختالف دائرته تعليمات تنفيذ املوازنة العامة للدولة خصوصا فيما يتعل بتجاوز صرفها
للتخصيصات اخلاصة هبا.

.24

ينبغي الكشف عن وحماسبة األشخاص أو اجلهات اليت تعمد إىل خمالفة القواعد واألحكام اليت تنظم عمل املؤسسة السياسية.

.25

نح املقاول سلفة تشغيلية أولية مامل يتم التأكد من تقد ومان كعقار مثب قبل منح السلفة التشغيلية االوىل

عدم السما

للمقاول ملنع حالة تر العمل.
.26

التشديد على جداول تنفيذ األعمال واملدد ال منية احملددة لبجناز واليتم منح املقاول مدة إوافية هبد

إعفائه من الغرامة

التأخريية إال وافقة الوزارة املعنية.
.27

حماسبة املهندس املشر على أعمال املقاوالت أو األعمال املرتبطة باجلهد اهلندسي يف حالة وجود نواقص أو خلل يف التنفيذ
مل يذكرها يف تقريره اىل اإلدارة العليا.

.28

الكشف عن جرائم الفساد وحماسبة املتورطني فيها يف وسائل اإلعبم املختلفة ليكون ذلك رادعا لآلخرين.

شاكرين ومقدرين اهتمامكم ووقتكم الثمني يف اإلجابة على فقرات االستبانة.
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