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   :ملخص

الِدًد مً ؿاوعي الظُاطاث وألاوادًمُحن والباخثحن في الدٌو الىامُت خاشث ًاهسة الفظاد في الظىىاث ألازحرة ُلى اهخمام                   

ِىد ذلً للخىامي الغحر مددود لِملُاث الفظاد مً حهت وإلاا  واإلاخلدمت ُلى خد طىاء ُلى السغم مً الخفاوث الىبحر في حجمه وؤػياله بُجهما، َو

في اإلاجخمّ والتي ًمىً جلخُـها في هلوخحن الخدهىز الاكخـادي واهدالٌ  لهرا ألازحر مً آزاز طلبُت ووزُمت خُث باث حهدد اللُم ألاطاطُت

 مىٌىمت اللُم الاحخماُُت دازل الدولت.

ىُلُىع   ِخبر الفظاد ؤلادازي واإلاالي مً ؤهم ؤوحه الفظاد التي جىسس في اإلاجخمِاث والاكخـادًاث الدولُت وذلً ما ؤزبدخه وزاثم ٍو َو

ٌ  مً ُدد بإطىاق خدزذ التي اإلاالُت الاجهُازاثبكافت بلى  يا الجىىبُت ػسق  حىىب دو الفلاثذ اإلاالُت التي ػهدتها الِدًد و  1997 ُام آطُا وؤمٍس

يا وبؼيل ؤطاس ي ػسهت ؤهسون ) اث الؼسواث في ؤمٍس ( وػسهت الاجـاالث Arthur Andersonوجـفُت ػسهت آززس ؤهدزطىن )( Enronمً هبًر

له زاؿت Parmalateت )( وػسهWorldcomالِمالكت ووزلدوىم ) ( ألاوزوبُت لألغرًت، ألامس الري اطخدعى البدث ًُ طبل إلاىاحهخه وجوٍى

 بالدٌو الىامُت التي ؤؿبذ دفّ عجلت الخىمُت الاكخـادًت بها زهىا بلدزتها ُلى هبذ هره الٌاهسة.

إلاا جخلمىه مً مبادت لإلفـاح  دازي واإلااليؤلا  وحِد خىهمت الؼسواث ؤخد ؤهم آلالُاث التي جم الخىؿل بلحها للحد مً ًاهسة الفظاد 

ص دوز  وهرلً اإلاداطبُت، للمِاًحر وفلا وبُدادها اإلاالُت وغحر اإلاالُت اإلاِلىماث والؼفافُت ًُ ُفتي حٍِص  والخازجي. الخدكُم الدازلي ًو

 .الخدكُم الدازلي ، الؼفافُت، خىهمت الؼسواث ، الفظاد ؤلادازي واإلاالي اليلماث اإلافخاحيت: 

Abstract:  

              The phenomenon of corruption has got the attention of many policy makers, academics and researchers in 

developing countries as well as developed countries despite the considerable variation in its forms in these countries. 

 This great interest is due to the unlimited growth of corruption and its negative and disastrous effects on the 

social fundamental values that can be summed up in two points which are the economic deterioration and the decay of 

social values within the country system. 

Administrative and financial corruption is considered as the most important aspects of corruption that destroys the 

communities and international economics. This fact is confirmed by Wikileaks in addition to to the financial 

meltdowns that occurred in the markets of many countries in Southeast Asia and South America in 1997 as well as the 

financial scandals witnessed by a lot of American companies like Enron, Arthur Anderson, the giant company 

Worldcom and the European food company Parmalat. 

All the facts mentioned before have created a real need to confront corruption especially in developing countries in 

which development becomes related with their ability to curb an stop this phenomenon  

 Corporate Governance is one of the most important mechanisms to stop administrative and financial 

corruption because of its principles of disclosure and transparency in  financial and non financial information and 

putting them in accordance with accounting standards as well as strengthening the role of internal and external audit 

functions. 

Key Words : Administrative and financial corruption,  Corporate Governance,  transparency,  internal audit. 
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 جمهيد:

ػهد الِالم في الظىىاث ألازحرة طلظلت مً ألاشماث والفلاثذ اإلاالُت التي وان الظبب السثِس ي في خدوثها هى جفص ي  

ة الفظاد ؤلادازي واإلاالي وما هخج ُىه مً جالُب بمـداكُت اللىاثم اإلاالُت وكِف مظخىي ول مً السكابت الدازلُت ًاهس 

ودزحت الؼفافُت وؤلافـاح، ألامس الري جولب البدث ًُ آلُاث للحد مً هره اإلامازطاث الظلبُت ُلى مظخىي ألاطىاق 

ش ما جىؿل بلُه في هرا اإلاجاٌ باُخبازها ؤداة ؤطاطُت إلادازبت الفظاد والؼسواث، وهىا بسش مفهىم خىهمت الؼسواث هإخد ؤبس 

ت مً  ؤلادازي واإلاالي إلاا جىفسه مً آلُاث دازلُت وزازحُت جدظم بالخيامل فُما بُجها وحظعى في مجملها بلى وكّ مجمُى

 اللىابى ألازالكُت واإلابادت اإلاهىُت الىفُلت بخدلُم الخىافم بحن حمُّ ألاهساف.

 الٌ ما طبم هوسح ؤلاػيالُت الخالُت: ومً ز

 ما هي آلالياث التي جىفسها حىهمت الشسواث للحد مً الفظاد ؤلادازي واإلاالي؟    

  :وحظعى هره الدزاطت بلى جدلُم ألاهداف الخالُت 

  حظلُى اللىء ُلى ؤخد ؤهم ؤػياٌ الفظاد وهى الفظاد ؤلادازي واإلاالي. -

ت لحىهم -  ت الؼسواث.جىكُذ الجىاهب الىٌٍس

 ببساش ؤهم آلُاث خىهمت الؼسواث والتي حظاهم في الحد مً الفظاد ؤلادازي واإلاالي. -

 وطدخم ؤلاحابت ُلى ؤلاػيالُت وجدلُم ألاهداف الظابلت مً زالٌ الخوسق للمداوز الخالُت: 

 : مدزل بلى الفظاد ؤلادازي واإلاالي.ؤوال

 زاهُا: الخإؿُل الىٌسي لحىهمت الؼسواث.

 : آلُاث خىهمت الؼسواث في الخللُل مً الفظاد ؤلادازي واإلاالي.زالثا

 : مدخل إلى الفظاد ؤلادازي واإلااليؤوال

 وؤطبابه مفهىم الفظاد ؤلادازي واإلاالي. 1

 :مفهىم الفظاد ؤلادازي واإلاالي 1.1
 لمىن، وهدزج مً بُجها ماًلي:حِددث حِاٍزف ول مً الفظاد ؤلادازي واإلاالي بال ؤجها جـب في مجملها في هفع اإلا         

اثف ُمل مظاز في زلل ؤو اهدساف بإهه ؤلادازي  الفظاد ٌِسف   ت الًى اطخسدام  مً زالٌ الظلُم، ػيلها ًُ ؤلاداٍز

ف ٌ  هما ,مالي مىظب لخدلُم ؤو زاؿت مـلحت لخدلُم اإلاهىُت ؿالخُاجه اإلاًى  الفظاد ٌظبم ؤلادازي  ؤن الفظاد ًمىً اللى

 .(1)له خخمُت دُجته ًمثل وهى اإلاالي

لِىن هما ؤن الفظاد ؤلادازي ؤًلا  مً زاللها مـلحتهم الخاؿت غحر  هى حمُّ اإلاداوالث التي ًلىم بها اإلادزاء والِاملىن ٍو

وا باخترامها وزدمتها والِمل ُلى جوبُلها وفي هرا ؤلاهاز فان  اإلاؼسوُت فىق اإلاـلحت الِامت، مخجاوشًٍ اللُم التي حِهدَّ

اث الفاطدة واإلاسلت باإلاـلحت الِامت ؤو مـلحت اإلااطظت ًمىً ؤن جبلى ُسكت لالزخالف بظبب ُدم ؤلاهفاق هره اإلامازط

  .(2)ُلحها

ف   ُفي مً زالٌ اإلاىٌمت والتي جـدز مً اإلاًى ًخِلم الفظاد ؤلادازي بمٌاهس الفظاد والاهدساف ؤلادازي ؤو الًى

ّ اللاهىو في الدولت إلاىاكِهم الِام ؤزىاء جإدًت الِمل بمسالفت الدؼَس ي وكىابى اللُم الفسدًت، ؤي اطخغالٌ مًى

 . (3)وؿالخُاتهم للحـٌى ُلى مياطب ومىافّ بوسق غحر مؼسوُت

 بإحهصة الخاؿت والخِلُماث اإلاالُت، وألاهٌمت اللىابى ومسالفت اإلاالُت فُِسف بإهه الاهدسافاث اإلاالي ؤما الفظاد 

مىً السكابت اإلاالُت،  .(4)واإلادظىبُت واإلاداباة والازخالطاث والِمىالث السػاوي  في اإلاالي الفظاد مٌاهس مالخٌت ٍو

خمثل الفظاد في مجمل الاهدسافاث اإلاالُت ومسالفت اللىاُد وألاخيام اإلاالُت التي جىٌم طحر الِمل اإلاالي في الدولت  اإلاالي ٍو

 .(5)بفدف ومساكبت الحظاباث وألامىاٌ وماطظاتها ومسالفت الخِلُماث الخاؿت بإحهصة السكابت اإلاالُت اإلاسخـت
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 -لؼسواث ؤهمىذحااخىهمت  -فظاد ؤلادازي واإلااليمُياهحزماث الحد مً ال

 ؤطباب جفاكم ظاهسة الفظاد ؤلادازي واإلاالي: 2.1

للفظاد ؤلادازي واإلاالي ؤطباب هثحرة ومخدازلت، و لىً ًخفم بِم الىخاب ُلى ؤهه هىان طخت ؤطباب زثِظُت   

 :(11)جخمثل في

مظخىاه الثلافي ومظخىي حِلُمه وهٌسجه وهي ؤطباب مسجبوت بصخـُت الفسد ومُىالجه، و  ؤطباب شخصيت: 1.2.1

 .للمؼسوُُت

ساف الظاثدة في اإلاجخمّ، والتي جىلد  ؤطباب اجخماغيت: 2.2.1 ت مً ألاطباب جفسشها الِاداث و الخلالُد وألُا وهي مجمُى

 احخماُُت جيهئ اإلاىار اإلاىاطب لىمى واهدؼاز ًاهسة الفظاد ؤلادازي واإلاالي مً زالٌ ؤُماٌ اإلادظىب
َ
ُت، السػىة، كغىها

بي، الازخالض وجبُِم ألامىاٌ...الخ  .اطخغالٌ الىفىذ، التهسب اللٍس

فحن في مٌِم الدٌو الىامُت وهرا بسلم  ؤطباب إدازيت وجىظيميت: 3.2.1 ًالخٍ جطخم الجهاش ؤلادازي وشٍادة ُدد اإلاًى

ت مِلدة، الري ًـاخبه غمىق في اللىاثذ وؤلا  حساءاث وكِف في وطاثل السكابت ُلى هَى مً البحروكساهُت و بحساءاث بداٍز

ُفت الِامت ٌصجّ  .ألاحهصة الحيىمُت دم وكىح الخِلُماث وغُاب اإلاِاًحر الدكُلت للُاض ألاداء وكِف ؤزالكُت الًى ُو

فحن ُلى اإلامازطت وؤلاحتهاداث التي جدلم لهم بِم اإلاىافّ الخاؿت ًسي بِم الىخاب والباخثحن ؤن هرا الىَى مً ، واإلاًى

 .اد ًخجظد في زسوج الِاملحن في اإلاىٌماث ُلى اللىاثذ و ألاهٌمتالفظ

مت الفظاد ؤلادازي واإلاالي بظبب بِم ؤطباب كاهىهيت:  4.2.1 ُِت في زدَ حٍس وهرا بظبب كِف اللىاهحن الدؼَس

فحن مً الِلىباث التي ًمىً ؤن جوبم ُلحهم  .الفاطدًً في الهُئاث الِلُا، والري اهجس ُىه ُدم زىف اإلاًى

حن في اإلاىاكّ اإلاهمت بىاًء ُلى الىالء الظُاس ي، وبغم الىٌس ًُ ؤطباب طياطيت:  5.2.1 وجخمثل في حُِحن اللُادًحن ؤلاداٍز

في الخدماث الِمىمُت باإلخبان باإلكافت بلى غُاب ؤحهصة  ـِب مًى الىفاءة، مما ًفخذ ؤبىاب اإلادظىبُت الظُاطُت ٍو

دم وحىد ماطظاث و  فحن السكابت واإلاداطبت ُو مىٌماث مظخللت حِنى بميافدت الفظاد، ألامس الري ٌظهل اهدساف اإلاًى

ت اثفهم ومساهصهم ؤلاداٍز صجِهم ُلى الاطخغالٌ غحر اللاهىوي لًى  .َو

هره ألاطباب وهما ٌؼحر الِدًد مً الباخثحن حِخبر مً بحن ؤهم ألاطباب التي جادي بلى الفظاد  ؤطباب اكخصادًت: 6.2.1

 ألجها جمع الجاهب اإلاادي للفسد، والتي جخجظد في اإلاظخىي اإلاخدوي لدزل الفسد في الدٌو الىامُت وكِف ؤلادازي واإلاالي ه
ً
ٌسا

فحن، وهرا بالوبّ ًادي بهم بلى  ُفُت، ألامس الري ًادي بلى جدوي اإلاظخىي اإلاِِص ي لغالبُت اإلاًى الحىافص واإلايافئاث الًى

تالخفىحر في وطاثل ؤزسي لىظب اإلااٌ والتي ؤطهل ُفت ؤلاداٍز  .ها هي اطخغالٌ الًى

ُت الخالُت   ادة ألاطباب الفُس  :باإلكافت بلى ألاطباب الظخت اإلاروىز ًمىً ٍش

د وظبت  -  لألمُت، خُث جٍص
ً
الخسلف في الخِلُم خُث ؤن مٌِم الدٌو الىامُت جـىف كمً كاثمت ؤهثر دٌو الِالم اهدؼازا

 ِداد الظيان. % مً ح 88ألامُت الحلُلُت في بِم بلداجها ًُ 

 .الخسلف في الخىٌُم ؤلادازي  هدُجت هبُُِت للخسلف في الخِلُم واهدؼاز مٌاهس ألامُت -

 .جلاُع الحيىماث ًُ الخدزل مً ؤحل مساكبت طحر الِمل في ماطظاث وطلواث الدولت -

 رة وهبلت غىُت(.ًادي الفظاد بلى وحىد هبلاث احخماُُت مخىاكلت )هبلت فلح وحىد الوبلُت في اإلاجخمّ خُث  -

 .فسق كساثب باهٌت ُلى ممازس ي الخجازة -

مت اإلاىٌمت )الِـاباث( وبُّ اإلاسدزاث -  .اهدؼاز البوالت، الجٍس

 مظاهس الفظاد ؤلادازي واإلاالي:. 2

ٌ  ُدًدة ومٌاهس ججلُاث وؤلادازي  اإلاالي للفظاد   :مٌاهسه مً زالٌ الىلان الخالُت ؤبسش  بلى الخوسق  وطىداو

ُفخه للحـٌى ُلى مىافّ مادًت، وهي مِسوفت لدي هباز  :السشىة 1.2 د اطخغالٌ ًو ف الري ًٍس وهي ؿىزة واضحت للمًى

ت مجها هدًت ؤو مظاُدة ؤو بهسامُت الغاًت مً ذلً جلوُف ػيلها لىً هي  فحن، وكد ؤهللذ ُلحها حظمُاث مخىُى وؿغاز اإلاًى
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مت. وحاء في الاجفاكُت الدولُت بان السػىة جخمثل في ؿىزجحن هما  في حىهسها زػىة ًداطب ُلحها اللاهىن بىؿفها حٍس

ف في  ف ُام ؤحىبي ؤو مًى ف ُام وهني ؤما الـىزة الثاهُت التي جدفّ إلاًى الـىزة الخللُدًت للسػىة ُىدما جدفّ بلى مًى

 .(6)ماطظت دولُت

ٌ  في اللساثب خـُلت جسدي في هبحرا دوزا الِامل هرا ًلِب :الجبائي التهسب 2.2 لـد به الىامُت، الدو  ؤن ًلىم اإلايلف ٍو

بت بدفّ كاهىها  بكسازا ًلدم ؤن ؤو هبلا اللاهىن، بدزله جلدًم بكساز ًُ بامخىاُه وهرا مجها، حصثُا ؤو اثُاجهالخسلف  مً اللٍس

بت )وهى ُلى لخلدز زاهئت بُاهاث ًخلمً صحُذ غحر ا اإلاٌهس ؤطاطه اللٍس  ًدـل هما الخاؾ(، اللواَ لدي ألاهثر ػُُى

الحيىمت  ًفلد مما دازله اإلااٌ زؤض ًساهم اإلاىاشي( فهى السطمُت )الاكخـاد غحر الظىق  في مدُوه الوبُعي في الجباجي التهسب

فىث مً الىلدًت الىخلت مساكبت ُلى اللدزة ل فسؿت ُجها حهت ٍو ىت جمٍى ظاُد ُلى اإلاالثم، بالؼيل الخٍص  التهسب حصجُّ َو

بي بُت للىاهحنا ؤهمها غمىق ُىامل ُدة اللٍس بُت، ؤلادازة جإهُل كِف بلى فحها، باإلكافت اإلاىحىدة والثغساث اللٍس  اللٍس

فحن جلِب زػىة خُث بي بالجهاش اإلاًى  .(7)الخـىؾ هرا في دوزا ؤطاطُا اللٍس

 الحيىمي اطخغالٌ اإلاىـب ًُ جىجم فهي ُالحا، وألاؿِب زوىزة الفظاد مٌاهس ؤهثر مً حِخبر :اإلاحظىبيت 3.2

 .(8)خم وحه دون  ومداطبُه الفسد إلاـلحت الصخـُت دةلالطخفا

 جفلُل هسف ُلى هسف آزس دون ؤن ًيىن له الحم في ذلً.اإلاحاباة:  4.2

ساث كاهىهُت  الابتزاش والتزويس: 5.2 ُفي بخبًر لغسق الحـٌى ُلى اإلااٌ مً ألاشخاؾ فُلىم الفسد باطخغالٌ مىكِه الًى

ت ؤو بزفاء الخِلُماث الىافرة ُلى ألاشخاؾ اإلاِىُحن هما ًددر في جصوٍس اإلاظدىداث السطمُت ؤو جصوٍس الىلىد ؤو  ؤو بداٍز

 .(9)جصوٍس الؼهاداث اإلادزطُت

دم بكاُخه بلى ًادي مما مخولباجه وفي الِام اإلااٌ في التهاون  هى :إهداز اإلاال الػام 6.2  ًخِازق ذلً ألن ُلُه، اإلادافٌت ُو

ف اإلاـلحت مّ   ٌِد بلُه ُهد ما في سنًف الري الِامت، واإلاًى
ً
  بإماهخه، مسال

ً
 .(11)الِامت باإلاـلحت وملسا

 الخإصيل الىظسي لحىهمت الشسواثثاهيا: 

 . وشإة حىهمت الشسواث ومفهىمها1

 :وشإة حىهمت الشسواث 1.1

دم طمُث في اللسن الثامً ُؼس اإلاُالدي ُام  
ٔ
دبُاث الِالم الاكخـادي ا

ٔ
 5777جمخد حروز خىهمت الؼسواث ٕالى ا

ُىدما جوسق ٕالى اإلاؼاول اإلادخملت للملىُت الغاثبت في الؼسواث في هخابه "زسوة ألامم" وؤلامياهُت التي ًمىً مً زاللها ؤن 

 ًيىن هىان جلازب للمـالح، والتي جخسلل ُملُت الظُوسة ُلى ؤلادازة .

دت لِالمي الاكخـاد )   في هخابهما "الؼسهت  5991ُام  (Berle and Means وجلى ذلً اإلاوالبت الىاضحت والـٍس

داء الؼسواث الحدًثت والاطخسدام الفِاٌ للمىازد، فلال ًُ الللاًا اإلاخِللت 
ٔ
الحدًثت واإلالىُت الخاؿت" الري ٌِنى با

ن جددر بحن ؤلادازة واإلاالىحن مً زالٌ اإلامازطاث 
ٔ
بفـل اإلالىُت ًُ ؤلادازة والحاحت اإلالحت لظد الفجىة التي ًمىً ا

مً زالٌ الخالُب اإلاالي وؤلادازي بهدف حٌُِم مـالحهم الخاؿت، وذلً باُخبازهً الجهت  (12)التي ًلىم بها اإلادزاءالظلبُت 

( باالهخمام بمفهىم خىهمت Jensen and Meckliكام ول مً ) 5977التي جمظً بصمام ألامىز دازل الؼسواث، وفي ُام 

ت الؼسواث وببساش ؤهمُخه في الحد ؤو الخللُل مً اإلا ؼاول التي كد جيؼإ مً الفـل بحن اإلالىُت وؤلادازة والتي مثلتها هٌٍس

ت مً الدزاطاث الِلمُت والِملُت والتي ؤهدث ُلى ؤهمُت الالتزام بمبادت خىهمت الؼسواث وؤزسها  الىوالت. والخم ذلً مجمُى

ً في ؤُلاء مجالع بدازة الؼسواث، وبالخالي كدزة الدٌو ُ ادة زلت اإلاظدثمٍس ً حدد طىاء مدلُحن ُلى ٍش لى حرب مظدثمٍس

. وؿاخب ذلً كُام الِدًد مً دٌو الِالم باالهخمام بمفهىم  ؤو ؤحاهب وما ًترجب ًُ ذلً مً جىمُت اكخـادًاث جلً الدٌو

س التي  ت مً اللىاثذ واللىاهحن والخلاٍز حن بةؿداز مجمُى م كُام ول مً الهُئاث الِاإلاُت واإلاؼُس خىهمت الؼسواث ًُ هٍس

 ُلى ؤهمُت التزام الؼسواث بخوبُم جلً اإلابادت.جاهد 
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ىُت ؤدي جوىز طىق اإلااٌ ووحىد هُئاث زكابُت فِالت حِمل ُلى مساكبت وحؼسف ُلى   ففي الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ى (، باإلكافت بلSecurities Exchange Commissionػفافُت البُاهاث واإلاِلىماث التي جـدزها الؼسواث التي حِمل به مثل )

ادة الاهخمام بمفهىم خىهمت الؼسواث وبلصام الؼسواث وزاؿت  الخوىز الري وؿلذ بلُه مهىت اإلاداطبت واإلاساحِت، بلى ٍش

  .(13)اإلاسجلت ؤطهمها لدي البىزؿاث بلسوزة جوبُم اإلابادت التي ًخلمجها هرا اإلافهىم

ىُت كاهذ اللجىت الىهىُت الخاؿت باالهدسافاث في بُداد ال 5987وفي الِام   لىاثم اإلاالُت في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

سها ) ت مً الخىؿُاث الخاؿت بخوبُم كىاُد الحىهمت وما ًسجبى بها مً مىّ  Tread Way)بةؿداز جلٍس الري جلمً مجمُى

 .(14)خدور الفؼل والخالُب في بُداد اللىاثم اإلاالُت

س التي ؤهدث   لى الـُِد ألاوزوبي، ًهسث الِدًد مً الخلاٍز ُلى الالتزام بلىاُد خىهمت الؼسواث، وان ؤبسشها ُو

س  واوي الـادز ًُ بىزؿت لىدن لألوزاق اإلاالُت، خُث ؤؿدزث جلٍس ، الري ؤلصم 5991في ُام  (Cadbury report)اللاهىن البًر

واهُت باإلكـاح ًُ بلتزامهابلىاُد خىهمت الؼسواث مّ كسوزة جلدًم جفظحراث ًُ اللىاُد التي  لم ًلتزم بها. الؼسواث البًر

ؿدزث مبادت مىٌمت الخىمُت والخِاون الاكخـادًت الخاؿت بدىهمت الؼسواث والتي ؤؿبدذ مُِازا  5999في ُام  

والتي جم جىلُدها وجددًثها في هبِتها الثاهُت ُام  (15)دولُا وبمثابت حجس ألاطاض لىاكعي هٌم الحىهمت في حمُّ ؤهداء الِالم

 ـ 1889

 لشسواث:مفهىم حىهمت ا  2.1

ال ًىحد حٍِسف مىفم ُلُه بحن وافت الاكخـادًحن واللاهىهُحن واإلادللحن إلافهىم خىهمت الؼسواث، وهرا ما جاهده  

ت  سحّ الظبب في جدازله في الِدًد مً ألامىز الخىٌُمُت والاكخـادًت Corporate Governance Encyclopediaمىطُى ، ٍو

 .(16)الري ًازس ُلى اإلاجخمّ والاكخـاد هيل واإلاالُت والاحخماُُت للؼسواث، وهى اإلاس 

وحِسف خىهمت الؼسواث ُلى ؤجها: "اطتراجُجُت جخبىاها الؼسهت في طِحها لخدلُم ؤهدافها السثِظُت وذلً كمً  

ت مظخللت وكاثمت براتها ولها مً ألاهٌمت واللىاثذ الدازلُت والهُيل  مىٌىز ؤزالقي ًيبّ مً دازلها باُخبازها شخـُت مِىٍى

ؤلادازي ما ًىفل لها جدلُم جلً ألاهداف بلدزاتها الراجُت بُِدا ًُ حظلى ؤي فسد فحها وذلً باللدز الري ال ًخلازب 

ً ذوي الِالكت"  . (17)ومـالح آلازٍس

ت واللاهىهُت واإلاالُت التي جىٌم   ت مً الوس الخىٌُمُت وؤلاداٍز هما ٌؼحر مـولح خىهمت الؼسواث ؤًلا بلى: " مجمُى

ً واإلاظاهمحن( وؤصحاب اإلاـالح ألازسي" الِالكت   .(18)بحن ؤلادازة واإلاالن ) اإلاظدثمٍس

خىهمت الؼسواث بإجها: " اللىاُد وؤلاحساءاث التي جلمً بإن الؼسهت جداز  وحِسف مىٌمت الخِاون الاكخـادي والخىمُت

فحن ًخـسفىن بؼيل  اٌ، بما في ذلً الخإهد مً ؤن اإلادزاء واإلاًى َِّ مالثم ووفلا لللىاهحن واإلامازطاث بؼيل صحُذ وف

 .(19)الظلُمت"

وبؼيل ُام، فةن الحىهمت حِني وحىد هٌم جدىم الِالكاث بحن ألاهساف ألاطاطُت في الؼسهت )ؤُلاء مجلع  

ؤلادازة، ؤلادازة الخىفُرًت، اإلاظاهمحن، بلخ( بهدف جدلُم الؼفافُت والِدالت وميافدت الفظاد ومىذ خم مظاءلت بدازة 

لت ألامد الؼسهت  .(21)لحماًت اإلاظاهمحن والخإهد مً ؤن الؼسهت حِمل ُلى جدلُم ؤهدافها واطتراجُجُاتها الوٍى

فاث الظابلت ًخطح ؤن مفهىم خىهمت الؼسواث له مِان ؤطاطُت جسجبى بالىلان الخالُت   : (21)مً الخٍِس

 ت مً ألاهٌمت الخاؿت بالسكابت ُلى ؤداء الؼسواث  .مجمُى

 واإلاظاهمحن وؤصحاب اإلاـالحجىٌُم الِال ً  .كاث بحن مجلع ؤلادازة واإلادًٍس

 الخإهُد ُلى ؤن الؼسواث ًجب بدازتها لـالح اإلاظاهمحن. 

  مجمَى مً اللىاُد ًخم بمىحبها بدازة الؼسهت والسكابت ُلحها وفم هُيل مِحن ًخلمً جىشَّ الحلىق والىاحباث فُما بحن

ً واإلاظاهمحن اإلاؼازهحن في بدازة الؼسهت مً مجلع  .ؤلادازة واإلادًٍس
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 وزوائصها ؤهداف حىهمت الشسواث. 2

ت مً ألاهداف مجها حظعى خىهمت الؼسواث بلى   :ؤهداف حىهمت الشسواث 1.2  :(22)جدلُم مجمُى

  ملُاث اإلااطظاث وبحساءاث اإلاداطبت والخدكُم اإلاالي ُلى الىدى الري جدُُم ُىـس الؼفافُت في وافت مِامالث ُو

 .ً الحد مً ًاهسة الفظاد اإلاالي وؤلادازي ًمىً م

  ومجلع ؤلادازة ُلى جبني اطتراجُجُت طلُمت، وكمان اجساذ ً س بدازة اإلااطظت ومظاُدة اإلادًٍس جدظحن وجوٍى

 .كسازاث الدمج والظُوسة بىاء ُلى ؤطع طلُمت، بما ًادي بلى زفّ هفاءة ألاداء

 ت زلت الجمهىز في هجاح ُملُت الخصخـت، مّ كم ان جدلُم الدولت ؤفلل ُاثد ُلى اطدثمازاتها، مما ًدُذ جلٍى

 .فسؾ للِمل وجدظحن مِدالث الىمى الاكخـادي بالدولت

  لت ُادلت باليظبت للمظاهمحن، والِاملحن والداثىحن، وألاهساف ألازسي ذوي اإلاـالح زاؿت كمان الخِامل بوٍس

 .خاٌ حِسق للؼسواث لإلفالض

 لدؼغُلي والاطتراجُجي باإلااطظتالسكابت واإلاخابِت ُلى ألاداء ا. 

 ٌما  .جدظحن هفاءة وفاُلُت اإلااطظاث وكمان اطخمسازها وهمىها في مجاٌ ألُا

 الخىفُرًحن ومهام مجلع ؤلادازة ومهام ؤُلاءه ً  .جىكُذ اإلاهام واإلاظاولُاث الخاؿت باإلادًٍس

 ص اإلاظاءلت وزفّ دزحت الثلت بلسازاتهم  .جلُُم ؤداء ؤلادازة الِلُا وحٍِص

 وؼاء وجىلُد الثلت بحن ؤصحاب اإلاـالح وؤلادازة بما ًادي بلى جللُل اإلاساهس بلى ؤدوى خد ممىًب. 

 جدظحن الىفاءة الاكخـادًت وشٍادة مِدٌ الىمى الاكخـادي. 

  ججىب خدور مؼاول مداطبُت ومالُت بما ٌِمل ُلى جدُُم واطخلساز وؼان اإلااطظاث الِاملت باالكخـاد، ودزء

األحهصة اإلاـسفُت ؤو ؤطىاق اإلااٌ اإلادلُت والِاإلاُت، واإلاظاُدة في جدلُم الخىمُت والاطخلساز خدور اجهُازاث ب

 .الاكخـادي

  في ؤطىاق اإلااٌ، وحرب الاطدثمازاث ألاحىبُت ؤو ً جىمُت الاطدثمازاث وجدفلها مً زالٌ حِمُم زلت اإلاظدثمٍس

 .اإلادلُت والحد مً هسوب زئوض ألامىاٌ الىهىُت للخازج

 ُلى مدازبت الخـسفاث غحر اإلالبىلت طىاء واهذ في الجاهب اإلاادي ؤو ؤلادازي ؤو ألازالقي الِمل. 

 زوائص  حىهمت الشسواث: 2.2

 :(23)جسجىص خىهمت الؼسواث ُلى زالر زواثص 

 :ؤي كمان الالتزام الظلىوي مً زالٌ الظلىن ألاخالقي: 1.2.2

 الحمُدة. باألزالكُاث الالتزام 

 لظلىن اإلانهي السػُدلىاُد االالتزام ب. 

 الخىاشن في جدلُم مـالح وافت ألاهساف اإلاسجبوت باإلايؼإة.  

 .الؼفافُت ُىد ُسق اإلاِلىماث اإلاالُت 

 .اللُام باإلاظاولُت الاحخماُُت والحفاي ُلى بِئت الِمل 

 ت في هجاح اإلايؼإة مً زالٌ:جفُِل ؤدواز ؤصحاب اإلاـالحالسكابت واإلاظاءلت:  2.2.2

  ُامت مثل هُئت طىق اإلااٌ، مـلحت الؼسواث، البىزؿت والبىً اإلاسهصي في خالت البىىن.ؤهساف زكابُت 

  ؤهساف زكابُت مباػسة وجخمثل ؤطاطا في اإلاظاهمىن، مجلع ؤلادازة، لجىت اإلاساحِت، اإلاساحِىن الدازلُىن

 واإلاساحِىن الخازحُىن.
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 لتركىن.ؤهساف ؤزسي وهم اإلاىزدون، الِمالء، اإلاظتهليىن، اإلاىدُىن واإلا 

 :مً زالٌ إدازة اإلاخاطس: 3.2.2

 .وكّ هٌام إلدازة اإلاساهس 

 .ؤلافـاح وجىؿُل اإلاساهس بلى اإلاظخسدمحن وؤصحاب اإلاـلحت 

 . مبادئ جطبيم حىهمت الشسواث ومحدداتها3

  :مبادئ جطبيم حىهمت الشسواث 1.3

خم جوبُم خىهمت الؼسواث وفم طذ مبادت جىؿلذ بلحها مىٌمت الخِاون الا   كخـادي والخىمُت وجخمثل فُما ًلي:ٍو

مً زالٌ الخددًد الىاضح لخىشَّ اإلاظاولُاث بحن ضمان وجىد ؤطاض إلطاز فػال لحىهمت الشسواث:  1.1.3

 .(24)مسخلف الجهاث ؤلاػسافُت والخىٌُمُت واللاهىهُت

ٌ  حفظ حلىق ول اإلاظاهمين: 2.1.3 ُلى ُاثد فى ألازباح  وحؼمل هلل ملىُت ألاطهم وازخُاز مجلع ؤلادازة والحـى

 ومساحِت اللىاثم اإلاالُت وخم اإلاظاهمحن في اإلاؼازهت الفِالت في احخماُاث الجمُِت الِامت.

وحِنى اإلاظاواة بحن خملت ألاطهم دازل ول فئت ، وخلهم فى الدفاَ  اإلاظاواة في الخػامل بين جميؼ اإلاظاهمين: 3.1.3

ذ فى الجمُِت ال ِامت ُلى اللسازاث ألاطاطُت ، والاهاَل ُلى وافت اإلاِامالث مّ ؤُلاء ًُ خلىكهم اللاهىهُت والخـٍى

ً الخىفُرًحن.  مجلع ؤلادازة ؤو اإلادًٍس

م ًُ ؤي  :دوز ؤصحاب اإلاصلحت ؤو ألاطساف اإلاسجبطت بالشسهت 4.1.3 وحؼمل اخترام خلىكهم اللاهىهُت والخٍِى

لـد بإصحاب اإلاـالح البىىن والِاملحن اهتهان لخلً الحلىق وهرلً آلُاث مؼازهتهم الفِالت في السك ابت ُلى الؼسهت ٍو

 وخملت اإلاظدىداث واإلاىزدًً والِمالء.

وجدىاٌو ؤلافـاح ًُ اإلاِلىماث الهامت ودوز مساكب الحظاباث وؤلافـاح ًُ ملىُت اليظبت  ؤلافصاح والشفافيت: 5.1.3

خم ؤلافـاح ًُ ول جلً اإلاِلىماث الٌِمى مً ألاطهم وؤلافـاح اإلاخِلم بإُلاء مجلع ؤلادازة واإلادًس  ًٍ الخىفُرًحن ٍو

لت ُادلت بحن حمُّ اإلاظاهمحن وؤصحاب اإلاـالح فى الىكذ اإلاىاطب ودون جإزحر.   بوٍس

 وحؼمل هُيل مجلع ؤلادازة وواحباجه اللاهىهُت ، وهُفُت ازخُاز ؤُلاثه ومهامه  مظؤولياث مجلع ؤلادازة: 6.1.3

 .(25)ؤلادازة الخىفُرًت ألاطاطُت ودوزه في ؤلاػساف ُلى

ت الشسواث : مبادئ جطبيم حىهم11الشيل

 
خماد ُلى اإلاِلىماث الظابلت. اإلاصدز:  مً بُداد الباخثخحن بااُل

 :حىهمت الشسواث ألاطاطيت اإلاحدداث 2.3

خان مً اإلاددداث التي ًخىكف ُلحها مظخىي الجىدة والخوبُم الجُد لحىهمت الؼسواث   مىً جددًد مجمُى ٍو

 :(26)وهما
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بن وحىد مثل هره اإلاددداث ًلمً جىفُر اللىاهحن واللىاُد التي حظاُد ُلى خظً بدازة  اإلاحدداث الخازجيت: 1.2.3

 :الؼسهت وحؼمل

ِاث وؤلاحساءاث اإلاىٌمت لظىق الِمل  - اإلاىار الِام لالطدثماز اإلاىٌم لألوؼوت الاكخـادًت في الدولت مثل اللىاهحن والدؼَس

 .والؼسواث

ت وؤلافالض جىٌُم -  .اإلاىافظت ومىّ اإلامازطاث الاخخياٍز

الري ًىفس ألامىاٌ الالشمت للُام اإلاؼسوُاث وهفاءة ألاحهصة السكابُت في بخيام السكابت ُلى  هفاءة وحىد اللواَ اإلاالي  -

 .الؼسواث

 اإلاالُت.  وحىد بِم اإلااطظاث ذاجُت الخىٌُم مثل الجمُِاث اإلاهىُت والؼسواث الِاملت في طىق ألاوزاق -

ت - ت اإلاالُت الاطدثماٍز  .وحىد ماطظاث زاؿت باإلاهً الحسة واإلاياجب الاطدؼاٍز

 :وحؼملاإلاحدداث الداخليت:  2.2.3

 . اللىاُد والخِلُماث وألاطع التي جددد ؤطلىب وػيل اللسازاث دازل الؼسهت -

جىشَّ الظلواث واإلاهام بحن الجمُِت الِامت ومجلع ؤلادازة واإلادًس ًً الخىفُرًحن مً ؤحل جسفُف الخِازق بحن مـالح  -

 .هره ألاهساف

ادة الثلت في الاكخـاد الىهني -  .الحىهمت جادي في الجهاًت بلى ٍش

ادة وحِمُم طىق الِمل ُلى حِبئت اإلادزساث وزفّ مِدالث الاطدثماز -  .ٍش

ًال -  .ِمل ُلى كمان خلىق ألاكلُت وؿغاز اإلاظدثمٍس

 .همى اللواَ الخاؾ وزاؿت كدزجه الخىافظُت الِمل ُلى دُم وحصجُّ  -

ِها وجدلُم ألازباح - ل مؼاَز  .مظاُدة اإلاؼسوُاث في الحـٌى ُلى جمٍى

 .زلم فسؾ الِمل -

 : اإلاحدداث الداخليت والخازجيت لحىهمت الشسواث12الشيل 

 
ًاطحن غادز، مددداث الحىهمت ومِاًحرها، اإلااجمس الِلمي الدولي ُىإلات ؤلادازة في ُـس اإلاِسفت اإلاىِلد مً  مدمد اإلاصدز:

 .57، حامِت الجىان، هسابلع، لبىان، ؾ 1851دٌظمبر  57بلى  51

 آلياث حىهمت الشسواث في الخلليل مً الفظاد ؤلادازي واإلااليثالثا: 

الخللُل مً مؼيلت الفظاد ؤلادازي واإلاالي، وحِخمد في ذلً ُلى حملت مً  جلِب خىهمت الؼسواث دوزا هاما في  

 آلالُاث الدازلُت والخازحُت والتي جلخـها في ماًلي:
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 -لؼسواث ؤهمىذحااخىهمت  -فظاد ؤلادازي واإلااليمُياهحزماث الحد مً ال

 :لحىهمت الشسواث آلالياث الداخليت .1

 جخمثل آلالُاث الدازلُت لحىهمت الؼسواث في الِىاؿس الخالُت:  

 مجلع ؤلادازة:  1.1

واإلامازطحن ٌِدون مجلع ؤلادازة  نؤن الىاػوحن في مجاٌ خىهمت الؼسواث والباخثحHarianto و Singh ًرهس ول مً 

وذلً مً  ًدمي زؤض اإلااٌ اإلاظدثمس في الؼسهت مً طىء الاطخِماٌ مً كبل ؤلادازة، ههؤؤخظً ؤداة إلاساكبت طلىن ؤلادازة، بذ 

ن مجلع ؤلادازة اللىي ٌؼازن بفاُلُت في وكّ ؤا زالٌ ؿالخُاجه اللاهىهُت في حُِحن وبُفاء وميافإة ؤلادازة الِلُا. هم

لىم ؤدائها، وبالخالي بطتراجُجُت الؼسهت، ساكب طلىهها ٍو لدم الحىافص اإلاىاطبت لإلدازة، ٍو حٌُِم كُمت الؼسهت. وليي جيىن  ٍو

 ألاهدافاإلاىكف الري ًاهلها للِمل إلاـلحت الؼسهت، وفي ذاث الىكذ جإزر  هره اإلاجالع فِالت ًيبغي ؤن جيىن في

خباز، هما ًجب ؤن جمخلً الظلوت الالشمت إلامازطت ؤخيامها الخاؿت بُِدا ًُ الخدزالث  الاحخماُُت للؼسهت بِحن الُا

ؤداء الؼسهت وؤلافـاح  ػاوجها، وجلىم بازخُاز ؤلادازة الِلُا، فلال ًُ ؤلاػساف اإلاظخمس ُلى الظُاطُت والبحروكساهُت في

بِم اإلاسخـحن ُلى كسوزة ؤن جلاد ول ػسهت مً الؼسواث اإلاملىهت للدولت بمجلع  إهُدًُ ذلً. وفي هرا الظُاق ًإحي ج

ِمل إلاـلحت الؼسهت بدازة ىحه الؼسهت بجزاهت وخىمت َو  .(27)بؼفافُت ومظاولُت فِاٌ، ًمازض اللُادة ٍو

 :(28)وهي  زالر ميىهاثُلى مجلع ؤلادازة  ًجب ؤن ًخىفس  مىىهاث مجلع ؤلادازة: 1.1.1

مً زالٌ وحىد مجلع بدازة ًلٍ ومظخلل ووؼُى ٌِمل ُلى حٌُِم كُمت الؼسهت في ألاحل إلشساف اإلاظخلل: ا 1.1.1.1

ت مً ؤلازػاداث التي جىفسها مبادت خىهمت الؼسواث: ل، وللمان اطخلاللُت اإلاجلع هىان مجمُى  الوٍى

  ا ُلى ممازطت الخفىحر اإلاظخلل.وحىد ُدد واف مً ؤُلاء مجلع الغدازة غحر الخىفُرًحن ليي ًـبذ اإلاجلع كادز 

 .وحىد ػيل مً اطخلالٌ اللُادة في اإلاجلع واإلاخمثلت في شخـُت زثِع مجلع ؤلادازة 

  لاء اإلاؼازهحن في بدازة الؼسهت ُلى اهفساد لبدث ؤداء لاء الغحر الخىفُرًحن دون ألُا احخماَ مجلع ؤلادازة مّ ألُا

 الؼسهت.

  ُمله وزاؿت باليظبت لىُفُت ازخُاز ؤُلاء اإلاجلع الجدد.كُام مجلع ؤلادازة بىفظه بخددًد هسق 

ٌظاُد ؤلادازة ُلى الترهحز في ؤداء واحباتها وهي آلالُت التي جمىً ذوي  كدزة مجلع ؤلادازة غلى الخىافع: 2.1.1.1

ل اللاهىن ُلى اللدزة ألافلل ُلى اللُان بِمل ما، وؤن ًدل في اللُام به مدل ؤولئً ذوي اللدزة ألاكل، وال بد ؤن ٌِم

م البُّ بلى هسف زالث، وبازخـاز ًجب ؤن ًيىن  جىفحر اللدزة للمظاهمحن في اطدبداٌ ول مً مجلع ؤلادازة وؤلادازة ًُ هٍس

ال.  التهدًد باالطخدىاذ كاثما باُخبازه ؤخد مـادز الحث ُلى ألاداء، خُث ال ججمد ؤلادازة هٍى

مجلع ؤلادازة باإلاؼازهت في وكّ بطتراجُجُت لُلىم الشسهت: دوز مجلع ؤلادازة في وضؼ إطتراجيجيت  3.1.1.1

ماٌ السثِظُت التي جلىم بها الؼسهت، وهُفُت الترابى والخىاغم والخىافم بحن جلً  الؼسهت ًجب ؤن ًيىن ُلى فهم جام باأُل

خم ذلً مً زالٌ: ماٌ وهُفُت بدازتها، ٍو  ألُا

 :ماٌ التي جلىم الؼسهت ي هُفُت زلم محوحِن إطتراجيجيت ول وحدة مً الػمل زة جىافظُت في ول هاخُت مً ألُا

 باإلاىافظت فحها.

 :ماٌ التي ًيبغي للؼسهت ؤن جدزل فحها والىُفُت التي ًيبغي بها إلدازة الؼسهت ؤن  إطتراجيجيت الشسهت وحِني ألُا

 جدًس ذلً الِدد الىبحر مً وخداث الِمل.
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 طُت:والؼيل اإلاىالي ًلخف ميىهاث مجلع ؤلادازة ألاطا 

 : اإلاىىهاث ألاطاطيت إلاجلع ؤلادازة13الشيل 

 

، -دزاطت ملازهت-دوز خىهمت الؼسواث في مِالجت الفظاد اإلاالي وؤلادازي مدمد مـوفى طلمان، اإلاصدز:  

ت، مـس، 1الوبِت  .559، ؾ 1889، الداز الجامُِت، الاطىىدٍز

الخىحُه واإلاساكبت، ًلجإ بلى  مً اللُام بىاحباجه فيوليي ًخمىً مجلع ؤلادازة في الؼسهت  لجان مجلع ؤلادازة: 2.1.1

ت مً اللجان مً بحن ؤُلاثه مً  وجخمثل في: غحر الخىفُرًحن  جإلُف مجمُى

حِخبر لجان اإلاساحِت مً ؤهم اإلافاهُم الحدًثت في اإلاساحِت إلاا لها مً ؤهمُت في  لجىت اإلاساجػت )الخدكيم(: 1.2.1.1

س اإلاهىت، وهي بخدي اللجان  خم حؼىُلها مً ؤُلاء مجلع ؤلادازة غحر الخىفُرًحن جوٍى ُت اإلاىبثلت مً مجلع ؤلادازة ٍو الفُس

ُت  وتهدف بلى ؤلاػساف واإلاخابِت ُلى ؤداء اإلاساحّ الدازلي والخازجي وؤلاػساف ُلى بدازة اإلاساهس، فهي برلً جدُم مىكُى

ً الخىفُرًحن ُ ومـداكُت  لى الىفاء بمظاولُاتهم، هما ؤجها جلىي وجدُم دوز اإلادًٍسً بُداد اللىاثم اإلاالُت، وحظاُد اإلادًٍس

الخىفُرًحن وجدُم اطخلاللُت اإلاساحِحن وجدظً مً ؤُماٌ اإلاساحِت فلال ًُ ذلً حظاُد في بًجاد هَى مً السكابت مً كبل 

 . (29)اإلاظاهمحن ُلى ؤلادازة

الخُِِىاث في الؼسهت ووكّ اإلاِاًحر الخاؿت لىم هره اللجىت بىكّ الظُاطاث الخاؿت بج لجىت الخػييىاث: 2.2.1.1

بازخُاز ؤُلاء مجلع ؤلادازة وؤلادازة الِلُا، هما حِمل ُلى مساكبت وجلُُم مدي التزام الؼسهت بخوبُم مبادت خىهمت 

ٌ الؼسواث، والتي مً بُجها مبدؤ ؤلافـاح والؼفافُت بدُث حِمل مثال ُلى جىفحر كىىاث ليؼس اإلاِلىماث وبمياهُت الحـى 

 ُلحها مً هسف مظخسدمُه في الىكذ اإلاىاطب وبالخيلفت اإلاىاطبت.

اللجىت بىكّ الظُاطاث الخاؿت باإلايافأث في الؼسهت، وجلُُم ؤداء زثِع وؤُلاء  هرهجلىم  لجىت اإلايافأث: 3.2.11

س مدًسي اإلاظخل جب ؤن جخىافس في مجلع ؤلادازة، وهرلً ؤلادازة الِلُا، وحِمل ؤًلا ُلى بُداد الخوى والبرامج لخوٍى بل، ٍو

ؤُلاء هره اللجىت الاطخلاللُت الياملت، خُث ال جلل دزحت ؤهمُت الاطخلاللُت في هره اللجىت ًُ اللجىخحن الظابلخحن، 

ُت وخُادًت  .(31)وذلً ليي حظخوُّ اللُام باإلاهام اإلاىولت بلحها بمىكُى

ادة ًلىم اإلادكلىن الد الخدكيم الداخلي )اإلاساجػت الداخليت(: 2.1 ازلُىن مً زالٌ ألاوؼوت التي ًىفروجها بٍص

فحن الِاملحن في الؼسواث اإلاملىهت للدولت وجللُل مساهس الفظاد ؤلادازي واإلاالي . (31)اإلاـداكُت، الِدالت، جدظحن طلىن اإلاًى

فا خدًثا للخدكُم الدازلي ُلى الىIIAكدم مِهد اإلادكلحن الدازلُحن ) 5999وفي ػهس حىان مً طىت  "  دى الخالي:( حٍِس

ت بهدف بكافت كُمت للماطظت وجدظحن  الخدكُم الدازلي هى وؼان مظخلل ومىكىعي، ًلدم جإهُداث وزدماث اطدؼاٍز

ظاُد هرا اليؼان في جدلُم ؤهداف اإلااطظت مً زالٌ بجباَ ؤطلىب مجهجي مىٌم لخلُُم وجدظحن فِالُت  ُملُاتها. َو

  ُملُاث الحىهمت وبدازة اإلاساهس والسكابت ".
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لّظم الخدكُم الدازلي بلى زالزت ؤهىاَ  :(32)ٍو

لـد بهجدكيم مالي:  1.2.1 الفدف اليامل واإلاىٌم لللىاثم اإلاالُت والسجالث اإلاداطبُت والِملُاث اإلاخِللت بها  ٍو

ت واإلاخولباث ألازسي.  لخددًد مدي جوابلها للمبادت اإلاداطبُت اإلاخِازف ُلحها والظُاطاث ؤلاداٍز

وؼوت الدؼغُلُت ًخِلم بالحـٌى ُلى ؤدلت جدكُلُت وجلُُمها مً ؤحل جددًد مدي بذُان ألاجدكيم ؤلالتزام:  2.2.1

 واإلاالُت لللىاهحن واللىاُد والؼسون اإلادددة.

ؼحر بلى ُملُت الخدكُم التي  جدكيم حشغيلي: 3.2.1 ُفي، َو ولم ُلُه الخدكُم ؤلادازي، وجدكُم ألاداء، والخدكُم الًى ٍو

لـد به الفدف والخلُُم الؼام ُفت ؤو ليؼان مِحن. ٍو ل لِملُاث اإلاؼسوَ بهدف تهدف بلى جلُُم الِملُاث الدؼغُلُت لًى

بُالم ؤلادازة بذا واهذ الِملُاث اإلاسووت كد هفرث وفم الظُاطاث والخوى اإلاخِللت باألهداف، هما ًخلمً جلُُم مدي 

 هفاءة اطخغالٌ اإلاىازد اإلاخاخت.

دة ألجها جسدم ؤهساف  (H. Dana & R. Larry)ًسي ول مً  ُفت الخدكُم الدازلي جمثل بِئت بدثُت فٍس ا جمازض دوزا هاما ؤن ًو

ُفت الخدكُم  في ُملُت خىهمت الؼسواث مثل مجلع ؤلادازة ولجىت الخدكُم واإلادكم الخازجي، وفلال ًُ ذلً فةن ًو

الدازلي جسدم وجلُف كُمت للخاكِحن لحىهمت اإلااطظاث مثل ؤلادازة والىخداث الخىٌُمُت مثل ؤلادازة اإلاالُت وبدازة 

 .(33)ِملُاثجىىىلىحُا اإلاِلىماث وبدازة ال

 آلالياث الخازجيت لحىهمت الشسواث: .2

 ُت لحىهمت الؼسواث في الِىاؿس الخالُت:خازحجخمثل آلالُاث ال 

ًمثـل الخـدكُم الخـازجي اخـد ألازهـان اإلاهمـت اإلاـازسة فـي خىهمـت الؼـسواث هدُجت إلاا ًلىم بـه اإلاـدكم  الخدكيم الخازجي: 1.2

دالت  الخـازجي مـً بكـفاء الثلـت واإلاــداكُت ُلـى اإلاِلىمـاث اإلاداطـبُت وذلـً بةبداء زؤًه الفني اإلاداًد في مدي ؿدق ُو

ـس الري ًلىم بةُداده ومسفم باللىاثم اإلاالُت، لرا فةن دوز الخدكُم  اللىاثم اإلاالُت التي حِدها الؼسواث مً زـالٌ الخلٍس

ه ًدد مً الخِـازق بـحن اإلاظـاهمحن وادازة الؼـسهت، هما ؤهـه ًدـد الخازجي ٌِد حىهسي وفِاٌ فـي مجـاٌ خىهمت الؼسواث أله

ُـت  مـً مؼـيلت ُـدم جمازل اإلاِلىماث، لرا جسهص الاهخمـام ُلـى هـل مًـ اطخلاللُخه ومـدي التزامـه بمِـاًحر الخـدكُم اإلادل

ـت للؼـسهت الخاكــِت  والدولُت وبلىاُد الظلىن ألازالقي ومِاًحر زكابت الجىدة،وكىابى جلدًم الخدماث ت  وؤلاداٍز الاطدؼاٍز

 .(34)طىىاث 1بلى  9للخــدكُم، والالخــصام بــالخغُحر ؤلالصامــي للِمــل لــدي الؼــسهت الخاكــِت للخــدكُم بمــدة ال جخجاوش 

ؤخد حِد مىافظت طىق اإلاىخجاث ؤو الخدماث  مىافظت طىق اإلاىخجاث ؤو الخدماث وطىق الػمل ؤلادازي: 2.2

آلالُاث اإلاهمت لحىهمت الؼسواث، خُث ؤن هره اإلاىافظت تهدب طلىن ؤلادازة، وبساؿت بذا واهذ هىان طىق فِالت للِمل 

ؤلادازي لإلدازة الِلُا، وهرا ٌِني ؤن بدازة الؼسهت التي في خالت ؤلافالض طىف ًيىن له جإزحر س يء ُلى مظخلبل اإلادًس 

ددد ازخبازاث اإلاالثمت للخُِحن ؤهه ال ًخم بػغاٌ مىاكّ اإلاظاولُت مً ؤُلاء مجلع وؤُلاء مجلع ؤلادازة، بذ غالبا ما ج

ً جىفُرًحن طبم ؤن كادوا ػسواتهم بلى ؤلافالض ؤو الخـفُت  .(35)بدازة ؤو مدًٍس

بؼيل  غالبا ما حؼيل وهازس هره آلالُاث ُلى الخفاُالث التي ججسي بحن الفاُلحن الرًً ٌؼتروىن  الدشسيؼ واللىاهين: 3.2

ِاث ُلى الفاُلحن ألاطاطُحن في ُملُت الحىهمت لِع فُما ًخـل بدوزهم  مباػس في ُملُت الحىهمت، للد ؤزسث بِم الدؼَس

 . (36)ووًُفتهم في هره الِملُت بل ُلى هُفُت جفاُلهم مّ بِلهم

ادة الهُيلت في مما الػً فُه بن الاهدماحاث والاهدظاباث مً ألادواث الخل الاهدماجاث والاهدظاباث: 4.2 لُدًت إُل

ؼحر ول مً بلى وحىد الِدًد مً ألادبُاث وألادلت التي جدُم وحهت  ( John and Kedia) كواَ الؼسواث في ؤهداء الِالم،  َو

ىُت ُلى الىٌس التي جسي بن طبُل اإلاثاٌ( ، وبدوهه ال  الاهدظاب آلُت مهمت مً آلُاث الحىهمت )في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس



 

 

 -لؼسواث ؤهمىذحااخىهمت  -مُياهحزماث الحد مً الفظاد ؤلادازي واإلاالي

 

12 

غالبا ما ًخم الاطخغىاء ًُ زدماث ؤلادازاث ذاث ألاداء اإلاىسفم  لظُوسة ُلى طلىن ؤلادازة بؼيل فِاٌ، خُثًمىً ا

  ُملُت الاهدظاب ؤو الاهدماج. ُىدما جدـل

طبُل اإلاثاٌ كد اطخفادث مً هره آلالُت، وذلً  بلى بن الحيىمت الـِىُت ُلى OECD ؤما في الؼسواث اإلاملىهت للدولت فدؼحر

جبلى الدولت  مً الاطخلاللُت في اجساذ اللسازاث ومجها كسازاث الاهدظاب والاهدماج، ولىً ُواء هره الؼسواث كدزابِد ب

  .(35)مثل هره اللسازاث اإلاهمت التي جخسرها ؤلادازاث بداحت بلى ؤن جخإهد مً ُدم ؤلاكساز بدلىكها همالً لألطهم حساء

 خالصت: 

ت الىوالت مً بحن ٌِخبر جلازب اإلاـالح بحن ؤُلاء م  جلع ؤلادازة وماليي الؼسواث والري هخج ًُ ًهىز هٌٍس

ألاطباب ألاطاطُت التي ؤدث بلى بسوش ًاهسة الفظاد ؤلادازي واإلاالي في الدٌو اإلاخلدمت ومً زم اهدؼازها في الدٌو الىامُت لخىفس 

ت له مً حهت واوِدام ؤطالُب الحىم الساػد مً حهت ؤزسي  ُّ  .اإلاظبباث السثِظ

ودفّ جفص ي الفظاد ؤلادازي واإلاالي بلى البدث ًُ آلُاث للحد مً مساهسه واوِياطاجه الظلبُت وجإحي خىهمت  

س ؤداء اإلااطظاث، وكد  الؼسواث في ملدمت هره آلالُاث باُخباز ؤن الالتزام بخوبُم مبادئها ًادي بلى جدلُم الؼفافُت وجوٍى

 :جىؿلذ الدزاطت بلى الاطخيخاحاث الخالُت

 بر الفظاد ؤلادازي واإلاالي مً ؤزوس اإلاؼىالث التي حِاوي مً الؼسواثٌِخ. 

 بسوش اججاه دولي لخوبُم مباديء خىهمت الؼسواث باُخبازها آلُت جدىن كد الفظاد ؤلادازي واإلاالي. 

 ُد جمثل خىهمت الؼسواث ؤلاهاز الِام الري ًمىً مً زالله بدازة الؼسواث بيل ػفافُت وخماًت مظاز الؼسهت وجإه

 .ؿدكها ومـداكُتها

 حِخبر خىهمت الؼسواث مً ؤهم آلالُاث التي ؤُادث الثلت في البُاهاث للؼسواث وهمإهت ؤصحاب اإلاـالح اإلاخِازكت. 

 بن الالتزام بألُاث خىهمت الؼسواث ٌظاهم في الحد مً الفظاد ؤلادازي واإلاالي وزفّ هفاءة ؤداء الؼسواث. 

 خوبُم وذلً الزخالف الٌسوف الاكخـادًت والظُاطُت ليل دولتجدظم خىهمت الؼسواث باإلاسوهت في ال. 

 :ومً زالٌ ما جم الخىؿل بلُه مً اطخيخاحاث هلدم الخىؿُاث اإلاىالُت 

 ادة الىعي الاكخـادي والاحخماعي والدًني بحن ؤفساد  الللاء ُلى مظبباث الفظاد ؤلادازي واإلاالي مً زالٌ ٍش

  اإلاجخمّ.

 ص طُادة اللاهىن ومِا  .كبت ؿازمت للمخىزهحن في حساثم الفظاد ؤلادازي واإلااليحٍِص

 .بُواء خىهمت الؼسواث ؤهمُت ؤهبر للمان الظحر الحظً ليؼان اإلااطظت 

   :واإلاساجؼ الاحاالث
(

5
)- 

جلت اإلادلم الحلي للِلىم اللاهىهُت ، م2113 في جحجيم ؤداء الاكخصاد الػساقي بػد الػام ظاهسة الفظاد اإلاالي وؤلادازي ودوزهاخماد ج مدمد، ُباض ض مدمد ُلي، 

 .799، ؾ 1857 ،9الِدد  ، ولُت اللاهىن، حامِت بابل، الِساق،والظُاطُت
(

1
)- 

، مجلت الجزاهت والؼفافُت للبدىر والدزاطاث، هُئت ميافحخه الفظاد ؤلادازي: ؤطبابه، ؤثازه وطسق ميافحخه ودوز اإلاىظماث الػاإلايت والػسبيت فيطمس ُادٌ خظحن، 

 .518، ؾ 1859، 7جزاهت الِساق، الِدد ال
(

9
)- 

 www.nazaha.iq/search_web/edare/2.doc     :: مظاهسه وطبل مػالجخهالفظاد ؤلادازي واإلااليطِاد ُبد الفخاح مدمد، 
(

9
)- 

اق الاكخـادي هدى جىمُت اكخـادًت مظخدامت، الدوزة الظادطت اإلاىِلد زالٌ الفترة مىه الفظاد اإلاالي وؤلادازي: الىاكؼ وآلاثاز وطبل الحد دٌظمبر  55-9، مىخدي الٍس

1859:                                2013.pdf-content/uploads/2015/05/Corruption-http://www.riyadhef.com/wp 
(

1
)- 

 :        1859، الفظاد ؤلادازي واإلاالي وؤثازه الظلبيت غلى مؤطظاث الدولت الػساكيت وطبل مػالجخهفاهمت ُبد حىاد، 

http://www.tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=21 
(

7
)- 

ت والاكخـادًت،-دزاطت اطخطالغيت لػيىت مخخازة في محافظت الدًىاهيت–جحليل صىز وؤطباب الفظاد اإلاالي و ؤلادازي طىس ُبىد،  ُلي  ، مجلت اللادطُت للِلىم ؤلاداٍز

 . 515، ؾ 1858، 5، الِدد51اإلاجلد  ولُت ؤلادازة والاكخـاد، حامِت اللادطُت، الِساق،
(

7
)- 

ىت، وؿاف ُخُ ت للِىإلات والظُاطاث الاكخـادًت، الىكاًت مً الفظاد اإلاالي وؤلادازي مً مىظىز الفىس ؤلاطالميلت، هسدودي ؿبًر لِىإلات مسبر ا، اإلاجلت الجصاثٍس

 .199، ؾ1857، 7الِدد  ، الجصاثس،9، حامِت الجصاثسوالظُاطاث الاكخـادًت

http://www.nazaha.iq/search_web/edare/2.doc
http://www.riyadhef.com/wp-content/uploads/2015/05/Corruption-2013.pdf
http://www.tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=21
http://www.tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=21


 

 
13 

 -لؼسواث ؤهمىذحااخىهمت  -فظاد ؤلادازي واإلااليمُياهحزماث الحد مً ال

(
8

)- 
 .799خماد ج مدمد، ُباض ض مدمد ُلي، مسحّ طبم ذهسه، ؾ 

(
9

)- 
  ت:  ـت مجاهُــــــــ، اطدؼازاث كاهىهُاد اإلاالي وؤلادازي ـــــــــكاهىوي ودزاطت حىل الفظ بحث

    https://www.mohamah.net/law/الفظاد-اإلاا- ٌ  /دزاطت-وبدث-كاهىوي-زاثد-خى
(

58
)- 

 .17، مسحّ طبم ذهسه، ؾ دازي: الىاكؼ وآلاثاز وطبل الحد مىهالفظاد اإلاالي وؤلا 
(

55
)- 

دز،  ، اإلااجمس الدولي خٌى بؿالح الىٌام اإلاـسفي الفظاد ؤلادازي واإلاالي في اللطاع اإلاالي واإلاصسفي الجصائسي وؤطاليب ميافحخههـخىغ ُـاػىز، ڤىزًٍ خاج كٍى

لىم الدظُحر، حامِت كاؿدي مسباح، وزكلت، ؾ ؾ 1888مازض  51و55د ًىمي الجصاثسي في ًل الخوىزاث الِاإلاُت الساهىت اإلاىِل  .1-9، ولُت الِلىم الاكخـادًت ُو
(

51
)- 

لياث حىهمت الشسواث في السكابت غلى جياليف اإلاظٔىوليت الا ُالء حمُل مىى الصخُم، 
ٓ
مجلت  ،جخماغيت دزاطت جطبيليت في غيىت مً اإلاصازف الػساكيت الخاصتدوز ا

ت والاكخـادًت،اللادطُ  .518، ؾ1851، 5، الِدد 57اإلاجلد  ولُت ؤلادازة والاكخـاد، حامِت اللادطُت، الِساق، ت للِلىم ؤلاداٍز
(

59
)- 

ت، مـس، 1، الوبِت-دزاطت ملازهت-دوز حىهمت الشسواث في مػالجت الفظاد اإلاالي وؤلادازي مدمد مـوفى طلمان،   .51، ؾ 1889، الداز الجامُِت، الاطىىدٍز
(

59
)- 

 .51، ؾ 1888، مِهد ؤبدار الظُاطاث الاكخـادًت الفلظوُني، زام هللا، فلظوحن، مازض حػصيص حىهمت الشسواث في فلظطينُدهان كباحت وآزسون، 
(

51
)- 

ًىطف ُبد هللا الحُازي ُمس 
 ،

، مت اإلادزجت في طىق غمان اإلااليؤثس جطبيم مبادئ حىهمت الشسواث في حػصيص مىثىكيت الخلازيس الصادزة غً الشسواث الصىاغيت اإلاظاه

ماٌ،  .59-51، ؾ ؾ 1857مرهسة ماحظخحر، ولُت ألُا
  

(
57

)- 
 .518ُالء حمُل مىى الصخُم، اإلاسحّ طبم ذهسه، ؾ 

(
57

)- 
 .11 -19 ، داز ؿفاء، ُمان، ألازدن، ؾ ؾالحىهمت اإلاؤطظيت وألاداء اإلاالي الاطتراجيجي للمصازفُالء فسخان هالب، بًمان ػُدان اإلاؼهداوي، 

(
58

)- 
اق  .197، حامِت اإلاىـىزة، اإلاىـىزة، مـس، ؾ 1887، إدازة محافظ ألاوزاق اإلااليت في ظل حىهمت الشسواثمدمد الصحاث،  ،هٌحر ٍز

(
59

)- 
ى،  زالد الخوُب،  www.kantakji.com/media/1398/912.doc :9، ؾ -حالت الازدن ومصس-مفاهيم الحىهمت وجطبيلاتها ُـام كٍس

(
18

)- 
 pdf-2013-7-30-http://www.adccg.ae/Publications/Doc.12729       :1، مسهص ؤبى ًبي للحىهمت، ؤلامازاث، ؾ مصطلحاث ومفاهيمؤطاطُاث الحىهمت، 

(
15

)- 
ت، مـمساجػت الحظاباث وحىهمت الشسواث في بيئت ألاغمال الػسبيت والدوليت اإلاػاصسةُبد الىهاب هـس ُلي،  ،شحاجت الظُد شحاجت س، ، الداز الجامُِت، ؤلاطىىدٍز

 .59، ؾ 1887
(11)- 

 : 19-19، ؾ ؾ 1887، بجداد اإلاـازف الِسبُت، دوز مجلع ؤلادازةحـىهمـت الشـسهـاث و لا، ُدهان بً خُدز بً دزوَؽ

 http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/5خىهمت-الؼسواث.pdf 
(

19
)- 

ت، مـس، ؾجطبيلاث الحىهمت في اإلاصازف "الخجازب -اإلابادئ -اإلافاهيم "حىهمت الشسواثهازق ُبد الِاٌ،    .97ؾ  – 9، الداز الجامُِت، الاطىىدٍز
(

19
)- 

   :55ث الدولُت الخاؿت، اللاهسة، مـس، ؾ، مسهص اإلاؼسوُامىظمت الخػاون الاكخصادي والخىميت بشإن حىهمت الشسواثمبادئ 

https://www.cipearabia.org/files/pdf/Corporate_Governance/OECD_Principles_of_Corporate_Governance_2004.pdf 
(

11
)- 

، اإلااجمس الدولي خٌى بؿالح الىٌام اإلاـسفي الجصاثسي في ًل في البىىن الجصائسيت همدخل للسكابت واإلاظاءلت  الحىهمت مىالي لخلس ُبد السشاق، عجُلت مدمد، 

 .1الخوىزاث الِاإلاُت، مسحّ طبم ذهسه، ؾ 
(

17
)- 

ت الىُل الِسبُت، ،اإلاؤطظاث غاليت الجىدة الحىهمت السشيدة: فً إدازةمدمد مدمىد ؤبى الىـس،   .19-18، ؾ ؾ  2015هسة، مـس، اللا مجمُى
(

17
)- 

 www.nazaha.iq/search_web/muhasbe/2.doc: آلياث الحىهمت ودوزها في الحد مً الفظاد اإلاالي وؤلادازي في الشسواث اإلاملىهت للدولتُباض خمُد الخمُمي، 
(

18
)- 

 .557-559ن، مسحّ طبم ذهسه، ؾ ؾ مدمد مـوفى طلما
(

19
)-

ل، ، -دليل ميداوي مً البيئت الظػىدًت-دوز لجان اإلاساجػت هإحد آلياث الحىهمت في مىاجهت الفظاد اإلااليمدمىد زحب ٌع غىُم،   حامِت مجلت الخجازة والخمٍى

 .51-59ؾ ؾ ، 1859، 1الِدد هىوا، مـس، 
(

98
)- 

سة، الجصاثس، ىهمت الشسواثمحاضساث في حطفحر مدمد، ًىطف كاش ي،  لىم الدظُحر، حامِت الِلُد آهلي مدىد ؤولحاج، البٍى ت ُو ، ولُت الِلىم الاكخـادًت والخجاٍز

 .79-79، ؾ ؾ 1857-1857
(

95
)- 

 infotechaccountants.comhttps//:             :1859، دوز آلياث الحىهمت في ميافحت الفظاد اإلاالي، مدمىد ؤخمد خمىدة
(

91
)- 

ــلـي،  ت، الخدكيم الداخلي هإحد ؤهم آلالياث في هظام الحىهمت ودوزه في السفؼ مً جىدة ألاداء في اإلاؤطظت، ُـمـس ػٍس حامِت كاؿدي مجلت ؤداء اإلااطظاث الجصاثٍس

 .517، ؾ 1851، 87الِدد مسباح، وزكلت، الجصاثس، 
(

99
)- 

 .517هفظه، ؾ 
(

99
)- 

ت، اليىفت، الِساق، اإلاجلد دليل ملترح لجىت الخدكيم لدغم جىفير حىهمت الشسواث وآلياتهاسي ُبد الىهاب مدمد خظً، بؼ ، مجلت الغسي للِلىم الاكخـادًت وؤلاداٍز

 .155، ؾ 1851، 11، الِدد 8
(

91
)- 

طبخمبر  17ًىم  -اإلاداطبت في ُالم مخغحر –جمس ألاوادًمي واإلانهي الظىىي الخامع ، اإلاا دوز آلياث حىهمت الشسواث في ميافحت الفظاد اإلاالي وؤلادازي هجاة مدمد مسعي، 

 .51، ولُت الخجازة، حامِت اللاهسة، مـس، ؾ 1859
(

97
)- 

م هبني،  الخىمُت اإلاظخدامت، ، مجلت الاكخـاد والخىمُت، مسبر دوز حىهمت الشسواث في محازبت الفظاد اإلاالي وؤلادازي وجحليم الخىميت الاكخصادًتُلي فالق، مٍس

 .581، ؾ 1851، حىان 89حامِت اإلادًت، الجصاثس، الِدد 
(

97
)- 

 ُباض خمُد الخمُمي، مسحّ طبم ذهسه.
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