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ملخص: 
ت�سمن البحث درا�سة مفهوم الف�ساد وغ�سيل الأموال، وت�سليط ال�سوء على اأ�سباب ظهور 
بيانات  موؤ�رشاته، من خالل  قيا�ض  ال�سلبية، وطرق  واآثاره  الف�ساد  واأ�سكال  الف�ساد ومنوه، 
موؤ�رش مدركات الف�ساد- يف القطاع العام- يف جمموعة من الدول ذات القت�سادات اجليدة، 
ن�سبًا  الثاين  الق�سم  الف�ساد، وحقق  موؤ�رش مدركات  الأعلى يف  الن�سب  منها  ق�سم  التي حقق 
منخف�سة يف املوؤ�رش نف�سه خالل فرتة )2004 - 2013( ، فتم التو�سل اإىل وجود عالقة 
طردية بني موؤ�رش مدركات الف�ساد وحجم القت�ساد الر�سمي يف الدول املدرو�سة؛ بالإ�سافة 
اإىل ا�ستمرار ارتفاع املمار�سات الفا�سدة املولدة للدخول غري ال�رشعية.وتو�سل الباحث اإىل 
�رشورة مراجعة الإجراءات املحلية الوقائية )كثافة التعليمات- عدد الإجراءات- �رشائب 
مرتفعة- ...( ، لتالئم الغر�ض يف تقلي�ض حجم الف�ساد يف القطاع العام، مثلما فعلت دول: 
)نيوزيلندا – �سوي�رشا- الدمنارك – فنلندا( ، ولأن تطبيق اإتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
الف�ساد واملعاهدات الدولية يف مكافحة غ�سيل الأموال؛ ف�سلت يف حتقيق الهدف يف البالد 
املدرو�سة: مثل )اليونان – اإيطاليا- رو�سيا – ال�سني( ، وبالتايل، يجب على �سانعي القرار 

ال�ستفادة من جتارب الدول التي جنحت يف التعامل مع هذه الظاهرة.
الكلمات املفتاحية: الف�ساد، غ�سيل الأموال، تهرب �رشيبي، مكافحة الف�ساد.
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The Correlation between Corruption and Economy: 
A Study on Sample of Countries

Abstract: 

The paper is a study of the concept of corruption and money laundry and 
to shed light on their causes, growth, forms, negative effects, and methods 
of measuring indicators through the Corruption Perceptions Index data 
(Corruption in Public Sector) in a group of successful economies.Corruption 
Perception Index is high in some countries and low in others.The period 
between 2004 and 2013) showed positive correlation between the CPI and 
GDP in some countries that the article investigated, but in others there is 
a continuation of rising in corrupt practices of illegal entry.It was figured 
out that countries must review the actions of preventive laws (Intensity of 
Regulation- procedures, Time, Cost- Tax and Social Security Contribution 
Burdens) to reduce corruption in the public sector.This has been done in New 
Zealand, Switzerland, Denmark and Finland.There is no point in following 
the United Nations Convention against Corruption, and no feasibilities for 
international treaties in fighting against money laundering since it failed to 
achieve the target in the country studied: (Greece, Italy, Russia, and China) 
; therefore, decision- makers should take the advantage of the experiences of 
countries that have succeeded in dealing with this phenomenon.

Keywords: Corruption, money laundering, tax evasion, anti- corruption.
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مقدمة:
يعّد الف�ساد ظاهرة قدمية قدم الإن�سان، ووباء ذا اأبعاد اجتماعية واقت�سادية، يرتتب 
عليه نطاق وا�سع من الآثار ال�سارة يف املجتمعات كافة وبدرجات متفاوتة، فهو يقو�ض 
الدميقراطية و�سيادة القانون، ويبيح �رشاء الذمم وي�سارع يف تدهور نوعية احلياة، ويتيح 

ازدهار اجلرمية املنظمة والإرهاب، وغري ذلك من التهديدات اإىل ازدهار الأمن الب�رشي.
يظهر الف�ساد يف املجتمعات كافة عند غياب ال�سفافية والنزاهة، ويكرث يف املجتمعات 
التوازن  غياب  على  دلياًل  الف�ساد  ويعد  امل�ساءلة،  فيها  وتنعدم  الرقابة  فيها  ت�سعف  التي 
القدرة يف تطبيق  العام، و�سعف  القطاع  العاملني يف موؤ�س�سات  الالزمة لدى  القدرات  يف 

القوانني التي ت�سمن حتقيق ال�سفافية.
ول �سك يف اأن الف�ساد يولِّد دخوًل مرتفعة، من خالل ما ي�سمل من ن�ساطات وممار�سات 
التي ل  املمار�سات  العام، وغريها من  املال  الر�ساوى والحتيال واختال�ض  فا�سدة، مثل: 
احلكومات  يواجه  حتديًا  ت�سكل  الفا�سدة،  املمار�سات  تلك  اأ�سبحت  ح�رشها.حيث  ميكن 
واملجتمعات كافة، ملا لها من اآثار وخيمة يف اقت�سادات الدول النامية واملتقدمة؛ حيث 
املالية  املراكز  �سالمة  تهدد  باتت  التي  الأموال،  غ�سيل  قنوات  نحو  الدخول  هذه  اجتهت 

عامليًا؛ ملا لها من اآثار �سلبية يف اقت�سادات الدول النامية واملتقدمة.

1. أهمية البحث:
الإقت�ساد، من  الف�ساد من عبء كبري على  ي�سكله  البحث من خالل ما  اأهمية  تتجلى 
حيث الآثار ال�سلبية للف�ساد وما يتولد عنه من حتيز وظلم وبغ�ض وخرق القوانني وعمليات 
جتارب  من  والإ�ستفادة  ال�سرت�ساد  فيمكن  امل�رشوعة،  غري  الأموال  من  الناجت  ذلك  غ�سيل 

الدول املتقدمة يف طرق و�سع القوانني الفاعلة؛ نحو التخل�ض من هذه الظاهرة اخلبيثة.

2. أهداف البحث:
ال�سلبية يف  ♦ حتديد الأ�سباب الكامنة وراء منو ظاهرة الف�ساد وانت�سارها، واآثارها 

القت�ساد، بالإ�سافة اإىل طرق قيا�ض الف�ساد و�سبل مكافحته.
مواجهتها  ♦ واأ�ساليب  الأموال،  غ�سيل  واأ�ساليب  الأموال،  غ�سيل  ظاهرة  اإىل  التعرف 

و�سبلها.
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3. مشكلة البحث:
البالد  ثروات  ا�ستنزاف  اإىل  يوؤدي  الذي  الف�ساد ومنوه،  تزايد  البحث من  م�سكلة  تنبع 
وهروب روؤو�ض الأموال، اإ�سافة اإىل تقوي�ض قدرة احلكومات على تقدمي اخلدمات والواجبات 
الرئي�سة يف القطاع العام بكفاءة عالية، فاأ�سبح الف�ساد م�سدر دخل غري �رشعي للعاملني 
الف�ساد- ي�سلك  اأخذ-  الأداء القت�سادي؛ حيث  العام، واأ�سهم بدوره يف تدهور  القطاع  يف 
طريق  عن  وذلك  جديد،  من  الر�سمي  القت�ساد  يف  والندماج  للعودة  م�رشوعة  غري  طرقًا 

عمليات غ�سيل الأموال للدخول غري امل�رشوعة.
وباعتبار اأن الف�ساد عقبة كربى يف طريق التنمية وتخفيف حدة الفقر والبطالة، لذلك 
تكافل املجتمع الدويل من خالل عقد التفاقيات ملكافحة الف�ساد، اإ�سافة اإىل و�سع بع�ض 

الدول احللول الوقائية.وعليه ميكن حتديد م�سكلة الدرا�سة احلالية: 
ما العالقة بني الف�صاد واالقت�صاد الر�صمي؟ وماتف�صري هذه العالقة؟ 

4. دراسات سابقة: 
5 - 1 درا�سة اأحمد عدنان دهام )2012(، بعنوان ”اأثر الف�ساد يف النمو القت�سادي 

ل�سنوات خمتارة”
اهتمت الدرا�سة ال�سابقة يف تق�سي اأثر الف�ساد يف ظل تباين موؤ�س�سات البلدان، بالتطبيق 
على بلدان العامل التي توافرت عنها بيانات لزمة لإجراء التحليل، تو�سلت الدرا�سة ال�سابقة 
اإىل اأن الف�ساد يوؤثر �سلبًا يف النمو القت�سادي، وهذا التاأثري يتباين من بلد اإىل اآخر، تبعًا 

لتباين نوعية املوؤ�س�سات.
 اتفقت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سة ال�سابقة يف تعريف مفهوم الف�ساد واأ�سبابه واآثاره، 
ولكن تناولت الدرا�سة احلالية، درا�سة اأ�سباب انت�سار الف�ساد وطرق قيا�ض موؤ�رشات الف�ساد، 
ال�سابقة على توفيق  الدرا�سة  اقت�رشت  الر�سمي، يف حني  الف�ساد والقت�ساد  والعالقة بني 

معادلة انحدار يكون فيها النمو القت�سادي دالة يف موؤ�رش الف�ساد.
)Schneider - 2008(، بعنوان:  2 درا�سة   - 5

Shadow Economies and Corruption all Over the World: Empirical Re-

 sults for )1999- 2003(

)اقت�ساد الظل والف�ساد يف العامل – نتائج جتريبية عن الفرتة 1999 - 2003(
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ونا�سئة  متقدمة  دول  يف  اخلفي  القت�ساد  حجم  تق�سي  اإىل  ال�سابقة  الدرا�سة  هدفت 
ونامية خمتارة من قارات عدة، يف فرتة خمتارة، ودر�ست العالقة بني القت�ساد الر�سمي 
ال�رشيبي،  العبء  موؤ�رشاتها:  يف  اخلفي  القت�ساد  ارتفاع  واأ�سباب  اخلفي،  والقت�ساد 

وال�سمان الإجتماعي، بالإ�سافة اإىل الف�ساد يف الدول املذكورة بطريقة ال�ستبانة.
تناولت  ولكن  الف�ساد،  تف�سي  اأ�سباب  ال�سابقة  الدرا�سة  من  احلالية  الدرا�سة  واأخذت 
الدرا�سة احلالية درا�سة العالقة بني موؤ�رش مدركات الف�ساد وعالقتها بالقت�ساد الر�سمي، 

يف حني تناولت تقدير حجم القت�ساد اخلفي يف دول عدة.
5 - 3 درا�سة نور �صدهان عداي )2011( بعنوان »الف�ساد واأثره على القت�ساد العام”
تناولت الدرا�سة ال�سابقة درا�سة اأ�سكال الف�ساد الإداري واجلهات امل�سوؤولة عن مكافحة 
مكافحة  �رشورة  اإىل  وتو�سلت  عامليا،  القت�سادي  الف�ساد  درا�سة  اىل  بالإ�سافة  الف�ساد 
الف�ساد باأ�سكاله يف دولة العراق من خالل تفعيل دور ال�سلطات امل�سوؤولة عن ذلك من خالل 

دور املفت�ض العام.
اأخذت الدرا�سة احلالية من الدرا�سة ال�سابقة اأ�سكال الف�ساد ومظاهره، واكتفت الدرا�سة 
ال�سابقة يف ذكر الآثار ال�سلبية للف�ساد الإدراي والقت�سادي يف القت�ساد الر�سمي، يف حني 
تناولت الدرا�سة احلالية درا�سة العالقة بني الف�ساد والقت�ساد ودرا�سة اأ�سباب تلك العالقة.

5 - 4 درا�سة عبد احلميد ال�صباغ )2014( بعنوان ”العالقة بني القت�ساد الر�سمي 
والقت�ساد اخلفي”

تناولت الدرا�سة ال�سابقة التعريف بالقت�ساد اخلفي واأ�سباب ظهوره ومنّوه، و تقدير 
حجم القت�ساد يف عينة من الدول، وتو�سلت الدرا�سة اإىل عالقة طردية بني القت�ساد اخلفي 

والقت�ساد الر�سمي.
حني  يف  امل�رشوع،  غري  الدخل  م�سادر  اأحد  الف�ساد  اأن  اإىل  ال�سابقة  الدرا�سة  اأ�سارت 

تناول البحث احلايل درا�سة العالقة بني الف�ساد والقت�ساد الر�سمي.

5. فرضيات البحث: 
�صيتم يف هذا البحث اختبار الفر�صية االآتية: 

وموؤ�رش  - الإجمايل  املحلي  الناجت  حجم  بني  معنوية  دللة  ذو  ارتباط  يوجد  ل 
مدركات )متييز( الف�ساد.
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6. منهجية البحث: 
للظاهرة  النظرية  الأ�س�ض  لتحديد  بحثه  يف  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  اتبع 
الكتب والدوريات والأبحاث املتعلقة باملو�سوع، وتناول درا�سة  اإىل  املدرو�سة، بالرجوع 
تطبيقية على البيانات الفعلية، للقوائم التقديرية ملوؤ�رش الف�ساد وحجم القت�ساد الر�سمي، 

من خالل قيا�ض قوة واجتاه الرتباط بينهما بالعتماد على برنامج .

7. احلدود الزمنية واملكانية:
احلدود الزمنية: يغطي البحث فرتة ع�رشة اأعوام من عام 2004 ولغاية 2013. ♦
احلدود املكانية: الدول )نيوزيلندا – و�سوي�رشا- والدمنارك – وفنلندا- واليونان–  ♦

واإيطاليا- ورو�سيا – وال�سني( واختريت الدول ذوات القت�سادات اجليدة؛ والتي حقق ق�سم 
منها الن�سب الأعلى يف موؤ�رش مدركات الف�ساد، وحقق الق�سم الآخر ن�سبًا منخف�سة.

8. مفهوم الفساد: 
مل ُتعرِّف الأمم املتحدة الف�ساد يف التفاقيات.اأما منظمة ال�سفافية الدولية فقد عرفته 
باأنه �سوء ا�ستخدام ال�سلطة العامة من اأجل حتقيق مكا�سب �سخ�سية.)موقع منظمة ال�سفافية 

الدولية، تاريخ الطالع 7/ 01/ 2015( 
من  ال�ستفادة  تتيح  التي  واملمار�سات  ال�سلوكيات  من  وا�سعًا  مدى  التعريف  ي�سمل 
املن�سب، والختال�ض والتما�ض الر�سوة، والبوح باملعلومات والقرارات قبل �سدورها، ف�ساًل 

عن ممار�سات �سانعي القرار ال�سادرة للنفع اخلا�ض.)دهام، 3، 2014( 
يعاب على التعريف ال�سابق اأنه مل يتطرق اإىل ف�ساد ال�سمري، وف�ساد الأخالق والف�ساد 
الإجتماعي...الخ، فالف�ساد طيف وا�سع.ي�سمل: تهريب املخدرات و�سناعة الأغذية والأدوية 

الفا�سدة وبيعها...الخ.
وقد ورد تعريف الف�ساد بح�سب تقرير جلنة ال�سفافية والنزاهة امل�رشية باأنه ”الأفعال 
للح�سول  حق  وجه  بدون  الأ�سخا�ض،  من  جمموعة  اأو  �سخ�ض  ممار�ستها  على  يقدم  التي 
على منافع ومزايا بطرق وو�سائل خمالفة ملا ن�ست عليه القوانني والت�رشيعات الوطنية”.
حيث ي�سمل التعريف املمار�سات الفا�سدة خارج القطاع العام.)تقرير وزارة الدولة للتنمية 

الدارية، 6، 2008( 
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ال�رشائب  من  والتهرب  والحتيال،  والر�سوة  الختال�ض  اأهمها:  عّدة  اأ�سكال  وللف�ساد 
والبتزاز وغ�سيل الأموال، بالإ�سافة اإىل ممار�سات عديدة ل ميكن ح�رشها.

9. األسباب الكامنة وراء انتشار الفساد: 
تختلف اأ�صباب انت�صار ظاهرة الف�صاد من دولة اإىل اأخرى، ولكن ميكن الداللة على 

اأهم تلك االأ�صباب، كما ياأتي: )�سنايدر، 2008، 5( 
اأعباء ال�رشائب والر�سوم على ال�رشكات، والتهرب من الكلفة العالية.. 1
اإىل . 2 توؤدي  املفرو�سة  والإجراءات  التعليمات؛  وكثافة  احلكومية  ال�سوابط  كرثة 

تف�سي الف�ساد.
عدم و�سوح بع�ض الت�رشيعات والقوانني النافذة؛ والغمو�ض والتباين يف تف�سريها . 3

وتطبيقها، مما يدفع موظفي القطاع العام اإىل ال�ستفادة يف اإخفاء احلقوق، ومنح المتيازات.
من . 4 املواطنني  لدى  الثقة  موؤ�رش  وهبوط  احلكومية  للموؤ�س�سات  الولء  انخفا�ض 

ناحية تخفي�ض ال�رشائب.
�سعف اأجهزة الرقابة يف الدولة وعدم ا�ستقالليتها.. 5
كثري من الأ�سخا�ض يو�سعون يف مكان يتاح لهم اأن يقبلوا الر�سوة مقابل الت�سرت . 6

على اأعمال غري م�رشوعة، فاملعاملة هي اأ�سا�سًا غري قانونية والأموال الناجتة عنها للطرفني 
غري م�رشوعة.

�سعف املرافق واخلدمات واملوؤ�س�سات العامة التي تخدم املواطنني وانح�سارها، . 7
مما ي�سجع التناف�ض بني العامة للح�سول عليها، عن طريق ممار�سة الوا�سطة واملح�سوبية 

واملحاباة والر�سوة.
بالإ�سافة اإىل انت�سار الفقر واجلهل ونق�ض املعرفة باحلقوق الفردية من جهة املواطن، 
كما اأن ل�سوء توزيع الرثوة الناجت عن التدين يف رواتب املوظفني؛ وارتفاع املعي�سة دافعًا 

معنويًا للموظف يف التفتي�ض عن مورد مايل اإ�سايف.

10. أشكال الفساد ومظاهره: )عداي، 2011، 19 - 20( 
امل�سوؤولني احلكوميني ملنا�سبهم  ا�ستغالل  واأبرزها  وتزايدت،  الف�ساد  اأ�سكال  تنوعت 
ونفوذهم من اأجل حتقيق مكا�سب مادية مرتفعة، عرب منحهم الت�سهيالت لرجال الأعمال، 
كاأن يتم تقدمي الئتمان من امل�سارف احلكومية بفوائد منخف�سة وبدون �سمانات لرجال 
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الأعمال؛ وذلك لقاء عوائد مادية كبرية، دون اأي م�سوؤولية عن ال�سداد.بالإ�سافة اإىل تقدمي 
خدمات للعاملني يف القطاع اخلا�ض من خالل منح خف�ض واإعفاءات �رشيبية؛ عرب �سل�سلة 
من ال�ستثناءات والحتيال على القوانني.ليبحث امل�سوؤولون الفا�سدون فيما بعد عن طرق 

لغ�سيل تلك الأموال الناجتة عن اأعمال الف�ساد.
الهيئة  القطاع العام و�صلوكياته: )موقع  الف�صاد يف  اأهم مظاهر  اإجمال  وميكن 

الوطنية العليا ملكافحة الف�صاد يف اليمن، تاريخ االطالع 01/ 01/ 2015( 
اأو . 1 عمل  تنفيذ  اأجل  من  اأخرى،  منافع  اأية  اأو  اأموال  على  احل�سول  وهي  الر�سوة: 

المتناع عن تنفيذه خمالفًة لالأ�سول.
اأن . 2 دون  ال�سخ�ض  لها  ينتمي  جهة،  اأو  فرد  ل�سالح  اأعمال  تنفيذ  هي  املح�سوبية: 

يكونوا م�ستحقني لها.
املحاباة: وهي تف�سيل جهة على اأخرى يف اخلدمة بغري حق للح�سول على م�سالح . 3
معينة.
الوا�سطة: التدخل ل�سالح فرد ما، اأو جماعة دون الإلتزام باأ�سول العمل والكفاءة . 4

الالزمة.مثل: تعيني �سخ�ض يف من�سب معني، لأ�سباب تتعلق بالقرابة رغم كونه غري كفوؤ 
اأو م�ستحق.

نهب املال العام: اأي احل�سول على اأموال الدولة والت�رشف بها، من غري وجه حق . 5
حتت م�سميات خمتلفة.

البتزاز: عرب احل�سول على اأموال من طرف معني يف املجتمع، مقابل تنفيذ م�سالح . 6
مرتبطة بوظيفة ال�سخ�ض املت�سف بالف�ساد.

11. اآلثار السلبية للفساد يف االقتصاد الرمسي: 
اقت�صادية  اآثاراً  الف�صاد يف املجتمعات ب�صكل �صلبي وبعدة طرق، ويرتك  يوؤثر 

واجتماعية وبيئية، وقد يكلف االأرواح.وفيما ياأتي اأهم االآثار االقت�صادية: 
انخفا�ض الإيرادات احلكومية نتيجة التهرب ال�رشيبي، مما يوؤدي اإىل انخفا�ض يف . 1

)Brennan ، 1985، 19(.الإنفاق العام وفر�ض �رشائب جديدة
نحو . 2 ما  بلد  يف  ال�سحيحة  املوارد  توجيه  خالل  من  الوطنية،  للرثوة  ا�ستنزاف 

اأكرب للفا�سدين واأ�سحاب امل�سالح، الأمر الذي  اأقل للمجتمع وربحية  م�ساريع ذات منفعة 
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يعزز الت�سخم يف الأ�سعار الناجت عن �سوء توزيع يف الرثوة.)موقع منظمة ال�سفافية الدولية، 
 )2015  /01  /7

يدفع الف�ساد ذوي املواهب التورط يف اجلرائم �سعيًا للربح الوافر، بدًل من امل�ساركة . 3
يف الأن�سطة الإنتاجية التي توؤدي للنفع العام.)�سعيد، 2005، 19( 

تعدى الف�ساد القطاع العام، حيث �رشب ال�رشكات اخلا�سة.كما حدث يف م�رشف . 4
)Baring Brothers( الربيطاين يف �سنغافورة؛ حيث اأعلن اإفال�سه، نتيجة ف�ساد مدير البنك 
من خالل ثقته مبوظف واحد، وال�سماح له بجني الأرباح املالية واإخفاء اخل�سائر الناجتة 

عن امل�ساربات املالية.)موقع الأ�سواق املالية، تاريخ الطالع 01/ 01/ 2015( 
يزيد من عمليات غ�سيل الأموال، لإزالة ال�سفة غري امل�رشوعة عن الأموال الناجتة . 5

عن الف�ساد، خ�سي�سًا يف الدول التي تتبع م�ساءلة �سارمة.
تن�سيط عمليات غ�سيل الأموال يف امل�سارف.. 6

بالإ�سافة اإىل الآثار القت�سادية فهناك اآثاٌر �سلبية اجتماعية )عبد املوىل، 1999، 
الأنانية،  قيم  وتنامي  البطالة،  م�سكلة  وتفاقم  الفقر،  انت�سار  مثل   ،  )252  -  251
والالمبالة، وانت�سار الدعارة والر�ساوى، واأ�سبح معيار الفرد الجتماعي هو املال بغ�ض 
النظر عن م�سدره، وظهر البغ�ض بني اأفراد املجتمع الواحد نتيجة املحاباة والو�ساطات 
اأدى  حيث   ،)14  ،2006 )مبارك،  البيئية  ال�سلبية  الآثار  اإىل  الر�سوة.اإ�سافة  والتما�ض 
البيئي، وانت�سار الأوبئة والأمرا�ض ب�سبب عدم تنفيذ دقيق مل�ساريع  التدهور  اإىل  الف�ساد 

ال�سحي. ال�رشف 

12. اجلهود واإلتفاقيات اإلقليمية والدولية: 
اإدراكا الأ�رشار ظاهرة الف�صاد اخلبيثة وتوخياً النت�صاره، بادرت الدول يف مواجهته 

بو�صع حلول فردية اإىل جانب االتفاقيات الدولية، نذكر اأهمها: 
1.13. منظمة ال�صفافية الدولية: )موقع منظمة ال�سفافية الدولية، تاريخ الطالع 
07/ 01/ 2015( هي موؤ�س�سة عاملية غري حكومية- ،مقرها يف برلني ولها وجود يف اكرث 
من 100 دولة- تاأ�س�ست يف اأملانيا عام 1993 من قبل )Peter Eigen( اأحد م�سوؤويل البنك 
الدويل ال�سابقني، وهي نتاج تعاون كبري من �سندوق النقد والبنك الدوليني.مهمتها وقف 
ال�سفافية وامل�ساءلة والنزاهة على جميع امل�ستويات ويف جميع قطاعات  الف�ساد، وتعزيز 
املجتمع.وهدفها العمل على مكافحة الف�ساد، ون�رش الوعي؛ من خالل اإ�سدار موؤ�رشات تقي�ض 

درجة الف�ساد يف البالد، ون�رش تقارير �سنوية عن الف�ساد العاملي.
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)موقع مكتب مكافحة املخدرات  الف�صاد:  2.13. اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة 
 2003 2015( انعقدت الإتفاقية يف املك�سيك عام   /01  /07 واجلرمية، تاريخ الطالع 
منع  اإىل  الرامية  التدابري  ترويج  اأجل  من   -  2005 يف  النفاذ  حيز  التفاقية  دخلت   -
الف�ساد وتدعيمها، ومكافحته ب�سورة اأكرث كفاءًة، والتعاون الدويل يف هذا ال�سبيل؛ وتعزيز 
النزاهة وامل�ساءلة والإدارة ال�سليمة، فتناولت منع غ�سيل الأموال الناجتة عن الف�ساد، وحّث 
الدول على اإن�ساء نظام رقابي على املوؤ�س�سات املالية وغري املالية، واإن�ساء واإحداث هيئة 
تتوىل منع الف�ساد، وزيادة املعارف املتعلقة مبنع الف�ساد، وحثَّت الدول على اعتماد نظم 
عادلة لتوظيف املدنيني يف القطاع العام، وو�سع تدابري لتجرمي املمار�سات الفا�سدة فيه، 

بالإ�سافة اإىل ال�سرت�ساد والتعاون بني الدول لال�ستفادة من التجارب واخلربات.

13. مؤشرات الفساد وطرق القياس: 
تقي�س املنظمات الدولية موؤ�رشات عديدة مرتبطة بالف�صاد، نذكر اأهمها: 

1.14. موؤ�رش دافعي الر�صوة: )بيان �سادر عن موقع منظمة ال�سفافية الدولية، 07/ 
01/ 2015( هو تقومي كبار الدول امل�سدرة؛ بناء على احتمال �رشكاتهم لدفع الر�ساوى يف 
اخلارج.حيث يجري ا�ستق�ساء عرب �سوؤال التنفيذيني يف ال�رشكات التجارية عن املمار�سات 

الفا�سدة لل�رشكات التابعة لها يف اخلارج يف القطاعات جميعها.
2.14. موؤ�رش منظمة ال�صفافية الدولية ملدركات الف�صاد: )بيان �سادر عن موقع 
منظمة ال�سفافية الدولية، تاريخ الطالع 07/ 01/ 2015( يعّرف على اأنه ذلك املوؤ�رش الذي 
يقوِّم الدول ويرتبها وفقًا لدرجة وجود الف�ساد- يف القطاع العام- بناًء على اإدراك رجال 
الأعمال واملحللني من جميع اأنحاء العامل وتقوميهم، مبا يف ذلك املتخ�س�سني واملراقبني 
املطلعني يف الدولة نف�سها.وهو موؤ�رش مركب يعتمد على بيانات ذات �سلة بالف�ساد، جمعت 

عن طريق ا�ستق�ساءات متخ�س�سة قامت بها موؤ�س�سات خمتلفة م�ستقلة.
3.14. بارومرت منظمة ال�صفافية الدولية للف�صاد العاملي: )بيان �سادر عن موقع 
منظمة ال�سفافية الدولية، تاريخ الطالع 07/ 01/ 2015( وهو ا�ستطالع راأي عام )عرب 
�سبكات ا�ستطالع الراأي مثل �سبكة WIN/ GIA( ؛ ي�ستعر�ض اآراء جمهور )البلد حمل البحث( 

حول الف�ساد واآثاره على حياتهم، مبا يف ذلك التجارب ال�سخ�سية مع الر�سوة.
بالإ�سافة اإىل التقرير العاملي ال�سامل عن الف�ساد، والذي يركز يف كل عام على درا�سة 

الف�ساد يف قطاع حيوي من قطاعات العمل يف الدولة.
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14. غسيل األموال.
15 - 1 تعريف غ�صيل االأموال.

اأو  م�رشوعة  غري  اأعمال  عن  ناجتة  اأموال  �سم  ها:  باأنَّ الأموال  غ�سيل  تعريف  ميكن 
ن�ساطات قذرة؛ اإىل اأموال اأخرى نظيفة لت�سبح باملجمل اأمواًل م�رشوعة من قبل امل�رّشع.

)اخلطيب، 2005، 234( 
تتعدد امل�سادر غري امل�رشوعة وتختلف من دولة لأخرى، ولكنها تتفق يف ن�ساطات: 
الن�سب، وال�رشقة، والختال�ض، وجرائم الختطاف، وجتارة الأ�سلحة، والجتار غري امل�رشوع 

باملخدرات، والف�ساد والر�سوة، والجتار يف الأع�ساء الب�رشية اإلخ....
15 - 2 مراحل عملية غ�صيل االأموال.

تتم عملية غ�سيل الأموال وفق مراحل عدة واأ�ساليب معقدة، تتطلب ا�ستخدام عدد من 
البلد.ومن  الأموال خارج  اأو حتويل  نقل  اإذا مت  وبخا�سة  وال�سخ�سيات،  والأعمال  القنوات 
اأ�ساليب الغ�سيل: �رشاء العقارات، والفواتري املزورة، وحمال املجوهرات واملعادن النفي�سة، 
والكازينوهات  القمار  و�سالت  ال�رشافة،  و�رشكات  املفل�سة،  ال�سغرية  ال�رشكات  و�رشاء 
الخ....، وتبني التقديرات اأن ن�سبة 50 - 70% من الأموال غري امل�رشوعة يتم غ�سيلها عرب 

امل�سارف يف جميع اأنحاء العامل.)عبد العظيم، 1997، 292( 
االآتية:  املراحل  ي�صلك  ولكن معظمها  ومراحلها،  االأموال  اأ�صاليب غ�صيل  تتعدد 

)جديع، 2010، 11 - 42( 
امل�سارف . 1 يف  ح�سابات  اأو  ح�ساب  لدى  الأموال  اإيداع  يتم  امل�رشف:  يف  الإيداع 

املحلية، واإجراء عمليات: من ا�ستثمار وحتويل للخارج و�رشاء اأ�سول مالية وغريها.
ح�سابات . 2 يف  وجتميعها  لأ�سخا�ض  حتويلها  خالل  من  الأموال  متويه  التمويه: 

�رشكات قائمة وغريها من العمليات التي ي�سعب تعقب اأثرها من قبل رجال القانون.
جتارية، . 3 وم�رشوعات  �رشكات  يف  وال�ستثمار  العودة  القت�ساد:  مع  الندماج 

ت�سبح  وهكذا  والأفراد،  الدولة  لدى  قانوين  م�رشوع  باأنه  التجاري  امل�رشوع  هذا  ويعرف 
الأموال نظيفة.

15 - 3 اأ�صباب �صيوع ظاهرة غ�صيل االأموال.
ظهرت ظاهرة غ�سيل الأموال لالأ�سباب نف�سها الناجت عنها القت�ساد اخلفي؛ وبالإ�سافة 

لأ�سباب عدة اأهمها: )جديع، مرجع �سبق ذكره( 
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على . 1 الدولة  من  تقييد  اأو  حظر  لأي  طبيعية  نتيجة  وهي  ال�سوداء:  ال�سوق  ظهور 
الن�ساط القت�سادي.

اأ�سهم يف نقل الأموال من دولة اإىل اأخرى من اأجل التحايل . 2 انت�سار العوملة: الذي 
على القوانني والإ�ستفادة من النفتاح القت�سادي.

ظهور البنك الإفرتا�سي وتطور الالإت�سالت واملعامالت امل�رشفية.. 3
تبني ال�رشية امل�رشفية واحل�سابات املرقمة.. 4

وغريها من الأ�سباب من تواطوؤ موظفي امل�سارف، وتواطوؤ �سانعي ال�سيا�سات التي 
على  لالجتار  والتحول  امل�رشوعة،  غري  الن�ساطات  يف  الأعمال  رجال  كبار  م�سالح  تخدم 

م�ستوى دويل.
15 - 4 االآثار ال�صلبية لعمليات غ�صيل االأموال يف االقت�صاد واملجتمع:

اآثار  على  القت�ساد- عالوة  �سلبية عديدة يف  اآثاٌر  الأموال  غ�سيل  ينتج عن عمليات 
القت�ساد اخلفي- يذكر اأهمها: )اخلطيب، مرجع �سبق ذكره( 

اختالل يف ن�سب ال�سيولة الالزمة ملواجهة ال�سحب املفاجئ على املدى الق�سري.. 1
ارتفاع . 2 مثل  الأموال:  لغ�سيل  اإ�ستخدامها  مت  قد  عدة  ن�ساطات  يف  التوازن  اختالل 

اأ�سعار العقارات، وما يتبعها من الأرا�سي الزراعية واملحا�سيل.
�سلبية اجتماعية، حيث  اآثاراً  ال�سلبية يف القت�ساد فهي تّخلف  الآثار  اإىل  بالإ�سافة 
وتفاقم  الإجتماعي،  الف�ساد  انت�سار  خالل  من  الر�سمي؛  القت�ساد  يف  جمدداً  لتوؤثر  تتطور 
والربح  ال�سيولة  عن  تبحث  الأموال  لغ�سيل  املقامة  امل�رشوعات  اأن  نتيجة  البطالة  م�سكلة 
ال�رشيع، والأهم من ذلك متركز اأموال كبرية باأيدي قّلة من الأفراد؛ ممن يعملون يف الجتار 

اأحيانا يف املخدرات وال�سالح والدعارة.
15 - 5 اجلهود الدولية واالإقليمية يف مواجهة عمليات غ�صيل االأموال:

اجتهت الدول يف العقدين الأخريين نحو مواجهة عمليات غ�سيل الأموال ملا لها من 
املجال،  هذا  الدولية يف  واللجان  والتو�سيات  املوؤمترات  العديد من  فانبثقت  �سلبية،  اآثار 

كان اأبرزها فيما ياأتي بح�سب الأهمية: 
15 - 5 - 1 اتفاقية االأمم املتحدة لعام 1988 اأو )اتفاقية فيينا( : )موقع الأمم 

املتحدة، تاريخ الطالع 04/ 08/ 2014(: 
تناولت الأمم املتحدة مكافحة الجتار غري امل�رشوع يف املخدرات واملوؤثرات العقلية، 
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عمليات  حجم  اإىل  ونبهت  واملجتمع،  القت�ساد  على  للمخدرات  ال�سلبية  الآثار  اإىل  فنبهت 
غ�سيل الأموال الناجتة عن الأن�سطة املتعلقة باملخدرات من زراعة واجتار وتعاطي.ون�ست 
1988 على جترمي غ�سيل الأموال وجتميد الأموال الناجتة عن الجتار غري  اتفاقية فيينا 

امل�رشوع يف املخدرات، والتعاون الدويل يف هذا املجال فعليًا.
15 - 5 - 2 جمموعة العمل املايل الدولية ملكافحة غ�صيل االأموال: )موقع جلنة 

العمل املالية، تاريخ الطالع 13/ 08/ 2014( 
ا�ستجابًة للقلق املتزايد ب�ساأن غ�سيل الأموال، اأُن�سئت جلنة العمل املعنية بالإجراءات 
مدينة  يف   G- 7 قمة  دول  بح�سور  فانعقدت   ،  )FATF( الأموال  بغ�سيل  املتعلقة  املالية 

باري�ض عام 1989.
ويف عام 1990، اأ�سدرت جلنة العمل املايل تقريراً يت�سمن ”التو�سيات الأربعني”، 
وكان هدفها توفري خطة �ساملة من الإجراءات الالزمة ملكافحة غ�سيل الأموال، كالتدابري 
عن  والإبالغ  بال�سجالت  والحتفاظ  بالعمالء  الواجبة  العناية  اإيالء  خالل  من  الوقائية 

العمليات امل�سبوهة وغريها.
الإرهاب،  متويل  مبكافحة  تتعلق  جديدة  تو�سيات  ت�سع  اأُ�سيفت   2001 اأيلول  ويف 

فغدت ع�سب اجلهود الدولية يف ”مكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب”.
تاريخ  املتحدة،  الأمم  موقع   )Palermo  :2000 بالريمو  اإتفاقية   3  -  5  -  15

الطالع 25/ 08/ 2014( 
املتحدة  الأمم  )اتفاقية  عنوان:  حتت  الإيطالية  بالرميو  مدينة  يف  اتفاقية  انعقدت 
اإن�ساء قاعدة بيانات دولية،  ، ن�ست على  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية( 
لقوانني  مناذج  واإعداد  الأموال،  غ�سيل  مكافحة  جمال  يف  والت�رشيعات  املعلومات  ت�سم 

مكافحة غ�سيل الأموال.
15 - 5 - 4 جمموعة اإيغمونت EGMONT( : موقع جمموعة اإيغمونت، تاريخ 

الطالع 04/ 07/ 2014( 
تاأ�س�ست عام 1995 وت�سم يف ع�سويتها 148 مكتبًا من وحدات ال�ستخبارات املالية 
يف جميع القارات، ويتج�سد دور املجموعة من خالل التعاون وتبادل اخلربات يف مكافحة 
غ�سيل الأموال بني الأع�ساء، وتبادل املعلومات حول العامل �سمن مبادئ و�رشوط خا�سة.

15.العالقة بني مؤشر مدركات الفساد والناتج احمللي اإلمجالي: 
10 درجات، تبداأ بال�سفر لت�سري اإىل م�ستوى عاٍل  يتكون موؤ�رش مدركات الف�ساد من 
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من الف�ساد، وتنتهي بالتدرج 10 الذي يعني م�ستوى منخف�سًا من الف�ساد.ومن اأجل توافق 
تزايد م�ستوى الف�ساد مع تزايد قراءات مقيا�ض الف�ساد امل�ستخدم؛ اأُجري تعديل على املوؤ�رش 
ت�سمن طرح التدرج يف مقيا�ض الف�ساد من10، ليدل التدرج املرتفع يف املوؤ�رش على م�ستوى 

مرتفع من الف�ساد.
الجدول )1( 

التطور الزمني للمؤشر مدركات تمييز الفساد في بلدان عينة البحث

موؤ�رش مدركات الف�صاد )التدرج يف االأرقام �صعوداً اأكرث ف�صاداً من 0 حتى 10( 

الدولة/ العام نيوزيلندا الدمنارك فنلندا �صوي�رشا اإيطاليا اليونان ال�صني رو�صيا

2004 0.4 0.5 0.3 0.9 5.2 5.7 6.8 7.6

2005 0.4 0.5 0.4 0.9 5.0 5.7 6.7 7.5

2006 0.4 0.5 0.4 0.9 5.1 5.6 6.5 7.7

2007 0.6 0.6 0.6 1.0 4.8 5.4 6.4 7.9

2008 0.7 0.7 1.0 1.0 5.2 5.3 6.4 7.8

2009 0.6 0.7 1.1 1.0 5.7 6.2 6.5 7.9

2010 0.7 0.7 0.8 1.3 6.1 6.5 6.4 7.6

2011 0.5 0.6 0.6 1.2 6.1 6.6 6.1 7.2

2012 1.0 1.0 1.0 1.5 5.8 6.4 6.0 7.2

2013 0.9 0.9 1.1 1.4 5.7 6.0 6.4 7.3

المصدر: البيانات من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات منظمة الشفافية الدولية.
www.transparency.org/ research/ cpi/ تاريخ االطالع 04/ 01/ 2015( 

الجدول )2( 
التطور الزمني لاقتصاد الرسمي في بلدان عينة البحث.

الناجت املحلي االإجمايل )باملليار دوالر – باالأ�صعار اجلارية( 

الدولة نيوزيلندا الدمنارك فنلندا �صوي�رشا اإيطاليا اليونان ال�صني رو�صيا

2004 103 245 189 374 1,736 228 1,932 591

2005 114 258 196 385 1,786 240 2,257 764

2006 110 274 208 405 1,873 262 2,713 990



158

حتليل العالقة بني الفساد واالقتصاد: 
دراسة في مجموعة من البلدان اخملتارة

د. عبد احلميد الصباغ
دهمان  أ. رائد 

الناجت املحلي االإجمايل )باملليار دوالر – باالأ�صعار اجلارية( 

الدولة نيوزيلندا الدمنارك فنلندا �صوي�رشا اإيطاليا اليونان ال�صني رو�صيا

2007 135 311 246 451 2,127 305 3,494 1,300

2008 131 344 272 524 2,307 342 4,522 1,661

2009 119 311 239 509 2,111 321 4,990 1,223

2010 143 313 237 551 2,055 294 5,931 1,525

2011 163 334 262 657 2,197 290 7,321 1,905

2012 171 315 247 631 2,013 249 8,229 2,017

2013 186 330 257 650 2,071 242 9,240 2,097

http:// data..الدولي البنك  موقع  بيانات  على  باالعتماد  الباحث  إعداد  من  البيانات  المصدر: 
albankaldawli.org/ indicator تاريخ االطالع 04/ 01/ 2015( ( 

يتم الك�سف عن العالقة بني الف�ساد والقت�ساد الر�سمي، يف اختبار الفر�سية القائلة: ل 
يوجد عالقة ارتباط ذات دللة معنوية بني حجم الناجت املحلي الإجمايل، وموؤ�رش مدركات 

الف�ساد.
ا�ستخدم الباحث برنامج SPSS، لدرا�سة عالقة الرتباط بني متو�سط الناجت املحلي 
الإجمايل لكل دولة لفرتة ع�رش �سنوات )2003 - 2013( ، مع متو�سط موؤ�رش الف�ساد لكل 
بلد يف الفرتة نف�سها، وجلاأ الباحث يف الختبار اإىل معامل الرتباط بري�سون، والتحليل من 

جانبني.
Correlations

CPI GDP

موؤ�رش مدركات الف�صاد

Pearson Correlation 1 .508**

 Sig.(2- tailed) 0.00

N 80 80

اإجمايل الناجت املحلي

Pearson Correlation .508** 1

 Sig.(2- tailed) 0.00

N 80 80

. )Correlation is significant at the 0.01 level )2- tailed.**
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اأن   Correlations ال�سكل  يف  اأعاله  الواردة  النتائج  من   نالحظ 
اأن هناك ارتباطًا  0.05، وهذا يدل على  tailed Significance = 0.000.2 وهو اقل من 
بني القت�ساد الر�سمي )حجم الناجت املحلي الإجمايل( والف�ساد؛ وهو ارتباط موجب متو�سط 

بدللة الرقم )0.508( .
ونقبل  معنوية،  دللة  ذات  عالقة  يوجد  ل  القائلة  العدم  فر�سية  نرف�ض  بالتايل 
الفر�سية البديلة القائلة بوجود عالقة وذات دللة معنوية بني القت�ساد الر�سمي والف�ساد 

وهذه العالقة طردية متو�سط الرتباط.
وميكن تف�سري هذا الرتباط املوجب بني الف�ساد والناجت املحلي الإجمايل، عرب الك�سف 
عن درجة مرونة ومالءمة القوانني من خالل املوؤ�رشات القت�سادية للبلدان املدرو�سة فيما 

يخ�ض اإجراءات ت�سجيل ن�ساط جتاري، واإجراءات بناء وت�سييد مبنى جتاري، فيما يلي: 
الجدول )3( 

المؤشرات االقتصادية المدروسة للبلدان عينة البحث عام 2013

موؤ�رش بدء الن�صاط التجاري* موؤ�رش ا�صتخراج تراخي�س البناء**

الدولة الف�صاد عدد 
االإجراءات

الوقت 
)اأيام( 

التكلفة )% من متو�صط 
الدخل القومي للفرد( 

عدد 
االإجراءات

الوقت 
)اأيام( 

التكلفة )%من متو�صط 
الدخل القومي للفرد( 

نيوزيلندا 0.9 1 0.5 0.4 10 93 0.6

الدمنارك 0.9 4 5.5 0.2 7 64 1.3

فنلندا 1.1 3 14 1 15 64 0.8

�سوي�رشا 1.4 6 18 2.1 11 154 0.7

اإيطاليا 5.7 6 6 16.5 10 233 3.7

اليونان 6 11 11 20.5 18 124 0.6

ال�سني 6.4 13 33 2.1 25 279 8.3

رو�سيا 7.3 8 18 2 32 285 3.1

http:// www. المصدر: البيانات من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات: موقع ممارسة األعمال
 )doingbusiness.org )29/ 12/ 2014

اأخذ )موؤ�رش بدء الن�صاط التجاري( لعام 2013. ●
الأعمال، من خالل قيا�ض  التجاري: �سعوبة بدء وتاأ�سي�ض  الن�ساط  يقي�ض موؤ�رش بدء 
ومتو�سطة  �سغرية  �رشكة  وت�سغيل  بتاأ�سي�ض  املتعّلقني  والتكلفة  والوقت  الإجراءات  عدد 
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احلجم ذات م�سوؤولية حمدودة.
ُق�صمت الدول املدرو�صة يف اجلدول )2( اإىل جمموعتني: 

-  – والدمنارك  و�سوي�رشا-   – )نيوزيلندا  ف�صاداً:  االأقل  الدول  االأوىل:  املجموعة 
ومدة  واحد(  )اإجراء  نيوزيلندا  يف  الن�ساط  لبدء  املفرو�سة  الإجراءات  عدد  .كان  وفنلندا( 
اإجنازه ن�سف اليوم؛ وبتكلفة 0.4% من متو�سط الدخل القومي للفرد، ويف فنلندا فر�ست 
للفرد،  القومي  الدخل  1% من متو�سط  وبتكلفة  يومًا؛   14 اإجرائها  اإجراءات؛ وزمن  ثالثة 
من   %0.2 وبتكلفة  اليوم؛  ون�سف  اأيام   5 اإجراءات خالل  اأربعة  الدمنارك  اإىل  بالإ�سافة 
متو�سط الدخل القومي للفرد، اأما يف �سوي�رشا �ستة اإجراءات؛ خالل 18 يومًا؛ وبتكلفة قدرها 

2.1% من متو�سط الدخل القومي للفرد.
وميكن اإجمال بيانات املجموعة الأوىل على النحو الآتي: عدد الإجراءات املفرو�سة  -

بني 1 والـ 6، وعدد الأيام من ن�سف يوم حتى 14 يومًا، اأما التكلفة بني 0.2 والـ 2.1 % 
من متو�سط الدخل القومي للفرد.حيث تدرج موؤ�رش الف�ساد يف الدول �سمن املجموعة الأوىل 

وذلك لرتفاع الأعباء.
-  – ورو�سيا  واإيطاليا-   – )اليونان  ف�صاداً:  االأكرث  الدول  الثانية:  املجموعة 

وال�سني( 
كان عدد الإجراءات املفرو�سة لبدء الن�ساط يف اإيطاليا �ستة اإجراءات ومدة تنفيذها 
اليونان  ويف  للفرد،  القومي  الدخل  متو�سط  من   %16.5 وبتكلفة  امل�رشوع؛  لبدء  اأيام   6
فر�ست اأحد ع�رش اإجراء؛ ملدة 11 يومًا؛ وبتكلفة 20.5% من متو�سط الدخل القومي للفرد، 
بالإ�سافة اإىل ال�سني ثالثة ع�رش اإجراء خالل 33 يومًا؛ وبتكلفة 2.1% من متو�سط الدخل 
من   %2 قدرها  وبتكلفة  يومًا؛   18 خالل  اإجراءات؛  ثمانية  رو�سيا  يف  اأما  للفرد،  القومي 

متو�سط الدخل القومي للفرد.
�سجلت دول املجموعة الثانية عدد الإجراءات لبدء الن�ساط بني 6 والـ 13 اإجراء،  -

وعدد الأيام من �ستة اأيام حتى 33 يومًا، اأما التكلفة بني 10.5 - 20.5 % من متو�سط 
الدخل القومي للفرد.

من  الدول  بني  وتباينها  الف�ساد  ظاهرة  وجود  التجاري-  الن�ساط  –بدء  موؤ�رش  ف�رش 
تدفع  التي  املرتفعة،  والتكاليف  الزمنية  الفرتة  وطول  الروتينية،  الإجراءات  ازدياد  حيث 
رجال الأعمال يف املبادرة اإىل دفع الر�سوة بخا�سة يف دول املجموعة الثانية؛ للتخل�ض 

من معوقات بدء امل�رشوع التجاري.
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واأُخذ اأي�صاً موؤ�رش ا�صتخراج تراخي�س البناء يف عام 2013 للمجموعتني. ●
-  – والدمنارك  و�سوي�رشا-   – )نيوزيلندا  ف�صاداً:  االأقل  الدول  االأوىل:  املجموعة 

الوقت  اأما  اإجراء،  و15   10 بني  الأربع  الدول  يف  املطلوبة  الإجراءات  .كانت  وفنلندا( 
امل�ستغرق فهو بني 93 و 154 يومًا، اأما بالن�سبة للتكلفة فرتاوحت بني 0.6 و 1.3% من 

متو�سط الدخل القومي للفرد.
-  – ورو�سيا   – واإيطاليا  )اليونان–  ف�صاداً:  االأكرث  الدول  الثانية:  املجموعة 

اأما الوقت  اإجراء،   32 10 و  وال�سني( .كان عدد الإجراءات املطلوبة يف الدول الأربع بني 
امل�ستغرق فهو بني 124 - 285 يومًا، اأما بالن�سبة للتكلفة فرتاوحت بني 0.6 - %8.3 
– املوؤ�رش  النخفا�ض يف تكلفة هذا  اليونان  للفرد.وقد �سجلت  القومي  الدخل  من متو�سط 

ا�ستخراج تراخي�ض بناء- كنوع من الت�سهيالت، والذي قابله ارتفاع يف املوؤ�رش ال�سابق.
وهذا املوؤ�رش –ا�ستخراج تراخي�ض البناء- يف�رش وجود الظاهرة وتباينها بني الدول 
من حيث ازدياد الإجراءات الروتينية، وطول الفرتة الزمنية والتكاليف املرتفعة، التي تدفع 

رجال الأعمال يف املبادرة اأي�سًا اإىل دفع الر�سوة للتخل�ض من تلك املعوقات.
والف�ساد، حيث  الر�سمي  القت�ساد  الطردية بني  العالقة  ال�سابقان  املوؤ�رشان  ف�رش  قد 
الأحيان  –معظم  الروتينية  الإجراءات  من  للتخل�ض  الر�سوة  دفع  اإىل  الأعمال  رجال  يلجُا 
الر�سمية  التكاليف  بع�ض  من  الر�سمية  التكاليف  من  للتخل�ض  والحتيال  للوقت-  قاتلة 

املرتفعة يف بع�ض الدول.

16.النتائج: 
اإن الت�سورات املتعلقة بوترية الف�ساد يف بلدان عينة البحث مل ت�سهد اأي حت�سن يف . 1

العقد الأخري، ويظهر ذلك جليًا يف ازدياد بيانات موؤ�رش مدركات متييز الف�ساد يف بلدان: 
)نيوزيلندا – و�سوي�رشا- والدمنارك – وفنلندا- واليونان– واإيطاليا- ورو�سيا – وال�سني( 

.
الرقم . 2 بدللة  القت�سادي  والنمو  الف�ساد  بني  اإيجابية  عالقة  وجود  من  بالرغم 

م�ستحقيها  لغري  الأعمال  رجال  يدفعها  اإ�سافية  �رشيبة  ُيعد  الف�ساد  فاإن   ،  )0.508(
اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  وثغراتها،  والت�رشيعات  القوانني  غمو�ض  من  وال�ستفادة  لالحتيال 

تخفي�ض الطاقة ال�رشيبية للمجتمع ككل.
البناء( . 3 تراخي�ض  ا�ستخراج  موؤ�رش  التجاري-  الن�ساط  بدء  )موؤ�رش  بيانات  ف�رشت 

من  الدول،  بني  وتباينها  والف�ساد  الر�سمي  القت�ساد  بني  الطردية  العالقة   ،2013 لعام 
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تدفع  التي  املرتفعة،  والتكاليف  الزمنية  الفرتة  وطول  الروتينية،  الإجراءات  ازدياد  حيث 
رجال الأعمال يف املبادرة اإىل دفع الر�سوة بخا�سة يف: )اليونان – واإيطاليا- ورو�سيا – 

وال�سني( ؛ للتخل�ض من تلك معوقات.
اإن الحتمالية املت�سورة لقيام الأفراد وال�رشكات يف بلدان عينة البحث، مبمار�سة . 4

الف�ساد ترتبط ارتباطًا وثيقًا باإدراك العاملني يف القطاع العام يف البالد للف�ساد املوجود 
خ�سي�سًا يف: )اليونان – واإيطاليا- ورو�سيا – وال�سني( .

اإن الأهمية املتزايدة جلذب ال�ستثمارات ووقف ا�ستنزاف الرثوات الوطنية، جتعل . 5
من حماربة الف�ساد حاجة ملحة على ال�سعيد العاملي نحو التنمية القت�سادية، ولكن ف�سلت 
اتفاقية الأمم املتحدة يف مكافحة الف�ساد يف البالد: مثل: )اليونان – واإيطاليا- ورو�سيا 

. – وال�سني( 
اأثبتت درا�سة �سابقة –بعنوان العالقة بني القت�ساد اخلفي والقت�ساد الر�سمي- . 6

وجود عالقة موجبة قوية بني القت�ساد اخلفي والقت�ساد الر�سمي حيث ذكرت اأن الف�ساد 
موؤ�رش  بني  املوجبة  العالقة  احلالية  الدرا�سة  واأثبتت  اخلفي،  القت�ساد  م�سادر  اأحد  هو 

مدركات الف�ساد والقت�ساد الر�سمي.

17.التوصيات: 
دعوة �سانعي القرار )خ�سي�سًا يف الدول النامية( اإىل توفري قدر كبري من ال�سفافية . 1

والو�سوح يف القوانني والت�رشيعات، والتخل�ض من الروتني والبريوقراطية؛ التي من �ساأنها 
احلد من انت�سار الف�ساد؛ ملا له من اآثار اقت�سادية واجتماعية �سلبية.

لتقليل الحتكاك املبا�رش . 2 الإلكرتونية،  التكنولوجيا وتعزيز مفهوم احلكومة  ن�رش 
بني امل�سوؤولني احلكوميني واملواطن.

مل�ستحقيها، . 3 احلوافز  ومنح  العام،  القطاع  يف  للعاملني  الكافية  الأجور  دفع 
معاقبة  بالف�ساد  اإدانته  تثبت  من  ومعاقبة  وامل�ساءلة؛  الرقابة  اأجهزة  تفعيل  وباملقابل 

�رشيعة.
املختلفة، . 4 الإعالم  و�سائل  خالل  من  الف�ساد؛  �سد  توعية  وحمالت  برامج  اإطالق 

عرب برامج وندوات متعددة من قبل كبار القت�ساديني، يتم فيها ت�سليط ال�سوء على الآثار 
ال�سلبية للف�ساد؛ �سواء اأكانت اقت�سادية اأم اجتماعية على الفرد واملجتمع.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
احلمدان �سعيد، �سيد جاب اهلل ال�سيد، 2005 - امل�ساحبات القت�سادية و الجتماعية . 1

جلرمية غ�سيل الأموال يف ظل حتولت العوملة. ورقة البحث الثالثة يف ندوة املجتمع 
والأمن، ال�سنة الرابعة، اجلل�سة الثالثة، كلية امللك فهد الأمنية، الريا�ض، �ض19. 

يف . 2 املعارف  من�ساأة  الأموال.  غ�سيل  عمليات  مكافحة   -  2005 �سمري،  اخلطيب 
الإ�سكندرية، م�رش، 234 �سفحة. 

دهام اأحمد عدنان، 2012 - اأثر الف�ساد يف النمو القت�سادي. جملة تنمية الرافدين، . 3
العدد 109، جملد 34، كلية الإدارة والقت�ساد، جامعة املو�سل، �ض 3. 

عبد العظيم حمدي، 1997 - غ�سيل الأموال يف م�رش والعامل. الطبعة الأوىل، اأكادميية . 4
ال�سادات للعلوم الإدارية، طنطا، م�رش، 292 �سفحة. 

وانعكا�ساتها . 5 الأموال  غ�سيل  عمليات   -  1999 �سوربجي،  �سيد  املوىل  عبد 
الأمنية  للدرا�سات  العربية  املجلة  والإجتماعية.  الإقت�سادية  املتغريات  على 
14، العدد28، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الريا�ض،  والتدريب، املجلد 

 .252 �ض251 - 
عداي نور �سدهان، عبد الكاظم داخل عجالن، 2011 - الف�ساد واأثره على القت�ساد . 6

ال�رشيبية،  ال�سيا�سة  ق�سم  القت�سادية/  الدائرة  املالية،  وزارة  من�سورات  العام. 
العراق، �ض19–20. 

الأموال على م�سادر . 7 تاأثري ظاهرة غ�سيل   - 2006 مبارك بالطة، عبد اهلل خبابة، 
�سيا�سات  حول:  الدويل  امللتقى  يف  بحث  ورقة  النامية.  الدول  اقت�ساديات  متويل 
ب�سكرة،  خي�رش  حممد  جامعة  واملوؤ�س�سات،  القت�ساديات  على  واأثرها  التمويل 

اجلزائر، �ض14. 

ثانياً- املراجع األجنبية: 
1. Brennan G; Buchanan J. , 1985- The reason of rules. Constitutional 

political economy. Cambridge University Press, Cambridge, Great 
Britain. P. 19. 
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2. Judae R. , 2010- Kuwaiti Law’s Vision of the Bank Money Laundering 
processes. Kuwaiti Law Journal, (1) 3,p. 11- 42. 

3. Schneider F. , 2008- Shadow Economies and Corruption all over the 
World: Empirical Results for 1999 to 2003. Forthcoming in International 
Journal of Social Economics, 35/ 9, September, P. 5. 

ثالثاً - املراجع اإللكرتونية: 

اأولويات العمل واآلياته. التقرير الثاين للجنة . 1 وزارة الدولة للتنمية الإدارية، 2008 - 
ال�سفافية والنزاهة امل�رشية، ن�سخة الكرتونية، �ض6. موقع مكتبة الإ�سكندرية: 

 http:// www. bibalex. org/ arf/ ar/ News/ )2015 /01 /01( تاريخ الطالع
TIC_Report2_v31. pdf

موقع الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد يف اليمن: . 2
 http:// www. snaccyemen. org/ index. php?ac=3&no=94&d_f=38&t_f=0

t=5&lang_in=Ar& تاريخ الطالع )01/ 01/ 2015( 

موقع الأ�سواق املالية: . 3
http:// www. icn. com/ ar/ rightnews/ 2012/ 08/ 09/ م�ساربات- الحتاد- 

الأوربي/ index. html تاريخ الطالع )01/ 01/ 2015( 
موقع منظمة ال�سفافية الدولية: . 4

http:// www. transparency. org/ whoweare
http:// www. transparency. org/ whoweare/ history

تاريخ الطالع07/ 01/ 2015( ( 
الر�ساوى . 5 دافعي  »موؤ�رش  بعنوان  الدولية  ال�سفافية  منظمة  موقع  عن  �سادر  بيان 

اأ�سئلة واأجوبة« ن�سخة الكرتونية: تاريخ الطالع07/ 01/ 2015( (   2006-
http:// archive. transparency. org/ content/ download/ 9700/ 67352/ file/ 
BPI_2006_Q&amp;A_Arabic. pdf

ن�سخة الكرتونية عن الوثيقة، موقع مكتب مكافحة املخدرات واجلرمية: . 6
 http:// www. unodc. org/ documents/ treaties/ UNCAC/ Publications/
Convention/ 08- 50024_A. pdf تاريخ الطالع 07/ 01/ 2015( ( 
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العاملي . 7 الف�ساد  »مقيا�ض  بعنوان  الدولية  ال�سفافية  منظمة  موقع  عن  �سادر  بيان 
اأ�سئلة متكررة« ن�سخة الكرتونية: تاريخ الطالع 07/ 01/ 2015( (   - 2013

http:// www. transparency. org/ files/ content/ pressrelease/ GCB2013_
FAQs_AR. pdf

امل�سدر موقع منظمة ال�سفافية الدولية: . 8
http:// www. transparency. org/ whoweare/ organisation/ faqs_on_cor-

ruption/ 9 تاريخ الطالع )7/ 01/ 2015( 

 موقع الأمم املتحدة- الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات: . 9
https:// www. incb. org/ incb/ en/ precursors/ 1988- convention. html

)تاريخ الطالع 04/ 08/ 2014( 
موقع جلنة العمل املالية http:// www. fatf- gafi. org تاريخ الطالع )13/ 08/ . 10

 )2014
موقع الأمم املتحدة: تاريخ الطالع )25/ 08/ 2014( . 11

 http:// www. unodc. org/ unodc/ en/ treaties/ CTOC/ index. html 

http:// www. egmontgroup. org تاريخ الطالع )04/ . 12 اإيغمونت  موقع جمموعة 
 )2014  /07

بيانات موؤ�رش مدركات الف�ساد، امل�سدر موقع منظمة ال�سفافية الدولية: . 13
تاريخ الطالع 04/ 01/ 2015( ( 

www. transparency. org/ research/ cpi/ 

بيانات الناجت املحلي الإجمايل، امل�سدر موقع البنك الدويل: . 14
تاريخ الطالع 04/ 01/ 2015( ( 

 http:// data. albankaldawli. org/ indicator

بيانات موؤ�رش بدء الن�ساط التجاري وموؤ�رش ا�ستخراج تراخي�ض البناء، امل�سدر موقع . 15
ممار�سة الأعمال: تاريخ الطالع )29/ 12/ 2014( 

http:// www. doingbusiness. org5


