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 املصريةالرياضية  نديةاألبعض ب الفساد واقع
 أ. د / كمال الدين عبد الرمحن درويش  *

 د/ معتز علي حسنأ.م.**     
 / أبواخلري عبد التواب طهأ    ***

 

 البحث :ومشكلة  مقدمة
مكافح  ابفستتتان م   مهورة  مصتتتر ابير ة  فى م ا  إطار استتتتراتة ة  فى 

اإلصالح اإلنارى واالقتصانى كمنخلة  بلحن م  ابفسان، وتصنةق  مصر على خال  
، وما واك ها م  إبتزامات ت اه ابنو  األطراف تتطلب اتخاذ  يض ات ابنوبة تفاقةاال 

 ر عنها نستتتتتتتتتتور وما قامت  ه م  تنا ةر وقائة  عاإل راءات بلحن م  ابفستتتتتتتتتان، 
رستتاء م انش ابيتتفافة  وابنزاا  وستتةان  2014 م  أ  تلتزم ابنوب   مكافح  ابفستتان واس

به  ابتى تيوق تحقةق ابتنمة  بماابقانو ، انطالقًا م  أ  ابفسان او ابيق   ابرئةسة  
م  آثار ستتتتتتتتتل ة  على إانار ابطاقات ابمتاح  وتقوةض قنرات ابحكومات على توفةر 

 (1:  4ابخنمات االساسة . )
وبقن اقتر  ابفستتتتتتتتان  ابنام االيتتتتتتتتتراكة  وحناا، ف اإلمتتتتتتتتاف  ابى أ  ابنام 

النارة  ابمابة ، ابحاكم  كانت تنةر ابيتتتتتتتركات مما ة يلها حقاًل خصتتتتتتت ًا بالنحرافات ا
ابمنةرو  مناصتتت هم م  أ   تحقةق أاناف خاصتتت   هم  اعت ار ابنوب   ةستتتت  حةث 

 ابتستر على ابفسان،و اى ابمابك ابوحةن وابقانر على تيوةض اذه ابخسائر 
 
 

 حلوا  امي  ، ابترةتامتةت وعتمتةتن كتلتة  ابتتر تةت  ، ابتترةتامتتةت  اإلنار  قتتستم  متفرغ أستتتتاذ *
  .األس ق

 ،  امي   ني سوةف.كلة  ابتر ة  ابرةامة ،  قسم اإلنار  ابرةامة  األستاذ ابمساعن** 
 مياو  منةر عام ابي اب وابرةام    ني سوةف بيئو  ابرةام  ابسا ق.*** 
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اختلفت االمور فى عن  نو  م  ابيابم  ين تحو   يمتتتتتتتتتها ابى ناام وبك  
االقتصتتتتتتتتتان ابحر وابذى ةركز على ابقطات ابخاو وتقلو نور ابقطات ابيام وتط ةق 
 رامج ابخصخص   ها، اال أنه ح مها م  نوب  ألخرى،    ر ما م  قطات ألخر ناخ  

                                               (31:  19) ابنوب  ابواحن . 
وابفستتتتان مو ون فى كاف  ابقطاعات، ابحكومة  منها وابخاصتتتت ، فهو مو ون 

قو  مسةطر  أو قو  احتكار على سلي  أو خنم  أو  بليخوفى أى تناةم ةكو  فةه 
 لمو  ابخنم  أو ابستتلي صتتاحب قرار، وتكو  اناك حرة  فى تحنةن األفران ابذة  ةستتت

 أو تمرةر ابقرار بفئ  نو  األخرى وقن ةتمم  مصطلح ابفسان محاور عنةن .
                                                           (5  :35  ) 

قن إتفقت آراء ابمهتمة   هذه ابااار  على أامة  ومتتتتا إطار م ستتتتستتتتى بو 
اب رض منتته مكتتافحتت  ابفستتتتتتتتتتان بتي ةتت  ابتنمةتت  ابمستتتتتتتتتتتتنامتت  وتيت ر ابحوكمتت  م  
ابمومتتتتوعات ابمهم  ب مةا ابم ستتتتستتتتات وتين أام آبة  في مكافح  ابفستتتتان وتيزةز 

ار    )م لس اإلنار ، اإلنابرقا  ، ومتا ي  تنفةذ االستتتتراتة ةات، وتحنةن األنوار بك  م
ابتنفةذة ، أصحاب ابمصابح(، عالو  على أامةتها في تأكةن ابيفافة  واإلفصاح ع  
ابميلومات ابمابة  وغةر ابمابة ، وكذبك تيزةز واةفتي ابتنقةق ابناخلي وابخار ى، 
وقن توصتتتتلت  يض ابنارستتتت  ابمةنانة  إبى أ  ناام ابحوكم  ابم ستتتتستتتتة  ةين ابحكم 

مكافح  ابفستتتتان، وتيزةز ابرقا  ، وح  ابميتتتتاك  ابمتيارمتتتت  بكاف  األطراف ابستتتتلةم ب
 (3:  8وأصحاب ابمصابح. )

على  هم ابم ستتتتتستتتتتات ابرةامتتتتت  واطالع موخ راتهة  وم  خال  عم  اب احث
ةر وتقار واستتتتتتراتة ة  مصتتتتتر بمكافح  ابفستتتتتان ابينةن م  اال حات وابرستتتتتائ  ابيلمة  

وابتى تومح اهور ابفسان  ابم سسات ابرةامة  اب هات ابرقا ة  بألننة  ابرةامة  
 ابنوب وم  اذا ابمنطلق وفى ا  إران  عام  واألننة  ابرةامة  على و ه ابخصوو 

ابيقون االخةر  تهةم  علةها ابمصتتابح  ابفستتان، وحةث أصتت حت ابرةامتت  فىبمكافح  
تفيتتتتى ةحةث حت األموا  تتنفق   زار  فى اذا ابقطات، ابت ارة  واالستتتتتثمارة  وأصتتتت 
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ق ابرةامتتتتة  تحقة األننة وم  اذا ابمنطلق كا  بزامًا على ، اب ةئ ابفستتتتان على اذه 
انطالقًا م  أ  ابفستتتتتتتتتان او ابيق   ابرئةستتتتتتتتتة  ابتى تيوق تحقةق اإلنار  اب ةن   ها 

انار بلطاقات  ابتنمة  ابيتتتتتتتتتامل  بما به م  آثار ستتتتتتتتتل ة  على كاف   وانب ابحةا  واس
نراس  واقا ابفسان  األننة  ابرةامة  وم  انا  اءت اذه ابنراس  بمحاوب  ابمتاح ، 
 . ابمصرة  

  البحث : هدف
 .األننة  ابرةامة  ابمصرة    يض أيكا  ابفسانلى ةهنف اب حث إبي ابتيرف ع -

 البحث : تساؤل
 ؟ ابمصرة  ابرةامة  األننة  يض  ما او واقا ابفسان  -

 املصطلحات الواردة بالبحث:  

  : الفساد
ممارستتتتتتتت  ابستتتتتتتتلوك غةر األخالقى واالنتهازى بلفرن م  أ   ابتواصتتتتتتتت  او 

ابمصتتابح ابيام  بلم تما وذبك ألغراض غةر ميتتروع  ومكاستتب مانة  على حستتاب 
 (10:  7). فى ا   ةئ  ت ةب عنها ابمساءب  وابيفافة  وتنينم فةها قةم ابنزاا 
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 :  الدراسات العربية السابقة 

 م
إسم الباحث، عنوان 

 الدراسة، السنة

تهدف الدراسة التعرف 

 على

 أهم النتائج والتوصيات إجراءات الدراسة

 التى توصلت لها الدراسة
 اآلداة العينة المنهج

ليدددد هدددارون  ت بي   1 و

مبددادا الكوةمددة ودورهدا 

فى الكد من ظاهرة الفساد 

الدددددرددددددا دددددددددددى دا ددددد  

المؤسدددسدددات الردا دددية  

(2019) (20) 

دور مبادا الكوةمة فى 

مكافكة ظاهرة الفسدددددداد 

بالمؤسددسددات الردا ددية 

 الجزائردة.

الددددعددددامددددلدددديددددن  الوصفى

بدددددمددددددددددددردددددة 

الشددددددددددددبددددددا  

والرددددا دددددددددة 

لدددو ددددة بدددر  

 بوعردردج

. دجب أن دكون القانون الدا لى للمؤسددسددات الردا ددية 1 ا ستبيان

 دتماشى مع مبادا الكوةمة .

. دجب رفع قدرات ومهارات المرؤوسين حيث أنهم أحد 2

المقومات األسددددداسدددددية لنجاه ت بي  مفهوم الكوةمة فى 

 المؤسسات الردا ية. 

. انشدداء محددلكة مكاسددبة دا   المؤسددسددة التى تع ى 3

المعلومات الالزمة فى الوقت المناسددددب ألعمدددداء مجل  

 اإلدارة والموظفين.

  المعلومات وا فحاه .   بد من زدادة وسهولة انسيا4

 عنها .

دعاء نبي  مكمد حمدى،  2

الفساد اإلدارى فى التعليم 

قبدد  الجددامعى بجمهوردددة 

محددددر العربية  دراسددددة 

يليدددة ،   م  2016تكل

(13) 

اإلجدددابدددة عن السددددددؤا  

الرئي  التدددالى ي ةي  

دمكن مكدددافكدددة ظددداهرة 

الددفسددددددددداد اإلدارى فددى 

مؤسددددسددددات التعليم قب  

لجدددامعى بجمهورددددة  ا

 العربية؟محر 

 

الددددمددددنددددهددددج 

الددوصددددددددفددى 

 الدراسدددددات 

 المسكية 

تدددم ا دددتددديدددار 

الددددددعدددددديددددددنددددددة 

بدددالددد دددرددددقدددة 

ئيدددة  الدعشدددددددوا

مددددجددددمددددوعددددة 

 دددددددددددبدددددددددددراء 

 التربودين

ا سددددددتبيان، 

الدددمدددقدددابدددلدددة 

 الشخحية.

أن الفسدددددداد اإلدارى ظاهرة معقدة متشددددددابكة متعددة  -1

العناصددددر والسددددمات منتشددددرت بك  المجا ت فى ة  دو  

 لبا على المجتمع العالم بدرجات متفاوته و تنعك  س

دؤثر الفسددداد اإلدارى بالسدددلب على جودة و مخرجات  -2

 التعليم قب  الجامعى.     

تتعدد الجهود نكو مكافكة الفسدددددداد على المسددددددتوى  -3

 الدولى و المكلى.

و ددددددع مليات مقترحة لمكافكة الفسدددددداد اإلدارى فى  -4

 التعليم قب  الجامعى.
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 :  الدراسات العربية السابقة 

 

 م

الباحث، إسم 

عنوان الدراسة، 

 السنة

تهدف الدراسة 

 التعرف على

 أهم النتائج والتوصيات إجراءات الدراسة

 التى توصلت لها الدراسة
 اآلداة العينة المنهج

جددمدددا  مشددددددددرى  3

 اليدددات مواجهدددة 

الفسدددددداد فى مجا  

الحددددددددددددفددددددقددددددات 

الدددعدددمدددومددديدددة .  

(2018 ،)(12) 

التعرف على اليددات 

مواجهة الفسدداد فى 

العمومية  الحددفقات

وسددددددبدد  مكددافكتهدا 

وو ددددددددع تددددابدديددر 

وقدددائيدددة لمكدددافكدددة 

 الفساد .

الدددمدددندددهدددج 

الددوصدددددددفدى 

 تدددكدددلددديددد  

 المممون 

تدم ا دتديدددار 

الددددعدددديددددنددددة 

ل ردقدددة  بدددا

 العشوائية

الدددددوثدددددائدددد  

 والتشردعات
 ددددرورة اعتماد معادير مو ددددوعية فى ا تيار الموظ  العمومى  -

 الك ء والتأةد من تكملة اعباء وظيفته بك  نزاهة وشفافة .

اع اء الجو المناسددددب من ا سددددتقاللية فى العم  لمددددمان فاعلية  -

 اجهزة الرقابة الدا لية والخارجية .

 .رقابة الاستخدام ا نظمة المعلوماتية المت ورة فى  -

تفعي  البوابة ا لكترونية للحفقات العمومية على أرض الواقع من  -

 أج  ا ستفادة من مزادا التعاقد ا لكترونى .

يم راشدددددددددد  4 ه برا إ

الدددمددد دددو   دور 

أليات الكوةمة فى 

الكد من الفسددددددداد 

اإلدارى والددمدددالدى 

فى المؤسدددددسدددددات 

الدددرددددا ددددددددديدددة  

(2015) 

(14 ) 

ثر  الدتدعدرف عدلدى أ

ت بي  الكوةمة فى 

الدددمدددؤسددددددسدددددددددات 

الردا ية على الكد 

من الفسدددددداد المالى 

واإلدارى من وجهة 

 نظر صنا  القرار.

الددوصدددددددفدى 

 التكليلى

فددددرد  358

من صدددانعى 

الددقددرار مددن 

الددددقدددديددددادات 

الددعددلدديدددا فددى 

المؤسددسددات 

 الردا ية

( من القيادات الردا ية فقط تعتقد %36توصلت الدراسة الى أن ) - ا ستبيان 

عاملين فى  بة المسدددددد ولين وال كة لمكاسدددددد بوجود معادير وا دددددد

 المؤسسات الردا ية.

ية تعتقد بأنه دتم اإلعالن عن %35أن ) - ( من القيادات الردا دددددد

والتشددليلية للمؤسددسددات الردا ددة  مخرجات الخ ط ا سددتراتيجية

 بشفافية .

( من القيادات الردا ددددية تعتقد بوجود ثلرات وا ددددكة %66أن ) -

 فى التشردعات والقوانين الردا ية الكالية.

ية ترى أن هناك مشدددددددارةة دا   %34أن ) يادات الردا دددددد ( من الق

 المؤسسات الردا ية فى صياغة القرارات الردا ية ا ستراتيجية.
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 : األجنبية السابقة الدراسات 

 م
إسم الباحث، عنوان 

 الدراسة، السنة

تهدف الدراسة 

 التعرف على

 أهم النتائج والتوصيات إجراءات الدراسة

 التى توصلت لها الدراسة
 اآلداة العينة المنهج

5 Corrupation in 

Sport England   

 الفساد الردا ي فى 

 "م2012 اندددجدددلدددتدددرا

(23) 

الددتددعددرف عددلددى  -

اشددددددكا  الفسدددددداد 

المؤسددددددسدددددددات بدد

الددددردددددا دددددددددديددددة 

اإلنجليزددددة وأثرة 

على ا سددددددتعددداد 

 فتتددداه أولمبيددداد 

 م .2012لندن 

الددددمددددنددددهددددج 

الددوصدددددددفددى 

 الدراسدددات 

 المسكية 

بلغ حجم العينة 

(620 )

من  مفكوص 

( 15عددددددددد )

 مددنة  

( بأن الهدر المالى لألولمبياد مبالغ فيه لحددددددال  % 27درى ) - ا ستبيان 

ك شدددددرةات ةات صدددددلة باللجنة األولمبية الدولية والبرد انية مال

اعتمدددادان منهم على تعودمددددددددده من  ال  اإلعالندددات والبدددث 

 التليفزدونى والكمور الجماهيرى .

( بأن الدور اإلدارى والمالى ةان جيدان، % 73فى حين درى ) -

وهو واجهددة حمدددددددداردددة إلبراز الهودددة البرد ددانيددة فى تجهيز 

جاردة والمواصدددالت والمالعب والم اعم فى جميع المجمعات الت

 المدن إلنعاش ا قتحاد البرد انى .  

6 Christopher 

Lasch  

 ةردسددددددتوفر ش ، 

دراسددة اآلثار المددارة 

لبعض الممددارسددددددددات 

الددددددردددددددا دددددددددددديددددددة، 

 (22م  )2010 

 

 

أهم األثار المارة 

لددددددددددبددددددددددعددددددددددض 

الدددمدددمدددارسدددددددددات 

 الردا ية 

الددددمددددنددددهددددج 

الددوصدددددددفددى 

 الدراسدددات 

 المسكية 

بلغ حجم العينة 

(122 )

 ردا ى  

عدم اهتمام الدو  الرأسدددمالية باأللعا  الردا دددية مما أدى الى  - ا ستبيان 

اهمالهم األ الق العامة والتقاليد ا جتماعية وبالتالى تخسددددددر 

األلعا  الردا دددية جازبيتها عندما تحدددب  مجرد مواد تعليمية أو 

بين عند اللعب تنافسددددددية بكتة، وةرلت ظهر تليير سددددددلوك الالع

فبددد ن من اللعددب بكردددة وحمددا  األهفددا  فددانهم دلعبون بعن  

 ةالمراهقين .

أظهرت النتددائج العددددددد من المظدداهر السددددددلبيددة التى ارتب ددت  -

بالممارسددددة الردا ددددية أهمها )إنفاق العددد من النفقات بسددددبب 

الفسدداد الردا ددي والكرص على جز  المشدداهددن للمالعب بأى 

الى الردا ددددددة على أنها مجرد تجارة واهتمام النظر  –إسددددددلو  

التنظيم الردا دددددي بار ددددداء الالعبين أةار من اهتمامه بالجانب 

 ا حترافى. 
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 إجراءات البحث:  
 ابخطوات ابتابة :واإل راءات إت ا اب احثو   اب حثألاناف  تحقةقاً 

 أوالً : منهج البحث:
 بتحقةق أاناف اب حث  .)ابنراس  ابمسحة (  ابوصفي ابمنهج و اب احث استخنم

 ثانيًا : جمتمع البحث: 
قارةر اإلنار   قارةر اب هاز ابمركزى بلمحاستتتتتتتتت ات وت تمث  م تما اب حث فى ت
ابمركزة  بلرقا   وابمياةةر  وزار  ابيتتتتتتت اب وابرةامتتتتتتت  وتقارةر ب ا  ابمتا ي   ابمنةرةات 

 ب مهورة  .ابرةامة  على مستوى ا بألننة 
 ثالثًا : عينة البحث:

تمثلتت عةنت  اب حتث فى تقتارةر اب هتاز ابمركزى بلمحتاستتتتتتتتت تات وتقتارةر اإلنار  
ابمركزة  بلرقا   وابمياةةر  وزار  ابيتتتتتتتتت اب وابرةامتتتتتتتتتت  و يض تقارةر ب ا  ابمتا ي  

ابرةامتتتتتة  على مستتتتتتوى اب مهورة   األننة  يض  ( تقرةر خاو 57 ابمنةرةات بينن )
 .  م2019/2020، م2018/2019، م2018/ 2017ابمابى  بألعوام

 رابعًا : أدوات مجع البيانات :
تحلة  ابمرا ا وابنراستات ابستا ق  وابنورةات ابيلمة  وابم الت ابتي تناوبت ابفستان  .1

 وآبةات مكافحته.
ابمقا ل  ابيتتتتتخصتتتتتة  اب ةر مقنن  بلقةانات وابمستتتتتئوبة  وابقائمة  على عملةات  .2

ابااار  قةن اب حث وابحصتتتتو  على إ ا   ع   يض  ع ابمتا يات ب ما  ةانات 
 ابوصو  ابى إ ا   بها م  تحلة  ابتقارةر.  و األسئل  وابتى تيذر على اب احث

اإلنار  ابمركزةتت  بلرقتتا تت   تحلةتت  تقتتارةر اب هتتاز ابمركزى بلمحتتاستتتتتتتتت تتات وتقتتارةر .3
وابمياةةر  وزار  ابيتتت اب وابرةامتتت  و يض تقارةر ب ا  ابمتا ي   ابمنةرةات ع  

 . م2019/2020، م2018/2019، م2018/ 2017ابيام ابمابى 
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ما ورن  تقارةر اب هاز ابمركزى بلمحاستتتتتتتتت ات وتقارةر اإلنار  باستتتتتتتتتتمار  بتفرة   .4 
ب ا  ابمتا ي   ابمنةرةات وابتى تم م  خالبها  ابمركزة  بلرقا   وابمياةةر وتقارةر

 حصر ابمخابفات .
 إستخنام األنوات ابمذكوره سا قًا ب ما اب ةانات ع  ابنراس   و حةث قام اب احث
 قةن اب حث وفقًا بلتابى :

 املسح املرجعى :

 إ راء ابمستتتتتتتح ابمر يى بلمرا ا ابيلمة  ابمتخصتتتتتتتصتتتتتتت  وابكتب  و قام اب احث
وابنراستتتتات وابرستتتتائ  وابنورةات ابيلمة  ابير ة  منها واأل ن ة  ابتي تناوبت ابفستتتتان في 
ابم ستتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات ابيتتتتامتتتت  وابرةتتتتامتتتتتتتتتةتتتت  ابمتنوعتتتت  وابمتمثلتتتت  فى : ) وعز  محمتتتتن 

(، 13()2016) (، )نعاء ن ة (15()2016(، )ع ن ابسالم على()11()2018األمة ()
)أحمتتتتن  (،6) (2015(، )ابطتتتتاار    نتتتتاعتتتت ()2()2016)أحمتتتتن محمتتتتن ستتتتتتتتتةتتتتن( )

(، )غستتتتتتتتتتا  مصتتتتتتتتتطفى، عالء 9()2013) (، ) تتنر عتتاةض(3()2014مصتتتتتتتتتطفى()
(، )أحتتتتالم 18()2008(، )متتتتحتتتتمتتتتتن إ تتتترااتتتتةتتتتم ابتتتتتنمتتتتةتتتتتاطتتتتى()17()2013زاتتتتةتتتتر()
(، 21()2017) (، )ةونس  يانى(12()2018(، ) ما  ميتتتتتتترى()1()2018 ركاتى()

(، )رايتتتتتتتتتتتتتن 10()2016(، ) تتتتتر تتتتترةتتتتتس يتتتتتتتتتتتتترةتتتتتف()16()2016)عتتتتتالء فتتتتترا ()
ابفستتتتتان  أيتتتتتكا  أاماب حث وابوصتتتتتو  ابى  انف(، وذبك بتحقةق 14()2015إ رااةم()
 ابرةامة  .  األننة 

 املقابلـة الشخصيـة املفتوحة )غري املقننة( :
عنن م  ابمقا الت ابيتتخصتتة  غةر ابمقنن  )ابمفتوح ( ما   إ راء و قام اب احث

 يض ابخ راء وابمتخصتتتتتصتتتتتة  في م ا  اإلنار  ابيام  واإلنار  ابرةامتتتتتة  وذبك بلوقوف 
علي ط ةي  ابميكل  وابتوص  إبى فكر  عام  ع  خط  واس راءات اب حث، وكذبك ابخ راء 

وابرةامتتت  وابمنوط  هم متا ي   األكانةمةة   اب هاز ابمركزى بلمحاستتت ات ووزار  ابيتتت اب
ابرةامتتتتتة  بمحاوب  ابوصتتتتتو  ب يض اإل ا ات ابتى ورنت نتة   بتحلة  ابتقارةر  األننة 

وابوصتتتتتو  ابى ميلومات وافة  ع  ابااار  قةن اب حث وط ةي  ابمحاور الستتتتتتمار  تفرة  
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يرف على تمستاعن  فى اباباب ةانات ابخاصت   ابتقارةر بتحلةلها، كما استتهنفت ابمقا الت  
 .  ابمصرة  ابرةامة   األننة واقا ابفسان 

 : كما يلىالرياضية  باألنديةحتليل الوثائق والتقارير اخلاصة 

  ما وحصر ابتقارةر : -
ت مةا ابتقارةر ابخاص   متا يات اب هاز ابمركزى بلمحاس ات وابتقارةر تم حةث 

 متا يات اإلنار  ابمركزة  بلرقا   وابمياةةر  وزار  ابيتتتتتت اب وابرةامتتتتتت  كما قام  ابخاصتتتتتت 
حةث وصتتت  عنن ،   ما م موع  م  تقارةر ب ا  ابمتا ي   منةرةات ابيتتت اب وابرةامتتت 

ابرةامتة  على مستتوى اب مهورة  وابتى تم  بألننة ( تقرةر 57ابتقارةر ابتى تم  ميها )
 .م 2019/2020م، 2018/2019، م2017/2018فحصها خال  ابيام ابمابى

 امة :ابرة بألننة مخابفات  تقارةر اب هات ابرقا ة  اباستمار  تفرة   .1
قنن ، غةر ابمابيخصة  و ين إ راء ابمقا الت اب ةانات م  تفرة   نتهاءاإل عقب 

م( 2019/2020، م2018/2019، م2017/2018ليتتام ابمتتابى )بوتحلةتت  ابتقتتارةر 
ابمركزى بلمحاستتتتت ات وتقارةر اإلنار  ابمركزة  بلرقا   وابمياةةر وعنن وابخاصتتتتت   اب هاز 

بى ا و م  تقارةر ب ا  ابمتا ي   ابمنةرةات وابتى تم ابحصتتتتتتتتتو  علةها توصتتتتتتتتت  اب احث
استتتتتتتتتتخالو  يض ابمحاور ابتى اهرت  صتتتتتتتتتور  متكرر  فى ابتقارةر وةمك  اتخاذاا 

  امة  وابتى تم تفرة  ابمخابفات ابوارنابرة  األننة كمحاور أساسة  بنراس  واقا ابفسان 
 ابخطواتم  خال  بمكافحته  األستتتتتتابةب ابتقارةر  ها أستتتتتتف  ك  محور، بلتوصتتتتتت  ألام 

 ابتابة  :
 إعنان ابمحاور األساسة  إلستمار  ابتفرة  وقن تمثلت في : -أ

ةمك  ام ابمحتتاور ابتى   رض ابوصتتتتتتتتتو  أل ميهتتا  تم تحلةتت  ابتقتتارةر ابتى
اور محعرمتتتتت  ابرةامتتتتة  و ناًء علةه  األننة فى نراستتتت  واقا ابفستتتتان علةها  االعتمان

رتمتتتي اب احث10االستتتتمار  علي ابستتتان  ابخ راء وعننام ) ( %70موافق  ) و ( خ راء واس
منهم علي ك  محور العتمانه  إستتتتتمار  ابتفرة  وقن  اءت استتتتت ا ات ابستتتتان  ابخ راء 

 ( ابتابي :1ط قًا بل نو  رقم )
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 (1)جدو  رقم  

 دو   النسبة الم ودة آلراء الخبراء    

 (10الردا ية   )ن =  باألنددةلمكاور استمارة التفردغ الخاصة بالفساد  

( إتفاق ابخ راء علي ابمحاور ابمقترح  1ابستتتتتتتتا ق رقم ) اب نو وةتمتتتتتتتتح م  
 نستتتتتت   ت اوزت ( 1ط قًا بما ورن  اب نو  ابستتتتتتا ق رقم )وابمستتتتتتتخلصتتتتتت  م  ابتقارةر 

 ( واى ابنس   ابتى إرتمااا اب احث بق و  ابمحور.70%)
 تفرة   ةانات ابتقارةر ابرقا ة  : -ب

   األننةابمحاور ابخاصتتتتت   استتتتتتمار  واقا ابفستتتتتان   تحنةن و عقب قةام اب احث
 تمى تقارةر ابتابابرةامتتتتتتتتتة   ين ابيرض على ابخ راء قام اب احث  تفرة  ابمخابفات م  

ابمخابفات أستتتتتتف  ك  محور وابتى ت ة  واقا ابفستتتتتتان  م  خال  تفرة ابحصتتتتتتو  علةها 
 ابرةامة  قةن اب حث .   األننة ابمابى واإلنارى 

 : خامسًا : املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف البحث
  حتةا اتتم خنام  إست اب حث إستخنام ابميامالت واإلحصائة  ابمناس   بط ةي  واس

 ابنسب ابمئوة  ونسب ابتكرار .
 
 

 مواف  المكاور م
غير 

 مواف 

النسبة 

 الم ودة

1 
عدددم تعبير الميزانيددة العموميددة والكسدددددددا  الختددامى عن 

 .حقيقة المرةز المالى ونتيجة النشاه
8 2 80% 

 %80 3 8 .الخاصة بالكسابات الدائنة والمددنةالمخالفات  2

 %100 ـ 10 .المخالفات الخاصة بالمحروفات 3

 %100 ـ 10 .المخالفات الخاصة با درادات 4

5 
مخالفات التالعب وا  تال  وبعض مظاهر  ع  الرقابة 

 .الدا لية
 %100 ـ 10

6 
المخالفات الخاصددددددة بنظام هره المناقحددددددات والمزاددات 

 .المباشر واألمر
 %100 ـ 10

7 
عدم ا سددتفادة من بعض ا صددو  )ارا ددى ـددددددد إنشدداءات( 

 .والمشروعات وا نش ة والتجهيزات
9 1 90% 

 %100 ـ 10 .المخالفات الخاصة بالمخازن وما فى حكمها 8

 %100 ـ 10 المخالفات اإلداردة. 9
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 عرض ومناقشة النتائج : 
 : ابىكابتابنتائج  ةمك  عرض ومناقي  ،بإل ا   على تسا الت اب حث وفرومه

 (2جدو  رقم )

 دو   التكرار والنسب الم ودة 

 57ن=              الردا ية  باألنددةللمكاور الخاصة بالمخالفات                            

ح ابرةامتتة  حةث ةومتت  األننة م  ابتقارةر  ترصتتنتصتتنةف ابمخابفات ابتى تم 
تم رصتتناا م  مخابف  ( 812عنن )  األننة ( إ مابى ابمخابفات 2اب نو  ابستتا ق رقم )

بى ا  ابتوصتتتتتتتتت  ميها تم م  خال  ابتقارةر ابتى  و ( تقرةر، حةث قام اب احث57عنن )
( %25.86)محور ابمصتتتتتتتتروفات  نستتتتتتتت    األو   ابترتةب ( محاور، حةث  اء9عنن )

(  إ مابى تكرار %18،48محور اإلةرانات  نستتتت   )( مخابف ، ةلة  210 إ مابى تكرار )
( %17،86محور ابمخابفات اإلنارة   نستتتتتتتتت   )، ثم فى ابترتةب ابثابث ( مخابف 150)

طرح ابمناقصات وابمزاةنات محور ، كما  اء ابترتةب ابرا ا ( مخابف 145 إ مابى تكرار )
( مخابف ، و اء ابترتةب 120(  إ مابى تكرار )%14،78 نستتتتتتتتت   )واألمر ابم ايتتتتتتتتتر 

عنم االستتتفان  م   يض األصتتو  )أرامتتى تتتتتتتتتتتت منيتت ت( وابميتتروعات محور ابخامس 
( مخابف ، كما  اء ابترتةب 57(  إ مابى تكرار )%7،02واألنيتتط  وابت هةزات  نستت   )

 المكور م
إجمالى 

 المخالفات

نسبة المكور 

بالنسبة إلجمالى 

 المخالفات

 %25.86 210 .المخالفات الخاصة بالمحروفات 1

 %18.48 150 .المخالفات الخاصة با درادات 2

 %17.86 145 اإلداردة.المخالفات  3

المخالفات الخاصددة بنظام هره المناقحددات والمزاددات واألمر  4

 .المباشر
120 14.78% 

عدم ا سددددتفادة من بعض ا صددددو  )ارا ددددى ـددددددددد إنشدددداءات(  5

 .والمشروعات وا نش ة والتجهيزات
57 7.02% 

عدم تعبير الميزانية العمومية والكسددددددا  الختامى عن حقيقة  6

 .المالى ونتيجة النشاهالمرةز 
40 4.93% 

مخالفات التالعب وا  تال  وبعض مظاهر  ددددددع  الرقابة  7

 .الدا لية
31 3.82% 

 %3.69 30 . المخالفات الخاصة بالمخازن وما فى حكمها 8

 %3.57 29 .المخالفات الخاصة بالكسابات الدائنة والمددنة 9

 %100 812 إجمالى
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 ابنانىع  حقةق   عنم تي ةر ابمةزانة  ابيمومة  وابحستتتتتتتتتاب ابختامىمحور ابستتتتتتتتتانس  
( مخابف ، وتيتتتتتارك فى 40(  إ مابى تكرار )%4،93ونتة   ابنيتتتتتاط  نستتتتت   ) ة ابماب

ابترتةب ابسا ا كاًل م  محور ابتالعب واإلختالس و يض مااار ميف ابرقا   ابناخلة  
( مخابف ، ومحور ابمخاز  وما فى حكمها  نست   31(  إ مابى تكرار )%3،82 نست   )

( مخابف ، كما  اء ابترتةب واألخةر  محور ابحستتتتتتتتتا ات 30 إ مابى تكرار )( 3،69%)
 ( مخابف . 29(  إ مابى تكرار )%3.57ابنائن  وابمنةن   نس   )

 أنه ةمك  مناقيتتتتتت   و وم  خال  ابيرض ابيام ابستتتتتتا ق ةرى اب احث
 نتائج ابيرض فى ابنقاط ابتابة  :ت

( 812)ابرةامتتتتة  حةث  ل  عنن ابمخابفات  األننة أ  ابفستتتتان مو ون  كثر  فى  .1
وتتكرر أيتتتتتكابه رةامتتتتتة  اب  األننة ( تقرةر خاو 57مخابف  م  إ مابى عنن )

)إنارى، متتابى( رغم اختالف مكتتا  ابمختتابفتت  حةتتث تنوعتتت ابتقتتارةر م  مختلف 
( فى أ  ابفستتتتتتتتتان 18()2008)(محمن ابنمةاطى)واذا ما ةتفق ما ابمحافاات 

ختلف ال ت هاوأن (االنارى ،ابمابى)ةتوا ن فى ابهةئات ابرةامتتتة   مختلف ايتتتكابه 
 .احن  و فابمياةةر ابرقا ة  ابتى ةتم ابتفتةش  ها  ابهةئ  اختالف صف  ومكا  

( 210(  إ مابى تكرار )%25.86 نستتتتتت   ) اء ابفستتتتتتان  محور ابمصتتتتتتروفات  .2
أ  عنم استخنام األسابةب ابحنةث  بنام ابنفا اإلبكترونى  و مخابف  وةرى اب احث

)غستتتتتا  ما  اذا وةتفقأرتفات نستتتتتب اذا ابمحور وابتحو  ابرقمى أحن أستتتتت اب 
استخنام اسابةب تكنوبو ة  حنةث  (، م  أ  17()2013مصطفى، عالء زاةر()

 .تكيف ع  اعما  ابفسان وابوقاة  منه

 ( مخابف 150(  إ مابى تكرار )%18،48) اء ابفستان  محور اإلةرانات  نست    .3
 أ  م  أستتتتتت اب نستتتتتتب اذا ابمحور عنم إحكام ابرقا   ابناخلة   و وةرى اب احث

وعنم اإلستتتتتتتفان  م  األصتتتتتتو  وغةاب ابر ة  االستتتتتتتراتة ة  بم لس اإلنار  فى 
تحستتتة  مستتتتوةات اإلةرانات كما ة ة  غةاب نور اب مية  ابيمومة  فى مستتتاءب  

 تكراراا م لس اإلنار  ع  استتت اب ارتفات مخابفات األةرانات واهر ذبك م  خال 
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( فى أ  نور حمل  األستتتتهم فى 2()2016واذا ما ةتفق ما أحمن محمن ستتتتةن ) 
 .مساءب  م لس اإلنار  أامة  فى مكافح  ابفسان وتينة  ابمسار

(  إ مابى تكرار %17،86 اء ابفستتتتتتتتتان  محور ابمخابفات اإلنارة   نستتتتتتتتت   ) .4
ة  يف فاعل( مخابف  وةرى اب احث  أ  نستتب ابتكرار  هذا ابمحور ة ة  متت145)

 األننة  ابرةامتتتتتتتتتة  وابمنوط  هم تنفةذ  مةا األعما    ابتنفةذةاإلنار  وكفاء  
ابمابة  واإلنارة   األننة  ابرةامة  فماًل ع  غةاب ابنور اإليرافى وابمتا ي  م  

اهور أيتتتتتتتتتكا  بلفستتتتتتتتتان اإلنارى ق   م لس اإلنار  وب ا  ابمرا ي  ابخار ة  و 
نحرافات اإلنارة  وابواةفة  وابتناةمة   ابهةئ  وابذى  األننة  ابرةامتتتة  ومنها اإل 

ةتمث  فى عنم احترام أوقات ابيم  أو ابتراخى وابتكاستتتت  وعنم تحم  ابمستتتتئوبة  
واإلامتتا  واختةتتار قةتتانات إنارةتت  غةر م التت ، واتتذا ةتفق ما ابطتتاار    نتتاعتت  

ات االنحراففى أ  تقوةم ابياملة   صتتور  مستتتمر  تستتهم فى كيتتف  (6()2015)
سةن  وتصحةحها وابحةلوب  نو  استمراراا بتص ح ثقاف  سائن ، كما ةتفق ما )اب

( أ  م  أستتت اب ابفستتتان اإلنارى االنحرافات االنارة  وابتكاستتت  5()2016عالم()
 .وعنم تحم  ابمسئوبة  واإلاما  فى األناء 

( %14،78 اء ابفستتتتتتان  محور طرح ابمناقصتتتتتتات واألمر ابم ايتتتتتتر  نستتتتتت   ) .5
 وا تت  اب تتأ  عتتنم استتتتتتتتتتختتنام  و وةرى اب تتاحث ( مختتابفتت 120إ متتابى تكرار ) تت

لمناقصتتتتتات ابحكومة  بطرح ابمناقصتتتتتات وابمزاةنات وأوامر اإلستتتتتنان اإلبكترونة  ب
 فات  هذا ابمحورببلخنمات وابميتتترةات  األننة  ةين ستت  ًا م  أستت اب و ون مخا

 أ  عنم ابنراستتتتتتتتت  ابمستتتتتتتتتتق لة  الحتةا ات األننة  م  ق    و كما ةرى اب احث
م ابس اإلنارات فةما ةخو ابخنمات وابميتتتتتترةات كا  ستتتتت  ًا فى كثر  مخابفات 

مما األمر ابم ايتتتتتتر رغم عنم و ون ابحا   ابملح  فى  يض األوقات اإلستتتتتتنان  
   عنممما ة ة ،ارتفات نستتتت   ابمخابفات  محور ابمناقصتتتتات وابمزاةناتأنى ابى 

إحترام م انش إ رام ابمناقصتتتات وابمزاةنات وابتى ة ب توافراا فى عملةات ابيتتتراء 
م  خال  توافر ابيتتتتتفافة  وابنزاا  وابمستتتتتاوا  وحرة  ابمنافستتتتت  وتكاف  ابفرو، 
فمتتتتتتتتتاًل ع  عنم تفية  قستتتتتتتتتم على  وا   ابميتتتتتتتتتترةات ابحكومة  ةخو تنفةذ 
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 ،م  نستتتتب ابفستتتتان  هذا ابمحور ابرةامتتتتة  ةزةن بألننة ابمناقصتتتتات وابمزاةنات  
فى أ  تفية  اب وا   االبكترونة   (12()2018واذا ةتفق ما  ما  ميتتتتتتتتترى )

بلصتتتتتتتتتفقات ابيمومة  على أرض ابواقا م  أ   االستتتتتتتتتتفان  م  مزاةا ابتياقن 
 االبكترونى .

(  إ مابى %7،02 اء ابفسان  محور عنم االستفان  م   يض األصو   نس   ) .6
بنراستتتتتتتتتت  اب ةن   و وةرى اب احث مخابف ( 57تكرار )  أ  غةاب ابر ة  وعنم ا

بألصو  أنى ابى عنم االستثمار اب ةن وابتسوةق الست ال  ابموارن ابمتاح  وكا  
واذا  ،س  ًا فى مةات على ابنانى ابكثةر م  االةرانات م  االستفان  م  األصو 

االستتتتتتتفان  م  أصتتتتتتو  ( فى أنه ة ب 18()2008ةتفق ما )محمن ابنمةاطى()
ابهةئ  بزةان  تحقةق اإلةرانات  ما ةحستتت  مستتتتوى ابخنمات ابمقنم  وةستتتهم فى 

 .زةان  األنيط 

 ابنانى اء ابفستتتتتتان  محور عنم تي ةر ابمةزانة  وابحستتتتتتاب ابختامى ع  حقةق   .7
وةرى  ( مخابف 40(  إ مابى تكرار )%4،93ابمابى ونتة   ابنيتتتتتتتتاط  نستتتتتتتت   )

ات ابمحور  تتاء نتة تت  غةتتاب نور م لس اإلنار  وابمتتنةر  تتأ  مختتابفتت و اب تتاحث
ابتنفةذى وابمنةر ابمابى فى إعنان ابحستتتتتاب ابختامى وابمةزانة  ابيمومة  بلستتتتتن  
ابمنقمتتتتة  حةث أنه م  صتتتتمةم عملهم فمتتتتاًل ع  غةاب نور أعمتتتتاء اب مية  

زانة  ابيمومة  فى ابوقت ةابيمومة  نتة   عنم إعنان ابحستتتتتتتتتتاب ابختامى وابم
 . يض األننة  ابمحنن ق   انيقان اب مية  ابيمومة  مما ة ة  صورة  اإلنيقان 

ابتالعب واإلختالس و يض مااار متتتيف محور  اء ابفستتتان  محور ابمخاز  و  .8
وةرى  ( مخابف  بك  منهما31(  إ مابى تكرار )%3،82ابرقا   ابناخلة   نستت   )

 ابرقا   ابناخلة  هنتة   متتتتتتتتتيف أو  ئت أ  مخابفات اذا ابمحور  ا و اب احث
واو خط ابتنفتات األو  نحو منا االحتةتا  واإلختالس غةتاب ابمرا يت  ابتناخلةت  و 

وعنم استتتتتخنام األستتتتابةب ابتكنوبو ة  ومكافحتها ابفستتتتان وتصتتتتحةح اإلنحرافات 
ة  ابتالعب واإلابحنةث   ه  عمل ختالس كما اهر إلنار  أموا  ابنانى  ما ةستتتتتتتتت
تناةم أعما  ابمخاز  فمتتتتتاًل ع  متتتتتيف كفاء  وفاعلة  ابقائمة  على متتتتتيف 
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( فى أ  ابس ب ابرئةسي 3()2014واذا ةتفق ما أحمن مصطفى ) إنار  ابمخاز  
بحنوث ابفستتتتتتتتان في ابوحنات اإلنارة  ابحكومة  ةتمث  في قصتتتتتتتتور نام ابرقا   

أ  أستتتتتت اب ابفستتتتتتان (، 2()2016)أحمن محمن ستتتتتتةن( )ابناخلة ، كما ةتفق ما 
)ع ن ابستتتتتتتتتالم تهمةش نور ابم ستتتتتتتتتستتتتتتتتتات ابرقا ة  وابقانونة ، كما ةتفق ما 

أ  س ب انتيار ابفسان أس اب تتيلق غةاب ابرقا   ابذاتة  (، 15()2016على()
 انفها اكتياف االنحرافات واعان  تصحةح ابمسار.

(  إ مابى تكرار %3.57 اء ابفستتان  محور ابحستتا ات ابنائن  وابمنةن   نستت   ) .9
 أ  مخابفات اذا ابمحور ةتستتتت ب فى عنم صتتتتح   و وةرى اب احث ( مخابف 29)

اذا و  ابحستتتاب ابختامى وابمةزانة  نتة   عنم تستتت ة  ابحستتتا ات ابنائن  وابمنةن 
( فى أ  ة تتتب أ  ةتم تستتتتتتتتت ةتتت  18()2008ةتفق ما )محمتتتن ابتتتنمةتتتاطى()

 .ابمنةونةات ع  ابهةئات ابرةامة   ابس الت ابمابة  

 االستنتاجات :ـ 
ابتى موازنتهتتا ك ةر  فن تتنه أكثر  تتاألنتتنةتت   األنتتنةتت ةتوا تتن ابفستتتتتتتتتتان  كثر  فى  .1

 ابرةامة  أكثر م  فروت اإلتحانات وابل ا  ابرةامة .
األننة  ع  االستتتتتتفان  اب ةن  م  غةاب ابر ة  ابمستتتتتتق لة  م لس إنار  أغلب  .2

 ذأصتتتتتتتو  ابنانى وتحنةن االحتةا ات ابخاو  ابيتتتتتتتراء أو تقنةم ابخنمات واتخا
 ابقرارات فى ابوقت ابمناسب.

ميف االستفان  م  األسابةب اإلنارة  ابحنةث  وابتكنوبو ةا فةما ةخو وسائ   .3
 ابنفا اإلبكترونى .

استتتتتت ال  ابمنصتتتتتب ابيام وابتالعب كابرةامتتتتتة    األننة أيتتتتتكا  ابفستتتتتان  نينت .4
 واإلختالس وابمحا اه وابالم االه واإلاما  وابتهرب ابمرة ى.

أو ما  عنم ابطرح بيملةات ابيتتتتراء وابخنمات على اب وا   ابحكومة  بلميتتتتترةات .5
  األننة أحن أستتتتتتتت اب ارتفات نستتتتتتتت   مخابفات ابمناقصتتتتتتتتات وابمزاةنات ةماثلها 
 .ابرةامة 



 

- 183 - 
 

 السابعالعدد  – ( 4) مجلد مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية 

بنور ابرقا ى  .6  ةذة  مما غةاب ا بم لس اإلنار  وميتتتتتتتتتتاركته فى اإل راءات ابتنف
ةميف عملة  ابرقا   فماًل ع  ميف ب ا  ابتنقةق وابمرا ي  ابناخلة   أغلب 

 األننة  مما ةسهم فى انتيار ابفسان سواء ابمابى أو اإلنارى .
عنم و ون ناام رقا   ناخلة  قوى ةتوافر فةه ابفص   ة  ابمسئوبةات وابوا  ات  .7

افر فةه كفاء  وفاعلة  واستتتتتقالبة  ابهةك  ابتناةمى، وابذى ةيم  على منا وةتو 
 األخطاء وكيف االنحرافات وغةاب ابناام ابمحاس ى اب ةن .

ة  ابمتا ي  نو   .8 بناخلة  وابخار    يمل قةام اب هات ابرقا ة  وب ا  ابتنقةق ا
 .تحلة  ابمخابفات واة ان ابحلو  واآلبةات بمياب   ومكافح  ابفسان 

 التوصيات :ـ
فى موء أاناف وميكل  ابنراس  وفي حنون عةن  ابنراس  وابنراسات ابمرت ط ، 

 ابتوصةات ابتابة  :تإبى  و ونتائج ابتحلة  اإلحصائي توص  اب احث
ى ف توفةر ر ة  استراتة ة  بلم سس  تتمايى ما ر ة  وسةاس  ابنوب مرور   .1

تنمة  ابموارن ابمانة  واب يتتترة  واستتتتثمار االمكانات بتحقةق ابتنمة  ابمستتتتنام  
 . األننة  ابرةامة  مكافح  ابفسانو 

تحنةث ابتيرةيات ابقانونة  وابلوائح ابمابة  واإلنارة   ما ةمم  تط ةق مرور   .2
وآبةات مكافح  ابفستتتتتتتتان وعنم تيارض ابمصتتتتتتتتابح  األستتتتتتتتابةب اإلنارة  ابحنةث 

ابنستور ابمصرى واستراتة ة  ابنوب  بمكافح   تمايةًا ما ابم سسات ابرةامة  
 ابفسان . 

ابخار ة  بما بهما م  نور اة ا ى متتتترور  تفية  نور ب ن  ابمرا ي  ابناخلة  و  .3
 . األننة  ابرةامة فى م ط ابفسان ابمابى واإلنارى 

 ابرةامتتتتتتتتتة   ابقوانة  األننة آبةات ابمرا ي  وابتنقةق الرت اط متتتتتتتتترور  تط ةق  .4
 . ما ةحقق سةان  ابقانو  وابلوائح 

متتتتتتتتترور  خلق  ةئتت  تفتتاعلةتت  قتتائمتت  على ابتيتتاو   ة  م لس اإلنار  وب نتت   .5
ابمرا ي  وابمرا ي  ابناخلة  وابخار ة  وابتنسةق  ة  اذه ابيناصر ناخ  ابنانى 
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حةث أ  بك  فرن منهم نور فى حوكم  ابم ستتتتتتستتتتتتات مما ةنيكس  اإلة اب فى  
 م ط ابفسان.

تطوةر تكنوبو ةتتا ابميلومتتات وتوفةر يتتتتتتتتت كتت  بنام ابميلومتتات بتفيةتت  ت تتان   .6
 ابرقا ة  إبكترونةًا. ابميلومات  ة  ابم سسات ابرةامة  واب هات

  كأستتتتلوب م  األستتتتابةب اإلنارة  ابحنةث  األننة  ةتط ةق ابحوكم  ابم ستتتتستتتت .7
 ابرةامة   ما ةنيكس  االة اب فى موا ط ابفسان ابمابى واإلنارى  األننة .

 :أوال : املراجع العربية
من الفسدددددداد، رسددددددالة دور الكوةمة الرشدددددديدة فى الوقادة  ي أحالم برةاتى                    .1

ماجسددددتير غير منشددددورة، ةلية ا قتحدددداد والتجارة وعلوم 

لة، الجزائر،  التسدددددديير، جامعة مكمد بو ددددددي ، المسددددددي

 م.2018

دور مليات حوةمة الشدددرةات فى الكد من الفسددداد المالى فى  ي أحمد مكمد سيد   .2

الوحدات الككومية المحدددددردة )دراسدددددة ت بيقية(، رسدددددالة 

ةلية التجارة، جامعة بنى سددود ،  ماجسددتير غير منشددورة،

 م.2016

الرقدابدة المداليدة واإلدارددة ودورهدا فى الكدد من الفسددددددداد   ي أحمد مح فى أحمد   .3

اإلدارى، دراسدددددددة ت بيقية مقارنة، رسدددددددالة دةتورات غير 

 م . 2014منشورة، ةلية الكقوق، جامعة عين شم ، 

الدددلدددجدددندددة الدددفدددرعددديدددة   .4

التنسدددددديقيدددة لمكدددافكدددة 

 الفساد

(، 2014/2018اإلسدددددتراتيجية الوهنية لمكافكة الفسددددداد) ي

 م.2014جمهوردة محر العربية، 

جرائم الفساد ومليات مكافكته فى ن اق الوظيفة العامة، دار  ي السيد احمد مكمد عالم،  .5

 م.  2016النهمة العربية، ال بعة األولى، القاهرة، 

مكدددافكدددة الفسدددددددداد اإلدارى فى دور القيدددادة اإلدارددددة فى  ي ال اهر بن ناعة   .6

المؤسسات الجزائردة، رسالة ماجستير غير منشورة، ةلية 

الكقوق، جددامعددة مكمددد بو دددددديدداف، المسدددددديلددة، الجزائر، 

 م.2015

دور اإلدارة الجيدة فى مكافكة الفسددددددداد ، المؤتمر الدولى  : أمين السيد أحمد ل فى  .7

بنى األو  فى المكاسددددددبة والمراجعة، ةلية التجارة، جامعة 

 . م2013أبرد   8ي  7سود ،  ال  الفترة من 

مبادا مكافكة الرشدددددوة للق ا  الخاص، نكو ثقافة النزاهة  ي منا ناغرود ةيوفيتشي          .8

مرةز  "CIPE" فى الشددددددرق األوسددددددط وشددددددما  أفردقيا

   . م2008المشروعات الدولية الخاصة 

ساد اإلدارى وا جتماعى ي بدر عادض العتيبي  .9 على المؤسسات الردا ية  أثر الف

فى دولدددة الكوددددت، بكدددث منشددددددورة، المجلدددة األوربيدددة 
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لتكنولوجيا علوم الردا ددة، مؤتمر اإلبدا  للردا ددة نوفمبر  

 م.2013، العدد الاانى، السنة الاانية، 2012

دور مليات الكوةمة في الكد من الفسدداد اإلدارو والمالي في  ي بربرد  شرد    .10

ية، ال مجلة القانونية الملربية   المؤسددددددسدددددددات الردا دددددد

 م.2016، الملر  13منازعات األعما   ، العدد 

التكام  بين المكاسبة القمائية وحوةمة المؤسسات ةمد    ي بوعزة مكمد ا مين   .11

لمكافكة الفسدددداد على مسددددتوى المؤسددددسددددات ا قتحدددداددة، 

 2018رسالة 

العمومية، رسددالة مليات مواجهة الفسدداد فى مجا  الحددفقات  ي جما  مشرى   .12

ماجسددتير غير منشددورة، ةلية الكقوق والعلوم السددياسددية، 

 م.2018جامعة مكمد بو ياف، المسيلة، الجزائر، 

الفسددددداد اإلدارى فى التعليم قب  الجامعى بجمهوردة محدددددر  ي دعاء نبي  مكمد حمدى  .13

العربية  دراسة تكليلية ، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 م.2016عين شم ، ةلية التربية، جامعة 

أثر ت بي  الكوةمدة في المؤسددددددسدددددددات الرددا دددددديدة على  ي راشد إبراهيم الم و     .14

اإلنجازات الردا ددددددية األولمبية في دولة اإلمارات العربية 

المتكدة من وجهة نظر صنا  القرار، رسالة ماجستير غير 
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 مستخلص البحث : 
قام اب احثو   يم   حث  هنف ابتيرف على واقا ابفستتتتتتتتتان  االننة  ابرةامتتتتتتتتتة         

ابمصتتتترة ، واستتتتتخنم اب احثو  ابمنهج ابوصتتتتفى، وتحلة  ابمرا ا وابمقا ل  ابيتتتتخصتتتتة  
ن  م  عنن  نات وتم ابتط ةق م  خال  عة ةا كأنوات ب ما اب  ة   قارةر اب هات ابرقا  وت

 رقا ة  .( تقرةر م  تقارةر اب هات اب57)
 وكانت أ رز ابنتائج : 

 : بنراس  واقا ابفسان  ابم سسات ابرةامة 
 .( تقرةر57( مخابف  تم رصناا م  عنن )812إ مابى ابمخابفات  األننة  عنن ) -

 . ( مخابف 210(  إ مابى تكرار )%25،86 اء ابفسان  محور ابمصروفات  نس   ) -

 . ( مخابف 150 إ مابى تكرار )( %18،48محور اإلةرانات  نس   ) اء ابفسان  -

( 145(  إ مابى تكرار )%17،86 نستتتتت   ) اء ابفستتتتتان  محور ابمخابفات اإلنارة   -
 . مخابف 

(  إ مابى %14،78طرح ابمناقصتتتات واألمر ابم ايتتتر  نستتت   ) اء ابفستتتان  محور  -
 .( مخابف 120تكرار )

 إ مابى  (%7،02 نستتت   ) اء ابفستتتان  محور عنم االستتتتفان  م   يض األصتتتو   -
 . ( مخابف 57تكرار )

عنم تي ةر ابمةزانة  ابيمومة  وابحستتتتتتتتتاب ابختامى ع  حقةق   اء ابفستتتتتتتتتان  محور  -
 .( مخابف 40(  إ مابى تكرار )%4،93ابنانى ابمابة  ونتة   ابنياط  نس   )

 اء ابفستتتتتتتتتان  محور وابتالعب واإلختالس و يض مااار متتتتتتتتتيف ابرقا   ابناخلة   -
 . ( مخابف 31ابى تكرار )(  إ م%3،82 نس   )

( 30(  إ مابى تكرار )%3،69 محور ابمخاز  وما فى حكمها  نستت   ) اء ابفستتان  -
 .مخابف 
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 Find extract: 

The researchers carried out research with the aim of 
identifying the reality of corruption in Egyptian sports clubs. The 
researchers used the descriptive approach, the analysis of 
references, the personal interview and the reports of the supervisory 
authorities as tools to collect data. The application was carried out 
through a sample of (57) reports from the supervisory authorities. 
Present Results 

To study the reality of corruption in sports institutions: 
- Total violations of (812) sports bodies were detected from (57) 

reports. 
- Corruption came at the center of expenditures, at a rate of 

(25،86%), with a total of (210) violations. 
- Corruption came with the revenue axis at a rate of (18،48%), with 

a total of (150) violations. 
- Corruption came at the center of administrative violations, at a 

rate of (17،86%), with a total of (145) recurrences. 
- Corruption came in the axis of bidding and direct orders, at a rate 

of (14،78%), with a total of (120) violations. 
- Corruption came with the axis of not benefiting from some assets, 

at a rate of (7،02%), with a total of (57) violations. 
- Corruption came in the axis of not expressing the budget and final 

account of the reality of the financial body and the result of the 
activity at a rate of (4،93%) with a total of (40) violations. 

- Corruption came in the axis of stores, manipulation, embezzlement, and 
some manifestations of weak internal control, at a rate of (3,82%), with 
a total of (31) violations of each. 

 


