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 الرياضية املصرية باهليئاتالفساد  آليات مقرتحة ملكافحة
 أ. د / كمال الدين عبد الرمحن درويش  *                                                         

 أ.م.د/ معتز علي حسن  **                                                      
 / أبواخلري عبد التواب طهأ   ***                                                     

 البحث :ومشكلة  مقدمة
فى ظل االرادة الحقيقية للشعع ا الرىععرال ااالرادة اليععيميععية لرفمفحة ال يععمد 

ريعععععععم  ا   بأن تلتز  الدالة برفمفحة ال يعععععععمد 2014االتى عبر عنهم ديعععععععتار عم   ا 
 اانطالقًم رن أن ال يمد ها ال قبة الرئييية ،ربمدئ الش مفية االنزاهة اييمدة القمنان

لطمقمت اهدار على إالتى ت اق تحقيق التنرية الشعععععععععمرلة لرم ل  رن ة مر يعععععععععلبية 
افى ظل الجهاد الرتمحة اتقايض قدرات الحفارمت على تافير الخدرمت االيععععميععععية 

بهم رن التزا  الدالة  تخمذ ب ض االجرا ات فى إلىعععععععععالو ا دارال ارم اافل الربذالة
 (1:  5) رجمل التدابير الاقمئية للحد رن ال يمد .

ظمهرة ال يععمد لييععت بملظمهرة حدي ة النشععأة، بل هى ظمهرة قديرة حيث ت د 
عرفهم الرجترع البشرال رنذ القد ، الفن تزايد االهترم  بهم رع نهمية القرن ال شرين، 

رنذ ذلك الحين أىبحت ظمهرة تيتدعى الخاف بيبا اآل مر التى  اذلك ألن الرشفلة
     (5:  18تتالد عنهم. )

ت تبر ظمهرة ال يعععمد ظمهرة عملرية اايععع ة االنتشعععمر، اتتداخل فيهم عاارل ا 
رختل ة يىععععععع ا الترييز بينهم، اتختلف درجة شعععععععراليتهم رن رجترع إلى ةخر، ال  

فمنت أ  نمرية، الفن بدرجمت انيععععا رت ماتة تيععععل  رن  أل دالة فع ال مل  رتقدرة 
اهذا رم تؤفده ال ديد رن الداريعععععمت بأن ال يعععععمد يقل ف يرًا فع الدال ذات االقتىعععععمد 
القال، اريعععتاال ر يشعععع ررت ع، بينرم يرت ع بر دالت اتأ ير فبير فع الدال النمرية 

  (69:  4بى ة عمرة، اذات الريتاال الر يشع الرنخ ض على اج  الخىاص.)
  .األسبق حلوانجامعة ، الـرتبـيـة الـريـاضـيـةوعـمـيـد كـلـية ، الــريـاضــيـة اإلدارةبقــسـم  متفرغ أســـتاذ *

 ، جامعة بني سويف.كلية الرتبية الرياضية، بقسم اإلدارة الرياضية األستاذ املساعد** 
 معاون مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف لشئون الرياضة السابق.*** 
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ال ديد رن الدال النمرية  ( بأن هنمك 2013تذفر إيرمن عبد ال تمو )حيث 

 تحديًم فبيرًا يتر ل فى زيمدة ىععععارتااج  ايأتى على رأيععععهم جرهارية رىععععر ال ربية 
اأشععفمل ال يععمد الرملى اا دارال ررم ييععمعد على هد  الفيمن االقتىععمدال لهذه الدال 

االيععت رمرات خمرا البالد فى ظل بيئة أعرمل يشععابهم اهرااا رأس الرمل االرزيد رن 
 (2:  9ال يمد افى ظل ض ف األجهزة الرقمبية فى رااجهة هذا الخطر الجيي . )

نرم ها ظمهرة عملرية تختلف حدتهم  فرم أن ال يعععععععععمد ليس ظمهرة رحلية، اا 
 لرن بلد آلخر ارن رجترع آلخر، اأشعععد أناال ال يعععمد ضعععررًا ذلك الذل يقع فع الدا

م  النمرية اخمىععة الدال التع ل  تنضععه فيهم ب ض رؤيععيععمت الرجترع الردنع، اأيضععً
التع تفان فيهم ر ل هذه الرؤيععيععمت رحظارة، فهذه الرؤيععيععمت تيععمعد ف يرًا على 

 (  157:  28فشف اآل مر اليلبية لل يمد فرم ها الحمل فع الدال الرتقدرة. )
، اربرم جذار ال يععمد عمدة اي تبر راضععال ال يععمد رن الراضععاعمت الر قدة

االقتىععععمدال، االيععععيميععععمت البيراقراطية ا رم تتأىععععل فى التمريث ال قمفى االيععععيميععععع 
الت ري  لتاضعععععيا أن ال يعععععمد يريل الى ا زدهمر عندرم تفان الجهمت  ايرفنللدالة، 

 ( 14:  8الريئالة ض ي ة، اعندرم تشاة الييميمت االقتىمدية اضع الياق. )
رىعععطلا يتضعععرن ر منى عديدة فى طيمت ، اال يعععمد راجاد فرم ي د ال يعععمد 

فها راجاد فى تنظي  يفان في  للشخص قاة رييطرة أا قاة  ،الرؤييمت جريع فى
 عة أا خعدرعة أا قرار، ايفان فيع  حريعة فى تحعديعد االفراد العذين لاحتفعمر على يععععععععع

ار حمرىععطلا رالررير القرارات ل ئة دان أخرال اقد يتضععرن تييععتلران الخدرمت أا 
  (15: 6) (.ال يمد الييميى، ال يمد األخالقى، ال يمد االدارال، ال يمد الرملى) رنهم

 على ه بملرؤيععععيععععمت الريمضععععة ااطالع  اخبراته انارن خالل عرل البمح 
لهيئمت الريمضععععية ات دد أشععععفمل ال يععععمد الرملى اا دارال بهم لتقمرير الجهمت الرقمبية 

طالع ئل ال لرية ارن هذا الرنطلق افى ظل على  ه اا  ال ديد رن االبحمت االريععععععععععم
حيث ي د ال يععمد ها ال دا الرئييععع للتنرية  لرفمفحة ال يععمد، للدالةا رادة الحقيقية 

  فإن رىعععر 2018الشعععمرلة، ابرذ  ذلك اطبقم لتقرير رنظرة الشععع مفية الدالية ل م  
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ال مل  طبقم لرؤشعععععععععر ردرفمت  ( دالة حال180( رن بين عدد )105تحتل الترتيا )

( نقطة، ررم دل الدالة الى اضع 100( نقطة رن أىل )35ال يمد بهم اذلك ب دد )
االرتر لعععة فى رراحلهعععم األالى  ايعععععععععتراتيجيعععة قاريعععة اطنيعععة لرفعععمفحعععة ال يععععععععععععمد

الرنطلق فمن لزارًم على ارن هذا   2019/2022  اررحلتهم ال منية 2014/2018
الريمضعععععية تحقيق ا دارة الجيدة بهم رن خالل اضعععععع اليعععععيميعععععمت ااآلليمت  الهيئمت

 . بهماتتخد التدابير الالزرة لرفمفحة ال يمد  االررمريمت
 البحث :     هدف
خدا  لرفمفحة يهدف البحث إلع الت رف على  - يمت التى يرفن أن تيعععععععععت اآلل

 . ال يمد بملهيئمت الريمضية الرىرية
 البحث : تساؤل
اآلليمت التى يرفن أن تيععععععععتخدا  لرفمفحة ال يععععععععمد بملهيئمت الريمضععععععععية رم  -

 ؟الرىرية
 :  املصطلحات الواردة بالبحث

 (1:  26إيم ة ايتخدا  اليلطة لتحقيق رفميا خمىة . ) :الفساد
فل رجراعة تتألف رن عدة أشخمص طبي يين أا اعتبمريين   : الرياضية ةاهليئ

أا فليهرم بغرض تافير خدرمت ريمضععععية ارم يتىععععل بهم رن خدرمت، اال يجاز لتلك 
الهيئة ربمشعععععرة أال نشعععععمط يعععععيميعععععى أا حزبى أا دينى أا الترايه ألففمر أا أهداف 

(4:  20)ييميية. 
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 :  الدرايمت ال ربية اليمبقة

 
 

 م
ن إسم الباحث، عنوا

 الدراسة، السنة

تهدف الدراسة التعرف 

 على

 أهم النتائج والتوصيات إجراءات الدراسة

 اآلداة العينة المنهج التى توصلت لها الدراسة

وليد هارون "تطبيق مبادئ  1

الحوكمةةة ودورهةةا لى الحةةد 

من ظاهرة الفسةةاد الرضا ةةى 

داخةةةةم الةةةةمةةةة سةةةةةةةسةةةةةةةةةةات 

 (22) (2019الرضا ية" )

لى دور مبةةةادئ الحوكمةةةة 

مكةةالحةةة ظةةاهرة الفسةةةةةةةةاد 

بالم سةةةةسةةةةات الرضا ةةةةية 

 الجزائرضة.

الةةةةةعةةةةةامةةةةةلةةةةةيةةةةةن  الوصفى

بمدضرضة الشةبا  

والةةةةرضةةةةا ةةةةةةةةةةة 

لةةةةوبضةةةةة بةةةةر  

 بوعرضرضج

. ضجب أن ضكون القانون الداخلى للم سةةةةةةةسةةةةةةةات الرضا ةةةةةةةية 1 ابستبيان

 ضتماشى مع مبادئ الحوكمة .

ضجةةب رلع رةةدرات ومهةةارات المرحوسةةةةةةةين حيةةث أنهم أحةةد . 2

األسةةةةةةةةاسةةةةةةةيةةة لنجةةام تطبيق مفهوم الحوكمةةة لى المقومةةات 

  الم سسات الرضا ية.

. انشةةةةةاء ممةةةةةلحة محاسةةةةةبة داخم الم سةةةةةسةةةةةة التى تعطى 3

المعلومات الالزمة لى الورت المناسةةب ألعءةةاء مجلد اةدارة 

 والموظفين.

. ب بد من زضادة وسهولة انسيا  المعلومات وابلمام عنها 4

. 

دعةةاء نبيةةم محمةةد حمةةد ،  2

الفسةةةةةةةاد اةدار  لى التعليم 

ربةةةةم الجةةةةامعى بجمهورضةةةةة 

ممةةةةةةةر العربيةة "دراسةةةةةةةةة 

م" 2016تةةحةةلةةيةةلةةيةةةةة"، "

(14) 

اةجةةةةابةةةةة عةةن السةةةةةةةةة ا  

الةرئةيةد الةتةةةةالةى   كةية  

ضمكن مكةةةةالحةةةةة ظةةةةاهرة 

الةةةةفسةةةةةةةةةةاد اةدار  لةةةةى 

م سةةةةةةةسةةةةةةةات التعليم ربم 

الجامعى بجمهورضة ممةةر 

 العربية؟

 

الةةةةةمةةةةةنةةةةةهةةةةةج 

الةةةةوصةةةةةةةةةةفةةةةى 

لدراسةةةةةةةةات  "ا

 المسحية"

ة العينتم اختيار 

بةةةةالةةةةطةةةةرضةةةةقةةةةة 

 الةةةعشةةةةةةةةةوائةةةيةةةةة

مجموعة خبراء 

 التربوضين

ابسةةةةةةةتبيةةةةان، 

الةةةةمةةةةقةةةةابةةةةلةةةةة 

 الشخمية.

أن الفسةةاد اةدار  ظاهرة معقدة متشةةابكة متعددة العناصةةر  -1

والسةةةةةةةمات منتشةةةةةةةرف بكم المجابت لى كم دو  العالم بدرجات 

 متفاوته و تنعكد سلبا على المجتمع 

ض ثر الفسةةاد اةدار  بالسةةلب على جودة و مخرجات التعليم  -2

 ربم الجامعى.     

تتعدد الجهود نحو مكالحة الفسةةاد على المسةةتو  الدولى و  -3

 المحلى.

و ع آليات مقترحة لمكالحة الفساد اةدار  لى التعليم ربم  -4

 الجامعى.
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 م

إسم الباحث، 

الدراسة، عنوان 

 السنة

تهدف الدراسة 

 التعرف على

 أهم النتائج والتوصيات إجراءات الدراسة

 التى توصلت لها الدراسة
 اآلداة العينة المنهج

جةةمةةةا  مشةةةةةةةةر   3

"اليةةةات مواجهةةةة 

الفسةةةةةةاد لى مجا  

المةةةةةةةةةةةةفةةةةةةقةةةةةةات 

الةةةعةةةمةةةومةةةيةةةة ." 

(2018 ،)(13) 

التعرف على اليةةات 

مواجهة الفسةةاد لى 

المةةفقات العمومية 

مكةةالحتهةا  وسةةةةةةبةةم

وو ةةةةةةةةع تةةةدابةةيةةر 

ورةةةائيةةةة لمكةةةالحةةةة 

 الفساد .

الةةةمةةةنةةةهةةةج 

الةةوصةةةةةةةفةى 

"تةةةحةةةلةةةيةةةم 

 المءمون"

تةم اخةتةيةةةار 

الةةةةعةةةةيةةةةنةةةةة 

لطرضقةةةة  بةةةا

 العشوائية

الةةةةةوثةةةةةائةةةةق 

 والتشرضعات
 ةةةةرورة اعتماد معاضير مو ةةةةوعية لى اختيار الموظ  العمومى  -

 الك ء والتأكد من تحملة اعباء وظيفته بكم نزاهة وشفالة .

المناسةةةةب من ابسةةةةتقاللية لى العمم لءةةةةمان لاعلية اعطاء الجو  -

 اجهزة الررابة الداخلية والخارجية .

 .ررابة الاستخدام ابنظمة المعلوماتية المتطورة لى  -

تفعيم البوابة ابلكترونية للمفقات العمومية على أرض الوارع من  -

 أجم ابستفادة من مزاضا التعارد ابلكترونى .

يم  4 ه برا راشةةةةةةةةةد إ

الةةةمةةةطةةةو  "دور 

أليات الحوكمة لى 

الحد من الفسةةةةةةةاد 

اةدار  والةةمةةةالةى 

لى الم سةةةةةسةةةةةات 

الةةةرضةةةا ةةةةةةةةةيةةةة" 

(2015) 

(15 ) 

ثر  الةتةعةرف عةلةى أ

تطبيق الحوكمة لى 

الةةةمةةة سةةةةةةسةةةةةةةةةات 

الرضا ية على الحد 

من الفسةةةةةةاد المالى 

واةدار  من وجهة 

 نظر صنا  القرار.

الةةوصةةةةةةةفةى 

 التحليلى

لةةةةرد  358

من صةةةانعى 

الةةقةةرار مةةن 

 الةةةةقةةةةيةةةةادات

الةةعةةلةةيةةةا لةةى 

الم سةةسةةات 

 الرضا ية

( من القيادات الرضا ية لقط تعتقد %36توصلت الدراسة الى أن ) - ابستبيان 

عاملين لى  بة المسةةةةةة ولين وال حة لمحاسةةةةةة بوجود معاضير وا ةةةةةة

 الم سسات الرضا ية.

ية تعتقد بأنه ضتم اةعالن عن %35أن ) - ( من القيادات الرضا ةةةةةة

والتشةةليلية للم سةةسةةات الرضا ةةة مخرجات الخطط ابسةةتراتيجية 

 بشفالية .

( من القيادات الرضا ةةةةية تعتقد بوجود ثلرات وا ةةةةحة %66أن ) -

 لى التشرضعات والقوانين الرضا ية الحالية.

ية تر  أن هناك مشةةةةةةةاركة داخم %34أن ) يادات الرضا ةةةةةة ( من الق

 الم سسات الرضا ية لى صياغة القرارات الرضا ية ابستراتيجية.
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 األجنبية اليمبقة :الدرايمت 

 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   

"الفسةةةةاد الرضا ةةةة  لى 

 "م2012 انةةةةجةةةةلةةةةتةةةةرا

(25) 

الةةةتةةةعةةةرف عةةةلةةةى  -

اشةةةةةةةكةةا  الفسةةةةةةةةاد 

الم سةةةةةةةسةةةةةةةةةةات بةةةة

الةةةةةةرضةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةيةةةةةةة 

ثرة  يزضةةةةة وأ اةنجل

تعةةةةداد  على ابسةةةةةةة

بلتتةةةةام أولمبيةةةةاد 

 م .2012لندن 

الةةةةةمةةةةةنةةةةةهةةةةةج 

الةةةوصةةةةةةةةةفةةةى 

"الدراسةةةةةةات 

 المسحية"

بلغ حجم العينةةةة 

(620 )

مةةفةةحةةو  مةةن 

( 15عةةةةةةةةةدد )

 مدضنة  

ك ( بأن الهدر المالى لألولمبياد مبالغ ليه لمةةةةةةةال  مال% 27ضر  ) - ابستبيان 

شةةةركات  ات صةةةلة باللجنة األولمبية الدولية والبرضطانية اعتمادا  منهم 

على تعوضءةةةةةةةةه من خال  اةعالنةةات والبةةث التليفزضونى والحءةةةةةةةور 

 الجماهير  .

لدور اةدار  والمالى كان جيدا ، وهو % 73لى حين ضر  ) - بأن ا  )

واجهةةة حءةةةةةةةةارضةةة ةبراز الهوضةةة البرضطةةانيةةة لى تجهيز المجمعةةات 

جارضة والمواصةةةةةةةالت والمالعب والمطاعم لى جميع المدن ةنعا  الت

 ابرتماد البرضطانى .  

6 Christopher 

Lasch  

"كةةرضسةةةةةةةةتةةولةةرب "، 

دراسةةةةةة اآلثار الءةةةةةارة 

لبعض الممةةةةارسةةةةةةةةةةات 

م" 2010الرضا ةةةةية، "

(24) 

 

 

أهم األثار الءةةةةةةارة 

لبعض الممارسةةةةات 

 الرضا ية 

الةةةةةمةةةةةنةةةةةهةةةةةج 

الةةةوصةةةةةةةةةفةةةى 

"الدراسةةةةةةات 

 المسحية"

بلغ حجم العينةةةة 

 ( رضا ى  122)

عدم اهتمام الدو  الرأسمالية باأللعا  الرضا ية مما أد  الى اهمالهم  - ابستبيان 

األخالق العامة والتقاليد ابجتماعية وبالتالى تخسةةةر األلعا  الرضا ةةةية 

جازبيتها عندما تمةةةةةب  مجرد مواد تعليمية أو تنالسةةةةةية بحتة، وك ل  

بين عند اللعب لبدب  من اللعب بحرضة وحماس ظهر تليير سةةةةةةلوك الالع

 األطفا  لانهم ضلعبون بعن  كالمراهقين .

أظهرت النتائج العدضد من المظاهر السةةةلبية التى ارتبطت بالممارسةةةة  -

الرضا ةةةةية أهمها )إنفاق العدضد من النفقات بسةةةةبب الفسةةةةاد الرضا ةةةة  

الى النظر  –والحر  على جز  المشةةةةةةاهدضن للمالعب بأ  إسةةةةةةلو  

الرضا ةةةةةة على أنها مجرد تجارة واهتمام التنظيم الرضا ةةةةة  بار ةةةةةاء 

 الالعبين أكثر من اهتمامه بالجانب ابحترالى. 
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 إجراءات البحث: 

جرا ات  اتبع البمح ان الخ البحثلهدف  تحقيقمً   طاات التملية:اا 
 أوالً : منهج البحث:

 لتحقيق أهداف البحث.الدراية الريحية الاى ع  الرنهه انالبمح  ايتخد 
 ثانيًا : جمتمع البحث: 

تر ل رجترع البحث فى تقمرير الجهمز الررفزال للرحميععععععععبمت اتقمرير ا دارة 
الررفزية للرقمبة االر ميير بازارة الشععبما االريمضععة اتقمرير لجمن الرتمب ة بملرديريمت 

 الريمضية على ريتاال الجرهارية . للهيئمت
 ثالثًا : عينة البحث:

تر لت عينة البحث فى تقمرير الجهمز الررفزال للرحميعععععععععبمت اتقمرير ا دارة 
الررفزية للرقمبة االر ميير بازارة الشعععععععععبما االريمضعععععععععة اب ض تقمرير لجمن الرتمب ة 

رال اتحمدات، )أندية، فالريمضعععععععععية  ملهيئمتب( تقرير خمص 118بملرديريمت ل دد )
،  2018/2019،  2018/ 2017على ريعععععععععتاال الجرهاريععععة ل عاا  لجععععمن( 
 (1) والتى استتتت ال الثاال الا تتتوا ويوضا ووولتتتاضا ال  وا ، 2019/2020

 ( :1التالى رقم )
 (1جدو  )

 ضو   توصي  لعينة البحث

 رابعًا: أدوات مجع البيانات :
تحليل الرراجع االدرايعععععععمت اليعععععععمبقة االداريمت ال لرية االرجالت التع تنمالت  .1

 ال يمد اةليمت رفمفحت  .
الرقمبلة الشععخىععية الغير رقننة للقيمدات االريععئالين االقمئرين على عرليمت  .2

الظمهرة قيد البحث االحىعععععععععال على إجمبة عن  عنالرتمب مت لجرع بيمنمت 

 لجمن ريمضية فرال اتحمدات نمدال ريمضى إدارات فرعية الهيئة
 37 24 57 13 ال دد



 

- 235 - 
 

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

 
الاىععععال الى إجمبة لهم رن تحليل  انب ض األيععععئلة االتى ت ذر على البمح 

 التقمرير. 
تحليل تقمرير الجهمز الررفزال للرحميعععععععععبمت اتقمرير ا دارة الررفزية للرقمبة  .3

 تاالر ميير بازارة الشعععععبما االريمضعععععة اب ض تقمرير لجمن الرتمب ة بملرديريم
 . 2019/2020،  2018/2019،  2018/ 2017عن ال م  الرملى 

ايععععععترمرة لت رير رم ارد بتقمرير الجهمز الررفزال للرحميععععععبمت اتقمرير ا دارة  .4
رديريمت االتى ت  رن  بمل قمرير لجمن الرتمب ة  بة االر ميير ات الررفزية للرقم

 خاللهم حىر الرخمل مت .
لرذفاره يعععععععمبقًم لجرع البيمنمت عن بإيعععععععتخدا  األداات ا انحيث قم  البمح 

 الدراية قيد البحث افقًم للتملى :
 املسح املرجعى :

الررج ى للرراجع ال لرية الرتخىعععىعععة االفتا  الريعععابإجرا   انالبمح قم  
االدرايمت االريمئل االداريمت ال لرية ال ربية رنهم ااألجنبية التع تنمالت ال يمد فع 

االرتر لة فى : )باعزة رحرد  .الرؤييمت ال مرة االريمضية الرتناعة اةليمت رفمفحت 
(، )دععععععم  16()2016ععععععبعععععد اليععععععععععععععال  ععععععلعععععى())(، 12()2018األرعععععيعععععن()

(، )الععطعععععمهععر بععن 2()2016(، )أحععرعععععد رععحععرعععععد يععععععععععيعععععد( )14()2016يعععععل()نععبعع
(، 10()2013(، )بدر عميض()3()2014(، )أحرد رىعععععععععط ى()7()2015نمعة()

(، 21()2008(، )رحرد الدريمطى()19()2013)ذيعععععععمن رىعععععععط ى، عال  زهير()
(، )يععععانععععس 13()2018(، )جععععرعععععمل رشعععععععععععععرال()1()2018)أحععععال  بععععرفعععععمتععععى()

(، )بععععععععربععععععععريععععععععس 17()2016فععععععععراا()(، )عععععععععال  22()2017جعععععععع ععععععععمدال()
(، اذلك لتحقيق أهداف البحث 15()2015(، )راشععععد إبراهي ()11()2016شععععريف()

 . الريمضية بملهيئمتاالاىال الى اضع ةليمت رقترحة لرفمفحة ال يمد 
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 املقابلـة الشخصيـة املفتوحة )غري املقننة( :

عدد رن الرقمبالت الشعععخىعععية ذير الرقننة )الر تاحة(  بإجرا  انقم  البمح 
رع ب ض الخبرا  االرتخىععععععىععععععين فع رجمل ا دارة ال مرة اا دارة الريمضععععععية اذلك 
جرا ات البحث،  للاقاف علع طبي ة الرشععععععفلة االتاىععععععل إلى ففرة عمرة عن خطة اا 

ة االريمضععععع افذلك الخبرا  األفمديريين بملجهمز الررفزال للرحميعععععبمت اازارة الشعععععبما
الريمضععية لرحمالة الاىععال لب ض ا جمبمت التى اردت  الهيئمتاالرناط به  رتمب ة 

نتيجة لتحليل التقمرير االاىععععععال الى ر لارمت اافية عن الظمهرة قيد البحث اطبي ة 
الرحمار اليترمرة ت رير البيمنمت الخمىة بملتقمرير لتحليلهم، فرم ايتهدفت الرقمبالت 

 الريمضية الرختل ة.   بملهيئمتت رف على ااقع ال يمد ريمعدة فى الال
 : كما يلىالرياضية  يئاتحتليل الوثائق والتقارير اخلاصة باهل

 جرع احىر التقمرير : -
قم   بمح حيث  خمىععععععععععة برتمب مت الجهمز الررفزال  انال قمرير ال بتجريع الت

برتمب مت ا دارة الررفزية للرقمبة االر ميير بازارة  الخمىعععععععععةللرحميعععععععععبمت االتقمرير 
جرع رجراعة رن تقمرير لجمن الرتمب ة برديريمت الشععبما  ت الشععبما االريمضععة فرم 

الريمضعععية  للهيئمت( تقرير 118بحىعععر عدد التقمرير التى ت  جر هم ) ات االريمضعععة 
،  2017/2018على ريعععععععععتاال الجرهارية االتى ت  فحىعععععععععهم خالل ال م  الرملى

2018/2019 ، 2019/2020  . 
 لريمضية:ا للهيئمترخمل مت بتقمرير الجهمت الرقمبية الايترمرة ت رير  .1

بمحث انتهم عقا  قمرير  ال يل الت نة، التحل اب د إجرا  الرقمبالت ذير الرقن
 ( االخمىععععععععة 2019/2020،  2018/2019،  2017/2018عن ال م  الرملى )

بملجهمز الررفزال للرحميعععععععععبمت اتقمرير ا دارة الررفزية للرقمبة االر ميير اعدد رن 
الى  ناتاىععععل البمح اقد تقمرير لجمن الرتمب ة بملرديريمت االتى ت  الحىععععال عليهم 

ايععععععتخالص ب ض الرحمار التى ظهرت بىععععععارة رتفررة فى التقمرير ايرفن اتخمذهم 
ارن    اقتراو اآلليمت الريمضععععية  بملهيئمتة لدرايععععة ااقع ال يععععمد فرحمار أيععععميععععي
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ت رير الرخمل مت الااردة بملتقمرير بهم أيعععع ل فل رحار، الرنميععععبة لرفمفحت  حيث ت  

 لرفمفحت  بملخطاات التملية : األيملياللتاىل أله  
 إعداد الرحمار األيميية  يترمرة الت رير اقد تر لت فع : -أ

 تلتاىل أله  الرحمار التى اعتردلجر هم  ت  تحليل التقمرير التى خاللرن 
يععترمرة رحمار ا ت  عرض الريمضععية ابنمً  علي   بملهيئمتعليهم درايععة ااقع ال يععمد 

رتضععععع البمح 10علع الخبرا  اعدده  ) ( رنه  علع فل %70راافقة ) ان( خبرا  اا 
( 2مت الخبرا  طبقًم للجدال رق  )رحار العترمده بإيترمرة الت رير اقد جم ت ايتجمب

 التملع :
 (2)جدو  ررم 

 ضو   النسبة الم وضة آلراء الخبراء    

 (10الرضا ية   )ن =  بالهي اتلمحاور استمارة التفرضغ الخاصة بالفساد  

 موالق المحاور م
غير 

 موالق

النسبة 

 الم وضة

1 
عةةدم تعبير الميزانيةةة العموميةةة والحسةةةةةةةا  الختةةامى عن 

 .حقيقة المركز المالى ونتيجة النشاط
8 2 80% 

 %80 3 8 .المخالفات الخاصة بالحسابات الدائنة والمدضنة 2

 %100 ـ 10 .المخالفات الخاصة بالممرولات 3

 %100 ـ 10 .المخالفات الخاصة بابضرادات 4

5 
مخالفات التالعب وابختالس وبعض مظاهر  ع  الررابة 

 .الداخلية
 %100 ـ 10

6 
المخالفات الخاصةةةةةةة بنظام طرم المنارمةةةةةةات والمزاضدات 

 .واألمر المباشر
 %100 ـ 10

7 
عدم ابسةةتفادة من بعض ابصةةو  )ارا ةةى ـةةةةةةة إنشةةاءات( 

 .والمشروعات وابنشطة والتجهيزات
9 1 90% 

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

 %100 1 9 .المخالفات الخاصة بخمم الءرائب 9

 %100 ـ 10 المخالفات اةدارضة. 10

 %50 5 5 المخالفات الخاصة بتسوضة السل  والشيكات . 11

 %60 4 6 المخالفات التى تشو  العمليات ابنشائية . 12

13 
فات الخاصةةةةةةةة بمةةةةةةرف المبالغ لى اللرض اللير  المخال

 مخمص لها .
2 8 20% 
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الخبرا  علع الرحمار الرقترحة ( إت مق 2اليعععمبق رق  ) الجدالايتضعععا رن 

االريععععععععتخلىععععععععة رن التقمرير اهى )عد  ت بير الريزانية ال رارية  انرن قبل البمح 
االحيععععععما الختمرى عن حقيقة الررفز الرملى انتيجة النشععععععمط، الرخمل مت الخمىععععععة 
بملحيعععمبمت الدائنة االردينة، الرخمل مت الخمىعععة بملرىعععرافمت، الرخمل مت الخمىعععة 

ت، رخمل مت التالعا ااالختالس اب ض رظمهر ضععععععععع ف الرقمبة الداخلية، بماليرادا
الرخمل مت الخمىة بنظم  طرو الرنمقىمت االرزايدات ااألرر الربمشر، عد  االيت مدة 

إنشعععععم ات( االرشعععععراعمت ااالنشعععععطة االتجهيزات،  -رن ب ض االىعععععال )اراضعععععى 
خمىعععة بخىععع  الضعععرائا، الرخمل مت الخمىعععة بملرخمزن ارم فى حفرهم، الرخمل مت ال

( اهى النيعععععععبة التى إرتضعععععععمهم %70رحار الرخمل مت ا دارية( بنيعععععععبة تجمازت )
لقبال الرحار ال  يت ق الخبرا  على رحمار )الرخمل مت الخمىععععة بتيععععاية  انالبمح 

اليعععلف االشعععيفمت، الرخمل مت التى تشعععاف ال رليمت االنشعععمئية، الرخمل مت الخمىعععة 
الغير رخىععععص لهم( حيث أن نيععععبة الراافقة ل  تتجماز بىععععرف الربملر فى الغرض 

( اعلل الخبرا  على رفض هذه الرحمار  رفمن إدراجهم أيعععععع ل الرحمار التى 70%)
ت الرخمل ما بتيعععععاية اليعععععلف االشعععععيفمت  ت  الراافقة عليهم ر ل الرخمل مت الخمىعععععة

رم هت  التاىعععية بإدراجاقد  الخمىعععة بىعععرف الربملر فى الغرض الغير رخىعععص لهم
 ل أيعع مت  التاىععية بإدراجه أيعع ل رحار الرىععرافمت ارخمل مت ال رليمت االنشععمئية

 رحار الرخمل مت الخمىة بطرو الرنمقىمت االرزايدات ااألرر الربمشر .
 ت رير بيمنمت التقمرير الرقمبية : -ا

 هيئمتبملالرحمار الخمىة بميترمرة ااقع ال يمد  بتحديد انعقا قيم  البمح 
الحىال  ت الرخمل مت رن التقمرير التى  ت  ت ريرالريمضية ب د ال رض على الخبرا  

بة  بمت اتقمرير ا دارة الررفزية للرقم عليهم اهى )تقمرير الجهمز الررفزال للرحميععععععععع
 مت بت رير الرخمل اناالر ميير اتقمرير لجمن الرتمب ة بملرديريمت( حيث قم  البمح 
د الريمضعععععععية قي بملهيئمتأيععععععع ل فل رحار االتى تبين ااقع ال يعععععععمد الرملى اا دارال 

 البحث . 



 

- 239 - 
 

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

 
 خامسًا : املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف البحث :

  حتيمجمت انإيتخدا  البمح  بحثال الر مرالت اا حىمئية الرنميبة لطبي ة اا 
 بإيتخدا  النيا الرئاية انيا التفرار .

 عرض ومناقشة النتائج :
مضعععية الريبملهيئمت ال يعععمد  لرفمفحة ةليمتتحقيقًم ألهداف البحث فع اضعععع 

 : فملتملىالنتمئه  يرفن عرض ارنمقشة ،بهمرن خالل الت رف علع ااقع ال يمد 
 (3جدو  ررم )

 ضو   التكرار والنسب الم وضة 

 118ن=              الرضا ية  بالهي اتللمحاور الخاصة بالمخالفات                            

 بملهيئمتبتىعععععععععنيف الرخمل مت التى رىععععععععععدهم رن التقمرير  انالبمح  قم 
الريمضعععية  بملهيئمت( إجرملى الرخمل مت 3الريمضعععية حيث ياضعععا الجدال اليعععمبق )

رن خالل التقمرير  ه( تقرير االذال ت  رىعععععد118( ت  رىعععععدهم رن عدد )969ل دد )
( 9عدد ) الى بملتاىعععععل، رن خالل التقمرير التى جر هم انالتى تاىعععععل إليهم البمح 

رحمار، حيث جم  على رأس قمئرة الرخمل مت رحار الرخمل مت الخمىة بملرىرافمت 

 المحور م
إجمالى 

 المخالفات

نسبة المحور 

بالنسبة ةجمالى 

 المخالفات

 %27.86 270 .المخالفات الخاصة بالممرولات 1

 %19.30 187 المخالفات اةدارضة. 2

 %16.51 160 .بابضراداتالمخالفات الخاصة  3

المخالفات الخاصةةةةة بنظام طرم المنارمةةةةات والمزاضدات  4

 .واألمر المباشر
130 13.42% 

عدم ابستفادة من بعض ابصو  )ارا ى ـةةةةةةة إنشاءات(  5

 .والمشروعات وابنشطة والتجهيزات
61 6.30% 

ية العمومية والحسةةةةةةةا  الختامى عن  6 عدم تعبير الميزان

 .المالى ونتيجة النشاطحقيقة المركز 
49 5.06% 

مخةةالفةةات التالعةةب وابختالس وبعض مظةةاهر  ةةةةةةع   7

 .الررابة الداخلية
39 4.02% 

 %4.02 39 . المخالفات الخاصة بالمخازن وما لى حكمها 8

 %3.51 34 .المخالفات الخاصة بالحسابات الدائنة والمدضنة 9

 %100 969 إجمالى
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( رخمل ة، يلية رحار الرخمل مت 270( بإجرملى تفرار )%27،86بنيعععععععععبة رئاية )

( رخمل ة،    فى الترتيا 187( بإجرملى تفرار )%19،30ا دارية بنيعععععععععبة رئاية )
( بإجرملى تفرار %16،51ا يرادات بنيبة رئاية )ال ملث الرخمل مت الخمىة برحار 

ظم  طرو 160) خمىععععععععععة بن يا الرابع رحار الرخمل مت ال ( رخمل ة، فرم جم  الترت
( بإجرملى تفرار %13،42الرنمقىععععععمت االرزايدات ااألرر الربمشععععععر بنيععععععبة رئاية )

( رخمل ة، اجم  الترتيا الخمرس رحار الرخمل مت الخمىععععععة ب د  االيععععععت مدة 130)
رن ب ض األىععال )أراضععى ععععععععععع رنشععات( االرشععراعمت ااألنشععطة االتجهيزات بنيععبة 

( رخمل ة، فرم جم  الترتيا اليعععععععععمدس رحار 61( بإجرملى تفرار )%6،30رئاية )
الرخمل مت الخمىعععععععععة ب د  ت بير الريزانية ال رارية االحيعععععععععما الختمرى عن حقيقة 

( رخمل ة، 49بإجرملى تفرار )( %5،06الرملى انتيجة النشععمط بنيععبة رئاية ) الهيئة
اتشعععمرك فى الترتيا اليعععمبع فاًل رن رحار الرخمل مت الخمىعععة بملتالعا اا ختالس 

( 39( بإجرملى تفرار )%4،02اب ض رظمهر ض ف الرقمبة الداخلية بنيبة رئاية )
بة رئاية  بملرخمزن ارم فى حفرهم بنيععععععععع رخمل ة، ارحار الرخمل مت الخمىععععععععععة 

( رخمل ة، فرم جم  الترتيا ااألخيرة رحار رخمل مت 39ار )( بإجرملى تفر 4،02%)
 ( رخمل ة.34( بإجرملى تفرار )%3.51الحيمبمت الدائنة االردينة بنيبة رئاية )

بأن  يرفن رنمقشععة  انارن خالل ال رض ال م  اليععمبق يرال البمح 
 نتمئه ال رض فى النقمط التملية :ع

( 969)الريمضية حيث بلر عدد الرخمل مت  الهيئمتأن ال يمد راجاد بف رة فى  .1
ئمت( تقرير خمص 118رخمل ة رن إجرملى عدد ) ية ال بملهي ند ية )أ ريمضععععععععع

اتتفرر أشفمل  )إدارال، رملى(  ريمضية، فرال اتحمدات ريمضية، لجمن ريمضية(
رذ  اختالف رفمن اجاد الرخمل ة بملهيئمت حيث تناعت التقمرير رن رختلف 

( فى أن ال يعععععمد 21()2008) (رحرد الدريمطى)اهذا رم يت ق رع الرحمفظمت 
 تختلف ال هماأن (االدارال ،الرملى)يتااجد فى الهيئمت الريمضية برختلف اشفمل  
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بمختالف ىع ة ارفمن الرؤيعيعة الريمضعية فملر ميير الرقمبية التى يت  الت تي  

 .ااحدة بهم 
دارة  .2 الر لارمت حيث أن تفرار ن س ضععععععععع ف أنظرة التدقيق اتحليل البيمنمت اا 

الرخمل مت على ردار يععناات اعد  قيم  الهيئة باضععع الخطط التدريبية لتدريا 
ال مرلين ارفع ف مئته  اتحديد ا جرا ات لر ملجة الظااهر الريعععععععببة لل ميعععععععد 

ف أن هداايععععععععتخدا  التقنيمت الحدي ة لتقاي  اتاجي  ريععععععععمر تلك الرخمل مت ا 
رد على رم جم  بتقمرير األجهزة الرقمبية االرتمب ة ها فى ال الهيئمت الريمضععععععية

تقنين اضععععع الرخمل ة دان رحمالة ت ديل ا نحرافمت اضععععع الخطط لتىععععحيا 
فمت  ئة 13()2018جرمل رشعععععععععرال )يت ق رع  اهذااالنحرا ( رن أن رنا الهي

فل اآلليمت لتأدية رهمرهم بشععععععععع مفية   الاطنية للاقمية رن ال يعععععععععمد ارفمفحت
يععععععتقاللية فى التدخل الربفر لتؤدال رهمرهم على افرل اج  ييععععععه  ااعطمئهم ا

ذيعععععععععععععمن رىعععععععععط ى، عال  )فى الحعععععد رن ال يعععععععععععععمد، فرعععععم تت ق رع 
ايععععتخدا  ايععععمليا تفنالاجية حدي ة تفشععععف عن رن أن (، 19()2013زهير()

 اعرمل ال يمد االاقمية رن .
فى  اجاد قىعععععععععاريبين تفرار الرخمل مت بتقمرير الجهمت الرقمبية االرتمب ة أن  .3

اها خط الدفمل األال نحا رنع االحتيمل  بملهيئمت الريمضعععععععععيةالرقمبة الداخلية 
اهذا يت ق رع أحرد  ا نحرافمتاا ختالس ارفمفحتهم ال يععععععععععمد اتىعععععععععحيا 

( فى أن اليععععبا الرئييععععع لحداث ال يععععمد فع الاحدات 3()2014رىععععط ى )
أحرد )خلية، فرم يت ق رع ا دارية الحفارية يتر ل فع قىعععععار نظ  الرقمبة الدا

رن أن أيعععبما ال يعععمد تهري  دار الرؤيعععيعععمت (، 2()2016رحرد يعععيد( )
أن يعععبا (، 16()2016)عبد اليعععال  على() الرقمبية االقمنانية، فرم يت ق رع

انتشععمر ال يععمد أيععبما تت لق ذيما الرقمبة الذاتية اهدفهم افتشععمف االنحرافمت 
 ااعمدة تىحيا الريمر.
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الريمضععععية ففمن رنهم ال يععععمد ا دارال ايت لق  بملهيئمتظهار أشععععفمل لل يععععمد  .4

ذال يتر ل اال بملهيئةبرظمهر ال يععععمد اا نحرافمت ا دارية االاظي ية االتنظيرية 
فى عد  احترا  أاقمت ال رل أا التراخى االتفميعععععععععل اعد  تحرل الريعععععععععئالية 

يعععععععععمد الرملى ايت لق برظمهر اا هرمل ااختيمر قيمدات إدارية ذير رؤهلة، اال 
ال يععععععمد اا نحرافمت الرملية ارخمل ة القااعد ااألحفم  الرملية التى تيععععععه  فى 
تنظي  يععععععععير ال رل الرملى اا دارال ارخمل تهم ت ليرمت األجهزة الرقمبية الرملية 

هذا يت ق ا ايتر ل ذلك فى ا ختالس ااالرحمبمه االرحيابية االتهرا الضريبى 
فى أن تقاي  ال مرلين بىععععععععارة ريععععععععتررة  (22()2015نمعة ) رع الطمهر بن

تيه  فى فشف االنحرافمت اتىحيحهم االحيلالة دان ايتررارهم لتىبا  قمفة 
 يمئدة .

رخمل مت  تارت مل نيعععععععبة الرخمل مت برحار الرنمقىعععععععمت االرزايدات حيث ف ر  .5
ا ا يععععععععنمد بمألرر الربمشععععععععر رذ  عد  اجاد الحمجة الرلحة للشععععععععرا  فى أذل

الرخمل مت ررم يبين عد  إحترا  ربمدئ إبرا  الرنمقىععععمت االرزايدات االتى يجا 
تاافرهم فى عرليمت الشععرا  رن خالل تاافر الشعع مفية االنزاهة االريععمااة احرية 

عد  ت  يل قيعععع  على باابة الرشععععتريمت  فضععععاًل عن ،الرنمفيععععة اتفمفؤ ال رص
ن نيععا ر يزيد الحفارية يخص تن يذ الرنمقىععمت االرزايدات للهيئمت الريمضععية

فى أن ت  يل  (13()2018اهذا يت ق رع جرمل رشعععرال )رحار.هذا الال يعععمد ب
الباابة االلفترانية للى قمت ال رارية على أرض الااقع رن أجل االيت مدة رن 

 اللفترانى .رزايم الت مقد ا
الف ر رن عم  أا عد   الهيئمت الريمضععععععععيةلب ض  حيععععععععما ختمرىعد  اجاد  .6

إعدادهم فى الراعد الرحدد قمنانًم ل رضعععععععععهم على الجر ية ال رارية يدل على 
إن قمد الجر ية ال رارية ألن  ىعععععععععاريةيبين  ، فرمالرراج ة الداخلية قىعععععععععار

فى  الجر ية ال راريةدار ايضععععع ف الحيعععععما الختمرى شعععععرط ل رلية االن قمد 
اير تطا ريعععم لة رجلس ا دارة عن ايعععلاا إدارة الهيئة لتحقيق نتمئه ايجمبية 
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يحقق الرىعععععععلحة ال مرة االحد رن ايعععععععتغالل لاآلدا  اتحقيق عمئدات ايجمبية 

 . رجلس فى ذير الرىلحة ال مرةالاليلطة رن جمنا 
 االستنتاجات :ـ 

ايعععتغالل الرنىعععا ال م  الرىعععرية الريمضعععية  بملهيئمتي د أشعععفمل ال يعععمد  .1
 االتالعا اا ختالس االرحمبمه االالربماله اا هرمل االتهرا الضريبى.

يؤدال ال يععمد الى ارت مل تفل ة الخدرة الرقدرة أا انخ مض ريععتاال الخدرة  .2
 لت ايض تفل ة ال يمد.

 الريمضية ااحتيمج  لرفع ف م ت  . بملهيئمتض ف ف م ة الجهمز التن يذال  .3
 .ةالرىريالريمضية  بملهيئمتالر لارمت انظ  يتخدا  تفنالاجية ض ف ا .4
 الريمضععععععية حيث بملهيئمتلجمن التدقيق االرراج ة الخمرجية فمعلية ضعععععع ف  .5

يظهر ضععععععع ف رتمب ة الرديريمت ل ندية االتى قد تفان ىعععععععارية فى ب ض 
ال ا  األاقمت، فرم تظهر رتمب ة ا دارة الررفزية للرقمبة االر ميير تفان يععنايمً 

تشعععععععععرل جريع الهئيمت الريمضعععععععععية بملرحمفظة، فرم تظهر رتمب ة الجهمز 
الررفزال للرحميبما فل  الث يناات ايت  رتمب ة اليناات اليمبقة للرتمب ة 

. 
قيم  الجهمت الرقمبية الجمن التدقيق الداخلية االخمرجة ب رلية الرتمب ة دان  .6

 ت ارفمفحة ال يمد.تحليل الرخمل مت اايجمد الحلال ااآلليمت لر ملجم
 . الريمضية لب ض الهيئمتىارية أن قمد ب ض الجر يمت ال رارية  .7
بت مد ااال بملهيئمت الريمضيةقيم  رجملس ا دارات بملترفيز على حل الرشمفل  .8

 . لهمعن التخطيط الريتقبلى 
 . الريمضية بملهيئمتنظم  رحميبى بأذلا ض ف ال .9
الريععععرية بملهيئمت الريمضععععية نظير عرل راظ ى الرديرية ب د رااعيد ال رل  .10

الريمضعععية لغيما فمعلية  بملهيئمترفمفأة رملية أحد أيعععبما إنتشعععمر ال يعععمد 
 الرقمبة اايتقالليتهم.
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 التوصيات :ـ

 ضرارة ت  يل اآلليمت الرقترحة لرفمفحة ال يمد بملهيئمت الريمضية الرىرية اهى :
الريمضعععة ا حترافية اايعععتراتيجية تحديث قمنان الريمضعععة برم يتاافا رع ا دارة  .1

 جرهارية رىر ال ربية فى رفمفحتهم لل يمد .
 تافير تفنالاجيم انظ  الر لارمت ا لفترانية بملهيئمت الريمضية. .2
 تافير الباابة ا لفترانية للرنمقىمت االرزايدات بملهيئمت الريمضية. .3
 الخمرجية إلفترانيًم.ضرارة رتمب ة الهيئمت الريمضية رن خالل لجمن الرراج ة  .4
 ألعضم  الهيئمت الريمضية إلفترانيًم. الخدرة الرقدرةا تقيي  ريتاال األدا   .5
 تطبيق براره الرحميبة ا لفترانية. .6
تافير ايععععععععععمليا التىعععععععععايت  ت  يل ا جرا ات ا لفترانية للجر ية ال رارية .7

 ا لفترانى لل رليمت ا نتخمبية.
 .االرد عليهم تقدي  الرقترحمت االشفماال إلفترانيًم  .8
 تطبيق طرق الدفع ا لفترانى. .9
 إجرا ات تأرين نظ  الر لارمت.ضرارة تطبيق  .10
 التدريا عن ب د.ت  يل طرق  .11
 نظم  للت يين االترقيمت إلفترانيًم.تافير  .12
 ربط ا نضبمط بملررتبمت االرفمفات.ا البىرة ا لفترانية ت  يل  .13
 منمت إلفترانيًم.تحديث البي .14
 تبمدل تقمرير الجهمت الرقمبية الجمن التدقيق الداخلى االخمرجى إلفترانيًم. .15
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 :أوال : املراجع العربية

دور الحوكمة الرشةةةةةةيدة لى الوراضة من الفسةةةةةةاد، رسةةةةةةالة    أحالم بركاتى                    .1

ماجسةةةةتير غير منشةةةةورة، كلية ابرتمةةةةاد والتجارة وعلوم 

لة، الجزائر،  التسةةةةةةيير، جامعة محمد بو ةةةةةةي ، المسةةةةةةي

 م.2018

دور آليات حوكمة الشةةةركات لى الحد من الفسةةةاد المالى لى    أحمد محمد سيد   .2

الوحدات الحكومية الممةةةةةرضة )دراسةةةةةة تطبيقية(، رسةةةةةالة 

ماجسةةتير غير منشةةورة، كلية التجارة، جامعة بنى سةةوض ، 

 م.2016

الررةابةة المةاليةة واةدارضةة ودورهةا لى الحةد من الفسةةةةةةةاد     أحمد ممطفى أحمد   .3

اةدار ، دراسةةةةةةةة تطبيقية مقارنة، رسةةةةةةةالة دكتوراف غير 

 م . 2014منشورة، كلية الحقوق، جامعة عين شمد، 

أهمية الحوكمة الم سةةةةةةسةةةةةةية ل  تعزضز الررابة ومكالحة    أحمد ضوس  دودضن                .4

ممةةةفاة البترو  األردنية"، الفسةةةاد "دراسةةةة حالة شةةةركة 

 15مجلة الزرراء للبحوث والدراسةةةةةات اةنسةةةةةانية، المجلد 

العةةدد الثةةالةةث، كليةةة ابرتمةةةةةةةةاد والعلوم اةدارضةةة، جةةامعةةة 

 79   69م. 2015، نالزرراء، األرد

الةةةلةةةجةةةنةةةة الةةةفةةةرعةةةيةةةة   .5

التنسةةةةةةيقيةةةة لمكةةةالحةةةة 

 الفساد

(، 2014/2018اةسةةةةةتراتيجية الوطنية لمكالحة الفسةةةةةاد)  

 م.2014جمهورضة ممر العربية، 

جرائم الفساد وآليات مكالحته لى نطاق الوظيفة العامة، دار    السيد احمد محمد عالم،  .6

 م.  2016النهءة العربية، الطبعة األولى، القاهرة، 

دور القيةةةادة اةدارضةةةة لى مكةةةالحةةةة الفسةةةةةةةةاد اةدار  لى    الطاهر بن ناعة   .7

ماجستير غير منشورة، كلية الم سسات الجزائرضة، رسالة 

الحقوق، جةةامعةةة محمةةد بو ةةةةةةيةةاف، المسةةةةةةيلةةة، الجزائر، 

 م.2015

المنظمةةةة األسةةةةةةةيوضةةةة   .8

لهي ةةات الررةةابةةة العليةةا 

 )األسوسا 

دليم األنتوسةةةةةةا  الررابى حو  ابحتيا  والفسةةةةةةاد، ترجمة   
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 مستخلص البحث :

أه  اآلليععمت التى يرفن أن قععم  البععمح ان ب رععل بحععث بهععدف الت رف على 
، اايععععتخد  البمحث الرنهه تيععععتخدا  لرفمفحة ال يععععمد بملهيئمت الريمضععععية الرىععععرية

االرقمبلة الشععععععخىععععععية اتقمرير الجهمت الرقمبية الاىعععععع ى، اتحليل الا مئق االرراجع 
( تقرير رن 118فأداات لجرع البيمنمت ات  التطبيق رن خالل عينة رفانة رن عدد )

 تقمرير الجهمت الرقمبية .
 افمنت أبرز النتمئه : 

 : لدراية ااقع ال يمد بملرؤييمت الريمضية
( 118م رن عدد )( ت  رىععععده969إجرملى الرخمل مت بملهيئمت الريمضععععية ل دد ) -

 تقرير.

( 270( بإجرملى تفرار )%27،86جم  ال يععععععمد برحار الرىععععععرافمت بنيععععععبة ) -
 رخمل ة.

( 187( بإجرملى تفرار )%19،30جم  ال يمد برحار الرخمل مت ا دارية بنيبة ) -
 رخمل ة.

 ( رخمل ة.160( بإجرملى تفرار )%16،51جم  ال يمد برحار ا يرادات بنيبة ) -

( بإجرملى %13،42برحار طرو الرنمقىمت ااألرر الربمشر بنيبة )جم  ال يمد  -
 ( رخمل ة.130تفرار )

( بإجرملى %6،30جم  ال يمد برحار عد  االيت مدة رن ب ض األىال بنيبة ) -
 ( رخمل ة.61تفرار )

جم  ال يععععععععمد برحار عد  ت بير الريزانية االحيععععععععما الختمرى عن حقيقة الهيئة  -
 ( رخمل ة.49( بإجرملى تفرار )%5،06يبة )الرملى انتيجة النشمط بن

جم  ال يععععمد برحار الرخمزن االتالعا اا ختالس اب ض رظمهر ضعععع ف الرقمبة  -
 ( رخمل ة لفل رنهرم .39( بإجرملى تفرار )%4،02الداخلية بنيبة )

 ( رخمل ة.39( بإجرملى تفرار )%4،02جم  ال يمد ارم فى حفرهم بنيبة ) -
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Find extract: 

The researchers conducted a research with the aim of 
identifying the most important mechanisms that can be used 
to combat corruption in Egyptian sports bodies, and the 
researcher used the descriptive approach, analyzing 
documents, references, personal interviews and reports of 
the regulatory authorities as tools to collect data and was 
applied through a sample consisting of (118) reports from the 
authorities SFC. 
Present Results 

To study the reality of corruption in sports institutions: 
- Total violations of (969) sports bodies were detected from (118) 

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

(27.86%), with a total of (270) violations. 
- Corruption came at the center of administrative violations, at a 

rate of (19.30%), with a total of (187) recurrences. 
- Corruption came with the revenue axis at a rate of (16.51%), 

with a total of (160) violations. 
- Corruption came in the axis of bidding and direct orders, at a 

rate of (13.42%), with a total of (130) violations. 
- Corruption came with the axis of not benefiting from some 

assets, at a rate of (6.30%), with a total of (61) violations. 



 

- 250 - 
 

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

 
- 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 (5.06%) with a total of (49) violations. 

- Corruption came in the axis of stores, manipulation, embezzlement, 
and some manifestations of weak internal control, at a rate of 
(4.02%), with a total of (39) violations of each. 

- Corruption came in the axis of credit and debit accounts, at a 
rate of (3.51%), with a total of (34) violations. 

 


