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الملخص
تعد ظاهره الفساااااد االقتصااااادي والدالي واإلداريو مر السلاهر الساااالاية الوايرة التي تلاج أغلب الالدان ،وعلى
األخص الدول النامية ،حيث أخذت تؤثر ساااالايا ى على األداق االقتصااااادي وتيخير عدلية الاناق والتندية ،وباألخص الفساااااد
االقتصاادي يي العرا الذي أد للى هدر الثيير مر األملال التي كات مر الددثر تلجيهها للى برام أخر  .وتيتي أهدية
الاحث مر خالل تساليط الوالق على اهم األسااال التي تؤدي للى اتساا دارة الفسااد وأثارها على كم مر مفا ام االقتصااد
والدجتدع .كدا يهدف الاحث للى تسااليط الواالق على أهم مؤشاارات مدركات الفساااد العالدية وتحليم أثر الفساااد على هيثم
الدلازتة العامة يي العرا  .لذ اعتدد الاحث على الدنه التحليلي يي دراساااة تلل العالقة يواااال عر الدنه الثدي للقياس.
كدا امتدت حدود الاحث للفترة و2017 -2003و .وتم تقساايم الاحث على أربعة مااحث رئيسااية ،اشااتدل على مجدلعة مر
الفقرات مر أجم تلضيح حيييات الاحث ،تل م الااحث للى مجدلعة مر االستنتاجات والتل يات أهدها:
 -1أن غيال معايير الحثم الرشااايد تعم مر أهم العلامم التي مر شااايت اتتشاااار ظاهرة الفسااااد الدالي واإلداري ،كدا أن
الدعايير التي وضعتها الدؤسسات والدنسدات الدولية تعد معايير استداللية التتشار حجم الفساد يي دول العالم.
 -2يعتداد العرا على اإليرادات النفاياة يي تقادير حجم ليراداتهاا العااماة ،وهاذا القااا يثير ييا حجم الفساااااد ،كداا اثاا
الجاتب التاايقي والقياساايو

ااحة مناف النسرية االقتصااادية واللاقع الفعلي الدلجلد يي

ااحة مناف الفرضااية ،كذلل

االقتصاد العراقي.
 -3البد مر اعتداد معايير الحثم الرشااايد والشااافايية ،والدساااالة ،والدشااااركةو وتاايف تلل الدعايير على الجديع السااالاة
التشااريعية والتنفيذية والقوااائية مر اجم القواااق على الفساااد العالدي .كدا يجب مراعاة التنليع االقتصااادي يي العرا مر
اجم زيادة اإليرادات العامة.

الكلمات المفتاحية  :الدلازتة العامة ،مؤشر مدركات الفساد ،منسدة الشفايية الللية ،الفساد الدالي واإلداري.
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Analyzing the index of corruption index in Iraq and its reflection
on the public budget Duration (2003-2017)
Dr. Rasha Khaled Shehaib
Wasit University/ College of Administration & Economics/ Economy Dept.
rkhalid@uowasit.edu.iq
Abstract
The phenomenon of corruption is economic (financial and administrative) of serious
negative phenomena facing the majority of countries, particularly developing countries, with a
negative impact on economic performance and delay the process of construction and
development, especially economic corruption in Iraq that has led to waste lots of money Which
she could direct them to other programs. The importance of searching through highlighting the
top reasons that lead to a widening corruption and circuit effects on joints of the economy and
society. Research also aims to highlight the most important indicators of global corruption
perceptions and analyze the impact of corruption on the general budget structure in Iraq.
Endorsing research on analytical method in the study of this relationship in addition to
quantitative measurement method. As the search limits stretched for the period (2003-2017).
The search was divided into four major investigation involving a group of paragraphs to clarify
the rationale for the research، the researcher found a set of conclusions and recommendations،
notably:
1. the absence of standards of good governance work of the most important factors that would
spread the phenomenon of financial and administrative corruption and that the standards and
Developed by international institutions and organizations are indicative of the spread size of
corruption in countries around the world.
2. Iraq depends on oil revenues in estimating the size of the general revenues of the sector when
there is also corruption proved size 3.2 (standard) health premise logic the logic of economic
theory and practice in the Iraqi economy.
3. they must adopt standards of good governance (transparency، issue، participation) and
applying those standards to all legislative، Executive and judicial authority to eradicate
corruption. They must take into account economic diversification in Iraq in order to increase
public revenue.
keywords : The General Budget, Corruption Perceptions Index, Transparency International,
Financial and administrative corruption.
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المقدمة :

كان على الدهتدير والااحيير ضاارورة لعداد الدراسااات

أن ظااهرة الفساااااد الداالي واإلداري ظااهرة عاالدياة ذات

والاحل للتشااااويص والدتاابعاة ومر ثم معاالجاة ظلاهر

جاذور عديقاة تايخاذ لبعاادا ى واسااااعاة تتاداخام ييهاا علامام

الفساد الدوتلفة .

موتلفة يصعب التدييز بينها ،لذ تعد مر الدشاكم الوايرة
التي تلاجا أغلاب الالادان وعلى األخص الالادان الناامياة،
لدا تسااا مر تيخير يي عدلية الاناق والتندية االقتصاادية
التي تنالي على حاادو

مشكلة البحث :

اختالالت هيثليااة يي القاادرة

أن الدشااثلة األساااسااية للاحث هل تفشااي ظاهرة الفساااد

الداالياة واإلدارياة ومر ثم عجز الحثلماة على ملاجهاة

الدالي واإلداري بشاثم واضاح يي العرا خصال اا ى بعد

متالاات اإلتفا الجاري واالساااتيداري ،وساااد متالاات

عاام  ،2003مداا أد للى حادو اثاير ساااالاياة ماااشاااارة

االحاتاياااجااات الواااااروريااة لالادالانانايار .ياساهالرهااا

وغير مااشارة الق بوااللها على واقع االقتصااد العراقي

واسااتدرارها مرتاط برغاة اإلتسااان يي الحصاالل على

سااااعدت على ضااايا وهدر كيير مر ليرادات الدلازتة

مثاسااب مادية أو معنلية بار غير مشااروعة وخا ااة

العااامااة ،كااان مر الددثر تلجيههااا تحل برام التنديااة

يي مؤسااااساااااات الحثلمااة .وقااد جاااهاادت الثيير مر

االقتصااااادية ومر ثم أد للى تراجع كاير يي تصاااانيف

الدجتدعات الحديية للتولص مر هذه الدشااثلة ،ألتها تقف

العرا ضدر تقارير الشفايية الدولية.

عقاة أمام التالر السليم والصحيح لتلل الدجتدعات.
وقد بادرت الثيير مر الدنسدات ،ومنها منسدة الشااافايية
الدولية بإ ااادار العديد مر الدؤشااارات التي تعنى بقياس
مساااتل الفسااااد ومدركات ولعداد الاحل والدراساااات

فرضية البحث :

والتقاارير اإلحصااااائياة على مسااااتل دول العاالم ،وهي
منسدة غير حثلمية تُعَدَّ األشااهر عالديا ى بالنساااة لقوااايا

يناع الاحث مر يرضية مفادها أن الفساد الدالي واإلداري

الفسااااد ،وألسااااال عديدة ،يقد أ ااااح مر الواااروري

يي العرا لا أثران األول تايثيره بشااااثام ماااشاااار على

معرية ودراسااة هذه الدؤشاارات لثلن العرا مر الدول

توفيض اإليرادات العامة ،والياتي تيثير غير مااشااار يي

حاديياة العهاد على االتفتااا الادولي ودخللا يي تصاااانيف

خفض النفقاات العااماة وبرام التندياة االقتصااااادياة ،مداا

اغلب الدؤشااارات الدولية بعد التريير الذي حصااام عام

اتعثس ساالاا ى على تحقيف التقدم االقتصااادي واالجتداعي

.2003

والسياسي.

وان الفسااااااد الداالي واإلداري يي العرا ظااهره قاديداة
أ ااب الجهاز اإلداري والدالي منذ تشاية الدولة العراقية
يي بداية عشاااارينيات القرن الداضااااي ،أال أتها كات ال
تشااثم أال تساااة قليلة واسااتفحل هذه الساهرة بعد عام

أهمية البحث :

 2003يي اغلب مؤسااسااات الدولة ،لذ أضااحى العرا
بالدراتب األخيرة يي ساااالم الشاااافايية الدولية حسااااب

يسااااتدد الاحث أهديت مر كلت يدرس ملضاااالعا مهدا

التقارير الصاادرة عر منسدة الشافايية الدولية على الرغم

للراية ،أال وهل الفسااااد الدالي واإلداري الذي يديم عائقا ى

مر وجلد العديد مر القلاتير وتشااثيم الدفلضااية العامة

أمام عدلية التندية يي العرا  ،وسااب كييرا مر الدشااكم

للنزاهاة ،ووجلد دوائر الدفتش العاام يي اللزارات ،لهاذا
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الهيثلياة يي االقتصااااااد العراقي ،يوااااالى عر األزماات

حدود البحث :

االقتصاادية والساياساية ،خصال اا ى بعد عام  ،2003مدا

تم تقسيم الاحث للى -:

أد للى ضاايا وهدر كيير مر الدلارد الدالية وتلجيهها

 -1الحاادود الدثاااتيااة هي دراساااااة تاايقيا على

يي غير مجاالتها الدوصاصاة ،وتساليط الوالق على أهم

الدلازتة العامة يي العرا .

اآلثاار الساااالاياة لسااهرة الفسااااااد الداالي واإلداري على

 -2الحادود الزمااتياة :يترة الادراساااااة كااتا للدادة

الدلازتة العامة ،لذا أخذت هذه الدراسة أهدية كايرة.

و2017 -2003و.
أهداف البحث :
هيكلية البحث :

يهدف الاحث للى ما ييتي -:

تم تقسااايم الاحث على أربعة مااحث ،األول ومؤشااارات

 -1تلضااايح مفهلم ومؤشااارات مدركات الفسااااد

مادركاات الفسااااااد العاالدي ونر قيااسااااهااو تنااول هاذا

الدولي.

الداحاث بعض الدفااهيم الدرتاااة بدؤشاااارات الفسااااااد

 -2التعرف على الجااتاب النسري للفسااااااد الداالي

االقتصاادي والدنهجية الدعتددة يي قياس تلل الدؤشارات،

واإلداري ومؤشرات قياس .

أما الداحث الياتي ومؤشارات مدركات الفسااد يي العرا

 -3تحليام هيثام الدلازتاة العااماة يي العرا للدادة

للداادة و2017 -2003و و يتار للى اهم مؤشاااارات

و2017 -2003و.

الفساااااد يي العرا وترتيب العرا يي ساااالم الشاااافايية

 -4التعرف على مساهر الفسااااد الدالي واإلداري

الادولياة عاالدياا وعربياا ،أماا الداحاث الياالاث وتحليام اثر

يي العرا وأثره يي الدلازتة العامة.

الفسااااااد الداالي واإلداري على الدلازتاة العااماة للدادة

 -5قيااس أثر العالقة بير الفساااااد الداالي واإلداري

و2017 -2003و و ينتناااول تحلياام جاااتاي الدلازتااة

والدلازتااة العاااماة يي العرا للداادة و-2003

العااماة ،واثر الفسااااااد الداالي واإلداري على اإليرادات

2017و.

والنفقاات العااماة ،أماا الداحاث الرابع واألتدلذج القيااسااااي
بير مؤشاار مدركات الفساااد يي العرا والدلازتة العامة
للددة و2017 -2003و و يتار للى تل اايف األتدلذج
القياسي ،ومر ثم تقدير هذا األتدلذج .

منهجية البحث :
استودم الااحث منهجير يي دراسة الاحث ،األول والدنه
التحليمو مر خالل اسااااتعراض الجاتب النسري للفساااااد

المبحث االول

الدالي واإلداري ،ومؤشارات قياسا  ،ومر ثم تحليم هيثم

مؤشرات مدركات الفساد العالمي وطرق قياسها

الدلازتة العامة يي العرا وأثر الفسااااد الدالي واإلداري

أوالى  -:مفهلم مؤشاار مدركات الفساااد و Corruption

عليهاا ،ومر اجام لعاااق الجااتاب النسري التاي اااايام

Perceptions Indexو  -:ويرمز ل اختصااراى )(CPI

الادااالالل تام االعاتاداااد عالاى الاداناها والاثادايو مار خاالل

و اادر ألول مرة يي عام  ،1995ويصاادر ساانليا ى ،وهل

الجاااتااب التاايقي باااسااااتواادام برتااام وEviwes9و

الدؤشر الذي يقيّم الدول ويرتاها ويقا ى لدرجة وجلد الفساد

وباالعتداد على تدلذج االتحدار الواي الاسيط.

بير الدساؤولير والساياسايير ورجال األعدال والدلظفير
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ويعد مؤشار مدركات الفسااد أهم الدؤشارات للنشاانات

جاقت يثرة الدنسدة مر قام السايد وبيترا ايجرو باعتااره

الاحيية التي تصاادر عر الدنسدة ،ويعتار مؤشاارا ى مركاا ى

كان مدير الانل الدولي ،وقد حاول تلضاااايح أن الفساااااد

ويسادى وبدساح الدسالاو ،حيث يعتدد على الاياتات التي

وخصاال اا ى يي الدول النامية مشااثلة كايرة تلاج العالم

يتم جدعهااا عر نريف مساااالا واسااااتاالعااات آراق

أال اتا واجهتا

ااااعلباات كايرة مر قاام الادول الرربياة

متوصااصااة تقلم بها مؤسااسااات موتلفة ومسااتقلة  .ومنذ

التي تاحث على النفلذ يي تلل الدول ،وعلى هذا األسااس

عام  1995ومنسدة الشافايية الدولية تقلم بإ ادار سانلي

قدم بيتر ايجر اساااتقالت كددير للانل الدولي سااانة 1993

لهذا الدؤشاار بحسااب درجة مد مالحسة وجلد الفساااد،

وقرر أتشااق منسدة الشافايية الدولية وسارعان ما تلساع

وهاذا الدؤشاااار يتراوا ماا بير و10 - 0و وكلداا اقترل

هذه الدنسدة لتواام عدة دول ويي عام  1997تم تيساايس

الدعادل مر الصاااافر تعني الادولاة األكير يسااااادا ى ،وكلداا

 38يرعااا ى للدنسدااة يي دول العااالم ،ويي عااام 2002

اقترل الدعدل مر عشارة تعني الدولة األقم يسااداى .وعليد

تحللا للى اكار منسداة دولياة غير حثلمياة تواااام اكير

غزوان رييف21 :2014 ،و.

مر  100ير لهاا يي العاالم ،وتقلم الدنسداة باإ ااااادار
ثالثة تقارير دولية هي و مؤشاار مدركات الفساااد وCPIو

ثاتيا ى  -:مفهلم منسدة الشفايية الدولية و Transparency

 ،التقرير العالدي عر الفساااااد وGCRو ،مؤشاااار دايعي

Internationalو  -:يرمز لهاا اختصاااااار ) (TIهي

الرشاو وBPIو .و بيتر ايرر 13 : 2006 ،و.

منسداة دولياة غير حثلمياة معنياة باالفساااااد .بثام أتلاعا
وتشااتهر عالديا ى بتقريرها الساانلي لدؤشاار الفساااد ،وهل

وهناك مجدلعة مر الدؤشااارات التي يتم ل ااادارها مر

قائدة مقارتة للدول مر حيث اتتشااار الفساااد حلل العالم .

قام منسدة الشااافايية الدولية لذ سااايتم لجراق مقارتة بير

مقر الدنسدااة الرئيسااااي يقع يي برلير ،ألداااتيااا .وهي

هذه الدؤشارات للتعرف على الفرو بير هذه الدؤشارات

مجدلعة مر  100ير محلي ،مع ساااثرتارية دولية يي

مر حيث ساانة أول ل اادار ،وعدد اإل اادارات ،وتلعية

برلير ،بيلداتيا .تيساسا يي عام  1993بيلداتيا كدؤساساة

الدؤشاااار هم هل كدي أو تلعي؟ وماذا يقيس الدؤشاااار؟

غير ربحياة ،وهي اآلن منسداة عاالدياة غير حثلمياة،

ومر هي الجهة الدسااااؤولة عر التنفيذ بحسااااب التقارير

مهداة هاذه الدنسداة هي خلف تريير تحل عاالم مر دون

الصااادرة عر منسدة الشاافايية الدولية .ومنسدة الشاافايية

يساد .بدأت بإ دار مؤشر يساد سنلي ،ال تتللى التحقيف

الدولية2007 ،و.

على قواايا يسااد معينة ،بم تالر وساائم مثايحة الفسااد،
وأن تثلن محايدة وتقلم بعدم ائتاليات لدحاربة الفساااد .
وروزاكالمان سلزان88 :2003 ،و.
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جدول ( )1تقارير مؤشرات مدركات الفساد في العالم
المؤشر

سنة

عدد

نوعية

اإلصدار

اإلصدارات

المؤشر

ماذا يقيس المؤشر

مؤشر
مدركات

يركز على آراق الواراق
1996

19

والدحللير مر حلل

كدي

الفساد
مؤشر دافعي
الرشوة

الجهة المنفذة

الدؤسسات

العالم
1999

5

كدي

2010

10

تلعي

مجدلعة موتلفة مر

مسح خاراق األعدال

الدنتد االقتصادي

) وجهات تسر القاا

العالدي أو مؤسسة

الواص(

غاللل

يقدم عرضا ى وتقييدا ى
تقرير الفساد
العالمي

معدقا ى لقوية مر قوايا

منسدة الشفايية

الفساد يي جديع أتحاق

الدولية

العالم
تقييمات
نظام النزاهة

منسدة الشفايية

تقييم تقان القلة
2001

88

تلعي

الدولية بالتعاون مع

والوعف التي تدتلثها

الدنسدات الدحلية مر

الوطني

مؤسسات الدولة

مقياس

يقيم آراق الجدهلر حلل

الفساد

2003

9

الفساد مر الدولة تفسها

كدي

وتجاربهم مع الفساد

العالمي

الدولة تفسها
مؤسسة غاللل
الدولية أو منسدات
محلية تفلضها منسدة
الشفايية الدولية

الدصدر  :لعداد الااحث باالعتداد على تقارير ول دارات منسدة الشفايية الدولية.

ثااالًااا  -:مفهوم الفسااااااد المااالي واإلدار  -:تعااددت

الفلسااافية التي تناول ملضااال الفسااااد ،واختالف آراق

التعريفات لدفهلم الفساااااد بصاااالرة عامة ،كذلل تعددت

الاااحيير يوااااال عر اختالف أيثاار وثقااياات وتلجهاات

التعريفاات التي أنلقا لتلضاااايح مفهلم الفساااااد الداالي

الدنسرير والعلداق .لذ تم تعريف بات لساااااقة اسااااتودام

واإلداري ،ويعلد ساب ذلل للى اختالف الددارس

السالاة للحصالل على مصاالح شاوصاية او يئلية منسدة،
وهل يشام القيم واالعتاارات األخالقية ،وتفوايم مصالحة
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الفرد على مصاااالحاة الدجتدع ،وقاد عرف الانال الادولي

خا اااة .تارا االساااتقصااااقات الدساااتودمة يي لعداد

الفسااد بصالرة عامة بات ولسااقة اساتعدال اللظيفة العامة

الدؤشار أسائلة ذات

الة بسالق اساتعدال السالاة لتحقيف

للثساب الواصو .و 2003 : 2، Ashfort B.E Aanو

مصااالح شااوصااية .على سااايم الديال ،وقالل الدلظفير

اااانادو النقاد الادولي ) (IMFويعالقاة

الحثلميير الرشاو أثناق الدشتريات أو اختالس األملال

األيادي الاليلاة الدعتدادة التي تهادف للى اسااااتحصااااال

العااامااة ،او الفسااااااد اإلداري بير الدلظفير والفسااااااد

الفلائد مر هذا الساااللك لشاااوص واحد أو مجدلعة ذات

السياسي .وtransparency.org. 2009و.

 .أماا تعريف

عالقة بير األيرادو .وقد عرف الفسااااد الدالي بات سااالق
وتايتي أهدياة هاذا الدؤشاااار يي تحادياد الادرجاات والرتاب

اسااااتوادام أو تحليام األملال العااماة مر اجام مصاااالحاة

التي تحتلها الدول لسااتنادا ى للى التصاالرات الدتعلقة بدد

خا ااة وعدم االلتزام الدعتدد بدادأ احترام النفلذ ،يهدف

اتتشااااار الفساااااد يي القاا العام ألي بلد ،كدا يساااااهم

االستفادة مر هذا التصرف يي الحصلل على ميزة معينة

الدؤشار يي ريع مساتليات اللعي حيال الفسااد يي القاا

لنفسا  ،أو األشاواص ذوي ال ب  .والسايد عليس حددي

العام ،يو االى عر أت يقلم بتيسااير مهدة الحثلمات للقيام

أبل النلر21: 2015 ،و.

بدورها يي اتوااذ اإلجراقات الالزمة يي سااااايام مثاايحاة

أما الفساااااد اإلداري يهل ازم خلقية يي السااااللم تعثس

الفسااااااد .وتعتار الادول التي تحتام رتاب متقادماة على

خلالى يي القيم واتحراياا ى يي االتجاااهااات على مسااااتل

الدؤشااار دوالى تسيفة مر الفسااااد ،بيندا تعتار الدول التي

الواالابط والدعايير التي اسااتقرت عزما ى أو تشااريعا ى يي

تحتم رتاا يي تهاية التصاااانيف دوالى تعاتي مر الفساااااد.

حيااة الجدااعاة ،وشااااثلا الانااق القيدي يي كياان اللظيفاة

وبي الحثدة2017 ،و.

العامة .وعاد هللا بر تا اار بر عاد هللا21: 2008 ،و كدا
جاق يي تعريف منسدة الشااافايية الدولية للفسااااد اإلداري

وهناك منهجية عامة يتم لتااعها إل دار ذلل الدؤشر

بيت " كم عدم يتواادر ساالق اسااتودام الدنصااب العام

الدركب ،حيث تستودم عدة تقارير مسحية مر رجال

لتحقيف مصلحة خا ة ذاتية لنفس أو جداعت ".

األعدال ومحللير دوليير يي مجال السياسة واالقتصاد.
سا على تتائ دراسات لدصادر ملثل ييها
ويعتدد أسا ى
ومتنلعة يي أساليب أنر جدع العينات والدنهجيات ،مدا

رابعا  -:مقياس مؤشاااار مدركات الفساااااد  -:مؤشاااار

يعزز مر يهم الدستليات الحقيقية للفساد مر دولة ألخر .

مادركاات الفساااااد يقيم ويرتاب الادول ناقاا لادرجاة لدراك

وهناك شرون ضرورية تراعى عند األخذ بنتائ دراسة

وجلد الفسااد بير الدساؤولير والساياسايير يي الدولة ،وهل
مؤشاار مركب يعتدد على بياتات ذات

مر لحد

االة بالفساااد ،تم

الدورجات الرئيسية للدراسة .وال يتيتى هذا لال لذا تلحدت

جدعها عر نريف اسااتقصاااقات متوصااصااة قام بها

الدسلا والدنهجية الدتاعة يي لجرائها مر ذات الجهة لثم

مؤسااسااات موتلفة ومسااتقلة وحساانة الساادعة .لت يعثس

الدول محلر الدراسة ،ومر ثم يسهم مقارتة النتائ

آراق أ ااحال األعدال والدحللير مر جديع أتحاق العالم،

باعض .ولذلل يؤخذ يي االعتاار مجدم تتائ السنلات

متوادنا الدتوصاصاير والواراق مر الدولة تفسها الجاري

السابقة لتقليم التريير الفجائي يي محصلة النقان تتيجة

تقييدهاا ويركز الدؤشاااار على الفساااااد يي القااا العاام

الترييرات العشلائية .لن كم الجهات بصفة عامة تااف

ويعري بساالق اسااترالل اللظيفة العامة مر أجم مصااالح
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استودام النفلذ للحصلل على منفعة شوصية ،ومنها

المبحث الًاني

الرشلة للشوصيات القيادية والدؤثرة ،واألبلال الولفية

مؤشرات مدركات الفساد في العراق للمدة (-2003

يي لدارة عدليات الدشتريات ،واختالس األملال العامة،

)2017

الخ .والبد أيوىا مر أن تقلم الجهة بتقييم مستل الفساد

يعد الفسااد الدالي واإلداري أحد أهم التحديات التي تلاج

بير القيادات العامة والسياسية يي الدولة محم الدراسة.

االقتصاااد العراقي ،ألت يعدم على لهدار اليروات ،لذلل

ولثم جهة استودام الدقياس الواص بها لنتائ الدراسة،

سااع العديد مر الدنسدات الدولية للى وضااع مؤشاارات

ولذلل يتم تلحيد قياسي لهذه النتائ الدتعددة قام حسال

خا اة بالفسااد ومنها منسدة الشافايية الدولية التي تصادر

القيدة الدتلساة لثم دولة .ولثر مر عام آلخر تتج هذه

عدة تقارير ،منها ومؤشار لدراك الفسااد ،ومقياس الفسااد

الجهات لألخذ بالدعايير القياسية للنتائ  ،حتى تتلحد

العالدي ،وتقرير الفساااد العالديو وساانتعرف على ملقع

الدنهجية واألساليب الدتاعة ،بررض ل دار دراسة شاملة

العرا يي هذه الدؤشرات:

أكير دقة وحريية .وتتراوا عدد الجهات التي يعتدد على

 -1مؤشاااار ادراك الفساااااد  -:لن األحدا التي مر بها

تتائجها مر و16 -10و جهة بصفة عامة .وتنصح الدنسدة

العرا بعااد عااام  2003والتواط يي القلاتير مر

عدم مقارتة الدول بالترتيب مر عام آلخر ،ولتدا العناية

تااحياة واإليرادات النفاياة الثايرة مر تااحياة أخر ،

بعدد النقان الدحصلة  Scoreكلسيلة للدقارتة.
وtransparency

2009

منح ير ا ى كايرة لووامة الفساد الدالي واإلداري

kazakhstan.و.

وعلى الرغم مر وجلد تلال السااهرة مناذ زمر بعياد

وعلى ماا ذُكرر مر تتاائ يجاب أخاذ بعض النقاان الدهداة

لال أتهاا اسااااتفحلا بشااااثام كايرة بعاد عاام 2003

بالحسااان حير تحليم تتائ مؤشار مدركات الفسااد ،وهذه

وأ ااااح تشاااثم ظاهرة خايرة ذات أبعاد متعددة

باااااااآلتااااااي:

الق بواااللها على كم مفا اام االقتصاااد اللنني

الاااااانااااااقااااااان

تااااااتاااااادااااااياااااام

داخاام العرا ألول مرة على تصاااانيف مؤشاااار

وorg/news/feature/corruption.2017و.

مدركات الفساد يي عام  2003وذلل بساب
 -1ال يقيس مؤشاار مدركات الفساااد مسااتليات الفساااد

علبة

الل ااالل للى الاياتات والدعللمات قام هذا العام .

الفعلية ،بم يركز على مسااااتل لدراك الفساااااد بير

وعاد جلاد ياندة :2009 ،ص1و.

الدلظفير رجال األعدال والسياسيير.

لذ يدثر مالحسة مؤشار لدراك الفسااد يي العرا

 -2ال تااجااري منسدة الشفايية الاادولاايااة الدسلحات

للددة و2017 – 2003و مر خالل الجدول و2و.

والتقييدات بنفسااااهاا ،بام تعتداد على تتاائ مجدلعاة

يالحظ مر خالل الجدول ما ييتي -:

محاددة مر التقييداات الواارجياة التي تُحادّد درجااتهاا

-

وتجدع وتُعتدد كنتائ لدؤشر مدركات الفساد.

العرا يحتاام الدراتااب األخيرة دائدااا يي ساااالم
مؤشرات لدراك الفساد خالل مدة الدراسة.

 -3تسااااتناد اغلاب تتاائ مؤشاااار مادركاات الفساااااد على

-

حصام العرا على أيوام ترتيب يي مؤشار لدراك

التقييداات التي أجريا يي العاام السااااابف وت ُجر

الفساد خالل مدة الدراسة يي عام  ،2003لذ بلغ ذلل

االستاياتات يي بعض الحاالت كم عامير.

الدؤشاااار و2.2و لذ حصااااام على الترتياب و113و
عالديا ى وو16و عربياى.
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حصااام العرا على أدتى ترتيب يي مؤشااار لدراك

-

بعد عام  2009بدا هناك تحسااار نفيف يي مؤشااار

الفساااااد خالل مادة الادراسااااة يي عاام  2008لذ بلغ

لدراك الفساااااد لذ بلغ الدؤشاااار و1.6و عاام 2015

الدؤشار و1،3و لذ حصام على ترتيب و180و عالديا ى

وحصم على ترتيب و168و عالديا ى.

و و19و عربياى.

جدول ( )2ترتيب العراق في مؤشر مدركات الفساد عربيا وعالميا للمدة ()2017 -2003
الترتيب

العدد الكل للدول

عربيا

العربية
20

113
129

146
159

الترتيب عالميا

العدد الكلي للدول

السنة

الدرجة

133

2003

2.2

16

2004

2.1

17

20

2005

2.2

17

20

137

2006

1.9

17

20

160

163

2007

1.5

18

20

178

159

2008

1.3

19

20

178

180

2009

1.5

17

20

176

180

2010

1.5

19

20

175

180

2011

1.8

18

20

175

183

2012

1.8

18

20

169

176

2013

1.6

17

20

170

177

2014

1.6

18

21

170

174

2015

1.6

18

20

161

168

2016

1.7

17

20

169

180

2017

1.8

18

20

170

178

الدصدر :تقارير منسدة الشفايية الدولية لألعلام و(2017 -2003
 -2مقيااس الفساااااد العاالمي  -:ويرمز لا اختصااااارا ى

الحثلمات يي مثايحة الفساد يي الدول التي يعيشلن

وGCBو و ادر ألول مرة يي عام  2003ويصادر

ييها ،يدقياس الفسااااد العالدي هل اساااتقصااااق للرأي

ساااانليا ى باسااااتيناق ساااانتي و2012 ، 2008و وهل

العام ،وهذا يعني ات اساتاال للجدهلر عامة وليس

اساااتاال آلراق الدلاننير حلل الفسااااد وتجاربهم

للواراق يي كم دولة شادلها القياس كدا يعتدد مقياس

يي ديع الرشااو يواال عر تقييدهم لدساتل الفسااد

الفسااااد العالدي على االساااتااتة ،والدصااادم مر قام

يي ابرز الدؤساااساااات الودمية وللجهلد التي تاذلها

منسداة الشاااافاايياة الادولياة الاذي يحتلي على أساااائلاة
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متعاددة يتم مر خاللهاا التعرف على تسرة الجدهلر

األتترتاا و .وتسااام النزاهااة العربي يي ملاجهااة

لدسااااتل الفسااااااد يي بلاداتهم ،وقاد قااما منسداة

الفساااد21 :2009 ،و تفذت اسااتااتة مقياس الفساااد

الشاافايية الدولية بتحديث االسااتايان ساانليا ى بحيث لم

الاعااالاداي ياي الاعارا لاياالثااة أعالام هاي و،2009

تصاادر االسااتااتة تفسااها مرتير وذلل بساااب حذف

2013، 2010و ومر خالل الجادول و3و يالحظ أن

بعض األسائلة أو تعديلها أو لضااية أسائلة أخر لثم

الترتيب والدعدل أن أساالأ قاا ضاادر الدقياس هل

سانة ومر ثم ال يدثر مقارتة درجات الدولة بير سانة

قاا األحزال الساياساية لذ كات تتيجة وياسادو كدا

وأخر لال يي حاالاة تشاااااابا األساااائلاة لجزق مر

تاير أن أيواااااام قااااعير هدااا والدنسدااات غير

االسااتااتة .لن عينة الدسااح يي كم دولة قدر اإلمثان

الحثلمياة ،والهيئاات الادينياةو لذ تشااااير النتيجاة التي

يجب أن تثلن مديلة على الدسااتل اللنني وتثلن

حصااال عليها وغير ياسااديرو أما القااعات األخر

عدلياة االسااااتاااتاة لرأي الجدهلر بعادة نر ميام

يثات النتائ للى أن درجة الفساد ييها ومتلسطو.

والاداقاااباالت ،وجاهااا ى لالجاا  ،الاهاااتاف ،عار نارياف

جدول ( )3مؤشرات مقياس الفساد في العراق للسنوات ()2013 ،2010 ،2009
القطاع

2009

2010

2013

المعدل

الترتيب

النتيجة

األحزاب السياسية

3،7

3،9

3،4

3،6

12

ياسد

البرلمان

3،4

3،6

3،1

3،3

11

متلسط

القطاع الخاص

3.6

3

2،7

3،1

9

متلسط

وسائل األعالم

3.3

2،3

2،3

2،6

3

متلسط

الموظفين الحكوميين

3.9

3،1

3

3،3

10

متلسط

القضاء

3.1

2،6

2،8

2.8

7

متلسط

المنظمات غير الحكومية

2،2

2،5

2،2

2.3

2

غير ياسد

الهيئات الدينية

2

2

2

2

1

غير ياسد

الشرطة

2،7

3،1

2،8

2،9

8

متلسط

الجيش

2،3

2،8

2،5

2،6

8

متلسط

نظام التعليم

2،6

2،8

2،7

2،7

5

متلسط

الصحة

2،7

2،6

2،8

2،8

6

متلسط

الدصدر :تقارير منسدة الشفايية الدولية لألعلام و2013 -2003و
 -3مؤشااار تقرير الفسااااد العالمي  -:لن تقرير الفسااااد

وهذه الدراسااة شااوصاا بعض حاالت الفساااد يي

العاالدي تار للى حااالت العرا للدادة و-2003

العرا و درت عشرة ل دارات مر تقرير الفساد

2015و يي و6و تقارير مر أ اام و9و وقد اعتددت

العالدي الذي تناول كم منها قواية مر قواايا الفسااد

معسم هذه التقارير على التقارير الصااحفية باسااتيناق

يي العالم التي اشاارتا لليها ساالفا ى ،ومر خالل الاحث

التقرير الرابع لعاام  2005لذ اعتداد على دراسااااة،

يي هاذه التقاارير عداا يوص العرا يقاد وجادتاا أن
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العرا قاد تدا اإلشاااااارة لليا يي التقاارير اآلتياة،
وكداا يي الجادول و4و  .ومنسداة الشاااافاايياة الادولياة:
و2013 -2001وو.

جدول ( )4موقع العراق في مؤشر تقرير الفساد العالمي للمدة ()2015 -2003

التقرير

سنة

موضوع التقرير

العراق في المؤشر

الًاني

2003

الل لل للى الدعللمات

لم يتم اإلشارة للى العرا

الًالث

2004

الفساد السياسي

الرابع

2005

الخامس

2006

الصحة

السادس

2007

األتسدة القوائية

السابع

2008

قاا الدياه

الًامن

2009

القاا الواص

التاسع

2011

تريير الدناخ

لم يتودر شيئا ى عر العرا .

العاشر

2013

قاا التعليم

لم يتودر شيئا ى عر العرا .

الًاني عشر

2015

القاا العام والواص

لم يتودر شيئا ى عر العرا .

اإلصدار

تودر للى الفساد السياسي الذي يعاتي العرا وسلق سياسة
الدشتريات الدتاعة

الاناق واألعدار يي مرحلة ما

تودر للى الفساد السياسي ويساد سلاة االئتالف الدؤقتة والفساد

بعد الصرا

الدلجلد يي وزارة التجارة العراقية
تودر ات على الرغم مر لتفا مئات الداليير على وزارة الصحة
أد الفساد الدستشري للى تقص األدوية وسلق الترذية
تودر للى اتهام الصحاية الشعاية للقواق العراقي بالفساد
تودر للى أن مثاتب الدفتشير العدلميير يُ َعدُّ ضداتا ى حقيقيا ى لنسام
التعاقد
تودر للى الفساد يي القاا الواص مر قام الشركات العالدية
التي مارس الفساد بداليير الدوالرات يي لنار برتام األمم
الدتحدة «النفط مقابم الرذاق

الدصدر :تقارير منسدة الشفايية الدولية لألعلام و2015 -2003و
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المبحث الًالث

-

بلرا

اإليرادات العااماة و2146346و مليلن ديناار

تحليل أثر الفساد المالي واإلدار على الموازنة العامة

عااام  2003وقااد ازدادت هااذه اإلياارادات للااى

للعراق للمدة ()2017 -2003

و32982739و مليلن دينااار عااام  2004بساااااااب

تيثرت تسااااة مسااااهدة القااعات االقتصاااادية يي النات

ارتفا أسااااعار النفط الوام ومر ثم زيادة اإليرادات

الدحلي اإلجدالي بساااب األحدا السااياسااة واالقتصااادية

النفاية.

التي مر بهاا العرا بعاد عاام  2003يقاد تراجعا تسااااااة

-

أمااا ياي األعالام و2007 -2005و ياقااد ارتافاعاا

مسااهدة القااعير الزراعي والصاناعي ،وارتفع تسااة

اإليرادات العامة بنساااب متلاضاااعة وذلل بسااااب

مساااهدة القاا النفاي ،وبقي االقتصاااد العراقي يعاتي

االسااااتقرار النساااااي ألسااااعار النفط الوام يي هذه

مر اختالالت هيثلية أثرت بصااالرة سااالاية أمام عدليات

األعلام.

اإل االا االقتصاادي واهم هذه العقاات - :والعاية منعم

-

دحام359: 2003 ،و.

أماا يي عاام  2008يقاد ازدادت اإليرادات العااماة للى
تحل و80252182و مليلن دينااار وذلاال بساااااااب
ارتفا أساااعار النفط الوام بشاااثم كاير اثر األزمة

 -1ضاعف التراكم الرأسادالي التي ساااها اتوفاض
مسااااتل

الداالياة العاالدياة بعادهاا اتوفض للى و55209353و
مليلن دينار يي عام .2009

الاادخاام الفردي وزيااادة مسااااتل

االستهالك.

-

 -2الندل غير الدتلازن بير القااعات االقتصادية.

ثام عااادت اإليارادات لاتارتافاع عااام  2010لاتااالاغ
و70178223و مليلن ديناار واسااااتدرت بااالرتفاا

 -3زيادة الدديلتية الوارجية.

لألعلام و2012 ،2011و لذ بلرا

 -4ارتفا تساااة الفساااد الدالي واإلداري يي اغلب

119817224و على التلالي وذلال بسااااااب ارتفاا

مفا م االقتصاد اللنني.

و،99697658

أساعار النفط مر جهة وزيادة الصاادرات النفاية مر
جهة أخر .
-

أ -تحليال اإليرادات العااماة في العراق للمادة (– 2003

أمااا بعااد عااام  2014يشااااهاادت اإليرادات العاااماة
اتوفااض ملحلظ بسااااااب األحادا

)2017

الساااايااسااااياة

والسروف األمنياة التي مر بهاا العرا وساااايااسااااة

تعتدد الدلازتة العامة بشاثم أسااساي يي تراية ليراداتها

الاتاقشاااااف الادااالاي لذ بالاراا

على القاا النفاي برض النسر عر الدساااهدة الاسااياة

و72546345و مليلن دينار عام .2015

للقااعات وزراعة،

ااااناعة ،وغيرهاو .حيث يتم تقدير

-

اإليارادات الاعااامااة

بعاد عاام  2015بادأت اإليرادات العااماة باالتحساااار

اإليرادات العامة اسااااتنادا للى حجم الصااااادرات النفاية

التدريجي بسااب تحسار األوضاا األمنية والسروف

ومسااتليات األسااعار الدتلقعة خالل الساانة الدالية يواالى

السااياسااة لذ بلر و81700803و مليلن دينار عام

عر ملارد اإليرادات الواااارياياة والقاااعاات األخر .

 ،2016واتوفواااا تساااااياا يي عاام  2017لتالغ

والعناثي عاد الحسير محدد81: 2008 ،و.

و79011432و مليلن دينار.

لذ يالحظ مر خالل الجدول و5و ما ييتي -:
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ج -تحليال النفقاات العااماة في العراق للمادة (-2003

ب -اثر الفساد المالي واإلدار على اإليرادات العامة

)2017

هناك ثالثة تقسايدات أسااساي لايرادات العامة يي العرا
وهاي واإليارادات الانافااايااة ،اإليارادات الواااااريااايااة،

تعد النفقات العامة مر اهم الدتريرات االقتصااااادية تيثيرا

اإليرادات األخر و وسالف تلضاح أثر الفسااد الدالي يي

يي االقتصااااااد اللنني مر خالل األهاداف العااماة التي

تلل اإليرادات .وعليلي تجم عاد205 :2009 ،و.

يدثر أن تحققها الدولة ،وتنقسااام النفقات العامة للى :أوال

اإليرادات النفاياة - :يدتلال العرا حلالي و143و ملياار

تفقات جارية تشاااريلية وهي تشااادم كم ما تقلم ب الدولة

برميام وهل يحتام الدرتااة الواامسااااة يي العاالم مر تااحياة

مر لتفا عام يساتهدف تسايير لدارتها والحصالل على ما

االحتيانيات النفاية ويعد الدصااادر الرئيساااي يي تدليم

تحتاج الي مر ساااالع وخدمات ميم واألجلر ،والرواتب،

الدلازتة العامة لذ يشااااثم أكير مر و%90و مر ليرادات

وشااااراق الاوااااائع والودمات ،والواااادان االجتداعيو

الادولاة ،وعلى الرغم مر ذلال تجاد أن هنااك الثيير مر

وغيرها .ثاتيا ى تفقات اساااتيدارية وهي التي توصاااصاااها

عدليات الفساااااد اإلداري التي أدت للى تراجع اإليرادات

الدولة للحصاالل على الدعدات الرأساادالية لزيادة الساالع

النفاياة ومنهاا تهرياب النفط الواام التي أشاااااارت بعض

والودمات .وداود حسام علي142 :2010 ،و.
النفقاات العااماة يي العرا ارتاااناا ى وثيقاا

التقارير للى خسااائر كايرة مر النفط الدهرل والدصاادر

لقاد ارتااا

بار غير شااارعية بصااافة عقلد تفاية وهدية وقدرت

بعلائد الصااادرات النفاية ومع زيادة أسااعار النفط الوام

تلل الوسائر بحلالي و800و مليلن دوالر للددة و-2003

بعاد عاام  2003ازدادت النفقاات العااماة يدع تتاع مسااااار

2017و .وسلدان ترريد داود1040 :2016 ،و.

النفقاات العااماة يي العرا للدادة و2017 -2003و تجاد

أماا بوصاااالص عقلد النفط ،ومنهاا جلالت التراخيص

أتهاا ارتفعا بشااااثام كاير ياعاد أن كااتا و4901961و

التي وقعها العرا مع الشاركات األجناية منذ عام 2009

مليلن دينار عام  2003سااجل عام  2004زيادة كايرة

على الرغم مر أن بعض الدساااؤولير وأ اااحال الوارة

لذ و ال للى و31521427و مليلن دينار وذلل بسااب

يؤكاادون على أن تلاال العقلد مر أكار اإلتجااازات التي

الازيااادة الاثا ايارة ياي رواتااب الادالظافايار ،ثام اسااااتادارت

حققتهاا وزارة النفط العراقياة أال أتهاا اتوااااحا ييداا بعاد

بااالرتفاا حتى عاام  2013لتالغ و119127556و مليلن

تلجد ييها الثيير مر شااهات الفسااد ،والداالرة الثايرة يي

دينار ،وهي اعلى تساااااة تصاااام اليها النفقات العامة يي

تلال العقلد اذ لتهاا وقعا يي وقا كااتا أسااااعاار النفط

العرا على نلل مادة الادراسااااة ،ثم اتوفواااا

عاامي

الواام مرتفعاة تساااااياا ى والعرا يتدتع بفاائض يي الدلازتة

و 2015 ، 2014و لتالغ و8281361 ، 83556225و

العامة .وهناك مساالة أخر وهي مشاثلة القياس لذ يعاتي

مليلن دينار على التلالي وذلل بسااب اللضاع األمني يي

العرا مر مشااااثلاة القيااس مر يلهاات اآلباار وخالن

العرا واألزماة النفاياة التي أدت للى اتوفااض أسااااعاار

األتاابياب مناذ عاام  2003وهاذا بادوره يؤدي للى احتداال

النفط الوام ثم تحسار بعد ذلل ،لذ و ال و10067116و

سرقة كديات كايرة مر النفط الوام ،وهناك وسائم أخر

مليلن دينار يي عام  2017وذلل بسااب تحسار األوضاا

للفسااااااد الدااالي واإلداري ،منهااا وعدليااة حر الراااز

األمنياة واتتهااق األزماة النفاياة والتحساااار الدلدلس يي

الدصاحب للنفط الوام ،وعدليات الشحر غير الدشروعة،

أسعار النفط الوام .

وبيع النفط الوام أو الدنتجات النفاية يي السل السلداقو
وغيرها مر وساائم ونر الفسااد الدالي واالداري .وعاد
الرضا تايم جعفر2015 ،و.
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د -اثر الفساد المالي واإلدار على النفقات العامة

الفااائأ أو العجز في الموازنااة العااامااة للعراق للماادة

أن ظاهرة الفسااد الدالي واإلداري واتتشاارها يي أي بلد

()2017 – 2003

ما سايؤدي للى سالق توصايص الدلارد يي هذا الالد ،لذ

أن الحاالاة الاايعياة للدلازتاة العااماة هي حاالاة التلازن بير

ااالل أوج اإلتفا التي ال تحسى بيوللية

اإليرادات العااماة والنفقاات العااماة وان أي خلام يي هاذا

األتفا العام والتلج للى األتشااااة التي تثير ييها عدم

التعاادل ساااايؤدي للى حادو ياائض أو عجز لذ يدثر أن

الشاااافاايياة يي اإلتفاا وتجااهام الثيير مر األتشااااااة

تالحظ حالة الدلازتة العامة يي العرا مر خالل الجدول

والقااعات االقتصاااادية الدهدة ،كاإلتفا على القاا

و5و الذي يلضااااح أن الدلازتة قد حقق عجزا مقدار و-

الزراعي والصااناعي وعلى تحسااير مسااتل الودمات

2755615و مليلن دينار عام  2003وذلل بساااب زيادة

العامة .أن الفسااد بصافت ظاهرة مجتدعية غير مرغلل

النفقات العامة بشاثم ملحلظ بعد عام  2003أال أن زيادة

ييها يوااعف الدور الحثلمي يي لعادة تلزيع الدخم بم

اإليرادات بشااثم كاير أد للى تحساار هذا اللضااع يي

يعدم على اتسااا الفجلة بير الدخلل ،ألن منايع الفساااد

عااام  2004لذ حاقاقاا

الادالازتااة يااائوااااااا ى ماقااداره

تاذهاب للى شااااريحاة اجتدااعياة معيناة ،وتؤدي للى عادم

و2151597و مليلن دينار واساااتدرت حالة الفائض يي

توصاايص الدلارد وزيادة أعااق اإلتفا العام ،أي كلدا

الدلازتة حتى عام  2012لذ بلر و29091620و مليلن

كايرا أد للى زياادة الفسااااااد الداالي
كاان حجم اإلتفاا
ى

دينار وذلل يعلد للى ارتفا أسااااعار النفط الوام وزيادة

واإلداري .والصااااااد علي تلييف والالااام علي أحدااد

اإلتتاااج النفاي اثر لبرام عقلد التراخيص النفايااة يي

18 :200،و.

عاام  . 2009أماا يي عاام و2015 ،2013و يقاد حققا

كدا يعداام الفساااد علااى زيادة النفق ا اااات العام ا اااة وذل اااال

الدلازتاة عجزا ،وذلال بسااااااب األوضااااا األمنياة غير

ماااااار خااااااالل التهاااااارل الواااااارياي ،أو محاولااااااة

الدسااتقرة يي العرا وخصاال ااا يي الدنانف الشاادالية

الحصااااااااالل علاااااااااى لعفاااااااقات ضاااااارياية غياااااار

والرربياة وتلقف اغلاب اإلباار النفاياة يي تلال الدناانف

مشااااروعة ،كدااااا يزيااااد ماااار تثلفااااة بناااااق وتشااااريم

عر اإلتتاج ،مدا أثر على

ااادرات العرا النفاية ومر

الدشااااااااااروعات العامة مدا يؤثر سلاا على عدم أدوات

ثم على اإليرادات العامة .بعد عام  2016تحسار اللضاع

سااايتج

أسااااعاار النفط الواام ومر ثم حققا

السياسااة الدالي اااة الس اااليدة يي تحقيف أهدايها العامة ،كدا

األمني وتحساااانا

يعدم الفساد الدالي واإلداري على زيادة حاااادة مشااااثلة

الدلازتاة ياائوااااا قادره و68944316و مليلن ديناار عاام

العجااااااااااااااز يي الدلازتة العامة ،وذلل مر خالل تقليم

.2017

اإليرادات العااماة مر جهاة وزياادة النفقاات العااماة مر جهاة
أخر  .وحجازي الدرسي السيد2 :2001 ،و.
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جدول ( )5هيكل الموازنة العامة في العراق للمدة ()2017 -2003
اإليرادات العامة

النفقات العامة

الموازنة العامة

2003

2146346

4901961

-2755615

2004

32982739

31521427

1461312

2005

40502890

30831142

14127715

2006

49055545

37494459

11561086

2007

54599451

39308348

15568215

2008

80252182

67277197

20848807

2009

55209353

55589721

2642328

2010

70178223

70134201

5169133

2011

99697658

78757666

30359253

2012

119817224

105139575

29091620

2013

113840076

119127556

-5287480

2014

105386623

83556225

21830398

2015

72546345

82813611

2016

81700803

10589572

71111231

2017

79011432

10067116

68944316

- 9999966

الدصدر  -:مر عدم الااحث باالعتداد على ...

 -1جدهلرية العرا  ،وزارة الدالية  ،دائرة الدلازتة  ،الدائرة االقتصادية  ،للسنلات 2010-2003
 -2وزارة التوايط  ،والدجاميع اإلحصائية للسنلات 2010 -2003و
 -3قاتلن الدلازتة العامة للدولة لألعلام و 2017 -2003و
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المبحث الرابع

األتدلذج وهي مانية على ايتراضااات محددة ميم تحديد

األنموذج القياسي بين مؤشر مدركات الفساد في

الدترير التابع والدتريرات الدساتقلة حساب مناف النسرية

العراق والموازنة العامة للمدة ()2017 -2003

االقتصااااادياة وبااالعتدااد على الجااتاب النسري والتحليلي
مر الاحاث ويدثر تحادياد بيااتاات األتدلذج القيااسااااي مر

أوال  -:توصااااي

خالل الجدول و6و .

األنموذج  -:أن عدليااة تل اااايف

األتدلذج القيااسااااي تعاد مر الدراحام األولى يي تقادير
جدول ( )6متغيرات األنموذج القياسي
مؤشر ادراك الفساد

اإليرادات العامة

النفقات العامة

الموازنة العامة

2003

2،2

2146346

4901961

-29375081

2004

2.1

32982739

31521427

2151597

2005

2.2

40502890

30831142

3008431

2006

1.9

49055545

37494459

9747197

2007

1.5

54599451

39308348

-12677746

2008

3،1

80252182

67277197

24662461

2009

5،1

55209353

55589721

-14924848

2010

5،1

70178223

70134201

-8579443

2011

1.8

99697658

78757666

-5441917

2012

1.8

119817224

105139575

689668

2013

1.6

113840076

119127556

30283851

2014

1.6

105386623

83556225

22573012

2015

1.6

72546345

82813611

61956773

2016

7،1

81700803

10589572

71633687

2017

8،1

79011432

10067116

79011432

الدصدر  :مر عدم الااحث باالعتداد على  .وجدول و2و وجدول و5و.

ويدثر تفسير الدتريرات الدعتددة يي األتدلذج القياسي:

ل -وY2و النفقات العامة )مليلن دينارو.

 -1الدترير الدسااتقم وXو - :الفساااد الدالي واإلداري يي

ج -وY3و العجز أو الفاائض يي الدلازتاة العااماة )مليلن

العرا ومؤشر مدركات الفسادو

دينارو.

 - 2الدترير التااابع وYو :الدلازتااة العااامااة يي العرا
ويتفر من عدة متريرات منها:
أ -وY1و اإليرادات العامة )مليلن دينارو.
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ثانيا  -:تقدير األنموذج الخطي البسيط :

كداا تم اختااار ساااالساااالاة الدترير مر خالل اختااار

اوال  -:تقادير األنموذج الخطي البساااايط بين مؤشاااار

وDickey-Fullerو وتاااااياار أن وtو الااجاادولاايااة

مدركات الفساااد في العراق ( )xوبين اإليرادات العامة

و-2.480611و أكااااار ماار وtو الاادااحااتساااااااااة

( )Y1للمدة ()2017 -20013
-

-

ماعانالي و%5و وقايادااة

و-3.098896و بادسااااتال

تم رساام ساالساالة الدترير وxو مدركات الفساااد يي

االحتدااال أكار مر و%5و وهااذا يعني هناااك جااذر

العرا مر خالل الرساام و1و يي الدلحف و1و وتاير

وحدة يي السالسالة وأتها غير مساتقرة كدا هل ملضح

أتها مساتقرة عار الزمر ألت اتجاه السالسالة يتدحلر

ياي الاجاادول و2و الادالاحاف و2و .ومار اجاام تاحاقاياف

حلل متلساااا كدا تم اختاار سااالسااالة الدترير مر

االسااااتقرارياة يي الدترير التاابع وYو تم اخاذ الفر

خاالل اخاتااااار ) (Dickey-Fullerوتا ايار أن )(t

األول للساالساالة وتاير أتها مسااتقرة عار الزمر ألت

الجدولية و-4.530883و أ اارر مر ) (tالدحتساااة

اتجاه الساااالساااالة يتدحلر حلل متلساااااها كدا هل

ماعانالي و%5و وقايادااة

ملضااااح يي الشااااثام و3و يي الدلحف و1و .كداا تم

االحتدااال أكار مر و%5و وهااذا يعني ليس هناااك

اختاار سالسالة الدترير مر خالل اختاار وDickey-

جذر.

Fullerو وتاير أن وtو الجاادوليااة و-3.481693و

وحدة يي السالسالة وأتها مساتقرة كدا هل ملضاح يي

أ اارر مر وtو الدحتساااة و-3.119910و بدسااتل

الجدول واو الدلحف و2و.

معنلي و%5و وهذا يعني أن السالساة خالية مر جذر

كدا تم رسام سالسالة الدترير اإليرادات العامة وY1و

اللحدة وأتها مساااتقرة كدا هل ملضاااح يي الجدول

مر خالل الرسم و2و يي الدلحف و1و وتاير أتها غير

و3و الدلحف و2و .والجدول و7و أدتاه يلضاح تقدير

مسااتقرة عار الزمر ألت اتجاه الساالساالة ليس ثاب

األتدلذج.

(-3.144920و بادسااااتال

-

صفحات 67-43

حلل متلساااها عار الزمر وييخذ اتجاه تصاااعدي.
جدول ( )7تقدير األنموذج الخطي البسيط بين مؤشر مدركات الفساد ( )xواإليرادات العامة ()y1
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/02/18 Time: 04:28
Sample: 2003 2017
Included observations: 15
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0027
0.0391

3.695442
-2.293237

49362546
28057169

1.82E+08
-64341736

C
X

70461793
32297166
37.27683
37.37123
37.27582
0.615513

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.288020
0.233252
28280735
1.04E+16
-277.5762
5.258936
0.039147

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

الدصدر  :مر عدم الااحث باالعتداد على برتام Eviews 9
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 -التفساير االقتصااد واإلحصاائي للنموذج االول يتضا

Y1=182416414.033 - 64341736.4173X

من النموذج السابق ما يأتي:
ثانيا  -:تقدير األنموذج الخطي البسايط بين مؤشار

- 1معنلياة قيداة الياابا التي تادل على أن الحاد الياابا هل

ماادركااات الفسااااااد في العراق ( )xوبين النفقااات

و1.82416414.033و ،وذلل مع ثااات قيم كم متريرات

العامة ( )y2للمدة ()2017 -20013

األتدلذج ،ويعني ذلل أن اإليرادات العامة ترتفع نايعياى.

-

مر دون تايثير أي متريّر ،وال ساااايداا مؤشاااار مادركاات

تم رسام سالسالة الدترير اإليرادات العامة وY2و مر
خالل الرساااام و4و يي الدلحف و1و وتاير أتهاا غير

الفساد.

مسااتقرة عار الزمر ألت اتجاه الساالساالة ليس ثاب

ي معنليا ى بير الدترير الدساااتقم
 -2وجلد أثر سااالاي وقل ّ

حلل متلساااها عار الزمر وييخذ اتجاه تصاااعدي.

وXو مؤشاااار مادركاات الفساااااد يي العرا  ،واإليرادات

كداا تم اختااار ساااالساااالاة الدترير مر خالل اختااار

العامة وY1و ،ويعني هذا أن زيادة مؤشر مدركات الفساد

وDickey-Fullerو وتاااااياار أن وtو الااجاادولاايااة

يي العرا بدقاادار وحاادة واحاادة يؤدي للى اتوفاااض

و-1.644522و أكااااار ماار وtو الاادااحااتساااااااااة

اإليرادات العااماة بدقادار و-64341736و ،وهاذا ينااف

و-3.144920و بادسااااتال

ماعانالي و%5و وقايادااة

مع مناف النسريااة االقتصااااااديااة واللاقع الحقيقي يي

االحتداال أكار مر و%5و ،وهاذا يعني هنااك جاذر

الدلازتة العامة للعرا .

وحدة يي الساااالساااالة ،وأتها غير مسااااتقرة كدا هل
ملضااااح يي الجادول و4و الدلحف و2و  .ومر اجام

 -3بصاااافاة عااماة تقلل لن الندلذج دا يل لحصااااائ ّياا ى لذ

تحقيف االستقرارية يي الدترير التابع وY2و تم اخذ

تالحظ مر الدعاادلاة الدقادرة أعاله أن معاامام التحادياد

الفر األول للسالسالة ،وتاير أتها مساتقرة عند الفر

الذي يسااوي وR2=0.28و أي لن  ،% 28مر التريّرات

الياتي كدا هل ملضاااح يي الرسااام و5و يي الدلحف

الناتجة يي اإليرادات العامة يفساااارها مؤشاااار مدركات

و1و  .كدا تم اختاار سالسالة الدترير مر خالل اختاار

الفساااد ،أما الدتاقي و72و تفساارها متريرات أخر غير

وDickey-Fullerو وتاااااياار أن وtو الااجاادولاايااة

داخلة يي األتدلذج القياساي توادر يي الدترير العشالاي

و-8.560445و أ ااااارار مار وtو الاداحاتسااااااااة

.u

و-3.144920و بدستل معنلي و%5و ،وهذا يعني
أن السالسالة خالية مر جذر اللحدة وأتها مساتقرة كدا

 -4كدا يشاير اختاار وFو للداللة الثلية للندلذج لذ تجد

هل ملضاح يي الجدول و5و الدلحف و3و .والجدول

أن : F – stat = 5.258936وهااي أكااااار ماار وFو

و8و ادتاه يلضح تقدير األتدلذج.

الجادولياة ويادل هاذا على أن الندلذج الثلي ذو داللاة
لحصائية اذ يدثر تحديد معادلة التقدير كدا ييتي:
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جدول ( )8تقدير األنموذج الخطي البسيط بين مؤشر مدركات الفساد ( )xوالنفقات العامة ()y2
Dependent Variable: X
Method: Least Squares
Date: 11/20/18 Time: 06:28
Sample (adjusted): 2005 2017
Included observations: 13 after adjustments
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0000
0.3614

12.74855
-0.952317

0.140939
2.03E-09

1.796774
-1.93E-09

C
)Y2(-2

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1.676923
0.227866
0.028311
0.115227
0.010446
0.742840

0.276167
-0.007818
0.228755
0.575619
1.815977
0.906908
0.036139

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

املصدر  :من عمل الباحث باالعتماد على برنامج Eviews 9

التفساير االقتصااد واإلحصاائي للنموذج الًاني يتضا
من النموذج السابق ما يأتي:
- 1معنلياة قيداة الياابا التي تادل على أن الحاد الياابا هل

 -3بصاااافاة عااماة تقلل لن الندلذج دا يل لحصااااائ ّياا ى لذ

و1.796774و ،وذلاال ماع ثااااات قايام كاام ماتارايارات

تالحظ مر الدعاادلاة الدقادرة أعاله أن معاامام التحادياد

األتدلذج ،ويعني ذلال أن النفقاات العااماة ترتفع نايعيااى.

الذي يسااوي وR2=0.27و أي لن  ،% 27مر التريّرات

مر دون تايثير أي متريّر ،وال ساااايداا مؤشاااار مادركاات

النااتجاة يي النفقاات العااماة يفساااارهاا مؤشاااار مادركاات

الفساد.

الفساااد ،أما الدتاقي و73و تفساارها متريرات أخر غير
دخلة يي األتدلذج القياساي توادر يي الدترير العشالاي

ي معنليا ى بير الدترير الدساااتقم
 -2وجلد أثر سااالاي وقل ّ

.u

وXو مؤشار مدركات الفسااد يي العرا  ،والنفقات العامة
وY2و ،ويعني هذا أن زيادة مؤشااار مدركات الفسااااد يي

 -4كدا يشااااير اختاار وFو للداللة الثلية للندلذج لذ تجد

العرا بدقادار وحادة واحادة ،يؤدي للى اتوفااض النفقاات

أن : F – stat = 0.906908وهي أكار مر وFو الجدولية

العااامااة بدقاادار و -1.93309و وهااذا ينااف مع مناف

ويادل هاذا على أن الندلذج الثلي ذو داللاة لحصااااائياة اذ

النسرية االقتصاااادية واللاقع الحقيقي يي الدلازتة العامة

يدثر تحديد معادلة التقدير كدا ييتي:

للعرا .
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ثاالًاا  -:تقادير األنموذج الخطي البساااايط بين مؤشاااار

غير مسااتقرة كدا هل ملضااح يي الجدول و6و الدلحف

مدركات الفسااااد في العراق ( )xوبين الفائأ او العجز

و3و .ومر اجم تحقيف االسااااتقرارية يي الدترير التابع

بالموازنة العامة ( )y3للمدة ()2017 -20013

وY3و تم اخذ الفر األول للسالسالة ،وتاير أتها مستقرة

تم رسام سالسالة الدترير العجز أو الفائض يي الدلازتة

عند الفر الياتي كدا هل ملضاااح يي الرسااام و7و يي

العااماة وY3و مر خالل الرساااام و6و يي الدلحف و1و

الدلحف و3و .كدا تم اختاار سااالسااالة الدترير مر خالل

وتاير أتها غير مستقرة عار الزمر ،ألت اتجاه السلسلة

اختااار وDickey-Fullerو وتاير أن وtو الجادولياة و-

ليس ثاابتاا حلل متلساااااهاا عار الزمر ،ويايخاذ اتجااهاا

6.077192و أ ارر مر وtو الدحتسااة و-3.119910

تصااااعديا .كدا تم اختاار سااالسااالة الدترير مر خالل

و بدساااتل معنلي و%5و ،وهذا يعني أن السااالسااالة

اختاااار وDickey-Fullerو وتاير أن وtو الجاادوليااة

خالية مر جذر اللحدة ،وأتها مسااتقرة كدا هل ملضااح

و-0.644468و أكار مر وtو الدحتساااة و-3.119910

يي الجاادول و7و الدلحف و3و .والجاادول و9و ادتاااه

و بدسااااتل معنلي و%5و وقيداة االحتداال أكار مر

يلضح تقدير األتدلذج.

و%5و وهذا يعني هناك جذر وحدة يي الساالساالة وأتها
جدول ( )9تقدير األنموذج الخطي البسيط بين مؤشر مدركات الفساد ( )xالعجز أو الفائض في الموازنة العامة ()y3
Dependent Variable: X
Method: Least Squares
Date: 11/21/18 Time: 08:55
Sample (adjusted): 2004 2017
Included observations: 14 after adjustments
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0000
0.7226

23.37356
-0.363468

0.073463
2.46E-09

1.717096
-8.95E-10

C
)Y3(-1

1.707143
0.246403
0.236958
0.328252
0.228507
0.675669

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.310889
-0.071537
0.255064
0.780691
0.341293
0.832109
0.022257

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

الدصدر  :مر عدم الااحث باالعتداد على برتام Eviews 9

 -التفساير االقتصااد واإلحصاائي للنموذج الًالث يتضا

ويعني ذلال أن العجز او الفاائض يي الدلازتاة يرتفع أو

من النموذج السابق ما يأتي:

ينوفض نايعيااى .مر دون تايثير أي متريّر ،وال ساااايداا
مؤشر مدركات الفساد.

- 1معنلياة قيداة الياابا التي تادل على أن الحاد الياابا هل
و1.717096و ،وذلاال ماع ثااااات قايام كاام ماتارايارات

ي معنليا ى بير الدترير الدساااتقم
 -2وجلد أثر سااالاي وقل ّ

األتدلذج،

وXو مؤشاااار مادركاات الفساااااد يي العرا  ،والعجز او
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الفاائض يي الدلازتاة العااماة وY3و ويعني هاذا أن زياادة

العااماة مر شااااااتهاا ليجااد ثررات كايرة للفسااااااد الداالي

مؤشااار مدركات الفسااااد يي العرا بدقدار وحدة واحدة

واإلداري.

ياؤدي للاى اتاوافاااض الادالازتااة الاعااامااة باداقاادار و-

 -4اثاا

8.953010و وهذا ينااف مع مناف النسرية االقتصاادية

الفرضية ،كذلل

واللاقع الحقيقي يي الدلازتة العامة للعرا .

الفعلي الدلجلد يي االقتصاد العراقي.

 -3بصفة عامة تقلل لن الندلذج دا يل لحصائيّا ى لذ تالحظ

الجااتاب التاايقي والقيااساااايو

ااااحاة مناف

حة مناف النسرية االقتصادية واللاقع

ثانيا  -:التوصيات

مر الدعادلة الدقدرة أعاله أن معامم التحديد الذي يسااوي

 -1الباد مر اعتدااد معاايير الحثم الرشااااياد والشاااافاايياة،

وR2=0.31و أي لن  ،% 31مر التريّرات النااتجاة يي

الدساااااقلة ،الدشاااااركةو وتاايف تلل الدعايير على

العجز أو الفاائض يي الدلازتاة العااماة يفساااارهاا مؤشاااار

الجديع الساالاة التشااريعية والتنفيذية والقوااائية مر

مدركات الفساااااد ،أما الدتاقي و69و يتفساااارها متريرات

اجم القواق على الفساد العالدي.

أخر غير داخلاة يي األتدلذج القيااسااااي تواااادر يي

 -2ضاااارورة االعتدااد على معاايير للفسااااااد الداالي

الدترير العشلاي .u

واإلداري بشااثم دقيف مر خالل أشااراك الدنسدات

 -4كدا يشااير اختاار وFو للداللة الثلية للندلذج لذ تجد

الدولية والدساتشاارير وذوي الوارة والثفاقة يي هذا

أن : F – stat = 0.832109وهااي أكااااار ماار وFو

الشين مر اجم معرية أساابها وألياتها ومعالجتها.

الجاادوليااة وياادل هااذا على أن الندلذج الثلي ذو داللااة

 -3يجب مراعاة التنليع االقتصادي يي العرا مر اجم

لحصائية اذ يدثر تحديد معادلة التقدير كدا ييتي :

تنليع اإليرادات العااماة مر جهاة ،واعتدااد الار

Y3 = 1.71709596908 - 8.94905126491X

الحاديياة يي تقادير الدلازتاة العااماة ،ميالى ملازتاة
األداق والارام مر اجم االساااتودام األميم للدلارد
الدالية.

االستنتاجات والتوصيات

 -4مر خالل الجاااتااب التاايقي الااذي اثا ا

أوال  -:االستنتاجات

ااااحااة

 -1أن غياال معاايير الحثم الرشااااياد يعاد مر اهم العلامم

الفرضااااياة يجاب األخاذ بنسر االعتااارات النتاائ

التي مر شااااتها اتتشاااار ظاهرة الفسااااد الدالي واإلداري

التحليلياة والعدلياة التي خرج بهاا الاحاث مر أجام

كذلل مر الصاعلبة ليجاد معايير محددة لقياس حجم السااد

االسااتفادة مر األيثار وليجاد بعض الحللل التي مر

الدالي واإلداري.

شاتها تقليم تساة الفساد الدالي واإلداري يي العرا .

 -2أن الدعايير التي وضاااعتها الدؤساااساااات والدنسدات

المصادر

الدولية تعد معايير اساتداللية التتشاار حجم الفسااد يي دول

المصادر العربية

العاالم ،وهي ليساااا معاايير دقيقاة لقيااس واقع الفساااااد

[ ]1الدرساااي السااايد حجازي ،التثاليف االجتداعياااااااة

الفعلي.

للفسااااد ،مجلاااة الدساااتقام العرباااي ،العااادد ،٢٦٦

 -3يعتداد العرا على اإليرادات النفاياة يي تقادير حجم

مركااز دراسااات اللحاادة العربية ،بيروت.٢٠٠١ ،

ليراداتهاا العااماة ،وهاذا القااا يثير ييا حجم الفسااااااد،

ص٢
[ ]2بيتر ايرر .شاااثات الفساااد ترجدة محدلد جديد .دار

يوااااال عر اعتدااد الار التقليادياة يي تقادير الدلازتاة

قدس .دمشف 2006 .ص13
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للعللم األمنياة .كلياة الادراساااااات العلياا.2008 .

[ ]3بي الحثدة .مؤشاار مدركات الفساااد لعام – 2016
العرا اتدلذجاى .تدوة علدية .2017

ص21

[ ]4حدادي أبل النلر السااااياد عليس .اسااااترالل النفلذ

[ ]13عاد الحسااير العناثي .اإل ااالا االقتصااادي يي

الالظايافاي .دار الافاثار الاجاااماعاي ،الاااااعااة األولاى.

العرا – تنسير لجادو االتتقاال تحل اقتصااااااد

اإلسثندرية .2015 .ص21

الساال  .مركز العرا للدراسااات .برداد،2008 .
ص81

[ ]5حساااااام علياة داود .ماااد االقتصااااااد الثلي .دار
الديسرة للنشر .الااعة األولى .عدان142 .2010 .

[ ]14عاد جلاد ياندة ،الفساااااد اإلداري والدال وأثاره

[ ]6منسداة الشاااافاايياة الادولياة ،التقرير الساااانلي لتقرير

السااالاة للى مؤساااساااات الدولة العراقية وسااااب

الفسااااد العالدي للسااانلات و2013 -2001و متاحة

ماعااالاجاتاا  .2009 ،ص 1باحااث مانشااااالر :

على ملقع منسداة الشاااافاايياة الادولياة على االتترتا

http://tax.mof.gov.iq
[ ]15غزوان رييف عليد .دراسااااة لحصااااائية تحليلية

باللرة االتثليزية
[ ]7تساام النزاهاة العربي يي ملاجهاة الفسااااااد .كتاال

لدؤشااار مدركات الفسااااد مع اإلشاااارة للى حالة

الدرجعية .ل اادار منسدة الشاافايية الدولية والدركز

العرا  ،بحث منشالر يي الدؤتدر العلدي السانلي

اللاناتي للدراسات .2009 .ص21

السابع لهيية النزاهة .2014 .ص21

[ ]8تجم عااد عليلي .دراساااااة وتحليام هيثام الدلازتاة

[ ]16ترريد داود سالدان .أثر اإليرادات النفاية يي تندية

العاامة للادولة العرا للدادة و2007 – 2003و .مجلة

االقتصااااااد العراقي .مجلاة بااباا للعللم الصاااارياة

الرري للعللم االقتصادية واإلدارية .جامعة القادسية.

والتاايقياة .العادد و4و الدجلاد و24و .2016 .ص

 .2009ص205

.1040

[ ]9تايام جعفر عااد الرضاااااا .التراخيص النفاياة قيلد
المصادر األجنبية

جديدة على االقتصااااد العراقي .بحث منشااالر على
ملقع شاثة االقتصاديير العراقيير2015 .

The

[ ]10ساااالزان روز اكالمان ترجداة يؤاد ساااالرجي.

in

الفسااااااد والحثم األهلياة للنشاااار والتلزيع الااعاة

D.V.

Aan

corruption

of

B.E

[17] Ashfort

normalization

organization ، New York. 2003 ،p2.

األولى عدان األردن  2003ص88

[18] org/news/feature/corruption_perceptio

[ ]11علي تلييف الصااااااد  .علي أحداد الالاام .العللداة

ns_index_2017.

ولدارة االقتصاااديات اللننية  ١٩.تشاارير الياتي -

[19]http://www.transparency.org/policy_re

وقاائع تادوة الدنعقادة يي أبل ظاي .األماارات العربياة

search/surveys_indices/cpi/2009/faqs

الدتحدة ،200 ،ص18

[20] transparency kazakhstan.org / User

[ ]12عااد هللا بر تاا اااار بر عااد هللا .منه الشااااريعاة

_Files /file/CPI_2009_ methodology

اإلسااااالمية يي حداية الدجتدع مر الفساااااد الدالي

eng.pdf.

واإلداري ،رساااالة ماجساااتير .جامعة تايف العرية
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