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أنواع ال ساد اإلداري

أسباب ال ساد اإلداري

-1األسباب االقتصادية :
تعتقد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECDأن العوامل االقتصادية هي أحد العوامل الرئيسية المسببببة لباب بسباد
اإلداري .يحدث ال ساد عادة عندما ينعدم الشعور بالرقابة والمحاسبة ،وعندما يحتكر موظف المنظمة العامة توزيع المزايبا
لتتم االست ادة منها العتبارات خاصة ومنها:
 انخ اض مستوى دخل مرتكب جريمة ال ساد بالمقارنة بمستوى التضخم أو األسعار المحايبة األمبر البيي يبابعبل البدخبلالحقيقي له متدني لدرجة يعاز فيها عن إشباع احتياجات المعيشة الضرورية مما يااأ إلى الرشوة أو االختالس أو االتاار
بالمخدرات وتزييف النقود لاحصول عاى المال بطريقة غير مشروعة من مختاف الوسائل المتاحة لااريمة .
 تعتبر البطالة وال قر من أهم األسباب االقتصادية التي تدفع إلى الانوح إلى الاريمة وإتيان أفعال ال ساد. ارت اع درجة المنافسة الدولية بين الشركات العمالقة تؤدي إلى انتشار جريمة التاسس االقتصادي وخاصة في مباباالتالصناعة.
 -2األسباب االجتماعية:
تساهم بعض النظم االجتماعية المتوارثة في الدول النامية في وجود أبواب لحدوث ال سباد وخباصبة فبي البابهباز اإلداري
لادولة  ،حيث تنتشر عادات تقديم الهدايا الثمينة لكبار الموظ ين لاحصول عاى موافقتهم عاى أشياء غير قانونية  ،كما أن
يمكن أن تؤدي االنتماءات العائاية والقباية إلى انتشار ال ساد ومخال ـة القواعد والقوانين والاوائح الحكومبيبـبة فضبال عبن
كف البصر عن كشف ال ساد أو مالحقته األمر اليي يؤدي إلى استمرار حدوث ال ساد وصعوبة مكافحته ،لبيبصبببح ببمبرور
الوقت جزءا من الثقافة الماتمعية في الدول ال قيرة خاصة تاك التي ترحب باألموال غير المشروعة.

.1الرشـوة:

 .2االختالس:

تببعببـببد الببرشببـببوة مببن أخببطببـببر
البباببرائـببم ومببن أسببوأ أنببمببـببا
ال ب ببسبباد اإلداري الببتببي يبباببب
محاربتها والقضـاء عايها لبمبا
تشكاـه من أخطـبار وتبهبديبدات
عاى الماتمعات.

هببو خببيببانببة الببمببوظببف ل ب مببانببة
المادية ،النقدية أو العينية التي في
عهدته.

كما يعرع ب نع "عع ث اعمعظ عمع ع
نما أؤتمن اليع من مال اام نسعمع

سعلعاعظععع ع عيع عيع “ .ويعاعلع اعلعيععع
أحعيعا"ععا عهعلع ل واع نعيععا"ع

معا"ع

وأنذ شيء في خ اء.
 .4التهرب الضريبي:
شعكع

 .5التزوير والتزييف:

ول يعظعمع ع فععي سعظعهع ل

مكل ين نا ض يم لظهي
و ر ئع عم علعاعيع

 -3األسباب اإلدارية:
تتمثل األسباب اإلدارية فيما ياي:
• ضعف الرقابة من خالل عدم قيام األجهزة الرقابية بأدواتها المطاوبة .
• جهل الموا نين والعاماين في األجهزة اإلدارية.
• بروز عالقات اجتماعية قائمة داخل وخارج المنظمة.
• انتشار الالمركزية دون الخضوع لارقابة المتبعة.
• عدم وضوح التعايمات وصدورها دون وجود دليل يسهل تطبيقها مما يخاق الحيرة لبدى األفبراد ويبدفعهم إلبى
االجتهاد الشخصي ومن ثم احتمال االنحراف.
• وجببود هياكببل تنظيميببة قديمببة أو غببير مالئمببة لطبيعببة العمببل وعببدم توزيببع االختصاصببات والمببسؤوليات
والصالحيات بصورة عامة ،وتضخيم الاهاز بالعبا اين ،كاهبا تبؤدي إلبى عابز الاهباز اإلداري مبن مواكببة
حاجات الامهور وانحرافه عن الهيكل التنظيمي ،مما يضطر الامهور بما يالقيه من صعوبة في إرضاء دوافعه
وإشباع رغباته لاضغط عاى األفراد  ،وإغرائهم إلى إتباع ساوك بعيد عن قواعد العمل وأنظمته.

 .3العموالت مقابل الص قات:

رعا"ع "عيع

عظعي تعمعكع ع عم معن

عظعخعلععر مععن ضع ئع

عمعسعظعاعرع

ون أن يضر أ" س م أمام مساء ع
را" "ي .
شك

عا"عي اع

عظع ع م ضع يعمعي

غي مش وع واي عمعمعا سعا
يخعا ع

فعيع عا عخعاضعرع ن علعضع ئع

ح عكععام عرععا" ع " عي ع ن ع سععائ ع
و عظععاوي ع و ع ععاو
ض ئ

عظعي

مسظار .

عه ع

عل ع ع وم مععن

ير ب ن "ع ك
رمل

ا اع رمل ترليعم

ايعاع  .كعذ ع كع تع ويع

أو إ نال من خا ج عرعمعلع معايع ع
إذ تمت اعذ

مع نعرعلعم وضع

رمل ماي فعي عظعم ول و عهع
و إلض

رم ع اعي معرعم معن عمعال يعمع ع
"سم مئ ي من قعيعمع اعر ععم أو ع عرع
ت عرععا ي ع ي عا عل ع ا عل عي ع ععا عم ع ع
نا ظ قيع اعلعيع عا "عيعانع اعن مع سعسعظعع

ويك ن ا ب ا"ي معرعاول أو مع
أو ملم أو من ير في حكم م.
 .6التحيز والمحاباة:
ا ع أس عل ع م ي عظععم مععن ن ع ل ت عم ع ق ع
و حظ ع مكا" جظمااي فيعمع ع

ع ع ع ع ع ع ت ألمع ع عظع ع عي ع ععا
و

ع ع ع ق ع ععا م

ععمقععاء اعلععأل حسععام

عخععات

ذوي ك اءة و رم ة.

أو تاوي ت قي أو أ قام.

.7االبتزاز:
يقوم به بعض الموظ ين وخاصة أولئك العاماين ٍفبي البابابان البرقباببيبة مبن
خالل مراقبة البنبشبا بات اإلداريبة واالقبتبصباديبة أو غبيبرهبا مبن األجبهبزة
التحقيقية والتأديبية لت ويت مخال ة قام بضبطها مقابل ابتزاز المينب.

