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 الفساد االقتصادي وأثره على األداء االقتصادي يف السىدان 
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 األداء االقرصراد٘ فرٙ عهرٗأشرشِ ذُأل ْزا انثؽس تانٕصف ٔانرؽهٛم انفغاد االقرصاد٘ ٔ الملخض:

األداء  يثُٛرا  نًفٓرٕو انفغراد االقرصراد٘، ٔيٕ رؽا  ألعرثاتّ ٔإَٔاعرّ، ٔيؽهر   ٜشراسِ عهرٗ ،انغٕداٌ

انغرٕداٌ. ظراءخ أْرى انُررالط انررٗ ذٕصرم انٛٓرا انثؽرس ترؤٌ اعرةرشاء اراْشج انفغراد  االقرصاد٘ فرٙ

، كًررا أٔ ررؽد انُرررالط أٚ ررا  أٌ ٔانفقررش االقرصرراد٘ فررٙ انغررٕداٌ أدخ انررٗ صٚررادج يلررذالخ انث انررح

عهٕب انرش ٛاخ انغٛاعٛح ير  انًغرهؽٍٛ أدٖ انرٗ عرذو االعررقشاس انغٛاعرٙ ْٔرشٔب االعررصًاساخ أ

االظُثٛح انٗ خاسض انغٕداٌ يًرا أشرش عرهثا  عهرٗ يٛرضاٌ انًرذفٕعاخ. كًرا أترشصخ انُررالط أٌ انرشكٛرض 

 عهررٗ افَفرراى عهررٗ انق اعرراخ انرررٗ ذ ررًٍ اعرررًشاس انغرره ح ٔانُفررٕر ٔاًْررال افَفرراى عهررٗ انق ررا 

انضساعررٙ أفقررذ انغررٕداٌ يٛررضج انرٕاظررذ فررٙ األعررٕاى انخاسظٛررح ٔانًُافغررح فٛٓررا. ٔ ظرراءخ انرٕصررٛاخ 

 ت شٔسج انلًم عهٗ ذةغٛم ان اقاخ انلاطهح، ٔانلًرم عهرٗ اٚقراس أعرهٕب انرش رٛاخ انغٛاعرٛح ير 

ذثررا  األعررانٛة انؽاعررًح يلٓررى، تاف ررافح انررٗ انرشكٛررض عهررٗ افَفرراى عهررٗ انق ررا  اانًغررهؽٍٛ، ٔ

 .نضساعٙ ؼرٗ ٚلٕد انغٕداٌ نهظٕٓس فٙ األعٕاى انخاسظٛح ٔانًُافغح فٛٓاا
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Economic Corruption and its Impact on Economic Performance in Sudan 
 

Elfatih M. Osman Mukhtar 
 

Abstract: This research describes and analyses the economic corruption and its impact 

on economic performance in Sudan, indicating the concept of economic corruption, and 

explaining the causes and types, and analyzing its economic performance on the Sudan. 

The most important findings are the spread of the phenomenon of economic corruption 

in Sudan, led to an increase of unemployment and poverty. The results also showed that 

the method of political compromises and courtesy with the rebellions who could 

threaten the national security of the regime led to the political instability and the flight 

of foreign investment to the outside Sudan, which have a negative impact on the balance 

payments. The results also revealed that the focus on spending on sectors that guarantee 

the continuation of power and influence and the neglect of spending on the agricultural 

sector, Sudan will lose the advantage of presence and competition in the foreign 

markets. The recommendations included the necessity to employ the idle energies and 

to work to stop the method of political courtesy with the militants , and applying 

decisive and deterrent methods with them. The focus also should be on spending on 

agricultural sector to get back Sudan to appear and compete in the foreign markets. 
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 المقذمح:
ذررر سى انًخ  رررٍٛ  ٙٚلررراَٙ انلرررانى انٛرررٕو انكصٛرررش يرررٍ األصيررراخ ٔانًةررراكم االقرصرررادٚح انرررر

ٔصرراَلٙ انغٛاعررح االقرصررادٚح فررٙ انررذٔل انًخرهفررح، ٔيررٍ ْررزِ انًةرراكم ارراْشج انفغرراد االقرصرراد٘ 

ٔانز٘ ذلاَٙ يُّ ظًٛ  انذٔل انًرقذيح ٔانُايٛح عهٗ ؼذا عٕاء. ٔقذ اَرةشخ ْزِ انظراْشج فرٙ تهرذاٌ 

انلانى انُايٙ ٚرعأص َصف انفغراد  انلانًٛح فإٌ انفغاد فٙ انلانى انُايٙ ٔٔفقا  نرقاسٚش يُظًح انةفافٛح

انلانًٙ.
ٔ
 

اٌ انفغاد االقرصاد٘ أصثػ يةكهح خ ٛشج ٔااْشج يش ٛح يغرلصٛح ٚٓرذد انثهرذاٌ انُايٛرح  

تلذ أٌ ذفةد ظشالًّ ٔصادخ يلذالذرّ، ْٔرزا ٚشظر  انرٗ  رلف انرٕاص  انرذُٚٙ فرٙ انًقراو األٔل شرى 

ض يةركهح انفغراد االقرصراد٘ يرٍ  رلف ٔاَلرذاو شاَٛا  ٚلٕد انٗ يغرؤنح قصرٕس انررذاتٛش ان صيرح نلر 

ْٔرزا يرا  ،انصقح فٙ انرةشٚلاخ ٔانقٕاٍَٛ انعُالٛرح تانثهرذاٌ انُايٛرح ٔ رلف تنٛراخ انًغراءنح ٔانةرفافٛح

أدٖ انررٗ اَرةرراس انفغرراد فررٙ انررذٔالش انؽكٕيٛررح ٔق ررا  األعًررال انلرراو ٔانخررا  ٔذؽررٕل انررٗ عررهٕ  

هًغروٕنٍٛ فرٙ انٕارالف انًخرهفرح ٔفرٙ انًقاترم أنؽر  يرلاسس عهّٛ يرُػ انًكاعرة رٛرش انًةرشٔعح ن

رًصررم فررٙ انٓررذس االقرصرراد٘ نهًررٕاسد انًادٚررح ذ ٔانرررٙانخغررالش االقرصررادٚح تثهررذاٌ أٔنوررل انًغرروٕنٍٛ 

ٔانًانٛح نًعرًلاذٓى.
ٕ
 

 

 مشكلح الثذث:

انًلُٛررح تًشاقثررح  International Transparencyأشرراس ذقشٚررش يُظًررح انةررفافٛح انذٔنٛررح  

انرٗ أٌ  ٕٕٔٓيًاسعاخ انفغاد ٔانؽس عهٗ يكافؽرّ ٔذ ٕٚقّ فٙ ذقشٚشْا عٍ انفغاد انلرانًٙ نلراو 

انغٕداٌ ٚلرذ شراَٙ أفغرذ دٔنرح فرٙ انلرانى انلشترٙ تلرذ انصرٕيال، ٔظراء ذشذٛرة انغرٕداٌ فرٙ انًشكرض 

قشٚرش انًشاظرر  انلرراو ( دٔنررح فرٙ ي شررش يرذسكاخ انفغرراد تانرذٔل انلشتٛررح، كًرا أشرراس ذ1ٔ( يرٍ )1ٔ)

يهٛراس 1.ٖٔانرٗ كًٛرح انًرال انلراو انًٓرذس يرٍ ظرشاء انفغراد ٚصرم ألكصرش يرٍ  ٕٕٔٓانغٕداَٙ نلاو 

عررذاء عهرٗ انًرال انلراو ٔذقرذٚى انًصرانػ الاك دٔالس يًا ٕٚ ػ أٌ ُْا  كصٛش يرٍ يًاسعراخ انفغراد

... انر،، ٔذهرٕز انثٛورح ٔانغشٔانغشقح  ٔاالخر ط ٔانُصة ٔانششٕج انخاصح عهٗ انًصانػ انلايح،

 ش تاألداء االقرصاد٘ فٙ انغٕداٌ. ُ ٔظٕد ٔذلذد ْزِ انصٕس يٍ انفغاد ٔاخر فٓا َٚ 

 

 فرضٍاخ الثذث:

 ٚ د٘ اَرةاس انفغاد االقرصاد٘ فٙ انغٕداٌ انٗ صٚادج يلذالخ انث انح ٔانفقش. .ٔ

نرٗ ْرشٔب ذ د٘ كصشج انصشاعاخ ٔانُضاعاخ انغٛاعٛح عهٗ انغه ح ٔانصرشٔج فرٙ انغرٕداٌ ا .ٕ

 االعرصًاساخ األظُثٛح ٔعضٔس انًغرصًشٍٚ يٍ االعرصًاس فٙ انغٕداٌ.

رغرثة فرٙ اؼرذاز ذغٛٛرشاخ ٕب انرش رٛاخ انغٛاعرٛح ٚذثُٙ انُخة انؽاكًح فٙ انغٕداٌ ألعه .ٖ

كثٛررشج عهررٗ يغرررٕٖ انغرره ح ٔانصررشٔج ذرر د٘ انررٗ ؼررذٔز ا رر شاتاخ اقرصررادٚح ٔاظرًاعٛررح 

 ٔعٛاعٛح ؼادج تانث د.

عرقشاس انغٛاعٙ فٙ انغٕداٌ انٗ ذشكٛض افَفراى عهرٗ انق اعراخ انررٙ ذ رًٍ ٚ د٘ عذو اال .ٗ

اعررررًشاس انغررره ح ٔذرررذف  انصرررشٔج كافَفررراى عهرررٗ انق رررا  انلغررركش٘، ٔٚررر د٘ انرررٗ اًْرررال 

انق اعرراخ االقرصررادٚح انؽٕٛٚررح كانق رررا  انضساعررٙ يًررا ٚفقررذ انغرررٕداٌ يٛررضج انرٕاظررذ فرررٙ 

 ل تاألداء االقرصاد٘ تصفح عايح.األعٕاى انخاسظٛح ٔانًُافغح فٛٓا ٔٚ ش رن

االعرذاء عهرٗ انًرال انلراو ٔانغرشقح  تنٛاخ انًشاقثح ٔانًغاءنح فٙ انغٕداٌ ٚ د٘ انٗ لف  .٘

 ٔاالخر عاخ. 

 

                                                
 ٕٓٔٓذقشٚش يُظًح انةفافٛح انذٔنٛح،  ٔ
خهف تٍ عهًٛاٌ انًُش٘، انعشالى االقرصادٚح ٔأششْا عهٗ انرًُٛح فٙ االقرصاد افع يٙ، ي عغح شثاب انعايلرح، افعركُذسٚح، يصرش،  ٕ

ٔ111  ،ٕ . 
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 :أهذاف الثذث

األداء عهررٗ  أشرشِٚٓرذس ْرزا انثؽرس انررٗ ذغرهٛء ان رٕء عهرٗ يٕ ررٕ  انفغراد االقرصراد٘ ٔ 

أششِ عهٙ ، ٔأعثاتّ، ٔإَٔاعّ ٔأشكانّ، ٔانفغاد االقرصاد٘ انغٕداٌ، يٍ ؼٛس يفٕٓواالقرصاد٘ فٙ 

 انغٕداٌ. االقرصاد٘ فٙ األداء

 

 مىهجٍح الثذث:

شرشِ أعٛقٕو ْزا انثؽس عهٗ انًُٓط انٕصفٙ ٔانرؽهٛهٙ تٕصف ٔذؽهٛرم انفغراد االقرصراد٘ ٔ 

االصر  غ انغٕداٌ، يٕ ؽاَ نًفٓرٕو انفغراد االقرصراد٘ فرٙ انهغرح ٔفرٙ  األداء االقرصاد٘ فٙ عهٗ

ش انفغرراد ألشررٔيثُٛررا  ألعررثاب انفغرراد االقرصرراد٘ ٔإَٔاعررّ، ٔيؽهرر    فعرر يٙأعُررذ عهًرراء االقرصرراد 

 انغٕداٌ. األداء االقرصاد٘ فٙ عهٗ االقرصاد٘

 

 مفهىم الفساد االقرظادي:. ٔ

 مفهىم الفساد فً اللغح: ٔ-ٔ

ْٕ يرؤخٕر يرٍ انفلرم ٚفغرذ ٔ ،انفغاد فٙ انهغح يٍ انفغذ فٕٓ فاعذ ٔانًفغذج خ س انًصهؽح 

ْٕٔ َقٛض انص غ، ٔخرشٔض انةرٙء عرٍ االعررذال قهرٛ   كراٌ انخرشٔض أٔ  ،ارا رْة ص غ انةٙء

ٔفغذ انلقرم ت رم،  ،كصٛشا  ٔٚقال فغذ انةٙء تًلُٗ أَّ نى ٚلذ صانؽا ، ٔفغذخ األيٕس أ٘ ا  شتد

ٔفغذخ األيٕس أ٘ ا  شتد ٔأدسكٓا انخهم
ٔ
. 

 

 االططالح:مفهىم الفساد فً  ٕ-ٔ

ٚخشض يفٕٓو انفغاد فٙ االص  غ عٍ انًلُٗ انهغٕ٘، ؼٛس عشفّ افياو انفٛشٔص أتاد٘ ال  

تؤَّ " أخز انًال اهًا ، ٔانًفغذج  ذ انًصهؽح"
ٕ
. 

 ٔٚلشس انةٛ، انصاتَٕٙ انفغاد عهٗ أَّ انلذٔل عٍ االعرقايح". 

ٔٔسدخ كهًح انفغاد فٙ انقشتٌ  ،ٔكم تاطم فاعذ ،انفاعذ يشادس نهثاطم :وعىذ أكثر العلماء 

كًرا ٔسدخ فرٙ  ،انكشٚى يا ٚقاسب خًغٍٛ يشج تصٛغ ٔأعرانٛة يخرهفرح ذُرذد تانفغراد ٔذثرٍٛ خ ٕسذرّ

 األؼادٚس انُثٕٚح انةشٚفح، ٔفٙ ك و انلشب، ٔظًٛلٓا ذذل عهٗ أٌ انفغاد  ذ انص غ.

 

 تعض الرعارٌف المخرارج للفساد: ٖ-ٔ

تًلُررٗ  rumpereانفغرراد ْٔرٕ يةرر  يررٍ انفلرم ان ذُٛرٙ  ضٚرحتافَعهٛ Corruptionٚ هر  نفر  

انكغش أ٘ شٛوا  يا ذى كغشِ، ٔعلٛا  يُا نرلشٚف انفغاد ؼأنُا اع اء يعًٕعرح يرٍ انرلراسٚف نرثلض 

انًفكشٍٚ انغشتٍٛٛ ٔانلشب، ٔؼرٗ تلض انًُظًاخ انذٔنٛح يصم انثُل انذٔنٙ ؼٛس ٔظرذَاْا ذخرهرف 

 ج انفغاد:تُٛٓا ٔفقا  ن ثٛلح ااْش فًٛا

 انلًٕيٍٛٛ. انًغوٕنٍٛانفغاد اَؽشاس أخ قٙ نثلض  -

 انؽكٕيٍٛٛ نرؽقٛ  انًصانػ انةخصٛح. انًغوٕنٍٛانفغاد ْٕ تٛ  أي   انذٔنح تٕاع ح  -

 نهٕاٛفح انلايح أٔ انشعًٛح يٍ أظم ذؽقٛ  انًصهؽح انخاصح. انغٛئانفغاد ْٕ االعرغ ل  -

ظرًراعٙ انًصراؼة نؽٛراصج انقرٕج انشعرًٛح داخرم انفغاد ْٕ أعرهٕب يرٍ أعرانٛة االعررغ ل اال -

 انرُظًٛاخ افداسٚح.

فانفغاد ارا  ٚؽذز عُرذيا ٚقرٕو يٕارف تقثرٕل طهرة أٔ اتررضاص سشرٕج نرغرٓٛم عقرذ أٔ اظرشاء 

كًررا ٚرررى عُررذيا ٚقررٕو ٔكرر ء أٔ ٔعرر اء نةررشكاخ عًٕيٛررح أٔ خاصررح ترقررذٚى  ،طررشغ نًُاقصررح عايررح

عرررفادج يررٍ اظررشاءاخ عايررح نهرغهررة عهررٗ يُافغررٍٛ، تًلُررٗ ذؽقٛرر  أسترراغ خرراسض افطرراس  سشررأ٘ ن

                                                
٘ يٍ يُظٕس اع يٙ، تؽس يقذو نهًهرقٗ ا ٔ ٙ األٔل نًلٓذ انلهٕو االقرصادٚح شٛثٕط عهًٛاٌ ٔعثخأ٘ يؽًذ، يكافؽح انفغاد االقرصاد نذٔن

 .ٕٔٔٓفثشاٚش  ٕٗ-ٖٕٔانرعاسٚح ٔعهٕو انرغٛٛش، انعضالش، 
 .ٕٖٓ،   11ٗٔانفٛشٔص أتاد٘، انقايٕط انًؽٛء، انٓٛوح انًصشٚح انلايح نهكراب، يصش،  ٕ
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انقإََٙ انًرف  عهّٛ، كًا ٚؽذز انفغاد عٍ طشٚ  اعرغ ل انٕاٛفح انلايح دٌٔ انهعٕء انرٗ انششرٕج 

ٔرنل ترلٍٛٛ األقاسب فٙ انٕاالف ت شى رٛش قإََٛح، َٔٓة أيٕال انذٔنح
ٔ
. 

فغاد ًٚكٍ أٌ ٚشاد تًُّٚا كاٌ األيش فإٌ افأٔ
ٕ

َؽشاس عٍ ان شٚ  انًغرقٛى تًرا ٚرُرافٗ . اال

يرر  انررذٚاَاخ انغررًأٚح ٔيثررادا األخرر ى انغررٕٚح. ٔ ررذِ افصرر غ ٔانصرر غ، ْٔررٕ انرلًٛررش ٔانررز٘ 

رَٕد أََخراُْْى )ركشِ انؽ  ذثاس  ٔذلرانٗ فرٙ يؽكرى كراترّ انلضٚرض ٔطهثرّ يرٍ عثرادِ، قرال ذلرانٗ ًُ اٍنَرٗ شَ َٔ
َشُكْى فَِٛٓرا فَاْعررَْغفِشُ  َصانِؽا  قَالَ  ًَ اْعررَْل َٔ ٍَ اأْلَْسِ   َٕ أَََةرؤَُكى ِير ُْٛشُِ ُْ ٍّ َر ٍْ اِنَ ِو اْعثُُذٔاْ هللاَ َيا نَُكى ِي ْٕ ُِٔ َٚقَ

ّٙ قَِشٌٚة ُيِعٌٛة( ٌَّ َستِ ِّ اِ ْٛ  .ٔٙ: اٜٚحْٕد شَُى ذُٕتُٕاْ اِنَ

 

 الفساد االقرظادي عىذ علماء االقرظاد اإلسالمً: ٗ-ٔ

 فعر يٙا االقرصرادقٛقح نى ٚكٍ ُْا  ذلشٚف ٔا ػ نهفغاد عُذ انًؽذشٍٛ يٍ عهًاء فٙ انؽ

ظاء تٓا انقشتٌ انكشٚى، ٔظراءخ  انرٙٔنكُُا عهٗ  ٕء األؼكاو انغٛاعٛح ٔانقٕاعذ االقرصادٚح انلايح 

انغررُح انُثٕٚررح يفغررشج ٔيٕ ررؽح نٓررا، ٔيررٍ خرر ل اظرٓرراد انفقٓرراء فررٙ يعررال عقررٕد انًلرراي خ، ٔيررا 

ء تٓا يٍ انُةاط االقرصاد٘ ترانٕقٕس عهرٗ يرا قذيررّ انًًاسعرح االقرصرادٚح فرٙ صرذس افعر و ٚشذث

ٔتخاصررح فررٙ عٓررذ انخهٛفررح انشاشررذ عًررش تررٍ عثررذ انلضٚررض يررٍ سخرراء اقرصرراد٘ ؼٛررس تهغررد انذٔنررح 

افع يٛح انغُٗ يا صاد عٍ ؼاظاخ انًغهًٍٛ. فإَّ ًٚكُُا أٌ َرٕصم انرٗ ذلشٚرف نهفغراد يرٍ ٔظٓرح 

:اء االقرصاد افع يٙ فُقٕل تؤََّظش عهً
ٖ
انٓرذس انٕؼٛرذ نهُةراط االقرصراد٘  ظلم انعاَة انًاد٘ 

 االنرفرراخذررُظى أؼكراو انًرال، أٔ  ٙانرز٘ ًٚاسعرّ افَغرراٌ انًلاصرش دٌٔ يشاعراج نهقٛررٕد انةرشعٛح انرر

 ٚكرًم تٓا انثُاء االقرصاد٘ كانقٛى ٔانًثادا األخ قٛح انشٔؼٛح. ٙنهعٕاَة األخشٖ انر

ٔتلثاسج أخشٖ فإٌ انفغاد االقرصراد٘ ٚرًصرم فرٙ انرشكٛرض أشُراء انًًاسعرح االقرصرادٚح عًر   

ٔاَراظررا  ٔذٕصٚلررا  عهررٗ ظاَررة ٔاؼررذ يررٍ ظٕاَررة انؽٛرراج افَغرراَٛح ٔاًْررال انعٕاَررة األخررشٖ، كلررذو 

أداء االنرضاو انكايم تاألؼكراو انةرشعٛح انًُظًرح نرؽصرٛم انًرال ٔكٛفٛرح ذًُٛررّ ٔاَفاقرّ، ٔكرزنل عرذو 

انؽقٕى انٕاظثح فٙ انًال ٔاعاءج انرصشس فٙ انرلايم تًا ٚ رش تًصرانػ انُظراو االقرصراد٘ انغرهٛى 

يٍ ظْٕشِ انز٘ ٚقرٕو عهٛرّ، ٔٚفرشس يغراسِ انر ثٛقرٙ يرٍ ٔعرالهّ انًةرشٔعح انررٗ ذكفرم نرّ انٕظرٕد 

 انؽقٛقٙ ٔاألداء انًُةٕد.

 

 أسثاب الفساد االقرظادي:. ٕ

 األسثاب االجرماعٍح: ٔ-ٕ

ُٚفغررش انًررذخم االظرًرراعٙ انفغرراد تلٕايررم اظرًاعٛررح شقافٛررح تؽرررح، ؼٛررس ٚلرثررش أٌ انفغرراد 

ٔانغرررهٕ  انًُؽرررشس ال ُٚةرررؤ فرررٙ انغانثٛرررح َرٛعرررح تٕاعرررس ٔدٔافررر  فشدٚرررح نهخرررشٔض عهرررٗ ان رررثء 

االظرًاعٙ، تم عهٗ انلكظ ٚةكم ظُٕؼا  اظرًاعٛرا  ْرٕ ؼصرٛهح ذلرأٌ كرم يرٍ انُظراو االظرًراعٙ، 

ٔتُٛررح  االظرًاعٛررحعهررٗ َةررٕلّ ٔذ ررٕسِ، أ٘ أَررّ ٚلٛررذ يظرراْش انفغرراد انررٗ انثٛوررح  ٔشقافررح انًعرًرر 

انل قاخ انغالذج تٍٛ انُاط ٔيظاْش اال  شاب ٔانخهم فٙ انثُراء االظرًراعٙ ٔعرٛادج سيرٕص شقافٛرح 

فررٙ ي عغرراخ انًعرًرر  َٔظًررّ انًخرهفررح، ٔتررزنل ٚكررٌٕ انرشكٛررض عهررٗ يررا ٚغررًٗ  مذرغهغرريُؽشفررح 

 انز٘ ٚعلم انُاط ٚرصٕسٌٔ ٔٚلرقذٌٔ أٌ ْزا انفغاد ٔاق  أفشصذّ انصقافح. )تفهكهٕس انفغاد(

ٔنهرذنٛم عهٗ ْزِ انفكشج، فإٌ انًعرًلاخ انُايٛح ذرًٛض تغًاخ ذعلم اؼرًرال ؼرذٔز انفغراد 

فٛٓررا أكثررش يقاسَررح يرر  انًعرًلرراخ األخررشٖ، فٓررٙ يعرًلرراخ ذقررذط انلرراداخ ٔانرقانٛررذ ٔذةررذد عهررٗ 
                                                

 –ؼانرح انعضالرش –ساعح اقرصرادٚح ذؽهٛهٛرح د –يُصٕساٌ عٓٛهح، انفغاد االقرصاد٘ ٔاشكانٛح انؽكى انشاشذ ٔع قرًٓا تانًُٕ االقرصاد٘  ٔ

 .ٗٓ،  ٕٙٓٓتؽس ذخشض  ًٍ ير هثاخ َٛم شٓادج انًاظغرٛش، قغى انلهٕو االقرصادٚح، ظايلح انعضالش، 
داس انعايلرح انعذٚرذج، افعركُذسٚح، يصرش،  -دساعرح فقٓٛرح يقاسَرح  –أعايح انغٛذ عثذ انغرًٛ ، انفغراد االقرصراد٘ ٔأشرشِ عهرٗ انًعرًر   ٕ

ٕٓٓ1،   ٔ1. 
   شاد ؼغٍ خهٛم، انفغاد فٙ انُةاط االقرصاد٘ )صٕسِ ٔتشاسِ ٔع ظّ( ٔسقح تؽصٛح يقذيح نهً ذًش انلانًٙ انصانس ن قرصاد افع يٙ، س ٖ

 .ٕٔ،  ٕ٘ٓٓظايلح أو انقشٖ، انغلٕدٚح، 
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انعررذاسج ٔذًٛررم انررٗ انلقٕترراخ االظرًاعٛررح أكصررش يررٍ انقإََٛررح، ٔذُرةررش فٛٓررا انغرره ح تانًٕنررذ ٔنررٛظ ت

ٔاسذثاط انفرشد تؤقاسترّ ٔانقثٛهرح انررٗ ُٚرًرٙ  ،انٕالءاخ انخاصح كانٕالءاخ األعشٚح ٔانؽضتٛح ٔانقثهٛح

انٛٓا ٔيا ٚرله  تزنل يٍ فكشج انٕاظة ٔؼقٕى انًعرً 
ٔ
. 

 

 :األسثاب السٍاسٍح ٕ-ٕ

عٙ قًح انٓشو تٍٛ أًَاط انفغاد انًخرهفرح فٓرٕ انرًُء األخ رش كَٕرّ ٚرلهر  ٚةكم انفغاد انغٛا

تانُخثح ٔانغه ح انغٛاعٛح، ؼٛس ذلشفّ يُظًح انةفافٛح انذٔنٛح تؤَّ اعاءج اعرخذاو عه ح ي ذًُح يرٍ 

قثم يغوٕنٍٛ عٛاعٍٛٛ يٍ أظم يكاعة خاصح تٓذس صٚادج انغه ح أٔ انصشٔج، ٔال ٚةررشط أٌ ٚةرًم 

ال فقذ ٚرخز شكم ذثادل انُفٕر أٔ يُػ ذف ٛم يلٍٛذثادال  نهً
ٕٕ
. 

ٔيررٍ أْرررى األعررثاب انغٛاعرررٛح ْرررٙ رٛرراب انقرررذٔج انغٛاعرررٛح أ٘  ررلف افسادج نرررذٖ انقرررادج 

انغٛاعرررٍٛٛ فرررٙ يؽاسترررح انفغررراد َظرررشا  الَغًاعرررٓى أٔ تلرررض يرررُٓى تق ررراٚا انفغررراد أٔ عرررذو ذفلٛهٓرررا 

تصقافرح انُضاْرح ٔعرٛادج انقرإٌَ ٔذفةرٙ انثٛشٔقشاطٛرح فظشاءاخ انٕقاٚح يٍ انفغاد ٔذلًٛ  يرا ٚغرًٗ 

انؽكٕيٛررح ٔانًغرراالج فررٙ يشكضٚررح افداسج انؽكٕيٛررح، تاف ررافح انررٗ  ررلف أداء انغرره اخ انررص ز 

 ح. انرةشٚلٛح ٔانرُفٛزٚح ٔانق الٛ

 

 األسثاب االقرظادٌح: ٖ-ٕ

رصراد٘، ٔعرُؽأل أدخ انٗ إٓس انفغاد االق ٙال ًٚكُُا ؼصش كم األعثاب االقرصادٚح انر

 -أٌ َقذو أًْٓا فًٛا ٚهٙ:

. اذغررا  انررذٔس االقرصرراد٘ نهذٔنررح ؼٛررس أٌ اذغررا  ذررذخم انذٔنررح فررٙ انؽٛرراج االقرصررادٚح ٚلررذ أؼررذ ٔ

انلٕايرم انشلٛغررح نظٓرٕس انفغرراد ألٌ األفرشاد ًٚٛهررٌٕ ت ثٛلرررٓى انرٗ يررُػ انششرٕج نهًغرروٕنٍٛ نرخ ررٙ 

، ُْٔررا  يررٍ انًغرروٕنٍٛ يررٍ ٚخفرر  فررٙ سفررض ذهررل انقٕاعررذ ٔانررُظى ٔافظررشاءاخ انلايررح انشٔذُٛٛررح

انششأ٘، ٔعهّٛ فإٌ ٔ   تلض انقٕٛد ٔانقٕاعذ أٔ انرُظًٛراخ عهرٗ اعررغ ل انًرٕاسد االقرصرادٚح 

فررٙ انًعرًرر  فررٙ أٚررذ٘ انًغرروٕنٍٛ ًٚررُؽٓى قررٕج اؼركاسٚررح فررٙ اع رراء انررشخ  ٔانرصرراسٚػ ٔؼقررٕى 

ًاسعرح أشركال انفغراد انًخرهفرح ٔتةررٗ انصرٕس ..ان،، يًا ًٚكٍ انًغروٕنٍٛ يرٍ ي.افَراض أٔ انرغٕٚ 

 نهؽصٕل عهٗ انًكاعة انخاصح. 

ؼٛرس ٚلررذ انفقرش ٔانث انررح  ،. ٔيرٍ ترٍٛ األعررثاب االقرصرادٚح كررزنل انفقرش ٔاألظررش انًررذَٙ ٔانث انررحٕ

ذرر د٘ انررٗ اَرةرراس تلررض يظرراْش انفغرراد يصررم انششررٕج،  ٙٔذررذَٙ يلررذالخ األظررٕس يررٍ األعررثاب انررر

ٔذقرذٚى انًصرانػ انخاصرح عهرٗ انًصرانػ  ،ٔانُصرة ٔاالؼرٛرال ٔانغرش ،ل انلراؤاالعرذاء عهرٗ انًرا

 انلايح.

 

 أوىاع الفساد االقرظادي: -ٖ

 ٌمكه ذظىٍف الفساد إلى ثالثح أوىاع رئٍسح هً:

 )فشد٘(. ٙأ. عش 

 ب. ي عغٙ.

 ض. يُرظى 

ٍٛ، أٔ ٚكررٌٕ انفغرراد أؼٛاَررا  ؼانررح عش ررٛح نررثلض األفررشاد انغٛاعررٍٛٛ أٔ انًررٕافٍٛ انلًررٕيٛ

 ي قرا  ٔنٛظ يُرظًا .

                                                
1- Werlin, Herbert H, Poor Nations, Rich Nations: Atheory of Governance , public Administration  
 Review, Vol63, Issue,3, 2003.p331. 
2- Hodess, Robin, Introduction in global Corruption Report 2004, Transparency International, P11. 
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ٔفٙ ؼاالخ أخشٖ ٚكٌٕ انفغاد يٕظٕدا  فرٙ ي عغرح تلُٛٓرا أٔ فرٙ ق اعراخ يؽرذدج نهُةراط 

ٔرنرل كٕظرٕد تلرض انًرٕافٍٛ انشعرًٍٛٛ انفاعرذٍٚ  ،رٛشْا يٍ انق اعاخ األخشٖ االقرصاد٘ دٌٔ

 فٙ تلض انٕصاساخ ٔانق اعاخ انًخرهفح.

م ظُرٙ انشٚر  يُٓرا، ؼٛرس ٚغرٕد ان رلف فرٙ انُظراو ٔذ رلف ٚغرٓ ٙٔٚكصش انفغاد فٙ انق اعاخ انر

 انشقاتح ٔانرُظٛى فٙ ْزِ انق اعاخ.

ْٔرزا  ،ٔفٙ أؼٛاٌ أخشٖ ٚصثػ انفغاد ااْشج ٚلاَٙ يُٓا انًعرًر  تكافرح طثقاذرّ ٔيخرهرف يلاي ذرّ

يا ٚلشس تانفغاد انًُرظى أٔ انًًرذ 
ٔ
. 

كافررح يغرررٕٚاخ انُظرراو انغٛاعررٙ ْٔررزا انفغرراد ٚرر شش عهررٗ انً عغرراخ ٔعررهٕ  األفررشاد عهررٗ 

 ٔاالقرصاد٘ ٔاالظرًاعٙ ٔنّ ي يػ ذًٛضِ عٍ رٛشِ.

 أ. اَّ يرعغذ فٙ تٛواخ شقافٛح ٔاظرًاعٛح يلُٛح.

 ب. ًٚٛم انٗ أٌ ٚكٌٕ اؼركاسٚا .

 ض. اَّ فغاد يُظى ٔٚصلة ذعُثّ.

ٔقرذ ٚكرٌٕ  ،فقذ ٚكرٌٕ فشدٚرا  أٔ ي عغرٛا  أٔ يُرظًرا   ،ٔخ صح انقٕل اٌ نهفغاد أشكال كصٛشج

انفغرراد ي قرررا  أٔ فررٙ ي عغررح يلُٛررح أٔ ق ررا  يلررٍٛ دٌٔ رٛررشِ ٔأٌ أخ ررش ْررزِ األَررٕا  ْررٕ انفغرراد 

 انًُرظى ؼٍٛ ٚرخهم انفغاد انًعرً  كاي   ٔٚصثػ ااْشج ٚلاَٙ يُٓا ْزا انًعرً .

 

 اوعكاساخ الفساد االقرظادي على األداء االقرظادي فً السىدان:. ٗ

خ ٛرشج عهرٗ ٔاقرصرادٚح ٔأ رشاسا  اظرًاعٛرح  ،اد٘ نذّٚ تشاسا  عرٛوحال شل أٌ انفغاد االقرص

فقررذ أدٖ اعرةررشاء اراْشج انفغرراد االقرصرراد٘ فررٙ انغررٕداٌ انررٗ  ،انًعرًلراخ انُايٛررح ٔيُٓررا انغررٕداٌ

ٚؽرذز عُٓرا يةراكم ٔيفاعرذ اظرًاعٛرح ٔاقرصرادٚح  ٔانررٙفٙ انًعرً ،  ٔانفقش صٚادج يلذالخ انث انح

 .ٕحأٔ يلذَٛ د انثةشٚح َفغٓا، ٔانًٕاسد ان ثٛلٛح صساعٛح كاَدخ ٛشج يٍ ذذيٛش نهًٕاس

انغرٕداٌ اؼررم انًشكرض انرٗ أٌ  ٖ ٕٕٔٓٔٚةٛش ي شش انفغاد نً عغح انةفافٛح انذٔنٛرح نلراو 

( يرٍ 1ٔانصاَٙ فٙ قالًح أكصش انذٔل انلشتٛح فغادا  تلذ انصٕيال، ٔظاء ذشذٛة انغٕداٌ فٙ انًشكرض)

انفغاد تانذٔل انلشتٛح قثم انصٕيال انرٙ ظاءخ فٙ انً خشج. كًا أٌ ( دٔنح فٙ ي شش يذسكاخ 1ٔ)

، يًا ٕٔٔٓ( فٙ عاو 11ٔ( عانًٛا  فٙ ي شش انفغاد يقاسَح تانًشذثح )1ٖٔانغٕداٌ ٚؽرم انًشذثح )

  ( ٕٚ ػ رنل.ٔٚ كذ ذفةٙ ااْشج انفغاد فٙ انغٕداٌ. ٔانعذٔل سقى )

 (ٔ) انعذٔل سقى

 انلشتٛح ي شش يذسكاخ انفغاد فٙ انذٔل
 الىقاط الثلــــــــــــــــــــــــــذ 2055ذرذٍة  2052الررذٍة عالمٍاً 
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 . ٕٕٔٓانًصذس: ذقشٚش يُظًح انةفافٛح انذٔنٛح، 

 

انرٗ أٌ كًٛرح انًرال انلراو انًٓرذس ظرشاء  ٕٕٔٓٔأشاس ذقشٚرش انًشاظر  انلراو انغرٕداَٙ نلراو 

يهٛاس دٔالس 1.ٖٔانفغاد ٚصم ألكصش يٍ 
ٔ

، ْٔزا انًثهغ قرذ ٚرٕاص٘ ؼعرى انلعرض فرٙ يٕاصَرح عرايٍٛ 

يررانٍٛ ؼكٗ عُٓا انغٛذ ٔصٚش انًانٛح. ٔأكذ انًشاظ  انلاو أٌ ُْا  يثانغ فقرذذٓا خضُٚرح انذٔنرح نهلراو 

زا يا أٔ ؽرّ يُظًح انةفافٛح انلانًٛح عٍ ٔظٕد انفغراد ظشاء االعرذاء عهٗ انًال انلاو، ْٔ ٕٕٔٓ

 انًانٙ فٙ انغٕداٌ.

عاخ انغٛاعٛح انذاخهٛح يرٍ أظرم انظفرش تانغره ح اانُضانصشاعاخ ٔ كًا أٌ انغٕداٌ ذكصش فّٛ

ٔانصشٔج، ٔذشذة عهٗ عذو االعرقشاس انغٛاعٙ ٔعٕء افداسج ْشٔب االعرصًاساخ األظُثٛح ٔعرضٔس 

االعرصًاس فٙ انغرٕداٌ يًرا ظلهرّ ٚلراَٙ يرٍ َقر  ؼراد فرٙ انُقرذ األظُثرٙ أدخ انرٗ انًغرصًشٍٚ يٍ 

آرٕس انكصٛررش يررٍ يظرراْش انفغرراد فررٙ عررٕى انصررشس األظُثررٙ ذشذررة عهٛٓررا اَقغرراو ْررزا انغررٕى انررٗ 

ٔعٕى رٛش سعرًٙ ٚغرٕدِ عرلش رٛرش  ،عٕقٍٛ عٕى سعًٙ ٚغٕدِ انغلش انشعًٙ نهصشس األظُثٙ

نشعررًٙ تكصٛررش ٔٚرًٛررض ْررزا انغررٕى تانؽشكررح ٔانُةرراط فررٙ شررشاء سعررًٙ نهصررشس أعهررٗ يررٍ انغررلش ا

ٔٚرى ذٕظّٛ ْزا انُقذ ايا انٗ ذًٕٚم أَة ح رٛش يخ  ح أٔ ذًٕٚرم  ،انلش  انًراغ يٍ انُقذ األظُثٙ

أَة ح رٛش يشرٕب فٛٓا يٍ ٔظٓرح َظرش انًعرًر ، يًرا ٚف رٙ فرٙ انُٓاٚرح انرٗ صٚرادج ععرض يٛرضاٌ 

 انًذفٕعاخ ٔاعرًشاسٚرّ.

ًد انرغٛٛرشاخ انكصٛرشج فرٙ انغره ح ٔانصرشٔج ترٍٛ أفرشاد انُظراو انؽراكى عهرٗ يغررٕٖ ٔقذ عاْ

اقرصررادٚح انرٕصساء ٔانًغرةرراسٍٚ ٔانررٕالء ٔتلررض انًغرروٕنٍٛ فررٙ انغررٕداٌ انررٗ اؼررذاز ا رر شاتاخ 

كخاصررٛح عادٚررح نهؽٛرراج فررٙ انًعرًلرراخ  اظرًاعٛررح ٔعٛاعررٛح عًٛقررح ٔؼانررح يررٍ االعرررٛاء ٔانرررزيشٔ

رنرل ْرٕ أٌ ذٕصٚر  انصرشٔج ٔانغره ح ٔااليرٛراصاخ فرٙ انًعرًر  تشيررّ ال ٚؽظرٗ  انُايٛح، ٔانغثة فٙ

دالًرا  تقثررٕل ٔاعرر  انُ رراى، ار ٚغررٓم َغررثٛا  عهررٗ أ٘ فصررٛم َخثررٕ٘ يغرررثلذ يررٍ انؽكٕيررح أٌ ُٚةرر  

عٛاعررٛا  ٔٚثررذأ ؼشكرراخ انُٓررة انًغررهػ ٔانغررشقح ٔاالررصرراب ْٔرررل األسٔاغ يررٍ أظررم نفررد اَرثرراِ 

ًا ٚ د٘ فٙ انُٓاٚح انٗ ذثُٙ انُخة انؽاكًح أعرهٕب انرش رٛاخ انغٛاعرٛح ير  انؽكٕيح ٔانًٕاطٍُٛ ي

ْٔرزا ْرٕ انغرثة األعاعرٙ فرٙ عرذو  ،انًغهؽٍٛ انزٍٚ تإيكآَى أٌ ٚٓذدٔا االعرقشاس انغٛاعرٙ نهُظراو

ار ٚةٓذ انغٕداٌ كصٛش يٍ انؽشكراخ انًغرهؽح فرٙ انغرشب ٔانةرشى  ،االعرقشاس انغٛاعٙ فٙ انغٕداٌ

نقٕيٙ انغٕداَٙ ٔذعلم يٍ انغرٕداٌ دٔنرح رٛرش ظارترح ن عررصًاساخ انخاسظٛرح، ٔؼررٗ ذٓذد األيٍ ا

كاٌ انغٕداٌ ٚرًٛض فٛٓا تًٛضج َغثٛح فٙ انرصذٚش فقذْا كانغًغى ٔانق ٍ ٔانصًغ  انرٙانًؽصٕالخ 

انلشتٙ تغثة عذو االعرقشاس انغٛاعٙ ٔاَصشاس انًضاسعٍٛ عٍ انضساعح نقهح انذعى ٔافَفراى عهرٗ 

انق اعاخ انررٗ ذؽقر  اعررًشاس انغره ح ٔذرذف  انصرشٔج  عهٗانضساعٙ، ٔانرشكٛض عهٗ افَفاى  انق ا 

يًا كاٌ عثثا  فٙ عرٕء ذٕظٛرّ انًرٕاسد ٔاذعراِ افَفراى صرٕب أٔظرّ افَفراى انررٗ ال ذؽظرٗ تؤٔنٕٚرح 

افَفراى افَفاى انلاو ٔانذنٛم عهٗ رنل ذى ارفال انكصٛش يٍ األَةر ح ٔانق اعراخ االقرصرادٚح انٓايرح ك

                                                
 .ٕٕٔٓذقشٚش انًشاظ  انلاو انغٕداَٙ،  ٔ
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عهٗ انق ا  انضساعٙ ٔانصُاعٙ ٔافَفاى عهٗ ذؽغٍٛ يغرٕٖ انًُاط  انشٚفٛرح ٔانُالٛرح يًرا ذغرثة 

فٙ افقثال انكثٛش عهٗ انلاصًح انخشطٕو ٔظلهٓا ذوٍ يٍ شذج انضؼاو ٔانفٕ ٗ ٔاَرةاس انكصٛش يرٍ 

 ؼرٛال ٔذهٕز انثٛوح.اليظاْش انفغاد كانغشقح ٔانغش ٔانششٕج ٔانُصة ٔا

 تاألداء االقرصاد٘ فرٙأٌ ذفةٙ ْزِ انًًاسعاخ ٔانصٕس يٍ انفغاد قذ أ ش كصٛشا   ٔال شل

انغٕداٌ
 (ٔ)

. 

 

  الخاذمـــــــــح:

ٔقررذ  األداء االقرصرراد٘ فررٙ انغررٕداٌ،عهررٗ  أشررشِٔ االقرصرراد٘ذررى انقرراء ان ررٕء عهررٗ انفغرراد 

 ،االص  غذُأل انثؽس يفٕٓو انفغاد االقرصاد٘، ٔانز٘ اؼرٕٖ عهٗ ذلشٚف انفغاد فٙ انهغح ٔفٙ 

ٔتلض انرلاسٚف انًخراسج نهفغراد، ٔذلشٚفرّ عُرذ عهًراء االقرصراد افعر يٙ، شرى ذُرأل شاَٛرا  أعرثاب 

األداء االقرصراد٘ فرٙ ٔشانصا  إَٔاعّ، ٔذ شى ساتلا  ألشش انفغراد االقرصراد٘ عهرٗ  ،انفغاد االقرصاد٘

 انغٕداٌ.

آش يٍ انثؽس أٌ انفغاد االقرصاد٘ نذّٚ تشاسا  عٛوح ٔٚؽق  أ شاسا  اقرصرادٚح ٔاظرًاعٛرح 

ااْشج انفغاد االقرصاد٘ فرٙ انغرٕداٌ انرٗ صٚرادج  اعرةشاءخ ٛشج عهٗ انًعرًلاخ انُايٛح، فقذ أدٖ 

انرٗ أٌ انغرٕداٌ اؼررم  ٕٕٔٓذٔنٛرح نلراو كًا أشاس ذقشٚش يُظًرح انةرفافٛح ان انفقش.يلذالخ انث انح ٔ

انًشكض انصاَٙ فٙ قالًح أكصش انذٔل انلشتٛح فغادا  تلذ انصٕيال يًا ٕٚ ػ ذفةرٙ اراْشج انفغراد فرٙ 

انرٗ أٌ كًٛرح انًرال انلراو انًٓرذس ظرشاء  ٕٕٔٓانغٕداٌ، ٔانز٘ أشاس انّٛ ذقشٚش انًشاظ  انلاو نلراو 

األيرش انرز٘ ٕٚ رػ أٌ ؼعرى انفغراد انًرانٙ فرٙ انغرٕداٌ يهٛاس دٔالس،  1.ٖٔانفغاد ٚصم ألكصش يٍ 

 ٔصم أسقايا  كثٛشج يًا ٚذعى ٔٚ كذ ذقشٚش يُظًح انةفافٛح انذٔنٛح.

انُضاعراخ انغٛاعرٛح انذاخهٛرح يرٍ أظرم انصرشاعاخ ٔكًا عاَٗ انغٕداٌ ٔيرا صال ٚلراَٙ يرٍ  

تانث د انٗ دٔل أخرشٖ ٔعرضٔس انظفش تانغه ح ٔانصشٔج يًا ذغثة فٙ ْشٔب االعرصًاساخ األظُثٛح 

انكصٛش يٍ انًغرصًشٍٚ يٍ االعرصًاس فٙ انغٕداٌ، األيش انز٘ أدٖ انٗ َق  ؼراد فرٙ انُقرذ األظُثرٙ 

 أف ٗ فٙ انُٓاٚح انٗ صٚادج ععض يٛضاٌ انًذفٕعاخ ٔاعرًشاسٚرّ.

 كًا أٌ ذثُرٙ انُخرة انؽاكًرح أعرهٕب انرش رٛاخ انغٛاعرٛح ير  انًغرهؽٍٛ انرزٍٚ تإيكرآَى أٌ 

انغٛاعرٙ فرٙ انغرٕداٌ يًرا ظلرم انغرٕداٌ  االعرقشاسانغٛاعٙ نهُظاو أدٖ انٗ عذو  االعرقشاسٚٓذدٔا 

كاَررد ذُررافظ فررٙ  ٙدٔنررح رٛررش ظارتررح ن عرررصًاساخ انخاسظٛررح ٔأفقررذِ انكصٛررش يررٍ انًؽصررٕالخ انررر

َفراى ٔانغثة فٙ رنل أٌ انرٓذٚذ انًغرًش نهًغهؽٍٛ ظلم انؽكٕيح ذشكض عهٗ اف ،األعٕاى انخاسظٛح

ذؽقررر  اعررررًشاسٚح انغررره ح ٔانُفرررٕر كانق رررا  انلغررركش٘ ٔذًٓرررم انق اعررراخ  ٙانق اعررراخ انرررر عهرررٗ

انٓايررح كانق ررا  انضساعررٙ ٔانصررُاعٙ. كًررا أٌ اًْررال افَفرراى عهررٗ ذؽغررٍٛ يغرررٕٖ  االقرصررادٚح

انًُاط  انشٚفٛح ٔانُالٛح ذغرثة فرٙ افقثرال انشْٛرة عهرٗ انلاصرًح انخشطرٕو تؽصرا  عرٍ عرثم انرشصى 

انكصٛرش  ٔاَرةراسٛش انكشٚى ٔانرلهٛى ٔانصؽح، يًا ظلم انلاصًح ذوٍ يٍ شذج انضؼاو ٔانفٕ رٗ ٔانل

يررٍ يظرراْش انفغرراد كانغررشقح ٔانغررش ٔانُصررة ٔاالؼرٛررال ٔانششررٕج ٔذهررٕز انثٛوررح يًررا أ ررش كصٛررشا  

 .تاألداء االقرصاد٘ فٙ انغٕداٌ

 

 االسرىراجاخ:

أدٖ انررٗ صٚررادج يلررذالخ انث انررح  غررٕداٌاالقرصرراد٘ فررٙ انٔ ررػ يررٍ خرر ل انذساعررح أٌ انفغرراد  .ٔ

 .ٔانفقش

                                                
األذثا  فٙ ذؽهٛم انفغاد، ير ذًش انفغراد ٔيثرادساخ ذؽغرٍٛ انُضاْرح فرٙ انثهرذاٌ  –يةراى خاٌ، دٔس انًعرً  انًذَٙ ٔشثكاخ انُصشاء  (ٔ)

 ، )ترصشس(.ٕٔٔ،   111ٔاكرٕتش  ٕ٘-ٕٗانُايٛح، يُظًح انرلأٌ االقرصاد٘ ٔانرًُٛح، تاسٚظ، 
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( دٔنرح فرٙ 1ٔ( يرٍ )1ٔٚلذ انغٕداٌ يٍ تٍٛ انذٔل انلشتٛح األكصش فغادا ، ؼٛس اؼرم انًشكرض ) .ٕ

قثررم  ٕٕٔٓي شررش يررذسكاخ انفغرراد تانررذٔل انلشتٛررح انصررادس يررٍ يُظًررح انةررفافٛح انذٔنٛررح نلرراو 

 انصٕيال فقء انرٙ ظاءخ فٙ ي خشج انرشذٛة.

انرٗ أٌ كًٛرح انًرال انلراو انًٓرذس ظرشاء انفغراد  ٕٕٔٓشٚش انًشاظ  انلاو انغٕداَٙ نلراو أشاس ذق .ٖ

 يهٛاس دٔالس.  1.ٖٔٚصم ألكصش يٍ 

عرراخ انغٛاعررٛح انذاخهٛررح نهظفررش تانغرره ح ٔانصررشٔج تةرركم فاعررم فررٙ ضانُانصررشاعاخ ٔاعرراًْد  .ٗ

االعررصًاس فرٙ  ْشٔب االعرصًاساخ انخاسظٛح تانث د انرٗ دٔل أخرشٖ ٔعرضٔس انًغررصًشٍٚ يرٍ

انغٕداٌ، يًا ؼشيّ يٍ انُقذ األظُثٙ انز٘ كاٌ عٛؤذٙ يٍ ظشاء ْزِ االعرصًاساخ، األيرش انرز٘ 

 ظلم يٛضاٌ انًذفٕعاخ انغٕداَٙ ٚلاَٙ ععضا  يغرًشا .

ذثُٙ انُخة انؽاكًح فٙ انغٕداٌ ألعهٕب انرش ٛاخ انغٛاعرٛح ير  انًغرهؽٍٛ انرزٍٚ تإيكرآَى أٌ  .٘

هُظرراو انؽرراكى ْررٕ انغررثة األعاعررٙ فررٙ عررذو االعرررقشاس انغٛاعررٙ فررٙ ٚٓررذدٔا األيررٍ انقررٕيٙ ن

انغٕداٌ، ار ٚغٓم عهٗ أ٘ فصٛم َخثٕ٘ يغرثلذ يٍ انًةاسكح فٙ انؽكى أٌ ُٚة  عٛاعٛا  ٔٚثذأ 

 . ؼشكاخ انُٓة انًغهػ ٔانغشقح ْٔرل األسٔاغ

ٔعررشقح   ررلف تنٛرراخ انًشاقثررح ٔانًغرراءنح فررٙ انغررٕداٌ كرراٌ ؼررافض نكصٛررش يررٍ انًفغررذٍٚ نُٓررة .ٙ

 ٔاخر ط أيٕال انةلة ٔانذٔنح.

أدٖ عررذو االعرررقشاس انغٛاعررٙ ٔاأليُررٙ فررٙ انغررٕداٌ انررٗ ذشكٛررض افَفرراى عهررٗ انق اعرراخ انرررٙ  .1

ذ ررًٍ اعرررًشاس انغرره ح ٔذررذف  انصررشٔج كافَفرراى عهررٗ انق ررا  انلغرركش٘، ٔاًْررال انق اعرراخ 

اظررذ تاألعررٕاى انخاسظٛررح االقرصررادٚح انؽٕٛٚررح كانق ررا  انضساعررٙ يًررا أفقررذ انغررٕداٌ يٛررضج انرٕ

 ٔانًُافغح فٛٓا ٔأ ش رنل تاألداء االقرصاد٘ انغٕداَٙ تصفح عايح.

عاًْد انرغٛشاخ انكصٛشج فٙ انغه ح ٔانصرشٔج ترٍٛ أفرشاد انُظراو انؽراكى انرٗ اؼرذاز ا ر شاتاخ  .1

اظرًاعٛح ٔعٛاعٛح عًٛقرح ٔؼرادج ٔعرادخ ؼانرح يرٍ االعررٛاء ٔانررزيش، ٔانغرثة فرٙ رنرل ْرٕ أٌ 

 ال ٚؽظٗ دالًا  تقثٕل ٔاع  انُ اى. ٔااليرٛاصاخنغه ح ٔانصشٔج ذٕصٚ  ا

ذغثة فٙ افقثال انكثٛش  فٙ انغٕداٌ اًْال افَفاى عهٗ ذؽغٍٛ يغرٕٖ انًُاط  انشٚفٛح ٔانُالٛح .1

عهٗ انلاصًح انخشطٕو ٔظلهٓا ذوٍ يٍ شذج انضؼاو ٔانفٕ ٗ يًا ذغثة فٙ اَرةاس انكصٛرش يرٍ 

 يظاْش انفغاد االقرصاد٘.

 

 الرىطٍاخ: 

فررٙ كررم يررٍ انق ررا  انلرراو ٔانخررا  ٔانغررلٙ انعرراد نلًررم انلًررم عهررٗ ذةررغٛم ان اقرراخ انلاطهررح  .ٔ

 يةشٔعاخ نهخشٚعٍٛ نهق اء أٔ انرخفٛف يٍ يةكهح انث انح ٔانفقش.

اؼكاو انشقاتح عهٗ انًغوٕنٍٛ ٔانًٕافٍٛ فٙ انق ا  انلاو ٔذ ثٛ  أقصٗ انلقٕتاخ ذعاِ كرم يرٍ  .ٕ

ؤيٕال انةرلة نهق راء أٔ انرقهٛرم يرٍ انًثرانغ انكثٛرشج انًٓرذسج يرٍ ظرشاء ذغٕل نرّ َفغرّ انلثرس تر

 انفغاد فٙ ْزا انق ا .

خهرر  تٛوررح ن انُضاعرراخ انغٛاعررٛح انذاخهٛررح يررٍ أظررم انظفررش تانغرره ح ٔانصررشٔجانصررشاعاخ ٔ اٚقرراس .ٖ

اعرصًاسٚح ظارتح ن عرصًاساخ األظُثٛح ٚغررفٛذ انغرٕداٌ يرٍ ٔساءْرا يرٍ انُقرذ األظُثرٙ نهرخفٛرف 

 يٍ ععض يٛضاٌ انًذفٕعاخ.

اٚقاس أعهٕب انرش ٛاخ انغٛاعٛح ي  انًغهؽٍٛ انزٍٚ تإيكرآَى أٌ ٚٓرذدٔا األيرٍ انقرٕيٙ نهُظراو  .ٗ

 عرقشاس انغٛاعٙ.الانؽاكى، ٔاذثا  األعانٛة انؽاعًح نكم يٍ ٚٓذد األيٍ انقٕيٙ ؼرٗ ٚرؽق  ا

نررؽغٍ صٕسج انغٕداٌ فرٙ  انلًم عهٗ ذؽقٛ  ذقذو ٔذ ٕس يهًٕط نًكافؽح انفغاد فٙ انغٕداٌ .٘

انًعرًلاخ ٔانًُظًاخ انذٔنٛح يًا ُٚلكظ تصٕسج اٚعاتٛرح عهرٗ األداء االقرصراد٘ تانرذاخم يرٍ 

ظررشاء انًررُػ ٔافعاَرراخ انرررٙ ذررؤذٙ يررٍ انًُظًرراخ انذٔنٛررح، تاف ررافح انررٗ قررذٔو االعرررصًاساخ 

 .انخاسظٛح ن عرصًاس فٙ انغٕداٌ



 

 .... انفاذػ يخراسانفغاد االقرصاد٘ ٔأششِ عهٗ األداء االقرصاد٘ فٙ انغٕداٌ     544
 

 اد انؽررضب انؽرراكى نهؽررذ أٔ انرقهٛررم يررٍ اال رر شاتاخانلًررم عهررٗ اٚقرراس ذشكٛررض انغرره ح تررٍٛ أفررش .ٙ

 االظرًاعٛح ٔانغٛاعٛح ٔاٚقاس ؼانح االعرٛاء ٔانرزيش انغالذج تانًعرً .االقرصادٚح ٔ

انلًم عهٗ خه  َرٕ  يرٍ انررٕاصٌ فرٙ افَفراى عهرٗ انق اعراخ انًخرهفرح ٔذٕظٛرّ االْرًراو عهرٗ  .1

 كانق را  انضساعرٙ ٛٓرا انغرٕداٌ تًٛرضج َغرثٛحٔانرٙ ٚرًر  ف انٓايح انؽٕٛٚح انق اعاخ االقرصادٚح

 ؼرٗ ٚلٕد انغٕداٌ نهظٕٓس فٙ األعٕاى انخاسظٛح ٔانًُافغح فٛٓا.

ٔذرٕفٛش كرم انخرذياخ ٔعرثم انلرٛش  ْرًاو تر ٕٚش ٔذؽغٍٛ يغررٕٖ انًُراط  انشٚفٛرح ٔانُالٛرحالا .1

اد ٔانفٕ رٗ انفغ يٍ يظاْش يًا ٚؽذانلاصًح انخشطٕو  َؽٕانكثٛش  نضؼففٚقاس افٛٓا  انكشٚى

 .انًخرهفح انرٙ ذُرةش تانلاصًح
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