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 اإلهداء

إلى ركح أخي المرحكـ  مف تركني في بداية طريقي كمف تمنيت أف يككف بجانبي دكما .... إلى
 محمد الغالي.

 العزيز.إلى مف كاف لي سندا كحبا كرفيقا في كؿ لحظة...إلى زكجي 

 ي.إلى مف كانكا لي نكرا ينير عتمة طريقي كدركبي...إلى أمي كأب

 .األعزاء أبنائينيتي إلى أممي المتجدد عمرم كد إلى زينة

 مني حبا كتقديرا. ـ.... لكإلى إخكاني كأخكاتي كصديقاتي

 زىرات شبابيـ خمؼ القضباف...إلى أسرانا البكاسؿ. أفنكاإلى مف 

  األبرار.ض الكطف.... إلى شيدائنا إلى مف رككا بدمائيـ ار 

 ائو كماءه ...إلى كؿ فمسطيني حر.و كأرضو كسمإلى كؿ مف يعشؽ ىذا الكطف بجبال

إلى جميع مف تتممذت عمى أيدييـ في معيد التنمية المستدامة في جامعة القدس كعمى رأسيـ 
 عميد الكمية المحتـر الدكتكر أحمد حرز اهلل.

 محمد سعدم عكض صاحب الفضؿ األكؿ كاألكبر في إعداد ىذه الرسالة.إلى حضرة الدكتكر 

 ا عمى قدر كبير مف التعاكف.اح ىذه الرسالة، ككانك جساىـ في إنإلى كؿ مف 

 أىدم ىذا البحث المتكاضع راجية مف المكلى عز كجؿ أف يمقى القبكؿ كالنجاح.

 سيرين يوسف عبد الفتاح عمرو 
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 تقديرالشكر و ال
 

كالػدم كأف أعمػؿ صػالحا ترضػاه كأدخمنػي  كعمػى يٌ عمػتؾ التي أنعمػت أشكر نعمعني أف )رب أكز 

 (19النمؿ:) (.برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف

محمػد عػكض الػذم لػـ يػدخر في البداية أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف مف مشػرؼ الرسػالة الػدكتكر 

 اهلل خيػػر ؾاجػػز  ه الرسػػالة.جيػػدا فػػي إرشػػادم كتػػكجييي منػػذ بدايػػة كتػػابتي لمكممػػات األكلػػى فػػي ىػػذ

الجزاء في الدنيا كاآلخرة أستاذم الفاضؿ. كالشكر الجزيؿ إلى معيد التنمية المسػتدامة فػي جامعػة 

. أحمد حرز اهللكعمى رأسيا العميد الدكتكر  القدس،  المحتـر

إيػػاد الفػػي. د. نػػػايؼ  شػػاىر العػػالكؿ. د. الشػػكر الجزيػػؿ إلػػى أعضػػاء لجنػػة التحكػػيـ األفاضػػؿ د.

الذيف قامكا بتحكػيـ أداة الدراسػة، ممػا أدل إلػى  ميمي األستاذ عمر رحاؿ.التاد. األستاذ إبراىيـ جر 

 االرتقاء بمصداقيتيا، كأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى لجنة مناقشة الرسالة. 

الشكر الجزيؿ إلى كؿ مف ساعدني في إتماـ ىذه الرسالة كظيكرىا بالشكؿ النيائي، كشكرا جزيال 

كالذيف تعاكنكا ككانكا عمى قدر  ذيف مثمكا مجتمع الدراسة،ال ف المديريات المحترميفإلى كؿ مكظفي

 المسؤكلية.مف 

 سيرين يوسف عبد الفتاح عمرو
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 مصطمحات الدراسة
 

كلكف في القطاع ؤ د بأنو "السمكؾ الذم يمارسو المسعرفت منظمة الشفافية الدكلية الفسا لفساد:ا

أنفسيـ أك أقربائيـ  إثراءظفيف مدنييف، بيدؼ مك  انكا سياسييف أكالعاـ كالقطاع الحككمي، سكاء ك

 (.18: 2014)إسماعيؿ،  بصكرة غير قانكنية، كمف خالؿ إساءة السمطة الممنكحة ليـ"

: استغالؿ لمسمطات كالصالحيات الممنكحة لممكظفيف، مف أجؿ تحقيؽ وتعرفه الباحثة بأنه

 ة.كف العاـ لمدكلأىدافيـ الخاصة كالمنافية لما أقره القان

ىك انحراؼ أك خمؿ في مسار عمؿ الكظائؼ اإلدارية عف شكميا السميـ، مػف  الفساد اإلداري:

 "خالؿ استخداـ المكظؼ صالحياتو المينية لتحقيؽ مصمحة خاصة أك لتحقيؽ مكسب مالي

 (.2016)محمد كعمي، 

لتي تصدر عف كالتنظيمية ا االنحرافات كالمخالفات اإلدارية كالكظيفية وتعرفه الباحثة بأنه:

لكظيفية، تحقيقان لممصالح الشخصية، عمى حساب المكظفيف العمكمييف أثناء تأديتيـ لمياميـ ا

 المصالح العامة.

سير يتمثؿ بمجمؿ االنحرافات المالية كمخالفة القكاعد كاألحكاـ المالية التي تنظـ  الفساد المالي:

التعميمات الخاصة بأجيزة الرقابة المالية اتيا كمخالفة اإلدارم كالمالي في الدكلة كمؤسس ؿالعم

از المركزم لمرقابة المالية المختص بفحص كمراقبة حسابات كأمكاؿ الحككمة كالييئات كالجي

 (.2006)الكائمي،  كالمؤسسات العامة كالشركات

مف مكؾ سيء يستخدمو المكظؼ لتحقيؽ منافع شخصية كؿ انحراؼ أك س وتعرفه الباحثة بأنه:

مادية لممكاطنيف  الؿ النفكذ كالمنصب يترتب عميو ىدر لمماؿ العاـ أك خسائرخالؿ استغ

 .كالمؤسسات العامة
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 الممخص

 ىذه ىدفتتناكلت ىذه الدراسة مكضكع الفساد اإلدارم كالمالي في المؤسسات العامة، بحيث 
نكاعو شاره كأانت كمدل ،العامة مؤسساتالكالمالي في  اإلدارممفيكـ الفساد  تكضيح إلىالدراسة 

 اآلثارمعرفة أسباب ظيكر الفساد في المؤسسات العامة، كالتعرؼ عمى  إلىالمختمفة، كما ىدفت 
 الناجمة عنو ككيؼ يمكف مكافحتو كالحد مف انتشاره.

الذم يقكـ عمى كصؼ الظكاىر كالكقائع كتفسيرىا بداللة  ،الكصفي عمى المنيج دراسةاعتمدت ال
باالعتماد عمى  استبانةيـ بتصم الباحثة غراض الدراسة قامتقيؽ أكلتح فرة،المعمكمات المتك 

مف  أشخاصتحميؿ عدد مف المقابالت مع عدة  مف ثـك  التربكم كالدراسات السابقة األدب
 .كليفالمسؤ 

 يشمؿ مظاىر الفساد. األكؿ( فقرة مقسمة عمى أربع أجزاء: الجزء 59عمى ) االستبانةكاشتممت  
يشمؿ الرابع أما الجزء  الفساد. الثالث كيشمؿ أسباب الفساد. كالجزء رأثايشمؿ  الجزء الثاني

 مكافحة الفساد.

عمى عدد مف المحكميف مف الجامعات المختمفة كتخصصات مختمفة كتـ  االستبانةكتـ عرض 
عمى  االستبانةكقد تـ تطبيؽ  .االستبانةكميف كاختبار صدؽ كثبات التعديؿ حسب تكجييات المح

مستكيات مختمفة، حيث تألؼ مجتمع  مكظؼ كمكظفة مف 248القصدية( البالغة ة)ة الدراسعين
التربية كالتعميـ كالصحة كالتنمية االجتماعية ) الدراسة مف جميع المكظفيف العامميف في مديريات

كتـ تفريغ كتحميؿ  مكظؼ كمكظفة، 0611 كالبالغ عددىـ كالحكـ المحمي( في محافظة الخميؿ،
 (.SPSS) اإلحصائيرنامج التحميؿ نة مف خالؿ باالستبا

 النتائج التالية:  إلىكتكصمت الدراسة 

في المؤسسات العامة بدرجة متكسطة كتمثمت مظاىر  كاإلدارمالفساد المالي  انتشار مظاىر -
ساءةالفساد المنتشرة بعدـ تكافؤ الفرص  المناصب  ابأصحاستخداـ السمطة مف قبؿ  كا 

 .يكضعؼ التدقيؽ الداخم

 بالمجتمع، األخالقيةتمثمت في زعزعة القيـ ؿ عاـ ك بشك الفساد كبيرة الناتجة عف ارثاآل -
 .المجتمع ادأفر كىجرة الكفاءات كانتشار الحقد بيف 
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تمثمت في ضعؼ  كالمالي في المؤسسات العامة كانت مرتفعة اإلدارمظاىرة الفساد  أسباب -
 از القضائي كغيرىا.لجيالكازع الديني كضعؼ الرقابة كغياب استقاللية ا

كالمالي في المؤسسات العامة في محافظة الخميؿ مرتفعة  اإلدارمرة الفساد مكافحة ظاى -
بشكؿ عاـ كتمثمت في تشكيؿ لجاف قانكنية مختصة لمحاربة الفساد كتحسيف الظركؼ 
 المعيشية لألفراد كالقياـ بحممة كطنية بالشراكة بيف المؤسسات الرسمية كالمجتمع المدني

 لمتكعية بمخاطر الفساد كمكافحتو.

كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ مدل انتشار ظاىرة الفساد  -
اإلدارم كالمالي مف كجية نظر العامميف في المؤسسات العامة في محافظة الخميؿ تبعان 

ائية تبعان صحلمتغيرم الجنس، كالمؤىؿ العممي. في حيف تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إ
 سنكات الخدمة، كالمسمى الكظيفي، كالكزارة.لمتغيرات: العمر، ك 

  الرسالة مف نتائج، تكصي الباحثة بما يمي: إليوبناء عمى ما تكصمت 

       تقكية كتعزيز الكازع الديني كتعزيز المنظكمة األخالقية لدل العامميف، مف خالؿ غرس قيـ  -
 األخالؽمحاضرات خصكصية تخص مكضكع  قديؽ ععف طر  الديف اإلسالمي الحنيؼ

 .كالديف

الركاتب في التعيينات أك التنسيب لمدكرات الخارجية ك  اعتماد مبدأ النزاىة كالشفافية -
 كالعالكات.

 الذم المؤسسي البناء ذلؾ في بما سميمة، أسس عمى الفمسطيني النظاـ بناء إعادة -
 .كفايةكال كالصدؽ الكفاءة عمى يعتمد -
بحيث تككف عممية  ،إصالح حاالت الفساد المكجكدة لعممية كاضحة ةكطني خطة كضع -

كالكسائؿ كالجدكؿ الزمني  األىداؼطراؼ يتـ فييا تكضيح أبرؤية مشتركة بيف عدة  اإلصالح
  لمتنفيذ مع مراجعة مستمرة كتقييـ ما تـ انجازه في ىذه المرحمة.

كضع خطط طاعات المختمفة ك اجية الفساد في القتحديد الصعكبات التي تكاجو عممية مك  -
 لتجنبيا في المستقبؿ.
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Administrative and Financial Corruption in the Directorates (Health, 

Education, Social Development, Local Government) in Hebron 

Governorate: An Empirical Study. 

  prepared by: Seren Yousef Abed Al-Fattah Amro 

Supervised by: Dr. Mohammad Awad 

Abstract 

 
This study dealt with the issue of administrative and financial corruption in public 

institutions, so this study aimed to clarify the concept of administrative and financial 

corruption in public institutions, the extent of its spread and its various types, as well 

as to know the reasons for the emergence of corruption in public institutions, and to 

identify the effects resulting from it and how it can be combated And reduce its 

spread. 

The study relied on the descriptive approach, which is based on describing 

phenomena and facts and interpreting them in terms of the available information, and 

to achieve the purposes of the study, the researcher designed a questionnaire based on 

educational literature and previous studies, and then analyzed a number of interviews 

with several persons of officials. 

The questionnaire included (59) paragraphs divided into four parts: The first part 

includes aspects of corruption. The second part includes the effects of corruption. The 

third part includes the causes of corruption. The fourth part includes combating 

corruption. 

The questionnaire was presented to a number of arbitrators from different universities 

and different specializations and the amendment was according to the guidance of the 

arbitrators and test the validity and consistency of the questionnaire. (Education, 

Health, Social Development and Local Government) in the Hebron Governorate, 

which numbered 1,600 employees, and the questionnaire was emptied and analyzed 

through the Statistical Analysis Program (SPSS). 

The study reached the following results: 

The prevalence of financial and administrative corruption in public institutions to a 

moderate degree. The widespread manifestations of corruption were the lack of equal 

opportunities, the abuse of power by office holders and weak internal scrutiny. 
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The effects of corruption are generally large and are represented in the destabilization 

of moral values in society, the brain drain and the spread of hatred among members of 

society. 

The reasons for the phenomenon of administrative and financial corruption in public 

institutions were high, represented by weak religious faith, weak oversight, and the 

absence of the independence of the judiciary, among others. 

The fight against the phenomenon of administrative and financial corruption in public 

institutions in the Hebron Governorate is generally high, represented in the formation 

of specialized legal committees to fight corruption, improve the living conditions of 

individuals, and carry out a national campaign in partnership between official 

institutions and civil society to raise awareness of the risks of corruption and combat 

it. 

The results indicated that there were no statistically significant differences on the 

extent of the phenomenon of administrative and financial corruption from the 

viewpoint of workers in public institutions in the Hebron governorate, according to 

the sex variables and the educational qualification. While it was found that there are 

statistically significant differences according to the variables: age, years of service, 

job title and the ministry. 

Based on the findings of the thesis, the researcher recommends the following: 

 Strengthening and strengthening religious faith and strengthening the moral system 

among workers, by inculcating the values of the true Islamic religion by holding 

private lectures on the topic of ethics and religion. 

 Adopting the principle of integrity and transparency in appointments or placement 

for external courses, salaries and allowances. 

 Rebuilding the Palestinian system on sound foundations, including institutional 

building Depends on efficiency, honesty and sufficiency. 

 Setting a clear national plan for the process of reforming the existing cases of 

corruption, so that the reform process has a common vision among several parties 

in which the objectives, means and timetable for implementation are clarified with 

a continuous review and evaluation of what has been accomplished at this stage. 

 Determining the difficulties facing the process of facing corruption in the various 

sectors and making plans to avoid them in the future. 
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 األول صلالف

 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة 1.1

اف كما زاؿ العالـ يعاني مف محف اقتصادية، كاف لمفساد بجميع أنكاعو الدكر األبرز في ك

ة العربية منيا ألقطار كخاصلذم استشرل في جميع اا حدكتفاقميا كبمكغيا ىذا ال ظيكرىا

، منيا ضعؼ تطبيؽ معايير األخالقيات كاإلسالمية، كالذم اتخذ عدة صكر كمظاىر كأشكاؿ

المينية، كاالعتداء عمى الماؿ العاـ بالطرؽ المختمفة، كغياب الرقابة كضعؼ كسائؿ العقاب 

لح الخاصة تقديـ المصااالحتياؿ، إضافة إلى ك  كةالكساطة كالمحسكبية كالرشالالزمة لممفسديف، ك 

كجكد تمؾ الصكر كغيرىا كرغـ اختالفيا مف بمد آلخر  فاألمكاؿ. إكغسيؿ  المصالح العامة،عمى 

كالمحمية، كما الدكلية  رغـ كؿ الجيكدإال أنيا ال تمقى طرؽ المكافحة المناسبة لمقضاء عمييا، 

 لو.ة يدكسع كيظير صكر كأشكاؿ جدزاؿ يزداد كيت

كينقسـ الفساد حسب مظيره إلى فساد سياسي كىك ما يتعمؽ بمخالفات القكاعد كاألحكاـ التي 

 بمجمؿتنظـ عمؿ النسؽ السياسي )المؤسسات السياسية( في الدكلة، كالفساد المالي الذم يتمثؿ 

مالي في الك  تنظـ سير العمؿ اإلدارم االنحرافات المالية كمخالفة القكاعد كاألحكاـ المالية التي

فة التعميمات الخاصة بأجيزة الرقابة المالية في المؤسسات العامة ساتيا كمخالالدكلة كمؤس

كميا كالخاصة، كالفساد اإلدارم كىك أم "انحراؼ أك خمؿ في مسار عمؿ الكظائؼ اإلدارية عف ش
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ؽ قيؽ مصمحة خاصة أك لتحقيالسميـ، مػف خالؿ استخداـ المكظؼ صالحياتو المينية لتح

المعاصر دكف  اإلنسافلفساد االقتصادم الذم يمارسو (، كا2016، سب مالي" )محمد كعميمك

كالركحية" )خميؿ،  األخالقيةكالمبادئ القيـ مراعاة لمقيكد الشرعية التي تنظـ أحكاـ الماؿ، أك 

 كؾسمية كالسمككية المتعمقة بكالفساد األخالقي كالمتمثؿ بمجمؿ االنحرافات األخالق ،(12: 2005

 (.2006)الكائمي،  .فاتوالمكظؼ الشخصي كتصر 

نفعا كلـ تقدـ حمكال  تجدإف مكافحة الفساد اإلدارم كالمالي مف كجية النظر القانكنية لـ 

كالذم يكمف في  ةسالمية لـ تدرؾ أصؿ المشكمالستئصاؿ الفساد مف جذكره. فالدكؿ العربية كاإل

لعقيدة اإلسالمية، حيث قدمت الشريعة اإلسالمية ف ام قةألخالقيات المينية المنبثالكازع الديني كا

ثابتان كاضحان،  بنظاميا المتميز كمبادئيا الراقية كقكاعدىا المستمدة مف كتاب اهلل كسنة رسكلو فكران 

ساكاة بيف الناس، فنشرت الفضيمة كحذرت مف الرذيمة كدلت عمى يعمؿ عمى تحقيؽ العدالة كالم

 الكسائؿ الكقائية مابؿ عمدت إلى كضع الشر كأسبابو.  يؽطر طريؽ الخير كنيت عف سمكؾ 

 لممشكالت كضعت حمكالكما أنيا يكفؿ لإلنساف االبتعاد عف الكقكع في الجريمة بكافة أنكاعيا 

)شيبكط  الفساد أيان كاف نكعوسبب في اقتراؼ تلتي تاكالسياسية االقتصادية كاالجتماعية 

 (.2011 كسبخاكم،

ذ نستذكر الجيكد تزايد اىتماـ دكؿ العالـ بالتصدم لمفساد بكؿ  حيثالفساد كلية لمكافحة لدا كا 

لجاف كىيئات خاصة بمكافحة الفساد، فضال عف مؤسسات  ءإلى إنشابدكره كالذم أدل صكره 

خاصة ذات جيكد تطكعية تنطمؽ مف دكافع إنسانية، كانبثؽ عف ذلؾ العديد مف القكانيف 

حة اتفاقية األمـ المتحدة لمكاف كلعؿ أبرز ىذه الجيكد ىي، يتواجمك ستراتيجيات كاالتفاقيات لكاال

منظمة الشفافية الدكلية ، ك األمـ المتحدة لمكافحة الفساد كاتفاقيةالجريمة المنظمة عبر الكطنية، 
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، لمكافحة الفسادمشركع االتفاقية العربية ، ك األكاديمية الدكلية لمكافحة الفساد، ك لمكافحة الفساد

؛ كالتي سنأتي عمييا بشيء مف التفصيؿ في د األفريقي لمنع الفساد كمكافحتوتحاالا اتفاقيةك 

 الدراسة الحالية.

اإلسالمية التي تعاني مف ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي، ك  العربية سطيف مثميا مثؿ الدكؿكلعؿ فم

برز األسباب أ عؿاالجتماعية كالسياسية، كلكالذم نشعر بآثاره عمى جميع األصعدة االقتصادية ك 

سية فتقار إلى اإلرادة السيا( كىي اال2002خمؼ ىذه الظاىرة ما أشار ليا تقرير )أماف، الكامنة 

لمكافحة الفساد، كغياب حكـ القانكف كعدـ كجكد نظاـ قضائي مستقؿ كفعاؿ كنزيو، كمحدكدية 

ر المجمس التشريعي دك ب اعمية نظـ المساءلة، كغياىيئات الرقابة العامة الرسمية كاألىمية كعدـ ف

تفشي ظاىرة  يذية، كالتي ال زالت إلى ىذا اليكـ سببان فيفمسطيني في الرقابة عمى السمطة التنفال

)أماف،  ،2007الفساد كيعكد ذلؾ إلى تعطؿ الدكر الرقابي لممجمس التشريعي بعد االنقساـ عاـ 

مبدأ  إضعاؼبدكره إلى  دلأ لثالث بيد الرئيس، كالذم(، مما أدل إلى تمركز السمطات ا2018

 (.2015)أماف،  الرقابة المتبادلة

، استخداـ المكقع العاـ مف قبؿ شخصيات الفمسطينيةساد في المؤسسات كمف أبرز مظاىر الف

متنفذة لمحصكؿ عمى امتيازات خاصة، كغياب العمنية في العطاءات الحككمية، كاستغالؿ األمكاؿ 

 .(2010)المصرم،  لعامةؿ، كسرقة الممتمكات اكاملمصالح الشخصي، كتيريب األالعامة 

سب تقرير لجنة المراقبة في المجمس التشريعي كقد قيدرت قيمة الفساد المالي في أجيزة السمطة ح

(، فيما ارتفعت مداخيؿ 2006)السعيد،  ،مميكف دكالر 326ـ بقيمة 1997الصادر في مايك 

نتيجة  ـ2004ـ الر في الشير خالؿ عادك ف مميك  30لفمسطينية بمقدار الخزينة في السمطة ا

(، كقد طرأ تحسنان ممحكظان 2013 )صالح، ،مميكف دكالر سنكيان  360مكافحة الفساد، أم بمعدؿ 
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لة، ءزاىة كمبادئ الشفافية كنظـ المسافي مجاؿ قيـ الن 2017عمى نظاـ النزاىة الكطني في عاـ 

ت السمكؾ، كما جرل تحسنان في إدارة نابعض األطراؼ الرسمية بمدك تضمف ذلؾ اتساع اىتماـ 

عاـ في بعض مجاالت العطاءات الكظيفة العمكمية العادية، كتحسف في تطبيؽ قانكف الشراء ال

كالمشتريات العامة، كتحسف في شفافية بعض المكاقع اإللكتركنية التابعة لممؤسسات الرسمية، 

اـ الشكاكل نظ ية، كتحسفمعجتلممساءلة الم المسئكليفض إضافة إلى تحسف في استجابة بع

 (.2018)أماف،  الحككمي

ما قامت بو مجمكعة مف المؤسسات فمسطيف  كلعؿ أبرز الجيكد الرامية لمكافحة الفساد في

 2000أماف( عاـ  –الفمسطينية ذات العالقة نحك تأسيس )االئتالؼ مف اجؿ النزاىة كالمساءلة 

النزاىة كالشفافية في النظاـ السياسي  قياـخ سيج كطني لمعمؿ في تعزيز كتر كذلؾ إلطالؽ برنام

كمؤسسة مجتمع مدني  كالمجتمع الفمسطيني بمختمؼ قطاعاتو لممساىمة في إقامة الحكـ الصالح،

مع الفمسطيني، كقد تسعى لمكافحة الفساد كتعزيز منظكمة النزاىة كالشفافية كالمساءلة في المجت

الدكلية، حيث يمتـز االئتالؼ بالمبادئ  فافيةلشا ى العضكية الكاممة لمنظمةحاز االئتالؼ عم

التكجييية ليذه المنظمة، كينشط في تركيج أىدافيا كنشاطاتيا في ظؿ التصاقو بالسياؽ 

 (.2006)أماف،  الفمسطيني

كف ( بشأف تعديؿ قان7رار بقانكف رقـ )بمكجب الق 2010فيما أنشئت ىيئة مكافحة الفساد عاـ 

، كييئة مستقمة إداريان كماليان، كمنحت مف 2005 ( لسنة1)الكسب غير المشركع رقـ 

بكافة أشكالو كخكليا ضطالع بمياميا في مكافحة الفساد االختصاصات ما يمكنيا مف اال

 (.2013فحة الفساد، )ىيئة مكا صالحيات كاسعة تمكنيا مف القياـ بمياميا في مكافحة الفساد
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طالعات رأم الجميكر تدؿ عمى تفشي مية كاستمحالرير الييئات ر الدكلية كتقاإال أف التقاري

 كليفالمسؤ ، مما أضعؼ ثقة الشعب الفمسطيني بيؤالء كمسئكليياالفساد داخؿ مؤسسات السمطة 

تصادم أيضان؛ ليس فقط عمى المستكل اإلدارم كالمالي فحسب، بؿ عمى المستكل السياسي كاالق

 (.2006)السعيد،  ييمالصراع مع االحتالؿ اإلسرائخاصة في كيفية إدارة 

 شػككل (512) مػع مقارنػة ،كبػالغ شػككل (452) مجمكعػو مػا 2016 العػاـ خػالؿ الييئػة تمقػت

 (.2016 ،ىيئة مكافحة الفساد)2015العاـ  خالؿ كبالغ

 تمفةالمخ القطاعات عمى 2016 العاـ خالؿ الييئة تمقتيا التي كالبالغات الشكاكل تكزعت كقد

 :اآلتي النحك عمى

 النسبة المئوية وبالغات اوىكش القطاعات
 %69.9 316 قطاع عاـ

 %21.7 98 ىيئات محمية
 %3.8 17 ات كنقاباتاتحاد

 %3.1 14 جمعيات
 %0.4 2 مؤسسة تقدـ خدمة عامة

 %0.7 3 غير خاضعيف
 %0.4 2 شركة مساىمة عامة

 

 

 

 


