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قدم للنرش يف 1439/7/2 هـ ؛ وقبل للنرش يف 1439/8/25 هـ

البناء  صناعة  يف  أخالقية  غري  مهنية  وممارسات  قضايا  وجود  يف  البحث  مشكلة  تكمن  البحث.  ملخص 
والتشييد، ومن املهم التعرف إىل أنواع تلك القضايا واملامرسات غري األخالقية لتجنبها ومنع الوقوع باهلفوات 
بغري قصد. اعتمدت منهجية البحث عىل الدراسات السابقة املتعلقة بأخالقيات البناء والتشييد، وتتبع القضايا 

األخالقية املهنية التي حدثت يف البناء والتشييد يف اململكة العربية السعودية خالل السنوات العرش املاضية.
تضمن البحث حتليل احلاالت الدراسية التي تم تتبعها ومجعها من عدة مصادر، حيث متت مراجعة عرشين 
)20( حالة مهمة يف مشاريع البناء والتشييد لتحديد القضايا األخالقية ذات الصلة يف مشاريع البناء والتشييد 
يف اململكة العربية السعودية. تشري النتائج إىل أن هناك العديد من األنواع املختلفة من القضايا األخالقية التي 
الوثائق  تزوير  االحتيال يف  والتواطؤ، حيث شكل  االحتيال  بني  تصنيفها  تم  والتي  والتشييد؛  بالبناء  حتدث 
النسبة األعىل )83%(، بينام حصلت أعىل نسبة يف التواطؤ عىل )20%( يف التآمر بني املهنيني، ومن خالل هذه 
النتائج، جيب الرتكيز بشكل أكرب عىل حتسني األداء األخالقي يف قطاع البناء والتشييد عرب القوانني والتعليم 

واهليئات احلكومية واجلمعيات العلمية.

الكلامت املفتاحية:  القضايا األخالقية،  البناء والتشييد، السلوك غري األخالقي، التواطؤ، االحتيال.
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1. املقدمة

تلعــب صناعــة البنــاء والتشــييد دورًا مهــاًم 
العربيــة  اململكــة  يف  العمرانيــة  النهضــة  تقــدم  يف 
الســعودية، غــري أن هــذه الصناعــة تواجــه بعضــًا مــن 
قضايــا االنحرافــات األخالقيــة املهنيــة، والتــي حتتــاج 
ــودة،  ــىل اجل ــري ع ــن تأث ــا م ــا هل ــة؛ مل ــة خاص إىل عناي
ــييد.  ــاء والتش ــاريع البن ــت يف مش ــة، والوق والتكلف
ــة كل مــا حرمــه  ــات األخالقي تشــمل هــذه االنحراف
ــر  ــوة والتزوي ــة كالرش ــل واملهن ــال العم ــرشع يف جم ال
ــال  ــح واالحتي ــارب املصال ــعار وتض ــت األس وتثبي
والتواطــؤ وغريهــا مــن القضايــا التــي تكتســب أمهيــة 

ــام. ــاع الع ــبة للقط ــة بالنس خاص

تشــتمل صناعــة البنــاء والتشــييد عــىل العديــد 
مــن أصحــاب املصلحــة مثل: املالــك، واالستشــاري، 
منهــم  طــرف  كل  يتعامــل  أن  وجيــب  واملقــاول، 
باإلنصــاف والتقيــد باملبــادئ األخالقيــة املهنيــة. 
ــات  ــن الصناع ــييد م ــاء والتش ــة البن ــرب صناع وتعت
األكثــر تعرضــًا للمامرســات غــري األخالقيــة؛ وذلــك 
مــن خــالل كثــرة األطــراف، وأعــداد التعامــالت بني 
املهنيــني، وقــد كشــفت عــّدة بحــوث أن الترفــات 
ــاء  ــة البن ــرشة يف صناع ــة منت ــري األخالقي ــة غ املهني

ــييد.  والتش

تقــدر قيمــة ســوق البنــاء يف العــامل بأكثــر مــن 
ــني %2-  ــا ب ــل م ــنويًا، ومتث ــون دوالر س 3.2 تريلي
3% مــن الناتــج املحــيل اإلمجــايل للبلــدان الناميــة، كــام 
ــج املحــيل اإلمجــايل  ــل مــا بــني 5% -7% مــن النات متث
ــج  ــل النات ــع أن يص ــن املتوق ــة. وم ــدان املتقدم للبل

ــات لتصــل إىل  ــاء بمقــدار 8 تريليون العاملــي مــن البن
17.5 تريليــون دوالر ســنويًا بحلــول العــام 2030، 
ــني  ــاد ب ــالل الفس ــن خ ــائر م ــة اخلس ــرتاوح قيم وت
ــوء اإلدارة،  ــب س ــكل إىل جان ــي تش 10 و30%، والت
وعــدم الكفــاءة، خســائر تقــارب 6 تريليونــات دوالر 
الضــوء  األرقــام  تســلط هــذه   .)GenieBelt, 2017(

ــا  ــب عليه ــا يرتت ــر م ــكلة، وخط ــم املش ــىل حج ع
مــن خســائر باهظــة. إن القضــاء عــىل الفســاد، وردم 
ــة  ــريًا للصناع ــًا كب ــك فارق ــال ش ــيحدث ب ــه، س هوت

ــًا. ــاد عموم ولالقتص

الفســاد  ملكافحــة  الوطنيــة  اهليئــة  أكــدت 
»نزاهــة« يف آخــر تقريــر هلــا، أهنــا وقفــت عــىل 
العديــد مــن املرشوعــات التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل 
األجهــزة احلكوميــة، ورصــدت الكثــري مــن املشــاريع 
املتأخــرة واملتعثــرة، منهــا مــا هــو بســبب وجود شــبهة 
ــم  ــا يت ــة مل ــدم املتابع ــا لع ــوبية، ومنه ــاد واملحس للفس
ــم  ــي ت ــات الت ــدد املرشوع ــغ ع ــث بل ــذه، حي تنفي
ــًا،  ــة )1526( مرشوع ــاء اهليئ ــذ إنش ــخيصها من تش
ــًا  ــام 2012، و789 مرشوع ــرشوع ع ــع 400 م بواق
يف 2013، و337 يف 2014. وبلــغ عــدد املشــاريع 
املتعثــرة واملتأخــرة )672( مرشوعــًا، وهــي متثــل 
نســبة 44% مــن احلجــم اإلمجــايل للمرشوعــات. 
وقــد حــددت اهليئــة 19 ســببًا للفســاد يف املرشوعــات 
احلكوميــة، مــن أبرزهــا: الواســطة واملحســوبية، 
ــاء  ــة أثن ــوح الرؤي ــدم وض ــط، وع ــاب التخطي وغي
الدراســات والتصميــم. وبينــت دراســة  مرحلــة 
ــامط  ــر أن ــاد أن أكث ــة الفس ــة مكافح ــا هيئ ــت ب قام
الفســاد انتشــارًا يف القطــاع احلكومــي، هي الواســطة، 
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تليهــا الالمبــاالة يف العمــل، ثــم الرشــوة؛ وجــاء 
االختــالس، والتزويــر، كأقــل أنــواع الفســاد. وعليــه 
فقــد توجهــت حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية إىل 
ــة  ــه، واملحافظ ــع أنواع ــاد، بجمي ــع الفس ــة وقم حمارب

ــع.  ــاس واملجتم ــح الن ــىل مصال ع

ــاد  ــه أبع ــب ل ــوم مرك ــاد ذا مفه ــد الفس ويع
متعــددة، وختتلــف تعريفاتــه باختــالف الزاويــة التــي 
ــلوك  ــادًا كل س ــد فس ــه، فيع ــا إلي ــن خالهل ــر م ينظ
ــًا مــن القواعــد والضوابــط التــي يفرضهــا  انتهــك أي
النظــام، كــام يعــد فســادًا كل ســلوك هيــدد املصلحــة 
العامــة، وكذلــك يعــد فســادًا كل إســاءة الســتخدام 
ــذا  ــة، وه ــب خاص ــق مكاس ــة لتحقي ــة العام الوظيف
ــالمية  ــة اإلس ــا يف الرشيع ــي. أم ــون الوضع يف القان
فالفســاد هــو ضــد الصــالح، قــال تعــاىل: )وال 
ســورة  إصالحهــا(  بعــد  األرض  يف  تفســدوا 

.56 األعــراف: 

ــة  وللعالقــة الوثيقــة بــني املامرســات األخالقي
املهنيــة التــي حتــدث يف البنــاء والتشــييد وحماربــة 
ــكل  ــز بش ــاك رضورة للرتكي ــت هن ــاد، أصبح الفس
ــاء  ــاع البن ــي يف قط ــني األداء األخالق ــىل حتس ــرب ع أك

ــييد. والتش

2. مشكلة البحث

االنحرافــات  معرفــة  يف  قصــور  هنــاك   
األخالقيــة املهنيــة التــي يمكــن أن حتــدث يف مشــاريع 
التعامــل  وطــرق  وكيفيتهــا،  والتشــييد،  البنــاء 
ــة  ــور يف تغطي ــص والقص ــبب النق ــك بس ــا وذل معه
ــوع  ــه وق ــج عن ــد ينت ــا ق ــو م ــة، وه ــات املهن أخالقي

املهنيــني يف ممارســات مهنيــة غــري أخالقيــة ختــل 
ــد.  ــري قص ــد أو بغ ــك بقص ــواء كان ذل ــل، س بالعم

3. هدف البحث

تســليط الضــوء عــىل القضايــا األخالقيــة  ●
لتأثريهــا عــىل جــودة وتكلفــة وزمــن تنفيــذ مشــاريع 

ــييد.  ــاء والتش البن

ــة يف  ● ــا األخالقي ــواع القضاي ــم أن ــة وفه  معرف
ــاص  ــكل خ ــة بش ــييد، والناجت ــاء والتش ــاريع البن مش
مــن ضعــف اختــاذ القــرارات األخالقيــة بســبب 
ــني  ــني املهني ــة ب ــددة ومتنوع ــالت متع ــود تعام وج

ــاءه. ــرشوع وأثن ــل امل قب

4. سؤال البحث 

مــا أنــواع القضايــا األخالقيــة التــي حتــدث يف 
مشــاريع البنــاء والتشــييد؟ 

5.  منهجية البحث

مفهــوم  ● لتحديــد  األدبيــات  مراجعــة 
والتشــييد. البنــاء  يف  املهنيــة  األخالقيــات 

ــف  ● ــارزة ووص ــية الب ــاالت الدراس ــع احل تتب
ــاء  ــدث يف البن ــي حت ــة الت ــا األخالقي ــد القضاي وحتدي

ــييد. والتش

للحــاالت  ● األخالقيــة  اجلوانــب  حتليــل 
األخالقيــة  القضايــا  أنــواع  لتحديــد  الدراســية 

والتشــييد. البنــاء  يف  الشــائعة 
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6. األخالق يف صناعة البناء والتشييد 

األخــالق،   )Robinson, et al, 2007( يعــرف 
ــرارات  ــم الق ــار حيك ــفي، كإط ــتوى الفلس ــىل املس ع
اإلنســاين.  الســلوك  يف  واخلاطئــة  الصحيحــة 
وتشــمل األخالقيــات قــرارات اإلنســان اليوميــة 
واملنطــق  واللغــة  األفــكار  مــن  تــأيت  التــي 
ــن                                                             ــة اآلخري ــىل رفاهي ــر ع ــم وتؤث ــات واحلك والعملي
ــات  ــدأت األخالقي ــد ب )Wasserman, et al, 2000(. وق

باعتبارهــا عنــرًا مــن عنــارص االنضبــاط اإلداري يف 
 .)Man-Fong Ho, 2011  ( الســتينات 

ــم  ــذي حيك ــن ال ــادل )May, et al, 2001(، م جي
الســلوك اجليــد، والســيئ، أو الصــواب واخلطــأ؟ 
وســلطوا الضــوء عــىل التحديــات لتحديــد مــن 
ــام  ــة. ك ــلوكيات األخالقي ــىل الس ــم ع ــه احلك يمكن
درســوا طبيعــة تســويق املناقصــات يف البنــاء جنــوب 
رشق واليــة كوينزالنــد يف أســرتاليا مــن املنظــور 
واإلداري.  واألخالقــي،  والقانــوين،  االقتصــادي، 
واســتنادًا إىل الــردود عــىل االســتقصاءات، اعترب مجيع 
ــة  ــات أخالقي ــم املناقص ــة تقدي ــن أن عملي املتعاقدي
ــا  ــن أهن ــن الباط ــن م ــع املتعاقدي ــرب مجي ــني يعت يف ح
ــة  ــا بيئ ــييد هل ــاء والتش ــة البن ــة. وصناع ــري أخالقي غ
متعــددة األوجــه؛ تشــمل العالقــات بــني املصممــني 
واملقاولــني وأصحــاب املصلحــة الرئيســيني. وحتــدث 
التفاعــالت بــني أصحــاب املصلحــة يف مشــاريع البناء 
ــرارات؛  ــالت، وق ــكل معام ــة يف ش ــة واخلاص العام
ــم، فــإن  ــة واألخــالق. ومــن ث تعتمــد عــىل املصداقي
توقعــات  وضــع  إىل  حتتــاج  اإلداريــة  املعامــالت 
يف  املصلحــة  أصحــاب  بــني  أساســية  أخالقيــة 

املــرشوع؛ مــن أجــل تفــادي الوضــع الــوارد وصفــه 
ــاله. ــال أع يف املث

ــة  ويمكــن أن يــؤدي الســلوك بطريقــة أخالقي
ــو  ــة، وه ــاب املصلح ــني أصح ــات ب ــاء عالق إىل بن
مــا يســاعد كل طــرف مــن أصحــاب املصلحــة عــىل 
فهــم التزاماتــه بشــكل أفضــل، وحيقــق بــدوره حتســني 
اإلنتاجيــة مــن حيــث اجلــودة، والتكلفــة، والوقــت. 
وعــىل وجــه التحديــد، فــإن األخالقيــات مهمــة 
ــذ  ــاليب تنفي ــاح أس ــامن نج ــييد لض ــاء والتش يف البن
ــات  ــام أن األخالقي ــاريع )London, et al, 2006(. ك املش
ــارة يف  ــم خس ــائر، وأه ــب اخلس ــًا يف جتن ــة أيض مهم
ــة  ــاب املصلح ــني أصح ــة ب ــي الثق ــة ه ــذه الصناع ه
ــدة،  ــة املتعم ــا األخالقي ) Doran, 2004(. وألن القضاي

ــات  ــىل عملي ــر ع ــن أن تؤث ــودة؛ يمك ــري املقص أو غ
ــة هــي أهــم املشــاكل  ــا األخالقي ــاء، فــإن القضاي البن
.)Fan & Fox, 2009( بالنســبة لصناعــة البنــاء والتشــييد

7. دور األخالقيات يف إدارة مشاريع البناء والتشييد

إدارة مشــاريع  ينطبــق دور األخالقيــات يف 
البنــاء عــىل املالــك، واملصمــم، وواحــد أو أكثــر 
ــي  ــة الت ــة املختلف ــات املهني ــن، والكيان ــن املتعاقدي م
ــذه  ــل ه ــام تعم ــرشوع. ك ــات للم ــع اخلدم ــر مجي توف
ــات  ــع عالق ــد م ــار عق ــراف يف إط ــات كأط الكيان
ــرشوع  ــىل إدارة امل ــب ع ــة )Pichura, 2014(. وجي متبادل
ــى  ــق أق ــات لتحقي ــذه العالق ــم ه ــة أن تدع الفعال

ــودة. ــة واجل ــت والتكلف ــن الوق ــدر م ق

عــىل  جيــب  املــرشوع،  كفــاءة  ولتحقيــق 
املامرســني اختــاذ قــرارات اســرتاتيجية، كــام تــويل 
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ــات  ــًا باملكون ــة اهتامم ــرار التقليدي ــع الق ــة صن طريق
الثالثــة: الوقــت، والتكلفــة، واجلــودة. وتضيــف 
ــو  ــًا ه ــرًا رابع ــرار عن ــع الق ــدة لصن ــة جدي طريق
األخالقيــات مــن أجــل حتقيــق بيئــة تشــييد متكاملــة 
الشــكل )Mishra, et al, 2011( .)1(. إن األخالقيــات 
يف إدارة املشــاريع رضوريــة للحفــاظ عــىل العالقــات 
املتكاملــة. كــام أن األخالقيــات ال  داخــل اإلدارة 
تقــدر بثمــن للحصــول عــىل الدعــم مــن فريــق 
ــاح  ــق نج ــة يف حتقي ــغ األمهي ــو بال ــذي ه ــرشوع ال امل
ــا  ــات باعتباره ــم األخالقي ــدد. ولدع ــرشوع املح امل
البعــد األهــم الــذي يــؤدي إىل االســتدامة نحــو 
ــري  ــىل مدي ــي ع ــرشوع، ينبغ ــة للم ــة النهائي النتيج
املشــاريع ممارســة اإلنصــاف واألمانــة والنزاهــة، 
ــح                              ــرشوع ناج ــل كل م ــاس داخ ــي األس ــي ه والت

.)Mishra, et al, 2011(

تطبيــق  يف  مهــاًم  عامــاًل  اجلــودة  تشــكل 
ــل  ــات، وتفاصي ــًا للمواصف ــرشوع وفق ــات امل متطلب
املــرشوع، وختتلــف متطلبــات املــرشوع مــن مــرشوع 
آلخــر. وقــد تكــون املواصفــات عاليــة، أو متوســطة، 
ترتبــط   .)Arditi & Gunaydin, 1997( بســيطة  أو 
اجلــودة مــع األخالقيــات، ولكــن عندمــا خيتــار 
أصحــاب املصلحــة املــواد واألســعار؛ للحصــول 

عــىل رضــا العمــالء أو املــالك، فإهنــم ســوف يقللــون 
 .)Abdul-Rahman, et al, 2010( مــن نوعيــة اجلــودة 
ــاظ  ــودة للحف ــات واجل ــي األخالقي ــًا تلتق ــا أيض وهن
عــىل ســالمة املبــاين. فعــىل ســبيل املثــال، حالــة 
ــام 1970 يف  ــي ع ــاة رجين ــدق حي ــرات فن ــار مم اهني
ــة  كانســاس ســيتي بســبب املامرســات غــري األخالقي
ــن اإلرشاف،  ــاًل ع ــم، فض ــواد والتصمي ــة امل يف نوعي
ــىل  ــفهية ع ــامت ش ــى تعلي ــؤول أعط ــدس املس فاملهن
التغــريات بالتصميــم ومل جيــِر اختبــارات للتأكــد مــن 
ــدس  ــات للمهن ــدت املخطط ــا أعي ــا، وعندم صحته
ــا إىل  ــة مراجعته ــة، أوكل مهم ــاري للموافق االستش
ــذا  ــاًل هل ــن مؤه ــذي مل يك ــه ال ــني يف فريق ــد الفني أح
العمــل ومل يتحقــق مــن تصميــم الوصــالت، التــي مل 
تكــن يف املخططــات، وقــام بالتوقيــع عــىل املخططات 
النهائيــة دون إجــراء أي مراجعة أو حســابات بنفســه، 
Abdul-Rah-(  وهــذا اإلمهــال نــوع مــن أنــواع الفســاد

man et al., 2010(. تشــري التقديــرات إىل أن تكلفــة 

الفســاد عامليــًا هــي أكثــر مــن 5% مــن الناتــج املحــيل 
اإلمجــايل العاملــي، والتــي تتجــاوز 2.6 تريليــون 
ــتخدام  ــاءة اس ــاد يف إس ــرب الفس ــنويًا. ويعت دوالر س
الســلطة لتحقيــق مكاســب خاصــة، هــو أكــرب عقبــة 
االقتصاديــة واالجتامعيــة يف مجيــع  التنميــة  أمــام 

.)World Economic Forum( أنحــاء العــامل
الوقتالوقت

قبل
قاألخال

اجلودة

التكلفة اآلن

.)Mishra et al., 2011( األخالق كبعد رابع لإلدارة الفعالة للمشاريع .)الشكل  رقم )1
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البنــاء  الربحيــة جــزء مهــم مــن صناعــة 
والتشــييد، وهــي عرضــة بشــكل خــاص للســلوكيات 
واالحتيــال،  الفســاد  مثــل  األخالقيــة  غــري 
األكــرب  اجلــزء  وحتميــل  العطــاءات،  وتســويق 
ــرشوع،  ــة امل ــرة يف بداي ــرتة مبك ــات يف ف ــن الدفع م
والتواطــؤ، وتغيــري النظــام، وتضــارب املصالــح، 
ــن  ــاه م ــذا االجت ــات. وه ــري، واملطالب ــة الفوات وتغطي
ــد  ــة يمت ــة بالربحي ــة املتعلق ــري األخالقي ــات غ املامرس
أو  التمويــل،  ووكاالت  املشــاريع،  أصحــاب  إىل 
الرعــاة، واالستشــاريني، واملقاولــني، واملتعاقديــن 
املشــرتكة.  املشــاريع  يف  والــرشكاء  الباطــن،  مــن 
ــرك،  ــدم التح ــو ع ــة ه ــذه املنظوم ــزء يف ه ــوأ ج وأس
ــة  ــة يف صناع ــري األخالقي ــات غ ــامح يف املامرس والتس
البنــاء والتشــييد؛ وهــو ما يــؤدي إىل إســاءة اســتخدام 
اســتخدامها           كفــاءة  عــدم  أو  العامــة،  األمــوال 
 )2( الشــكل  ويوضــح   ،  )Nawaz & Ikram, 2013(

ــن  ــاء. ضم ــايل للبن ــال امل ــة يف املج ــطة الوظيفي األنش
هــذه األنشــطة، هنــاك احتــامل حــدوث هفــوات 

ــني  ــني املهني ــة ب ــالت العملي ــالل املعام ــة خ أخالقي
ــاء والتشــييد، ومجيــع  يف خمتلــف مراحــل صناعــة البن
ــة  ــدة معرض ــل العدي ــرب املراح ــر ع ــي مت ــاريع الت املش
لالهنيــارات األخالقيــة أثنــاء تقديــم العطــاءات، 
والتعاقــد مــن الباطــن، والدفــع. ومــن املمكــن 
اســتغالل هــذه األنشــطة مــن خــالل التعامــالت غــري 

األخالقيــة.

ــون  ــاريع يك ــر إلدارة املش ــب آخ ــاك جان هن
ــي  ــري األخالق ــلوك غ ــاص للس ــكل خ ــة بش عرض
ــا  ــرشاء بأهن ــة ال ــف عملي ــن وص ــرشاء. يمك ــو ال وه
ــاء والتشــييد  ــط لعقــود البن ــم فيهــا التخطي ــة يت عملي
إجــراءات  متابعــة  ثــم  ومــن  منهجــي،  بشــكل 
التصميــم واإلعــالن، ودعــوة العطــاءات، والتأهيــل 
املســبق، وتقييــم العطــاءات، ومؤهــل الوظيفــة، 
ومــن ثــم التعاقــد النهائــي للتنفيــذ. وبســبب التبايــن 
ــة، فــإن كل خطــوة  يف املســؤولية خــالل هــذه العملي
ــة  ــوايل. وباإلضاف ــي بالت ــار األخالق ــة لالهني معرض
ــاون  ــة التع ــا منظم ــة أجرهت ــرت دراس ــك أظه إىل ذل

المالیة
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رشاوى

متوافق غیر عمل

الجید غیر العمل على الموافقة

العطاءاتتقدیم

المناقصة تسویق

متوازنة غیر مناقصات

العطاءات تزویر

الدفع

الفواتی في رزیادة

الدفعات حجز

ایا
ض

الق
یر
غ

قیة
خال

األ

األنشطة

الشكل  رقم )2(. األنشطة والقضايا األخالقية ذات الصلة يف متويل املرشوع. املصدر: الباحث.
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 )OECD, 2010( االقتصــادي  امليــدان  يف  والتنميــة 
ــة  ــل عملي ــرية داخ ــود كب ــع عق ــل م ــد التعام ــه عن أن
الــرشاء، تــزداد احتامليــة التواطــؤ داخــل اإلجــراءات. 
امليــدان  التعــاون والتنميــة يف  والحظــت منظمــة 
ــم  ــد يت ــص العق ــرار ختصي ــًا أن ق ــادي أيض االقتص
ــة  ــالل جمموع ــن خ ــان م ــم األحي ــه يف معظ ــت في الب
مجاعيــة يف مراحــل الــرشاء، ويف بعــض احلــاالت 
ــد  ــة أن العدي ــري حقيق ــار. وتش ــة االختي ــا جلن تقره
ــة  ــا جمموع ــرتيات تقرره ــار املش ــود يف إط ــن العق م
ــدًا  ــة ج ــرشاء معرض ــة ال ــري إىل أن عملي ــرية، تش صغ
للفســاد، وهــو مــا يضعــف مــن أيديولوجيــات 
ــن  ــكل م ــذا الش ــة. ه ــة والنزاه ــة األخالقي السياس
ــز بالتواطــؤ  ــاء، يتمي االحتــكار املوجــود يف جمــال البن
بــني الــرشكات واملقاولــني، ويقلــل مــن انتشــار 
الثــروة عــرب الصناعــة برمتهــا. وبســبب اختــالل 
ــاريع  ــاب املش ــن أصح ــري م ــرتف الكث ــوازن اع الت
بــأن الرشــوة يف بعــض األســواق هــي طريقــة عاديــة 

.)Woodward, 2009( ملامرســة األعــامل التجاريــة

كبــرية  بيئــة  املــرشوع  مشــرتيات  وتعتــرب 
ــة  ــة مــع انخفــاض الســعر، واحلال ــا األخالقي للقضاي
التنافســية الذهنيــة، وداخــل هــذه البيئــة هنــاك العديد 
مــن الفــرص التــي يمكــن أن تســهم يف األنشــطة غــري 
القانونيــة، أو الســلوك غــري األخالقــي، وخاصــة 
ــد  ــم حتدي ــد ت ــاء )Ray, et al, 1999(. وق يف صناعــة البن
ــة يف  ــا األخالقي ــي، والقضاي ــري األخالق ــلوك غ الس
إطــار مشــرتيات املــرشوع، مثــل تضــارب املصالــح، 
املناقصــات،  يف  والتواطــؤ  العطــاءات،  وتســوق 
وتســويق املناقصــة، والتالعــب بالدفعــات. مــن 

الواضــح أن هنــاك جمــاالت مهمــة تدعــو للقلــق 
ــامرس يف رشاء  ــذي ي ــي ال ــلوك األخالق ــق بالس تتعل
ــب  ــاه، وجي ــة، وانتب ــاج إىل عناي ــي حتت ــاريع والت املش
أن تكــون هنــاك زيــادة يف جرعــة املعايــري األخالقيــة، 
ــرتيات  ــاركني يف مش ــخاص املش ــني األش ــة ب والنزاه
املــرشوع. وهلــذا الســبب مــن املهــم تنظيــم عمليــات 
خطــة  مرحلــة  وخاصــة  املــرشوع،  مشــرتيات 
ــفافية  ــؤولية، وش ــامن مس ــرشوع، لض ــرتيات للم املش
عمليــة صنــع القــرار ) Abu Hassim, et al, 2011(. جيــب 
أن متنــح عقــود املشــرتيات للمقاولــني املحتملــني 
واملســؤولني، وهــذا أمــر حيــوي ألن ضابــط التعاقــد 
املتعاقــد،  الثقــة يف  قــادرًا عــىل  يكــون  أن  جيــب 
واالعتــامد عليــه للعمــل عــىل نحــو أخالقــي، ووفقــًا 

 .)GSA, 2012( لــرشوط العقــد

ليــس حكــرًا عــىل  األخالقــي  الفســاد  إن 
ــار  ــًا يف إط ــو أيض ــل ه ــط، ب ــرتيات فق ــود املش عق
ــود  ــًا إىل القي ــك جزئي ــع ذل ــاريع. ويرج ــر املش تطوي
أن  البنــاء  صناعــة  أعضــاء  عــىل  يتعــني  التــي 
ــه.  ــق علي ــد املتف ــامل العق ــل إك ــن أج ــا م يواجهوه
ويمكــن مالحظــة هــذه القيــود عــىل مســتويات 
ــالف  ــل: االخت ــات، مث ــر املرشوع ــن تطوي ــة م خمتلف
ــرشوع  ــكيل للم ــتوى ال ــني املس ــاء ب ــص البن يف خصائ
Per-( املــرشوع بنــاء  ملرحلــة  الصغــري   واملســتوى 

era, et al, 2009(. قبــل البــدء يف مرحلــة التشــييد، 

ــه عــىل سلســلة  ــرشوع، وتوزيع جيــب تصنيــف امل
ــة  ــك املهم ــد ذل ــهل بع ــي تس ــة الت ــام الفعال ــن امله م
ــن  ــد م ــيل رشكات التعاق ــي وممث ــاول الرئي ــىل املق ع
الباطــن. وبــذه الطريقــة بإمــكان الــرشكات املتعاقــدة 
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تقديــر الوقــت املناســب الســتكامل األعــامل. ويرجــع 
ذلــك إىل قيــام املقاولــني الرئيســيني بتمكــني املقاولــني 
ــار  ــدد يف إط ــرشوع املح ــم امل ــن تقدي ــن م ــن الباط م
ــالل  ــن خ ــدف م ــذا اهل ــق ه ــد. يتحق ــات العق متطلب
ــة،  ــاءة، وفعالي ــي بكف ــاول الرئي اســتكامل مهــام املق
ــي متتلكهــا  ــري الت ــة. إن املعاي وبطريقــة ســليمة وعادل
رشكــة متعاقــدة رئيســية ويكــون معهــا رشكــة تعاقــد 
ــي                                                                                 ــن الوع ــع ع ــات تداف ــي سياس ــن، ه ــن الباط م
البنــاء  صناعــة  يف  املهنيــة  وخلــق  األخالقــي، 
ــم،  ــن ث ــييد  )Tommelein & Ballard, 1997(. وم والتش
يكــون الوعــي األخالقــي أمــرًا بالــغ األمهيــة لتطويــر 

ــييد. ــاء والتش ــاريع البن مش

ــاول  ــا املق ــزم ب ــي يلت ــري الت ــاعد املعاي وتس
ــىل  ــن ع ــن الباط ــني م ــه واملقاول ــع موظفي ــي م الرئي
محايــة صــورة ونجــاح رشكــة البنــاء بأكملها. وتســتند 
ــات  ــن األخالقي ــة م ــًا إىل جمموع ــري أساس ــذه املعاي ه
ــة  ــة. إن املامرس ــل املنظم ــل داخ ــد العم ــة عن العرفي
األخالقيــة يف مــكان العمــل هلــا قيمــة عاليــة، حيــث 

إهنــا تعــرض كاًل مــن املهنيــة والنزاهــة للفــرد داخــل 
الرشكــة. إن تطبيــق املبــادئ األخالقيــة هــو مــا 
ــام  ــر، ك ــييد أن تزده ــاء والتش ــة البن ــمح لصناع يس
ــري  ــة والتفك ــة املهني ــر النزاه ــي تظه ــرشكات الت أن ال
األخالقــي غالبــًا مــا تصبــح األكثــر نجاحــًا، وحتصــل 
ــمعة  ــبب الس ــاريع بس ــود املش ــن عق ــري م ــىل الكث ع
احلســنة للرشكــة. كــام أن الطلــب يــزداد عــىل املهنيــني 
ــة  ــرار األخالقي ــع الق ــارات صن ــدون مه ــن يب الذي
ــاء  ــة البن ــل صناع ــامت داخ ــعى املنظ ــة، وتس واملوثوق
ــون  ــح املوظف ــم يصب ــمعتها، ث ــادة س ــييد لزي والتش
شــكاًل مــن أشــكال اإلنصــاف لتلــك املنظمــة، 
ــة  ــة والنزاه ــاءة املهني ــادة الكف ــل زي ــن أج ــك م وذل
ــة  ــد يف هناي ــا ويزي ــس عليه ــا ينعك ــو م ــة، وه للرشك
 )Vee & Skitmore, 2003(. املطــاف ازدهــار الرشكــة

إن هنــاك قضايــا أخالقيــة مشــرتكة أثــرت 
ــة،  ــودة والتكلف ــت واجل ــاريع بالوق ــذ املش ــىل تنفي ع
وحــددت األشــكال املشــرتكة للفســاد كــام يف الشــكل 

.)Abu Hassim, A.et al. 2010(  :)3(

.)Abu Hassim, A.et al. 2010( :أنواع القضايا غري األخالقية التي أثرت عىل اجلودة والتكلفة والوقت. املرجع .)الشكل  رقم )3
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ــات  ــد التحدي ــة ض ــة حمصن ــد صناع ال توج
حــد  يف  هــي  الصناعــات  وبعــض  األخالقيــة، 
القضايــا  ملواجهــة  للخطــر  عرضــة  أكثــر  ذاهتــا 
ــوع العمــل الــذي  ــة، ويعتمــد ذلــك عــىل ن األخالقي
ــدى  ــييد إح ــاء والتش ــة البن ــكل صناع ــه. تش ــوم ب تق
هــذه الصناعــات، خاصــة يف ظــل التنــوع الــذي 
ــالمة  ــر الس ــا، وخماط ــرشكات أعامهل ــه ال ــارس في مت
املتأصلــة يف عملهــا، وضغــوط األداء التــي تواجههــا                            

.)ERC, 2013(

بســبب تعقيــد مشــاريع البنــاء وكثــرة أصحاب 
املصلحــة مــن املهنيــني وغريهــم، أصبحــت القضايــا 
األخالقيــة يف صناعــة البنــاء والتشــييد شــائعة. يف 
ــتثامر وإدارة  ــة إدارة االس ــدت رابط ــام 2003، أع الع
ــاول  ــتقصائية تتن ــة اس ــة دراس ــاءات األمريكي اإلنش
املامرســات األخالقيــة يف صناعــة البنــاء يف الواليــات 
يف  املشــاركون  وكان   .)Doran, 2003( املتحــدة 
ــني  ــاين واملهندســني املعامري االســتطالع أصحــاب املب
واملقاولــني  البنــاء  ومديــري   A / E ورشكات 
النتائــج  أهــم  ومــن  الباطــن.  مــن  واملتعاقديــن 
ــن  ــتطالع أن 84% م ــذا االس ــا ه ــل إليه ــي توص الت
املجيبــني عانــوا مــن حــاالت واجهتهــم أو لوحظــت 
ويمكــن اعتبارهــا غــري أخالقيــة. وعــالوة عــىل 
ــة  ــري األخالقي ــلوكيات غ ــى 61% أن الس ــك، ادع ذل
ــى %74  ــة، ادع ــام للصناع ــور الع ــىل التص ــر ع تؤث
ــتوى  ــىل مس ــر ع ــة تؤث ــري األخالقي ــلوكيات غ أن الس
أن   %60 وادعــى  واملقاولــني،  املــالك  بــني  الثقــة 
ــتوى  ــىل مس ــلبًا ع ــر س ــي يؤث ــري األخالق ــلوك غ الس

 .)Doran, 2003 ( الثقــة بــني املقاولــني واملصممــني
هنــاك أيضــًا دراســة حــول اآلراء واخلــربات املتعلقــة 
بالقضايــا األخالقيــة يف صناعــة البنــاء والتشــييد مــن 
ــدت  ــني، وج ــني واملقاول ــاريع واملصمم ــري املش مدي
أن 84% اتفقــوا عــىل أمهيــة تطبيــق األخــالق يف 
املنظــامت، و93% يعتقــدون أن أخالقيــات العمــل 
ــر                  ــام ذك ــخصية. ك ــالق الش ــا األخ ــب أن حتكمه جي
ــع املشــاركني يف االســتطالع  )Vee & Skitmore( أن مجي

ــي يف  ــري األخالق ــلوك غ ــن الس ــة م ــاهدوا درج ش
.)Vee & Skitmore, 2003( صناعــة البنــاء والتشــييد
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إىل                   عــادة  العمــل  أخالقيــات  تنقســم 
والوصفيــة،                التجريبيــة  األخالقيــات  جزئــني: 
الفــردي                                            للســلوك  القــرار  بصنــع  تتعلــق  التــي 
خمالفــات  وتوجــد   ،)O’Fallon & Butterfield, 2005(

ــذ عقــود  ــة خمتلفــة بــني خمتلــف أســاليب تنفي أخالقي
ــي يف  ــلوك األخالق ــكل الس ــية. يش ــاريع اهلندس املش
ــات  ــي أخالقي ــة، وه ــة رمادي ــان منطق ــض األحي بع
غــري واضحــة يف بيئــة البنــاء والتشــييد. وتشــمل 
املناقصــات،  يف  التواطــؤ  األخالقيــات  أنــواع 
ــة،  ــة األمان ــال، واإلمهــال، وخيان والرشــوة، واالحتي

.)Vee & Skitmore, 2003( اإلنصــاف  وعــدم 

جمموعــة  يغطــي  عــام  مصطلــح  والفســاد 
األخالقيــة،  غــري  الســلوكيات  مــن  متنوعــة 
ويصعــب تعريفــه الختــالف املواقــف والعــادات 
ــة  ــا والنزاه ــم اهلداي ــل تقدي ــن فع ــايض ع ــل: التغ مث
البريوقراطيــة. إن الفســاد يعتــرب نشــاطًا غــري مــرشوع 
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.)Tanzi, 1998( التاليــة:  الــرشوط  يســتويف  عندمــا 

متعمــدًا  ● الفعــل  يكــون  أن  جيــب  أوالً: 
ومتعارضــًا مــع مبــدأ املوضوعيــة يف أداء اخلدمــة 
ــة  ــورة دقيق ــكام املكس ــي أن األح ــذا يعن ــة. وه العام

وشــفافة. 

ــرس  ● ــذي يك ــخص ال ــىل الش ــب ع ــًا: جي ثاني
ــي  ــع الت ــض املناف ــتمد بع ــكام أن يس ــون واألح القان
يمكــن التعــرف إليهــا لنفســه، وألرستــه، وأصدقائــه، 

أو بعــض املجموعــات األخــرى ذات الصلــة. 

وثالثــًا: جيــب النظــر إىل الفائــدة املســتمدة عــىل  ●
أهنــا عائــد مبــارش مــن الفعــل املحــدد للفســاد.

ــرب الرشــوة جريمــة، ألهنــا تضعــف الثقــة  تعت
بــني املتنافســني، وتدمــر احلوافــز للمنافســة يف اجلــودة 
ــىل  ــدرة ع ــوق والق ــاءة الس ــوض كف ــعار، وتق واألس
ــن  ــري م ــان الكث ــوة حرم ــبب الرش ــام تس ــؤ. ك التنب
ــتوى  ــن مس ــى م ــد األدن ــق يف احل ــن احل ــاس م الن
املعيشــة )Hamra, 2000(. ومــع ذلــك، يبــدو أن مســألة 
ــة  ــت قضي ــة وليس ــة أخالقي ــت قضي ــوة أصبح الرش
قانونيــة. يمكــن أن تظهــر الرشــوة يف عــدد كبــري مــن 
األشــكال، مثــل غســل األمــوال، وكثــريًا مــا يرتبــط 
 .)Sharma, 2012(  ــوة ــاد والرش ــوال بالفس ــل األم غس

9.1 االحتيال

ــاء  ــداع أو اإلخف ــامل اخل ــال بأع ــز االحتي يتمي
ــزة  ــىل مي ــول ع ــتخدمة للحص ــة املس ــرق الثق أو خ
غــري عادلــة أو غــري رشيفــة. وقــد يكــون اهلــدف هــو 
احلصــول عــىل املــال أو املمتلــكات أو اخلدمــات؛ 

لتجنــب دفــع أو خســارة األمــوال أو املمتلــكات 
ــخصية.  ــزة ش ــل أو مي ــني عم ــات؛ أو لتأم أو اخلدم
ــه،  ــال بطبيعت ــن االحتي ــف ع ــب الكش ــن الصع وم
ــم  ــاء أعامهل ــرية إلخف ــودًا كب ــاة جه ــذل اجلن ــث يب حي
)GSA, 2012(. إن االحتيــال يف صناعــة  االحتياليــة 
ــة  ــة خمتلف ــات مهني ــمل أخالقي ــييد يش ــاء والتش البن
مــواد  طلــب  يف  الكثــرة   )1 مثــل:  اخلــداع  مــن 
البنــاء، 2( تغيــري وثائــق البنــاء، 3( العبــث يف وثائــق 
ــة يف  ــري مدرج ــواد غ ــاء بم ــة، 4( البن ــود املوقع العق
ــوء                     ــىل س ــدًا ع ــرت عم ــعار، و5( التس ــروض األس ع
الصنعــة وجــودة املــواد أثنــاء عمليــات التفتيــش      

.)Vee & Skitmore, 2003(

ــييد  ــاء والتش ــة البن ــاد يف صناع ــدث الفس حي
عنــد التعامــل مــع مراحــل املــرشوع املختلفــة، وكثــريًا 
مــا تكــون املؤامــرة شــائعة يف االحتيــال وتزويــر 
خــالل  مــن  الوســائل  هــذه  تطــورت  الوثائــق. 
ــوة: )1(  ــف الرش ــة بتعري ــات مرتبط ــالث صعوب ث
ــة  ــات املقبول ــاء العالق ــني بن ــل ب ــط الفاص ــم اخل رس
ــني  ــرق ب ــوة، )2( الف ــدة أو الرش ــات الفاس واملامرس
التســامح   )3( والتســهيل،  االبتــزاز  مدفوعــات 
املختلفــة  الثقافــات  يف  املختلفــة  املامرســات  مــع 
ــري                                                                ــام يش ــدة. ك ــات الفاس ــوة واملامرس ــة للرش كذريع
ــت  ــي تثب ــات الت )Gordon & Miyake( إىل أن املصطلح

الرشــوة واالحتيــال يصعــب حتديدهــا بوضــوح، 
ــة  ــا والضياف ــهيالت واهلداي ــع التس ــف أن دف واكتش
وتضــارب املصالــح والتواطــؤ وســوء اســتخدام 
حتــت  تصنيفهــم  يمكــن  اآلخريــن  الوســطاء 
ــلوك                                                          ــوء الس ــع لس ــث إن الداف ــها، حي ــة نفس اجلريم
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نفســها                                                                الوســائل  هــذه  مــن  ينبــع  أن  يمكــن 
.)Gordon & Miyake, 2001(

9.2 التواطؤ

أو  تركيبــة رسيــة،  بأنــه  التواطــؤ  ويعــرف 
مؤامــرة، أو حفلــة عمــل بــني شــخصني أو أكثــر 
ألغــراض غــش أو خــداع. إن التواطــؤ حيــدث عندمــا 
ــيتقاضونه  ــذي س ــى ال ــعر األدن ــون الس ــدد املنافس حي
مقابــل الســلع أو اخلدمــات. هــذا الســعر غــري قابــل 
للتفــاوض، حيــث إن الطــرف املتآمــر لــن يبيع بشــكل 
عــام، ومــن املرجــح أن خيفــض أو يلغــي اخلصومات. 
ــض  ــإن بع ــة، ف ــؤ يف أي صناع ــدث التواط ــني حي وح
اخلصائــص يمكــن أن جتعــل الصناعــات أكثــر عرضة 

.)Black, et al, 1990( ــا ــن غريه ــؤ م ــلوك التواط لس

يكــون التواطــؤ يف مثــل تزويــر العطــاءات 
مــن حيــث إنــه يقلــل مــن املنافســة، ولكــن يصعــب 
ــه  ــه ألن ــب إثبات ــؤ ويصع ــن التواط ــف ع ــادة الكش ع
ــة وال  ــات مكتوب ــدون أي اتفاق ــدث ب ــا حي ــًا م غالب
يــرتك طريقــًا يمكــن فحصــه. ويمكــن إثبــات تزويــر 
العطــاءات وســلوك التواطــؤ مــن خــالل أدلــة ظرفيــة 
ــالل  ــن خ ــبوهة أو م ــعريات املش ــامط التس ــل أن مث

ــاركني. ــد املش ــهادة أح ش

وقــد عانــت ربحيــة ونمــو ســوق البنــاء 
والتشــييد بســبب التواطــؤ، ويرجــع ذلــك إىل تواطــؤ 
األفــراد واجلامعــات الذيــن يفرضــون وضــع العقــود 
عندمــا يكــون مــن املمكــن احلصــول عــىل عقــود مــن 
هــذا القبيــل مــن خــالل عمليــة تنافســية. وتشــري هذه 
القــرارات التواطئيــة إىل أن العقــود العامــة تنســب إىل 

الــرشكات املرتقبــة واملحتملــني كــام يمليهــا اآلخرون. 
عنــد االنخــراط يف التواطــؤ، فــإن اختيار ســن القانون 
هــو قــرار أخالقــي بقــدر مــا هــو غــري أخالقــي داخل 
ــر  ــة تؤث ــة والظرفي ــل البيئي ــون. إن العوام ــذا القان ه
ــن  ــي م ــة الت ــرار األخالقي ــع الق ــات صن ــىل عملي ع
شــأهنا أن تقــود الفــرد إىل التواطــؤ يف اتفاقــات العقود                                                                                      
املحتملــة التــي تتناوهلــا صناعــة البنــاء والتشــييد  
)Kale & Arditi, 2002( . كــام أن العوامــل الثالثــة األكثر 

ــخص  ــيكون الش ــي: س ــة ه ــة اخلارجي ــة يف البيئ أمهي
مســؤوالً قانونيــًا، أو متورطــًا عــن العمــل الــذي قــام 
بــه، أو مقــرًا بالتواطــؤ والــذي يتحــدد يف املقــام األول 

.)Zarkada & Skitmore, 2000( ــة ــار القانوني باآلث

وهنــاك نــوع حمــدد مــن التواطــؤ هــو تضــارب 
مســتمد  املصالــح  تضــارب  أن  كــام  املصالــح. 
مــن تطــور القضايــا األخالقيــة يف صناعــة البنــاء 
ــع  ــه وض ــح بأن ــارب املصال ــرف تض ــييد. ويع والتش
يكــون فيــه شــخص مــا يف وضــع الثقــة، وهــو 
مديــر تنفيــذي لرشكــة، عــىل ســبيل املثــال، يكتســب 
مصالــح مهنيــة أو شــخصية متنافســة قــد جتعــل مــن             
ــاف  ــة وإنص ــه بنزاه ــاء بواجبات ــا الوف ــب معه الصع
ارتبطــت  وقــد   .)Appelbaum & Lawton, 1990(

املهنــة بمفهــوم اخلدمــة، وإذا فشــلت املهنيــة يف تلبيــة 
ــىل  ــلبية ع ــار س ــاك آث ــيكون هن ــة، س ــات املهن متطلب
الفــرد واملجتمــع، مــن خــالل حماولــة كســب الــذات 
املحتملــة، والفــرد لديــه تضــارب املصالــح مــع 
ــة غــري  ــة األخطــاء التــي تكــون حال ــن لتغطي اآلخري
متوقعــة. وحتــى إذا مل يكــن هنــاك دليــل عــىل وجــود 
عمــل غــري الئــق، فــإن تضــارب املصالــح يمكــن أن 
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خيلــق مظهــرًا غــري الئــق يمكــن أن يضعــف الثقــة يف 
قــدرة ذلــك الشــخص عــىل التــرف بشــكل ســليم 
ــري  ــىل تفس ــح ع ــارب املصال ــوي تض ــه. ينط يف منصب
شــخي أوالً إذا كان ســلوكًا معينــًا مقبــوالً عمومــًا، 
وليــس إذا كان غــري قانــوين. وينبغــي أن توضــع 
املســؤولية بوضــوح عــىل األفــراد إلعــالن مجيــع 
ــل  ــل، قب ــلبي املحتم ــري الس ــة للتفس ــاالت املمكن احل

.)Adnan, et al, 2012( البــدء يف املشــاريع

قــرارات  عــادة  املصالــح  تضــارب  ويثــري 
الرشــوة، وأشــكال معينــة  غــري أخالقيــة، مثــل 
ــر  ــا يظه ــو م ــاءات، وه ــر العط ــش، وتزوي ــن الغ م
التواطــؤ  تواطــؤ.  شــكل  يف  األحيــان  معظــم  يف 

هــو عالقــة بــني مقدمــي العــروض التــي تقيــد 
املنافســة وتــرض باملشــرتي العــام، مــن خــالل تزويــر 
العطــاءات )OECD, 2010(. ويشــري التواطــؤ إىل أن 
ــن  ــب م ــد اكتس ــون ق ــن أن يك ــىل يمك ــح األع الرب
خــالل صفقــة مربحــة، عــىل حســاب اآلخريــن 
ــب  ــاق. ويف أغل ــني لالتف ــوا خاضع ــم ليس ــن ه الذي
ــان يكــون التواطــؤ يف صناعــة التشــييد داخــل  األحي

عمليــة رشاء العقــود.

واقعيــًا  كان  ســواء  املصالــح،  تضــارب  إن 
أو حمتمــاًل، أو جمــرد ظهــور، غالبــًا مــا حيــدث يف 
ــاء  ــة البن ــم وصناع ــة والتصمي ــة التحتي ــق والبني املراف
والتشــييد. يوضــح اجلــدول )1( وصــف املامرســات 

الوصف األخالقية القضايا
أقل. عطاء عىلسعر احلصول أجل من آخر إىل الباطن من مقاول أو العرضملقاول سعر عن املقاول يفصح املناقصة تزوير

بالعقد مسبقًا عليه املتفق املشرتك يفوز أن العطاءاتلضامن تقديم عدم عىل العميل .يوافق املناقصة جتميد
العميل اآلخر.يسحب من بدالً ناجحًا عليه املنافساملتفق بحيثيكون العروضالفائزة املناقصة سحب

مجيعًا لدهيم أن من والتأكد السوق، يف حصصهم يفحنيرصد األعامل، يف الفوز تناوب عىل املنافسون يتفق
الكعكة من سلفًا حمددة .رشحية

املناقصة دوران

الرشوط الرشكاتعمدًا للعميلتشمل مقبولة تكون لن أهنا يعرفون التي .واألحكام املتطابقة العطاءاتغري
عنه وتفصح موافقته أو املقاول علم عرضبدون أدنى تأخذ الرشكة فإن عرض، ألفضل العقد منح من بدالً

.للمقاولنياآلخرين

املناقصة تسويق

يتعمد الفائز ولكن الفائز املنافسون مجيع بأنحيثخيتار الوهم لتحديد عليه متفق مبلغ العطاءاتفوق تقديم
تنافيس. الفائز اختيار

العطاءات يف املجاملة

القرارات. اختاذ عىل القدرة لدهيم ومن األخالقي غري التعامل عىل حثاملديرين األخالقي غري السلوك

اهلدية حيث املتلقي، سلوك تغيري أجل من اهلدايا أو املال غريرشيفةتقديم .طبيعة الرشوة
عىل قيمة املقاول القيم. يضع جدول بتطوير املقاول يقوم املقاولني. حيدثعندما معظم قبل من املعتمدة املامرسة

تكلفته. عن يزيد نشاط
التحميل

اهلائلة املبالغ وتوزيع جلمع األموال تستخدم ما والرشوة. وكثريًا ترتبطبالفساد ما لالنخراطيفوكثريًا أحيانًا
.اتفاقاتفساد

األموال غسيل

اجلدول  رقم )1(. وصف أنواع القضايا األخالقية التي حتدث يف البناء والتشييد خالل التعامالت املختلفة بني املهنيني.



215 جملة العامرة والتخطيط، م 31 )2(،  الرياض )2019م / 1440هـ (

املهنيــني. إن  التــي حتــدث بــني  غــري األخالقيــة 
مــع  للتعامــل  األوىل  املجموعــة  هــم  املصممــني 
ــًا  ــرشوع خاص ــواء كان امل ــراف، س ــرشوع واألط امل
ــم  ــرشوع ألهن ــن امل ــم م ــزء مه ــم ج ــًا. وه أو عام
كنقطــة  ويعملــون  اهلندســية  اخلدمــات  يقدمــون 
تفتيــش أوىل للحفــاظ عــىل الســلوك األخالقــي. 
وإىل أن يســمح للاملــك باإلفصــاح عــن حمتويــات 
املــرشوع، فــإن إحــدى القضايــا األخالقيــة يف صناعــة 
ــن  ــظ األرسار م ــىل حف ــوي ع ــييد تنط ــاء والتش البن
بدايــة تصميــم املــرشوع، ونــوع املــرشوع، واجلــدوى        
ــذا  ــة هل ــة التقديري ــرشوع، والتكلف ــة للم االقتصادي
املــرشوع  )Liao, 2013(. القضايــا األخالقيــة هــي جزء 
مــن إدارة املخاطــر التــي حتــاول حتديــد املشــكلة قبــل 
حدوثهــا، ومــن ثــم فــإن جتنــب الغــش يعــود للحفاظ 
ــاكات  ــن االنته ــف م ــة. وللتخفي ــمعة الرشك ــىل س ع
ومنــع حــدوث هــذه القضايــا األخالقيــة، جيــب 
أن يكــون هنــاك تدريــب عــىل االلتــزام بمبــادئ      
ــييد  ــاء والتش ــة البن ــات يف صناع ــد األخالقي وقواع

.)Francis & Armstrong, 2003(

يشــري تقريــر الفســاد العاملــي إىل أن هنــاك 13 
ــي:  ــييد وه ــاء والتش ــة البن ــاد يف صناع ــببًا للفس س

 .)Transparency International, 2005(

حجــم املشــاريع: كلــام كان مــرشوع البنــاء . 1
أكــرب، زادت فرصــة التســلل بتكاليــف إضافيــة، 

ــة. ــة التحتي ــاء البني ــد بن ــة عن خاص

تفــرد املشــاريع: بــام أن مشــاريع البنــاء ليســت . 2
ــن  ــة، إن مل تك ــة للغاي ــا صعب ــإن مقارنته ــابة، ف متش

مســتحيلة، وهــو مــا يتيــح فرصــًا للرشــوة والتكاليف 
املضخمــة.

ــذه . 3 ــات ه ــم احلكوم ــية: تنظ ــاركة السياس املش
ــدث  ــلطة حت ــاوزات الس ــىل، وجت ــن أع ــة م الصناع
عندمــا ال يتــم اإلرشاف عــىل ســلوك املســؤولني، 
ويمثــل كل تريــح أو موافقــة مــن الســلطات العامــة 

ــوة. ــة للرش فرص

ــن . 4 ــة: ال يمك ــط التعاقدي ــدد الرواب ــاع ع ارتف
سالســل  خــالل  مــن  إال  التحتيــة  البنيــة  بنــاء 
املعامــالت الطويلــة، واملعقــدة التــي يمكــن أن تصــل 
إىل 1000 وصلــة تعاقديــة، وعــدد ال حيــى مــن 
ــة  ــاس فعالي ــإن قي ــك ف ــني، ولذل ــخاص املعني األش

ــة. ــون صعب ــة تك الرقاب

عــدد املراحــل: إن العــدد الكبــري مــن املراحــل . 5
ــادر  ــتعانة بمص ــام االس ــة إىل مه ــرشوع باإلضاف يف امل
للمقاولــني  املــرشوع  مــن  وأجــزاء  خارجيــة، 
الباطــن؛ جيعــل اإلرشاف عــىل  واملتعاقديــن مــن 

ــة. ــًا للغاي ــرشوع صعب امل

ــدة . 6 ــل العدي ــاعد املراح ــاريع: تس ــد املش تعقي
مــن كل مــرشوع عــىل إخفــاء األخطــاء بســبب 
ــف  ــأن التكالي ــة بش ــات الكاذب ــوء اإلدارة واملطالب س

اإلضافيــة.

قلــة تكــرار املشــاريع: مشــاريع البنــاء الكبــرية، . 7
وخاصــة مشــاريع البنيــة التحتيــة، ال تتكــرر يف كثــري 
مــن األحيــان. وغالبــًا مــا يعنــي احلصــول عــىل 
املــرشوع هوامــش ربــح ضخمــة، وهــذا هــو الســبب 



عبد العزيز بن إبراهيم احلرايب؛ طارق بن حممد السليامن: حتديد القضايا األخالقية يف البناء والتشييد...216

ــاريعهم  ــىل مش ــول ع ــون للحص ــن يميل يف أن الكثريي
ــاوى. ــاعدة الرش بمس

مــن . 8 يكــون  مــا  غالبــًا  املخفــي:  العمــل 
املقــاول؛ حيــث  نوعيــة عمــل  الصعــب معرفــة 
ــت  ــة حت ــون خمفي ــا تك ــًا م ــواد غالب ــع وامل إن التصني
ــه يف  ــبب يف أن ــذا س ــرى، وه ــواد أخ ــن م ــات م طبق
ــان ليــس مــن الســهل مالحظــة مــا  ــري مــن األحي كث

ــاول. ــه املق ــام ب ق

ثقافــة الرسيــة: هــو عكــس الشــفافية. وبــام أن . 9
البنــاء يفتقــر إىل ثقافــة الشــفافية، فإنــه مــن األســهل 
ــم  ــة باس ــف احلقيقي ــىل التكالي ــاظ ع ــني احلف للمقاول

ــة. الرسي

مــا . 10 غالبــًا  الراســخة:  الوطنيــة  املصالــح 
ــل  ــا جيع ــو م ــوق، وه ــة الس ــرشكات العام ــر ال حتتك
ــة أن  ــرشكات اخلاص ــىل ال ــًا ع ــتحيل تقريب ــن املس م

ــا. ــس معه تتناف

ــا: . 11 ــة وحده ــم الصناع ــة حتك ــد منظم ال توج
لــكل مهنــة وجتــارة قواعــد ســلوك، وممارســات 
ــاء  خمتلفــة، وعليهــا مجيعــًا أن تتعــاون مــن أجــل إحي

ــاء. ــاريع البن مش

االفتقــار إىل »العنايــة الواجبــة«: بــذل العنايــة . 12
ــا  ــدم وجوده ــتمر، وع ــل يس ــل العم ــة جيع الواجب

ــاد. ــل والفس ــف العم ــاحة لضع ــرتك مس ي

ــون . 13 ــان تك ــض األحي ــة: يف بع ــة النزاه تكلف
ــن  ــك الذي ــاء، أولئ ــخاص النزه ــدًا لألش ــة ج مكلف
ــون  ــن حيصل ــم م ــد، وه ــام الفاس ــون يف النظ يصلح

ــن ال  ــك الذي ــن أولئ ــري م ــر بكث ــل، وأكث ــىل عم ع
ــالح. ــل اإلص ــن أج ــون م يعمل

10. اعتامد مدونات األخالقيات املهنية

ــري  ــادئ واملعاي ــي املب ــة ه ــات املهني األخالقي
التــي تعتــرب أساســًا لســلوك املهنيــني مثــل: الصــدق، 
واألمانــة، واإلتقــان، والتــي جيــب عــىل املهنيــني 
االلتــزام بــا ضمــن مدونــة الئحــة أخالقيــات 
املســؤولية األخالقيــة  املهنــة، وينبغــي أن تكــون 
للمهنــة التزامــًا أخالقيــًا بحيــث ال تكــون هنــاك 
ــة؛ يرتتــب عليهــا جتــاوز  ــة، واجتامعي اخرتاقــات أدبي
مهنيــة  منظــامت  قامــت  وقــد  القانونيــة.  األطــر 
ــة للمســاعدة يف  ــات املهني ــات األخالقي بوضــع مدون
ــًا  ــة، وفق ــم الوظيفي ــاء يف أداء وظائفه ــاد األعض إرش
ملبــادئ أخالقيــة ســليمة )B.D., 2014(. وقــد ارتبطــت 
ــت  ــذا، وصف ــة«. وهك ــوم »اخلدم ــاًم بمفه ــن دائ امله
ــة              ــت خلدم ــاس نظم ــن الن ــة م ــا جمموع ــة بأهن املهن
جمموعــة مــن املعــارف املتخصصــة ملصلحــة املجتمــع 

.  )Appelbaum & Lawton, 1990(

تنطبــق عــىل مجيــع  املبــادئ األخالقيــة  إن 
الســلوك  والتشــييد.  البنــاء  صناعــة  يف  العاملــني 
األخالقــي هــو االمتثــال للمبــادئ األخالقيــة التاليــة: 

.)Mason, 2009(

الصــدق: التــرف بصــدق وجتنــب الســلوك . 1
الــذي يــؤدي إىل خــداع اآلخريــن.

ــة . 2 ــىل منفع ــول ع ــعى للحص ــاف: ال تس اإلنص
تنشــأ بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش مــن املعاملــة غــري 
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العادلــة لألشــخاص اآلخريــن.

مكافــأة عادلــة: جتنــب األعــامل التــي مــن . 3
املرجــح أن تــؤدي إىل حرمــان طــرف آخــر مــن 

مكافــأة عادلــة لعملــه.

املوثوقيــة: احلفــاظ عــىل املهــارات وتوفــري . 4
اخلدمــات فقــط يف جمــال اختصاصــك.

ــيام . 5 ــاس، وال س ــح الن ــاة مصال ــة: مراع النزاه
ــرشوع، أو  ــن امل ــتفيدون م ــوف يس ــن س ــاس الذي الن

ــتقبل. ــه يف املس ــون علي حيصل

ــل يف . 6 ــارب حمتم ــد أي تض ــة: حتدي  املوضوعي
املصالــح، والكشــف عــن النــزاع ألي شــخص يتأثــر 

بــه ســلبًا.

والتحذيــر . 7 املعلومــات  توفــري  املســاءلة: 
ــرض  ــن أن ت ــا يمك ــك أهن ــي يف علم ــور الت ــن األم م
باآلخريــن وتؤثــر عليهــم ســلبًا. وجيــب إعطــاء 
ــر بوقــت كاٍف للســامح باختــاذ إجــراء فعــال  حتذي

لتجنــب الــرضر.

11. إحصائيات البالغات الواردة يف السنة املالية 
)1436/1435هـ(

تلقــت اهليئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد يف 
اململكــة العربيــة الســعودية - نزاهــة - خــالل الســنة 
ــًا،  ــو )4484( بالغ ــة )1436/1435هـــ( نح املالي
يف  تدخــل   )%29( بنســبة  بالغــًا،   )1278( منهــا 
اختصاصاهتــا، وقامــت عــرب خمتصيهــا بالتحــري 
ــا،  ــات حوهل ــع املعلوم ــا، ومج ــق منه ــا، والتحق عنه
ــًا  ــا )463( بالغ ــاء منه ــد ج ــًا. وق ــًا وميداني مكتبي

 )%36( بنســبة  واإلداري،  املــايل  بالفســاد  يتعلــق 
مــن إمجــايل البالغــات الداخلــة يف اختصاصــات 
اهليئــة، توزعــت عــىل النحــو التــايل: ســوء االســتعامل 
ــن  ــًا ع ــًا، و)119( بالغ ــدد )155( بالغ اإلداري بع
إســاءة اســتعامل الســلطة، و)71( بالغــًا عــن إســاءة 
ــيب  ــن التس ــًا ع ــام، و)29( بالغ ــال الع ــتخدام امل اس
تزويــر،  حــاالت  عــن  بالغــًا  و)26(  الوظيفــي، 
ــًا  ــوة، و)21( بالغ ــاالت رش ــن ح ــًا ع و)22( بالغ
الواســطة واملحســوبية، و)20( بالغــًا عــن  عــن 

ــام. ــال الع ــالس امل اخت

اخلدمــات  مســتوى  بتــدين  يتعلــق  وفيــام 
واملشــاريع تلقــت اهليئــة )527( بالغــًا بنســبة )%41( 
مــن إمجــايل البالغــات الداخلــة يف اختصاصاهتــا، 
جــاء يف مقدمتهــا )168( بالغــًا عــن تعثــر أو تأخــر يف 
تنفيــذ املشــاريع احلكوميــة، و)90( بالغــًا عــن ســوء 
تنفيــذ املشــاريع احلكوميــة، و)87( بالغــًا حــول 
تــدين خدمــات الطــرق، وتوزعــت بقيــة البالغــات، 
ــاين  ــك املب ــىل هتال ــًا، ع ــا )182( بالغ ــغ عدده والبال
احلكوميــة، وتــدين مســتوى اخلدمــات الصحيــة، 
ــات  ــاه، وخدم ــاء، واملي ــات الكهرب ــة، وخدم والبلدي
الــرف الصحــي. وفيــام يتعلــق بالقصــور يف تطبيــق 
األنظمــة وإجــراءات العمــل فقــد بلغــت )288( 
بالغــًا بنســبة )23%( مــن إمجــايل البالغــات الداخلــة 
ــدد  ــدول )2( ع ــح اجل ــة. يوض ــات اهليئ يف اختصاص
البالغــات عــن تــدين مســتوى اخلدمــات واملشــاريع.

أحالــت اهليئــة )463( قضيــة إىل اجلهــات 
ــًة  ــة، أو اجلهــات األخــرى طالب ــة، أو الرقابي التحقيقي
التحقيــق فيهــا وإصــدار العقوبــات، أو إصــالح 
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ــات  ــري اخلدم ــات، وتوف ــح املخالف ــع، وتصحي الوض
ــة )850(  ــت بإحال ــام قام ــوب، ك ــه املطل ــىل الوج ع
ــح  ــق. يوض ــب التحق ــة لطل ــات املعني ــًا للجه بالغ
ــايل  ــاد امل ــن الفس ــات ع ــدد البالغ ــدول )3( ع اجل

واإلداري. 

أمــا بقيــة البالغــات وعددهــا )3206( بنســبة 
ــة  ــت اهليئ ــد قام ــات، فق ــايل البالغ ــن إمج )71%(، م
بدراســتها، والتحقــق منهــا، وثبــت هلــا أهنــا خارجــة 
ــا  ــع مقدميه ــل م ــم التواص ــا، وت ــن اختصاصاهت ع
ــة  ــات املختص ــادهم إىل اجله ــك، وإرش ــم بذل إلفادهت

ــة(. ــاد - نزاه ــة الفس ــة ملكافح ــة الوطني ــا. )اهليئ ب

ــاد -  ــة الفس ــة ملكافح ــة الوطني ــرت اهليئ أج
ــاد اإلداري  ــول الفس ــام 2015 ح ــة ع ــة، دراس نزاه
ــة، وقــد تــم طــرح عــدة  واملــايل يف اجلهــات احلكومي
ــي،  ــاع احلكوم ــاد يف القط ــا الفس ــول قضاي ــئلة ح أس

ــايل:  ــىل الت ــئلة ع ــتملت األس واش

أســباب انتشــار الفســاد املــايل واإلداري، حيث 

حصــل التســاهل يف تطبيــق العقوبــات النظاميــة عــىل 
أعــىل نســبة تقــدر بـــ )83.57%( وهــي أكثر أشــكال 
ــت  ــي. وحصل ــاع احلكوم ــارًا يف القط ــاد انتش الفس
أهــم  الواســطة عــىل نســبة )62.91% (. وعــن 
ــول  ــك ح ــا يف معلومات ــد عليه ــي تعتم ــادر الت املص
الفســاد يف القطــاع احلكومــي اخلدمــي، حصلــت 
 .)%41.50( نســبة  أعــىل  الشــخصية  املصــادر 
ــاد  ــدوث الفس ــب ح ــة نس ــداول التالي ــح اجل وتوض

ــي. ــاع احلكوم ــة يف القط املختلف

ــؤال  ــن الس ــة ع ــدول )4( اإلجاب ــح اجل يوض
حــول أســباب انتشــار الفســاد املــايل واإلداري يف 
القطــاع احلكومــي، وجــاءت أعــىل نســبة مئويــة 
تطبيــق  يف  التســاهل  نصيــب  مــن   )%83.44(
ــن  ــبة )74.39%( م ــل نس ــة، وأق ــات النظامي العقوب
نصيــب القبــول االجتامعــي لبعــض مظاهــر الفســاد. 

ــؤال  ــن الس ــة ع ــدول )5( اإلجاب ــح اجل  يوض
القطــاع  يف  انتشــارًا  الفســاد  أشــكال  أكثــر  عــن 
ــة  ــبة مئوي ــىل نس ــطة بأع ــاءت الواس ــي، وج احلكوم

وتعثر تأخر
املشاريع

تنفيذ خدماتسوء تدين
الطرق

مستوى يف هتالكوتدنٍّ
اخلدمات

األنظمة تطبيق يف قصور

١٦٨٩٠٨٧١٨٢٢٨٨

اجلدول  رقم )2(. البالغات عن تدين مستوى اخلدمات يف املشاريع

االستعامل سوء
اإلداري

استعامل إساءة
السلطة

املال استخدام
العام

التسيب
الوظيفي

حاالت
تزوير

حاالت
رشوة

الواسطة
واملحسوبية

اختالساملال
العام

١٥٥١١٩٧١٢٩٢٦٢٢٢١٢٠

اجلدول  رقم )3(. البالغات عن الفساد املايل واإلداري
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نســبة  عــىل  التزويــر  حصــل  بينــام   ،)%62.91(
.)%31.86( نســبة  عــىل  والرشــوة   ،)%0.77(

ــؤال  ــن الس ــة ع ــدول )6( اإلجاب ــح اجل يوض
ــات  ــا يف املعلوم ــد عليه ــي يعتم ــادر الت ــول املص ح
حــول الفســاد يف القطــاع احلكومــي اخلدمــي، حيــث 
 .)%41.50( الشــخصية  التجربــة  نســبة  بلغــت 
التواصــل  وجــاءت شــبكة اإلنرتنــت وشــبكات 

.)%15.62( بنســبة  االجتامعــي 

12. وصف حاالت سوء السلوك األخالقي يف قطاع 
البناء والتشييد 

حيــدث يف قطــاع البنــاء والتشــييد أنــواع كثــرية 
ــلوك  ــوء الس ــة، وس ــري األخالقي ــات غ ــن املامرس م
األخالقــي أثنــاء التعامــالت بــني املهنيــني وأصحــاب 

املصلحــة، ومــن خــالل الزيــارات جلهــات التقــايض 
ومعرفــة أنــواع اجلرائــم التــي حدثــت يف قطــاع البنــاء 
والتشــييد يف اململكــة العربيــة الســعودية، تــم البحــث 
عنهــا وتتبعهــا عــن طريــق اإلنرتنــت، ومواقــع 
ــول  ــا؛ للوص ــا، وحره ــايض لرصده ــات التق جه
إىل أنــواع تلــك املامرســات غــري األخالقيــة، ومعرفــة 
ــدول )7(.  ــام يف اجل ــني، ك ــني املهني ــًا ب ــر حدوث األكث

ــي  ــية الت ــاالت الدراس ــل احل ــالل حتلي ــن خ م
ــة  ــة أخالقي ــرشون )20( قضي ــي ع ــا وه ــم تتبعه ت
مهنيــة، تشــري البيانــات إىل أن هنــاك العديــد مــن 
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــري األخالقي ــاكات غ ــواع االنته أن
ــة  ــني يف صناع ــني املهني ــة ب ــاالت خمتلف ــور يف ح تتط
البنــاء والتشــييد. وتشــمل: انتهــاك الشــهادة وتزويــر 
املســتندات، وإســاءة اســتعامل الســلطة، والرشــاوي، 

ضعفالوازع
الديني

واألخالقي

أداء ضعف
الرقابية اجلهات

والقضائية

يف التساهل
تطبيق

العقوبات
النظامية

أنظمة وجود
ومالية إدارية

معقدة
وقديمة

غياب
الشفافية

انخفاض
األجور

للموظفنييف
القطاع

احلكومي

األساليب تؤدي
إىل الفاسدة
عىل احلصول

اخلدماتبشكل
أرسع

صعوبة
إجراء

عن اإلبالغ
الفساد

القبول
االجتامعي
لبعض
مظاهر
الفساد

٧٤٫٣٩%٧٦٫٨٠%٧٧٫٧٣%٧٩٫٣٩%٨١٫١٩%٨١٫٧٢%٨٣٫٥٧%٨٣٫٢٢%٨٣٫٤٤%

اجلدول  رقم )4(. أسبا	 انتشار الفساد املايل واإلداري يف القطاع احلكومي

بالعملواسطة تزويراختالسرشوةالالمباالة

٠٬٧٧%٣٫١٠%٣١٫٨٦%١٩٫٣٦%٦٢٫٩١%

اجلدول  رقم )5(.أكثر أشكال الفساد انتشارًا يف القطاع احلكومي

شخصية اإلعالمحديثاملجالسجتربة االجتامعيوسائل التواصل اإلنرتنتوشبكات اإلمجايلشبكة
١٠٠%١٥٬٦٢%١٦٬٦٨%٢٦٬٢٠%٤١٬٥٠%

اجلدول  رقم )6(. املصادر التي يعتمد عليها يف معلومات حول الفساد يف القطاع احلكومي اخلدمي
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احلالة الوصفرقم

البنية١#احلالة إعداد سوء االبسبب وعدم بالتقاُعس املسؤولون اُهتِم جدة، يف السيول مصارف جاهزية وعدم معالتحتية للتعامل الرسيعة ستجابة
ملف يف للتحقيق عليا جلنة وشكل الطبيعية، جدةس"الكارثة األعامل"يول رجال من كبري عدد عىل القبض وتم ذلك، يف املتسّببني لكشف

املسؤولني من ا.وعدد التهم شخصية.وشملت مصالح أجل من الوظيفي النفوذ واستغالل والتزوير الرشوة طالتهم، لتي

عام٢#الةاحل منذ اكتشافه )تايكو( تم رشكة من رشاوي بتلقي أرامكو رشكة يف يعمل كان موظف فساد٢٠٠٩اُهتم بسبب حينها العمل من فصله وتم
تنافسي.إداري مناقصات خالل من املشرتيات عملية متت تايكووقد ضمنها من الرشكات من عدد شاركفيها مفتوحة أن.ة البيان وكشف

خالف وأخالقاملوظف تعارضاملصالح خمتلفة.قواعد رشاٍو تلقي خالل من الرشكة يف العمل يات

وهيئة٣#احلالة والتحقيق الرقابة هيئة أحالتهم متهمني مخسة ضمن من واحد جدة يف اجلزئية املحكمة أمام اجلزائيةمثل للمحكمة العام واالدعاء التحقيق
املحكمة إىل إحالتهم متت أربعة إىل ووجهمديرًاوعملالسيولترصيفيفخمتصمهندس العامة. املتهمإضافة جدة، أمانة يف إلحدىاإلدارات

أبرزها إليه هتم عدة العام منتلقيههتمتوجيهتضمنتوالتي امالعملالايفوالتفريطبالتجارةواالشتغالباألنظمةوالعبثالرشوة املدعي أكثر
إخالله٦ رشاوىمقابل ريال حدوثكارثةماليني يف تورطه نتجعنه ما وهو خاللبوظيفته من اخلري وأم قويزة يف رشقجدة يفخمططات

علم رغم باملخططواعتامدها والسيول األمطار مياه لترصيف وضعت التي احللول دراسة عىل املخططيفجمرىموافقته لوقوع جدواها، بعدم ه
تع عند املخططسيترضر بأن أيضًا وعلمه عدمالوادي، رغم مستخلصاهتا وتوقيع شبكات متديد مرشوعات استالمه إىل باإلضافة للسيول، رضه

التزويرت هتم توجيه عن فضًال كاملة بصورة .حرةمهنةومزاولةالعاماملاليفوالتفريطالسلطةاستعاملوإساءة نفيذها

يف٤#احلالة اإلدارية املحكمة محىالضنك جدة أصدرت مكافحة بقضية املتعلقة والرشاوي االختالسات قضية ملف يف قدرت بجدة حكمها والتي
باستغ٥بنحو إدانتهم تم متهمني أربعة سجن احلكم حيثتضمن ريال، رسمية.ماليني ومستندات فواتري يف والتالعب الوظيفة الل

الرياض،٥#احلالة منطقة بأمانة لألرايضواملمتلكات العامة باإلدارة املتعاقدين أحد طلب بشأن املواطنني أحد من بالغًا اهليئة سبيلتلقت عىل ماليًا مبلغًا
أرضختصأقارباملوا بمنحتي متعلقة معاملة إنجاز مقابل سبيل.طنالرشوة، عىل ماليًا مبلغًا تقاضيه حني متلبسًا املتهم عىل القبض إلقاء وتم

األرض. منحتي معاملة إنجاز مقابل الرشوة،

)نزاهة( أحد٦#احلالة الفساد ملكافحة الوطنية اهليئة عدةكلفت وجود وتبنيهلا نجران، بمنطقة رشورة بمحافظة املياه مشاريع بمتابعة مهندسيها
شبكاتمالحظات إنشاء ومرشوع األوىل، املرحلة الصحي الرصف شبكات إنشاء مشاريع إنجاز يف التأخر املرحلةمنها الصحي الرصف

حم وتم رشورة، مدينة إىل املياه جلب مرشوع يف تعثر وكذلك ذلك.الثانية، يف املقرصين اسبة

مهندسيه٧#احلالة )نزاهة( أحد الفساد ملكافحة الوطنية اهليئة الكلفت رشورة حمافظة لبلدية التنموية املشاريع بعض ملتابعة باملحافظة،ا تنفيذها جيري تي
ب اهليئة االبتدائي. وطالبت التسليم موعد عن متأخرة مشاريع ستة وجود وتبنيهلا نجران، هذهبمنطقة إنجاز أسبابتأخر معاجلة عىل العمل

يف تنفيذها تأخر يف املتسبب مع والتحقيق املحدد.املشاريع، وقتها

اجلدول  رقم )7(. وصف حاالت املامرسات غري األخالقية التي حدثت يف البناء والتشييد
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عريش،٨#احلالة أبو )بيش، حمافظات يف املياه مشاريع حتسني مرشوع تأخر حول املواطنني، أحد )نزاهة( بالغ الفساد ملكافحة الوطنية اهليئة صبيا،تابعت
مصامطه( بمنطقة شبكات تنفيذ هو واملرشوع الوطنية، الرشكات إحدى عىل ترسيته تم أنه للهيئة وتبني وفرعية،جازان، رئيسية خلطوط ياه

ك وأعامل حراسة، وغرف وأسوار، ضخ، حمطات وإنشاء منزلية املشاروتوصيالت املحافظات يف وينفذ كلوره، وأعامل وحتكم هروميكانيكية،
اهليئة طالبت واملحاسبةإليها. وقد املرشوع تعثر إىل أدت التي األسباب يف بالتحقيق والكهرباء املياه . وزارة

املوا٩#لةاحلا بعض من بالغات عدة اهليئة واملحافظات. تلقت املناطق خمتلف يف الصحية املراكز مشاريع من جمموعة يف وتعثرًا قصورًا تكشف طننينزاهة
مرشوع يف العمل وتوقف تعثر )بشأن )٤٢٠تنفيذ سوى منها ينفذ مل واتضحأنه صحيًا، سنو٢٧٦( مركزًا سبع من ميضأكثر رغم ات( مركزًا،

( سوى منه ينفذ الثاينفلم املرشوع تنفيذ لعقد بالنسبة أما األول، املرشوع توقيع توقيع( م١٢٤عىل عىل سنوات ميضحوايلست رغم ركزًا،
التاب الفنية الكوادر أن وتبني التيالعقد، والتأثيث، الطبي التجهيز تكاليف تضمنت العقود ولوحظأن كافية، وغري لالستشاريضعيفة عة

)جت نسبته ما تكلفتها طبية%٣٠اوزت أعامل وهي تلكاألعامل يف غريمتخصصني املقاولني أن حني منافسة( يف يف جيبطرحها وكان فنية
املتخصصة الرشكات بني اهل.مستقلة طلبت وقد بحقهم.هذا اجلزاءات وإيقاع تأخرياملرشوع، يف املتسببني مع التحقيق إجراء يئة

اهل١٠#احلالة التلقت وتميئة املنورة، املدينة بمنطقة املدرسية املشاريع من عدد تعثر بشأن املواطنني من عدد من بالغات )نزاهة(، الفساد ملكافحة وطنية
تلكالبالغات، من ضعفلوحظكاماملنورة،باملدينةالعزيزيةبحيوالبناتللبننيمدرسيةجممعاتمشاريعمخسةتنفيذتعثرهلاوتبني التحقق

ميضحوايلسبعاملتابعة رغم املقاولني من سحببعضها بعد تنفيذها، استكامل طرحمشاريع والتأخريالكبرييف تلكاملشاريع، عىل واإلرشاف
ا وتقوم التنفيذ، بداية عىل التعسنوات معاجلة وعدم التنموية، تلكاملشاريع تعثر أسباب يف للتحقيق املختصة، اجلهات مع بالتنسيق يفهليئة ثر

بحقهم. النظام يقيضبه ما وتطبيق واملتابعة، اإلرشاف يف والقصور اإلمهال عن املسؤولني وحتديد مبكر، وقت

الرشقية١١#احلالة املنطقة أمانة يف بمسؤول اإلطاحة الوظيفية. متت واجباهتم من تعد أعامل أداء رشاويلقاء بسببأخذهم معه متعاونني وآخرين
ال اهليئة لقاءوأوضحت الرشوة سبيل عىل مالية بطلبمبالغ املسؤول قيام عن مبلغًا املواطنني أحد إليها تقدم )نزاهة( أنه الفساد ملكافحة وطنية

واأل القواعد خيالف بام عقارية خمططات املتبعةاعتامد .نظمة

اهل١٢#احلالة وأوضحت االدعاء، جلهات إحالتهم بعد الفساد قضايا أشخاصيف وتورط الفسادثبوت ملكافحة الوطنية وردها"نزاهة"يئة ما عىل بناًء أنه
عقود يف العام واختالساملال والرشوة التزوير يف تتمثل بتجاوزات الوزارة موظفي بعض قيام شبهة عن الصحة، وزارة من معلومات من

األحسا بمحافظة واألطفال ملستشفىالوالدة الطبية املستلزمات بعض لتوريد اهليئةوتعميدات قامت فقد الرشقية، باملنطقة اجلهةء مع بالتنسيق
املوضوع. بمتابعة واملباحثاإلدارية بالوزارة املختصة

بمحافظة١٣#احلالة والبطالية معن بني قرية شوارع وإنارة ورصف زفلتة مرشوع تنفيذ وضع عىل )نزاهة(، الفساد ملكافحة الوطنية اهليئة مندوبو وقف
باملن حياألحساء، املرشوع، تعثر وتبني الرشقية، وإنارةطقة وأرصفة زفلتة مرشوع لتنفيذ املقاولني أحد مع األحساء أمانة تعاقدت أن ثسبق

تأخريتن عن املسؤولني وحتديد التحقيق والقروية، البلدية الشؤون وزارة من اهليئة األحساء. وطلبت بمحافظة والبطالية معن بني فيذلقريتي
املرشوع.

تابع اجلدول  رقم )7(. وصف حاالت املامرسات غري األخالقية التي حدثت يف البناء والتشييد
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التجارة١٤#الةاحل ريال،أعلنتوزارة نصفمليون قدرها مالية بالرياضيقيضبفرضغرامة االستئناف حمكمة من مؤيد هنائي حكم صدور والصناعة
املعتمدة القياسية للمواصفات مطابقة غري خرسانة توريدها إثر وذلك الرياض، بمدينة اإلسمنتية واملنتجات اخلرسانة إحدىرشكات عىل

املواطننيتسببت أحد مبنى اهنيار .يف

املختص١٥#احلالة اجلهات من الالزمة التصاريح عىل احلصول دون وبناؤه تشييده وتم السالمة واشرتاطات األنظمة بسببخمالفة بريدة يف مصنع .ةاهنيار
وإجراءات صحيحة موافقة أخذ يتم ومل للمصنع التصميم بعمل قاموا مهندسني املالك لدى أن االتفوأتضح البلدية. وتم من اقمعواضحة

واجلزاء. النظام لتطبيق وجاريالتحقيق بالتنفيذ بينهم فيام التواطؤ وحصل واملقاول املالك مهندسني باالتفاقبني للتنفيذ املقاول

حيثشكلتجل١٦#احلالة مسبباتسقوطاملبنى، يف التحقيق وتم القصيم جامعة املؤمتراتيف قاعة مبنى واألاهنيار واجلامعة اإلمارة من والدفاعنة مانة
والتحقيق. الرقابة السالمة املدينوهيئة بوسائل التزامه االستشاريلعدم وحماسبة اخلطأ املقاول إىلحتميل .وأفضت

يفسبب املنفذة اجلهات اإلجراءاتاألخرى. ويرتبطمجيع بعدها وتبدأ املتسبب إليضاح قضائية إىلجهات القضية واإلمهالوحولت االهنيار
امل الفنية)إدارة باملوصفات اإلمهال هو االهنيار واملقاول(. والسببيف ـ املهندساالستشاري ـ املرشوع عىل املرشفة اجلهة وهي باجلامعة شاريع

السقاالت. بني واألبعاد

التحقي١٧#احلالة وجرى املنفذة، للرشكة احلرم حادثسقوطرافعة النائبمسؤولية معمحل القضي١٣ق املتهمنييف أسبابمن عن التحقيق ة. وجرى
احلادث سبب أن بالتحقيق املكلفة اللجنة تقرير الوفياتواإلصابات. وأكد من سقوطعدد عن والذيأسفر املكي باحلرم سقوطالرافعات

الرافعة وضعية أن إىل البيان خاطئة. وأشار وضعية يف لكوهنا قوية، لرياح التشغيلتعرضالرافعة لتعليامت التصنيعية.كانتخمالفة

وتغريمهم١٨#احلالة أعوام، عرشة ملدة بالسجن ومعاقبتهم رخصبناء، وبيع بتزوير متهمني تسعة بإدانة برأتمتهمني٧٠قضتحمكمة بينام ألفريال،
تبوك. وكانو البلدياتيف إحدى يف جنسياتخمتلفة، من وهم الرخصآخرين. ويعملبعضاملتهمني، يستغلون ملكتبا التقدم يف املزورة

كاذبة. بيانات بإثبات مزورة مقاولة أجانب. وعقود عامل استقدام تأشريات عىل للحصول العمل،

الفساد١٩#احلالة ملكافحة الوطنية اهليئة افةباإلضأرض،ملكيةصكبتزويرُأدينعدلكاتبعىلسنتنيملدةبالسجنحكمصدورعن”نزاهة“أعلنت
إح من الصادر ملكيتها صك أن الحقًا له تبني أرضًا اشرتى أنه فيه يفيد املواطنني أحد من بالغًا اهليئة تلقت العمل. وقد من فصله دىإىل

ما وهو األصيل، مالكها حضور مراتدون األرضعدة بيع إجراءات بإمتام قام العدل كاتب أن واتضح مزور، تبوك بمنطقة العدل كتابات
صحيحة.تزيمثل وقائع أهنا عىل كاذبة وقائع بإثباتات ويرًا

وتزوير٢٠#احلالة رشوة بجرائم متهمني مخسة ضمن إدانته بعد ريال، مليون املالية والغرامة مخسسنوات بالسجن أعامل رجل عىل جدة حكمتحمكمة
مساحتها أرضجتاوز قضية م٤٫٦صكوكيف شاميل ذهبان منطقة يف مربع مرت سيولدينمليون قضايا اكتشفتضمن التي القضية جدة. وتعد ة

وتغيري أساسهلا ال أراٍض صكوك وإصدار الوظيفية بالواجبات واإلخالل مزورة، بصكوك خمططاتسكنية أظهرترشاويورشاء التي جدة
صكوك. وقائع

تابع اجلدول  رقم )7(. وصف حاالت املامرسات غري األخالقية التي حدثت يف البناء والتشييد
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وحتديــد عــروض األســعار، واإلمهــال، وتنــاوب 
عــروض األســعار، والتواطــؤ، واالحتيــال، والغــش. 
ــن  ــة م ــًا خمتلف ــاك أنواع ــل أن هن ــذا التحلي ــد ه ويؤك
القضايــا األخالقيــة حتــدث بــني املهنيــني يف مشــاريع 

ــييد. ــاء والتش البن

ــض  ــىل بع ــوء ع ــابقة الض ــة الس ــلط األمثل تس
ــي حدثــت  ــة الت ــا واملامرســات غــري األخالقي القضاي
يف البنــاء والتشــييد يف اململكــة، وهنــاك حــاالت 
أخــرى كثــرية عــىل الصعيــد العاملــي. ويبــدو أن 
معاجلــة خمتلــف املســائل املتعلقــة بالســلوك غــري 
األخالقــي يف صناعــة التشــييد تكــون مهمــة صعبــة، 
ــىل  ــا بأع ــوا فيه ــني أن يلتزم ــىل املهني ــب ع ــي جي والت
درجــة مــن النزاهــة والصــدق، ويالحــظ أن الســلوك 
غــري األخالقــي يمكــن أن يــؤدي إىل التعليــق، أو 

ــجن. ــة، والس ــل، والغرام ــن العم ــان م احلرم

12.1 حتليــل ومقارنــة القضايــا األخالقيــة مــن 
خــالل احلــاالت الدراســية

ــة  ــم معرف ــة وت ــن )20( حال ــد عرشي ــم حتدي ت
نوعهــا، وحمتواهــا، مــن أجــل الكشــف عــن القضايــا 
األخالقيــة التــي حتــدث أثنــاء تطويــر مشــاريع البنــاء 
والتشــييد يف اململكــة العربيــة الســعودية. وتشــري 
بعــض  هنــاك  أن  إىل  تــم مجعهــا  التــي  البيانــات 
القضايــا، واملامرســات األخالقيــة يف قطــاع البنــاء 
ــا  ــتني مه ــني رئيس ــت فئت ــع حت ــي تق ــييد؛ الت والتش
ــع  ــاالت موق ــذه احل ــدد ه ــؤ. حت ــال والتواط االحتي
ــة،  املــرشوع، وســنة حــدوث املامرســة غــري األخالقي
ــري  ــات غ ــا واملامرس ــوع القضاي ــرشوع، ون ــوع امل ون

ــني اجلــدول رقــم )8( ملخصــًا عــن  ــة. ويب األخالقي
ــية. ــاالت الدراس احل

ومــن خــالل حتليــل احلــاالت التــي متــت 
ــري  ــات غ ــرز املامرس ــح أن أب ــن الواض ــا، م مراجعته
األخالقيــة يف مشــاريع البنــاء والتشــييد هــي االحتيال 
ــهادات،  ــر الش ــق، وتزوي ــر الوثائ ــؤ، وتزوي والتواط
والرشــوة، والرشــاوي لتســهيل املعامــالت، والتآمــر، 
ــد عــرض األســعار، واإلمهــال،  واملناقصــات، وحتدي
ــر الفواتــري. وتــم حتليــل  واســتخدام الســلطة، وتزوي
ــو  ــام ه ــات ك ــا إىل فئ ــة وتصنيفه ــا األخالقي القضاي
مبــني يف اجلــدول )9(. ويــرشح اجلــدول التــايل حتليــل 
ــة؛  ــات األخالقي ــن املامرس ــة م ــكل قضي ــات ل الفئ
يف حماولــة لتوضيــح كل قضيــة يف مشــاريع البنــاء 
ــيتني  ــني رئيس ــن فئت ــة م ــف املصفوف ــييد. تتأل والتش
مهــا )االحتيــال والتواطــؤ( مــع االنتهــاكات الفرديــة 
ــة  ــم األخالقي يف إطــار هاتــني الفئتــني. حتــدث اجلرائ
ــني  ــة: ب ــات التالي ــال يف العالق ــؤ واالحتي يف التواط
املقاولــني الرئيســيني واملالــك، بــني املقــاول الرئيــي 
ــلطة  ــاب الس ــني أصح ــن، أو ب ــن الباط ــاول م واملق
وبــني املالــك، أو بــني العاملــني يف اجلهــات احلكوميــة 
الــرشكات  يف  العاملــني  بــني  أو  املالــك،  وبــني 

ورشكات أخــرى.

مــن  حالــة   20 االحتيــال  فئــة  عكســت 
ــك  ــام يف ذل ــة، ب ــري األخالقي ــات غ ــاالت املامرس ح
الغــش، وتزويــر الوثائــق، وخمالفــة األنظمــة، وتأخــر 
ــن  ــة م ــؤ 45 حال ــة التواط ــت فئ ــاريع، وعكس املش
أصــل 20 حالــة مــن حــاالت املامرســات غــري 
ــر  ــك تزوي ــام يف ذل ــلوك، ب ــوء الس ــة يف س األخالقي
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ــاءات،  ــر العط ــلطة، وتزوي ــتخدام الس ــري، واس الفوات
والرشــوة، ورشــوة تســهيل املعامــالت، والتآمــر، 
وحتديــد العطــاءات، وتنــاوب العطــاءات، واإلمهــال. 
ــلوك  ــكال الس ــر أش ــات أن أكث ــل البيان ــر حتلي ويظه
غــري األخالقــي شــيوعًا يف هــذه احلــاالت هــي 
ويوضــح  والتآمــر.  الوثائــق،  وتزويــر  الرشــوة، 
الشــكل )4( مقارنــة بــني فئــات االحتيــال والتواطــؤ 

ــا.  ــرات حدوثه ــدد م ــب ع حس

ويوضــح الشــكل )5( النســب املئويــة ألنــواع 
االحتيــال: 38% تزويــر الوثائــق، 24% خمالفــة أنظمة، 

29% تأخــر مشــاريع، 9% حــاالت الغــش.

ويوضــح الشــكل )6( النســب املئويــة ألنــواع 
ــر، يف  ــبة 20% للتآم ــىل نس ــت أع ــؤ. وكان ــة التواط فئ
ــال،  ــلطة واإلمه ــتخدام الس ــت 18% الس ــني كان ح
و%16  مناقصــة،  ودوران  فواتــري،  لتزويــر  و%2 
ــال، و%11  ــالت، و16% لإلمه ــهيل معام ــوة تس لرش

األخالقية واملامرساتغري القضايا املرشوع نوع السنة املنطقة الدراسيةاحلاالت

وتزوير رشاٍو حتتية بنية ٢٠٠٩ )جدة( الغربية املنطقة ١#احلالة

رشوة مشرتيات ٢٠٠٩ الرشقية املنطقة ٢#احلالة

تضاربمصالح-تزوير-رشوة

السلطةاستعاملإساءة–

حتتية بنية ٢٠١١ )جدة( الغربية املنطقة ٣#احلالة

وتزوير رشوة البيئة معاجلة ٢٠١٢ الغربية )جدة(املنطقة ٤#احلالة
رشوة معامالت ٢٠١٢ الرياض منطقة ٥#احلالة
إمهال مياه مشاريع ٢٠١٢ )نجران( اجلنوبية املنطقة ٦#احلالة
إمهال تنموية مشاريع ٢٠١٢ )رشورة( املنطقة ٧#احلالة
إمهال مياه مشاريع ٢٠١٢ صامطه( صبيا، عريش، أبو حمافظات)بيش، ٨#احلالة

وإمه الاحتيال صحية مراكز بناء ٢٠١٢ واملحافظات املناطق خمتلف ٩#احلالة
إمهال مدرسية مشاريع ٢٠١٤ املنورة املدينة منطقة ١٠#احلالة
رشوة خمططاتعقارية ٢٠١٤ الرشقية املنطقة ١١#احلالة

وتزوير رشوة وتعميدات عقود ٢٠١٤ الرشقية )األحساء(املنطقة ١٢#احلالة
إمهال تنمويةمشاري ع ٢٠١٤ )األحساء( الرشقية املنطقة ١٣#احلالة

واحتيال غشوإمهال سكنية عامرة ٢٠١٥ الرياض منطقة ١٤#احلالة
واحتيال تواطؤ الببيس مصنع ٢٠١٥ القصيم منطقة ١٥#احلالة
إمهال مؤمترات قاعة ٢٠١٥ القصيم منطقة ١٦#احلالة
إمهال احلرم مرشوع ٢٠١٥ الغر )مكة(املنطقة بية ١٧#احلالة

واحتيال تزوير وعقود رخصبناء
مقاوالت

٢٠١٥ )رفحاء( الشاملية املنطقة ١٨#احلالة

تزوير عقارات ٢٠١٥ )تبوك( الشاملية املنطقة ١٩#احلالة
وتزوير رشوة عقارات ٢٠١٧ )جدة( الغربية املنطقة ٢٠#احلالة

اجلدول  رقم )8(. ملخص القضايا األخالقية املحددة يف احلاالت الدراسية
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 %9 وأخــريًا  عطــاءات،  لتحديــد  و%4  للرشــوة، 
ــاءات.  ــر عط لتزوي

ــكل )5( و)6(  وبمقارنــة البيانــات بــني الش
ــة  ــوات األخالقي ــدوث اهلف ــتنتاج أن ح ــن االس يمك
ــييد.  ــاء والتش ــاريع البن ــًا يف مش ــون غالب ــررة يك املتك
ــا  ــن القضاي ــق م ــة للتحق ــو حماول ــل ه ــذا التحلي وه

ــان  ــري مــن األحي ــي حتــدث يف كث ــة الت غــري األخالقي
ــني  ــييد. ويب ــاء والتش ــاريع البن ــني يف مش ــني املهني ب
التحليــل أن أنــواع التواطــؤ التــي حتــدث أكثــر 
ــة  ــبة مئوي ــىل نس ــاءت أع ــال. وج ــواع االحتي ــن أن م
ــني  ــر ب ــة يف التآم ــة ممثل ــري األخالقي ــات غ للمامرس
ــري  ــلوك غ ــت الس ــة حت ــاب املصلح ــني وأصح املهني

األخالقــي بالتواطــؤ.
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اجلدول  رقم )9(. مقارنات أنواع السلوك غري األخالقي
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الشكل  رقم )4(. مقارنة لعدد حاالت االحتيال والتواطؤ يف احلاالت الدراسية

9%

38%

24%

29%

االحتیال
غش

الوثائق تزویر

أنظمة مخالفة

مشاریع تأخر

الشكل  رقم )5(. نسبة حاالت االحتيال حسب النوع

2%

18%

9%

11%

16%

20%

4%
2% 18%

التواطؤ
فواتیر تزویر

السلطة أستخدام

العطاءات تزویر

رشوة

معاملة تسھیل رشوة

تأمر

الشكل  رقم )6(. نسبة حاالت التواطؤ حسب النوع
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ويوضــح اجلــدول )10( تصنيــف أنــواع ســوء 
الســلوك األخالقــي املوجــودة يف احلــاالت الدراســية، 
ســوء  أنــواع  تصنيــف   )10( اجلــدول  ويوضــح 
الســلوك األخالقــي املوجــودة يف احلــاالت الدراســية، 
تزويــر  وأن  والتشــييد،  البنــاء  مشــاريع  حلــاالت 
الوثائــق؛ هــو النــوع األكثر شــيوعًا يف ســوء الســلوك، 
ــر  ــه تزوي ــى تصنيفات ــة. وأدن ــات األخالقي واملامرس
الفواتــري، ودوران املناقصــة، وحتديــد العطــاءات. 
هــذه األشــكال مــن اهلفــوات األخالقيــة ختلــق عجزًا 
داخــل الــرشكات بســبب عــدم االحــرتام بــني مجيــع 
ــة.  ــادئ األخالقي ــد باملب ــة، والتقي ــاب املصلح أصح
كــام أن هــذه القضايــا األخالقيــة تعــزز حــدوث 
ــن أن  ــرشوع، ويمك ــاة امل ــوال دورة حي ــالف ط اخل
ــد  ــي تعتم ــاكل الت ــن املش ــة م ــة متنوع ــق جمموع ختل

ــة. ــاكات األخالقي ــن االنته ــني م ــكل مع ــىل ش ع

12.2 املناقشة

ــة  ــا األخالقي ــث يف القضاي ــالل البح ــن خ م
التــي تظهــر يف مشــاريع البنــاء والتشــييد، تــم توثيــق 
ــية،  ــة دراس ــكل حال ــة ل ــاكات األخالقي ــع االنته مجي
لألنــواع  أفضــل  لفهــم  ومقارنتهــا  ووصفهــا، 
ــاع  ــي يف قط ــلوك األخالق ــوء الس ــن س ــة م املختلف
البنــاء والتشــييد. وســيكون مــن املفيــد فــرز ورصــد 
عــدد وأنــواع حمــددة مــن هــذه اجلرائــم؛ ألهنــا تبــدو 
مشــرتكة بــني املهنيــني يف البنــاء. ويف حــني أن العقــاب 
ــم يف  ــردع اجلرائ ــًا ل ــًا كافي ــون عقاب ــد يك ــزاء ق واجل
املســتقبل، ينبغــي رصــد معــدالت املقاضــاة، واإلدانة 
بصــورة روتينيــة؛ للتخفيــف مــن حــدوث املامرســات 

ــة. األخالقي

عندمــا يتــم تقديــم اقــرتاح ملــرشوع، ال يتوقــع 
ــا ال  ــن عندم ــة، ولك ــري أخالقي ــا غ ــدوث قضاي ح
ــة  ــادئ األخالقي ــق للمب ــاع وتطبي ــاك اتب ــون هن يك
املهنيــة، ســوف يؤثــر ذلــك عــىل مراحــل ســري 
ــث  ــن حي ــن م ــرض باآلخري ــه، وي ــرشوع وجودت امل
تضــارب املصالــح. ويظهــر مــن احلــاالت الدراســية 
أن هنــاك قضايــا غــري أخالقيــة وقعــت بــني املهنيــني، 
ــريًا  ــي كث ــؤ، وه ــال والتواط ــات االحتي ــل: خمطط مث
مــا تســتمر لســنوات قبــل أن تكتشــف، وأصبــح 
تزويــر الوثائــق هــو الشــكل األكثــر شــيوعًا يف ســوء 
الســلوك. وتظهــر البيانــات أن االحتيــال هــو األكثــر 
احتــامالً أن يكتشــف عــن طريــق تدقيــق العمليــات، 
ــا  ــدم الرض ــني، أو ع ــن املوظف ــة م ــح صادق أو نصائ
ــن،  ــن املتآمري ــن املترضري ــل، أو م ــالء العم ــن زم م
ــرية  ــرشكات الصغ ــام أن ال ــرى. ك ــيلة أخ أو أي وس

واملامرساتاألخالقيةالرتتيب القضايا

الوثائق١ تزوير

املشاريع٢ تأخر

األنظمة٣ خمالفة
التآمر٤
السلطة٥ العطاءاتتزوير–استخدام

املعامالت٦ تسهيل رشوة

اجلدول  رقم )10(. ترتيب القضايا غري األخالقية املرتبطة 
بالبناء والتشييد حسب تكرارها
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واالبتــزاز،  لالحتيــال  خــاص  بوجــه  معرضــة 
ــرية                                             ــاريع الكب ــاركة يف املش ــوح يف املش ــبب الطم بس
ــوات  ــؤدي إىل اهلف ــز ت ــاك حواف )ACFE, 2016(. وهن

واألمنيــات،  اجلشــع،  مثــل  املحتملــة  األخالقيــة 
ــرشكات  ــني ال ــاون ب ــادة التع ــام أن زي ــة. ك واحلاج
ــب أن  ــك، جي ــش، ولذل ــر الغ ــن خماط ــًا م ــد أيض يزي
ــة مثــل املســاءلة،  ــاك نظــام خيضــع للمراقب يكــون هن
التــي  املشــاريع  جلميــع  والنزاهــة،  واملحاســبة، 
ــم  ــاء تقدي ــدة، أثن ــل العدي ــالل املراح ــن خ ــر م مت
ــي  ــع، فه ــن، والدف ــن الباط ــد م ــاءات، والتعاق العط
عرضــة لالهنيــارات األخالقيــة، وهــذه املراحــل هــي 
التــي تكثــر فيهــا التعامــالت غــري األخالقيــة املهنيــة.

األخالقيــة  غــري  االنتهــاكات  وتعتــرب 
التــي حتــدث يف البنــاء والتشــييد خمالفــة لقواعــد 
إىل  النظــر  وجيــب  املهنــة.  وأخالقيــات  الســلوك 
هــذه االنتهــاكات يف احلــاالت الدراســية ومعرفــة 
تكلفــة املــرشوع وأرباحــه مــن أجــل جتنــب اهلفــوات 
والقضايــا  القانونيــة.  واالنتهــاكات  األخالقيــة، 
ــاريع  ــرر يف مش ــكل متك ــر بش ــي تظه ــة الت األخالقي
ــاالت  ــني يف احل ــني املهني ــت ب ــييد وقع ــاء والتش البن
ــدف  ــؤ، ب ــال والتواط ــق االحتي ــن طري ــية ع الدراس
حماولــة كســب الربــح مــن خــالل عقــود البنــاء 
هــذه  وتشــمل  املختلفــة.  املشــاريع  يف  والتشــييد 
العطــاءات، وحتديــد  القضايــا األخالقيــة تزويــر 
ــود  ــكار عق ــال يف احت ــوة، واالحتي ــعار، والرش األس
البنــاء املمولــة مــن احلكومــة، ومشــرتيات املــواد 
األســعار،  عــن  املعلومــات  وتبــادل  التعاقديــة، 
وتزويــر الســجالت، والوثائــق املتعلقــة بالعقــد.

ــة  ــات األخالقي ــن املامرس ــكال م ــذه األش وه
حصلــت بالتواطــؤ بــني الــرشكات، واملقاولــني، 
ــة  ــوات األخالقي ــق اهلف ــة. وتتعل ــاب املصلح وأصح
بصنــع القــرار للســلوك الفــردي، وهــذه الســلوكيات 
ــة  ــتوى الثق ــىل مس ــلبًا ع ــر س ــة تؤث ــري األخالقي غ
بــني املهنيــني. ويتضــح مــن احلــاالت الدراســية 
أن اهلفــوات األخالقيــة حتــدث يف مشــاريع البنــاء 
ــة. ــاءلة القانوني ــزاءات واملس ــة للج ــييد وعرض والتش

ــا  ــية القضاي ــاالت الدراس ــل احل ــح حتلي يوض
غــري األخالقيــة والعالقــة بــني املهنيــني واالنتهــاكات 
ــىل  ــييد. وع ــاء والتش ــاريع البن ــدث يف مش ــي حت الت
ــة، إال  ــري األخالقي ــا غ ــار القضاي ــن انتش ــم م الرغ
أن العديــد مــن االنتهــاكات املصنفــة باالحتيــال 
ــون.  ــا القان ــب عليه ــم يعاق ــرب جرائ ــؤ تعت والتواط
وتعكــس هــذه االنتهــاكات طائفــة واســعة مــن 
ــاريع  ــة بمش ــائل املتعلق ــك املس ــام يف ذل ــم، ب اجلرائ
ــوة  ــح والرش ــارب املصال ــل تض ــييد، مث ــاء والتش البن
ــاءات،  ــر العط ــش وتزوي ــن الغ ــة م ــكال معين وأش
ولكنهــا تتضــح يف معظــم األحيــان يف شــكل تواطــؤ، 
وأظهــرت احلــاالت الدراســية الكشــف عــن خمتلــف 
ــييد. ــاء والتش ــال البن ــة يف جم ــري األخالقي ــا غ القضاي

13. التخفيف من خماطر سوء السلوك األخالقي

ــا  ــرشكات اختاذه ــن لل ــوات يمك ــاك خط هن
ــي  ــلوك. فف ــوء الس ــدوث س ــامل ح ــن احت ــد م للح
عــام 1991، قدمــت جلنــة العقوبــات األمريكيــة 
املبــادئ التوجيهيــة االحتاديــة بشــأن إصــدار األحــكام 
للمنظــامت، وأنشــأت ألول مــرة إطــارًا موحــدًا 
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ملعاقبــة الــرشكات التــي خرقــت القانــون. كــام قدمت 
حوافــز للــرشكات لوضــع برامــج فعالــة لألخالقيات 
ــىل كل  ــس ع ــط النف ــىل ضب ــجعت ع ــال وش واالمتث

.)ERC, 2013( ــة ــتويات املنظم ــن مس ــتوى م مس

االمتثــال  برنامــج  فاعليــة  أجــل  ومــن 
اجلهــد  بــذل  جيــب  الــرشكات،  يف  واألخــالق 
 )1 تشــمل:  والتــي  التوجيهيــة،  املبــادئ  لتنفيــذ 
ــادرة بشــكل  ــراءات وهــي ق ــال واإلج ــري االمتث معاي
ــلوك  ــوع الس ــامل وق ــن احت ــد م ــىل احل ــول ع معق
ــني  ــل املوظف ــن قب ــي. 2( اإلرشاف م ــري األخالق غ
الفعــال  التواصــل   )3 الرئيســني،  التنفيذيــني 
والتدريــب جلميــع مســتويات املوظفــني، 4( خطوات 
ــة  ــن أنظم ــي تتضم ــال، والت ــق االمتث ــة لتحقي معقول
للرصــد والتدقيــق، واإلبــالغ عــن املخالفــات املشــتبه 
ــذ املســتمر  فيهــا دون خــوف مــن االنتقــام، 5( التنفي
ملعايــري االمتثــال بــام يف ذلــك اآلليــات التأديبيــة، و6( 
ــم  ــن اجلرائ ــد م ــع املزي ــة ومن ــوات معقول ــاذ خط اخت
أخالقيــة.  غــري  انتهــاكات  كشــف  عنــد  املامثلــة 
ــايس  ــار األس ــوات اإلط ــذه اخلط ــت ه ــد  أصبح وق

.)Ferrell, et al, 1998( للــرشكات 

ويف صناعــة البنــاء والتشــييد، هنــاك خطــوات 
ــلوك  ــني س ــذ لتحس ــن أن تتخ ــاء يمك ــرشكات البن ل
املوظفــني يف منظامهتــم، وهــي بنــاء ثقافــات أخالقيــة 
ــام أن  ــات. ك ــة لألخالقي ــج فعال ــذ برام ــة، وتنفي قوي
االمتثــال للثقافــات األخالقيــة والربامــج، هلــا نتائــج 
ــرى.  ــرشكات األخ ــن ال ــري م ــل بكث ــة أفض أخالقي
ــار املديريــن واملرشفــني  ومــن املفــرتض أن يكــون كب
ــات  ــق األخالقي ــاح تطبي ــن لنج ــمني، ومنفذي حاس

واالمتثــال ) ERC,2013(. أيضــًا مــن أجــل تقليــل 
ــوين  ــري القان ــي أو غ ــري األخالق ــلوك غ ــرص الس ف
ــيل:  ــا ي ــع م ــي وض ــييد ينبغ ــاء والتش ــة البن يف صناع
الذيــن  أولئــك  فــرض عقوبــات أشــد عــىل   )1
يتــم القبــض عليهــم يف أفعــال غــري أخالقيــة أو 
ــلوك  ــد الس ــة قواع ــد بمدون ــة، 2( التقي ــري قانوني غ
األخالقــي املهنــي، 3( زيــادة الرتكيــز عــىل املســؤولية 
ــن  ــد م ــود، 4( املزي ــح العق ــري من ــة يف معاي االجتامعي

.)Doran, 2004( التدريــب 

14. وضع اسرتاتيجية لألخالقيات

األخالقيــات  مدونــة  اعتــامد  مــن  للتأكــد 
مــن قبــل املوظفــني، حتتــاج كل رشكــة إىل بنــاء 
اســرتاتيجية أخالقيــة لتعزيــز وحتســني قــدرة الرشكــة 
ــة.  ــا األخالقي ــاكل، والقضاي ــع املش ــل م ــىل التعام ع
ــم  ــم القي ــون يف فه ــرتاتيجية يك ــذه االس ــور ه وحم
املهيمنــة لثقافــة الرشكــة، وســوف حتــدد هــذه القيــم 
ــرض  ــات. والغ ــرتاتيجية األخالقي ــاح اس ــدى نج م
ــة  ــة الرشك ــق ثقاف ــو تواف ــرتاتيجية ه ــذه االس ــن ه م
 )Frederick, 1986( مــع القيــم األساســية للمجتمــع
ــرار،  ــاذ الق ــه اخت ــة توجي ــادئ األخالقي ــزز املب . وتع
وصياغــة اخلطــط التــي تســاعد عــىل حتديــد التوجــه 
االســرتاتيجي. وبــدون املبــادئ األخالقيــة ال يمكــن 
تلــك  اســرتاتيجية دون إضافــة  تكــون هنــاك  أن 

.)Husted & Allen, 2000( العنــارص اإلضافيــة 

األخالقيــة  القيــم  ترتبــط  مــا  وعــادة 
ولكــن  وثيقــًا،  ارتباطــًا  القانونيــة  باملبــادئ 
االلتزامــات األخالقيــة تتجــاوز عــادة الواجبــات 
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القانــون  ينــص  احلــاالت  بعــض  ويف  القانونيــة، 
ــون،  ــق القان ــام أن تطبي ــي. ك ــلوك األخالق ــىل الس ع
أو سياســة األخالقيــات يكــون يف قانــون ونظــام                                   
األخالقيــات                                                                                                    ومدونــات  واللوائــح،  العمــل، 
)Hosmer & Kiewitz, 2005(. عــىل الرغم من أن القانون 

ــون  ــة، إال أن القان ــادئ األخالقي ــد املب ــا جيس ــًا م غالب
واألخــالق ليــس بينهــام مشــاركة شــاملة، فالقانون ال 
حيظــر العديــد مــن األفعــال التــي يمكــن إدانتهــا عــىل 
نطــاق واســع بأهنــا غــري أخالقيــة، والعكــس صحيــح 
أيضــًا. وحيظــر القانــون أيضــًا األعــامل التــي تعتربهــا 
ــذب، أو  ــل الك ــة، مث ــري أخالقي ــات غ ــض اجلامع بع
ــم  ــن معظ ــة، ولك ــت قانوني ــق ليس ــة صدي ــة ثق خيان
ــك  ــىل ذل ــال ع ــي، ومث ــري أخالق ــه غ ــاس يعتربون الن
جتــاوز الرسعــة القانونيــة، والكثــري مــن النــاس ليــس 
ــى  ــد األق ــاوز احل ــع جت ــي م ــازع أخالق ــم ن لدهي
ــن  ــرد تدوي ــن جم ــر م ــون أكث ــرب القان ــة. ويعت للرسع

.)Attfield, 2012( األخالقيــة  املعايــري 

15. اخلالصة 

ــا  ــواع القضاي ــل أن ــد وحتلي ــن حتدي ــح م يتض
ــاء والتشــييد، للحــاالت الدراســية  ــة يف البن األخالقي
ــري  ــات غ ــوات وممارس ــود هف ــة، وج )20( املدروس
أخالقيــة حدثــت بــني املهنيــني، والتــي صنفــت بــني 
ــبة  ــىل نس ــرت أع ــي ظه ــؤ، والت ــال والتواط االحتي
لالحتيــال يف تزويــر الوثائــق بنســبة )38%(، أمــا 
التواطــؤ فكانــت أعــىل نســبة يف التآمر بنســبة )%20(. 
كــام أظهــرت إحصائيــات البالغــات الــواردة للهيئــة 
الوطنيــة ملكافحــة الفســاد – نزاهــة - كثــرة البالغــات 

عــن الفســاد املــايل واإلداري، وكذلــك تــدين مســتوى 
اخلدمــات يف املشــاريع. وهــذا يــدل عــىل وجــود 
ــاء والتشــييد.  ــر ســلبي عــىل صناعــة البن ثغــرات وأث
إن األخالقيــات املهنيــة يف البنــاء والتشــييد مهمــة 
يف جتنــب اخلســائر، وأهــم خســارة يف هــذه الصناعــة 
ــا  ــة. وألن القضاي ــاب املصلح ــني أصح ــة ب ــي الثق ه
ــن أن  ــودة، يمك ــري املقص ــدة أو غ ــة املتعم األخالقي
ــت  ــواء بالوق ــاء س ــات البن ــل عملي ــىل مراح ــر ع تؤث
ــي  ــة ه ــا األخالقي ــإن القضاي ــة، ف ــودة والتكلف واجل
أهــم املشــاكل بالنســبة لصناعــة البنــاء والتشــييد. ويف 
ــاح  ــم لنج ــد األه ــرب البع ــات تعت ــني أن األخالقي ح
املــرشوع، ينبغــي عــىل مديــري املشــاريع ممارســة 
اإلنصــاف، واألمانــة والنزاهــة، والتــي هــي األســاس 

ــح.  ــرشوع ناج ــل كل م داخ

ــة،  ــري األخالقي ــات غ ــن املامرس ــف م للتخفي
بمدونــة  والتعريــف  اســرتاتيجية،  وضــع  ينبغــي 
ــز  ــني، والرتكي ــة املوظف ــز ثقاف ــات، وتعزي األخالقي
عــىل التدريــب املســتمر يف فهــم األخالقيــات املهنيــة، 
والقوانــني،  باألنظمــة،  والتعريــف  وحدوثهــا؛ 
والعقوبــات عنــد اإلدانــة بالقضايــا األخالقيــة، التــي 

ــة.  ــمى اجلريم ــت مس ــدرج حت تن

16. التوصيات 

 جيــب أن يكــون املهنيــون ســباقني يف منــع . 1
ــتهم، وأن  ــل مؤسس ــة داخ ــري األخالقي ــات غ املامرس
تشــجع املنظــامت املهنيــة تبنــي املبــادئ واملعايــري 

لقواعــد الســلوك األخالقــي.

التــي . 2 اجلرائــم  معــدالت  مراقبــة  ينبغــي   
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حتــدث بــني املهنيــني بشــكل روتينــي، وجيــب نرشهــا 
للمجتمــع للتخفيــف مــن القضايــا األخالقيــة. 

 جيــب الرتكيــز بشــكل أكــرب عــىل حتســني األداء . 3
ــاء والتشــييد، عــرب القوانــني  األخالقــي يف قطــاع البن
والتعليــم واهليئــات احلكوميــة واجلمعيــات العلميــة، 
ــىل  ــاعدهتم ع ــني ملس ــة للمهني ــج التوعي ــم برام وتقدي
التعامــل بفعاليــة مــع القضايــا األخالقيــة التــي تظهــر 

يف مشــاريع البنــاء والتشــييد.

ــاريع . 4 ــة يف مش ــرارات األخالقي ــرب دور الق  يعت
البنــاء والتشــييد مــن أهــم املراحــل التــي تعتمــد عــىل 
نجــاح املــرشوع، والتــي توجــب عــىل املهنيــني فهــم 

املشــكلة قبــل حدوثهــا. 

 جيــب اإلبــالغ عــن املخالفــات املشــبوهة . 5
دون خــوف للحــد مــن املامرســات غــري األخالقيــة، 
واحلصــول عــىل جــودة عاليــة يف صناعــة البنــاء 

والتشــييد. 

ــة . 6 ــات مضاعف ــاك عقوب ــون هن ــب أن يك  جي
ــًا  ــًا كافي ــون عقاب ــد تك ــي ق ــة الت ــجن والغرام بالس
ــة  ــف العقوب ــتقبل، وأن تضاع ــم يف املس ــردع اجلرائ ل

ــة.  ــري األخالقي ــات غ ــررت املامرس إذا تك

ــص . 7 ــحب الرتاخي ــني بس ــة املهني ــب معاقب  جي
ــول يف  ــة، والدخ ــة املهن ــن مزاول ــم م ــة، ومنعه املهني
ــررت  ــييد، إذا تك ــاء والتش ــاريع البن ــات مش مناقص

ــة.  ــري األخالقي ــات غ املامرس

املســتقبلية  الدراســات  جتــري  أن  جيــب 
ــرات  ــًا للثغ ــافًا معمق ــوع استكش ــذا املوض ــول ه ح

ــاء  ــة البن ــدث يف صناع ــي حت ــرى الت ــة األخ األخالقي
ــول  ــر حل ــل تطوي ــن أج ــني، م ــني املهني ــييد ب والتش
ويمكــن  األخالقيــة.  االهنيــارات  ملنــع  عمليــة 
أن تركــز األبحــاث املســتقبلية أيضــًا عــىل دمــج 
ــط  ــج وخط ــن برام ــة ضم ــة املهني ــات املامرس أخالقي
ــلوكيات  ــف الس ــط وتعري ــامرة والتخطي ــات الع كلي
غــري األخالقيــة التــي حتــدث بــني املهنيــني يف صناعــة 
ــن  ــوا قادري ــث يكون ــالب بحي ــييد للط ــاء والتش البن

ــة.  ــة الصحيح ــرارات األخالقي ــاذ الق ــىل اخت ع

7. املراجع 

English References:

Abdul-Rahman, Hamzah, Chen Wang, and 
Xiang Wen Yap. “How professional ethics 
impact construction quality: Perception and 
evidence in a fast-developing economy.” 
Scientific Research and Essays 5, no. 23 
)2010(: 3742-3749.

Abu Hassim, Aliza, Stephen L. Kajewski, and 
Bambang Trigunarsyah. “Factors contrib-
uting to ethical issues in project procurement 
planning: a case study in Malaysia.” In Pro-
ceedings of 2010 International Conference 
on Construction & Real Estate Management 
Volume 1, pp. 312-317. China Architecture 
and Building Press, )2010(.

Abu Hassim, Aliza, Stephen L. Kajewski, and 
Bambang Trigunarsyah. “The importance 
of project governance framework in project 
procurement planning.” Procedia Engineer-
ing 14 )2011(: 1929-1937.

Adnan, Hamimah, Norfashiha Hashim, Nora-
zian Mohd, and Norizan Ahmad. “Ethical 
issues in the construction industry: Contrac-
tor’s perspective.” Procedia-Social and Be-



عبد العزيز بن إبراهيم احلرايب؛ طارق بن حممد السليامن: حتديد القضايا األخالقية يف البناء والتشييد...232

havioral Sciences 35 )2012(: 719-727.
Appelbaum, David, and Sarah V. Lawton. “Eth-

ics and the Professions.” )1990(.
Arditi, David, and H. Murat Gunaydin. “To-

tal quality management in the construction 
process.” International Journal of Project 
Management 15, no. 4 )1997(: 235-243.
Association of Certified Fraud Examiners 
)ACFE(. “Report to the Nations on Occupa-
tional Fraud and Abuse: 2016 Global Fraud 
Study.” Association of Certified Fraud Ex-
aminers, )2016(.

Association of Certified Fraud Examiners 
(ACFE). “Report to the Nations on Occupa-
tional Fraud and Abuse: 2016 Global Fraud 
Study.” Association of Certified Fraud Ex-
aminers, )2016(.

Attfield, Robin. “Ethics: an overview.” Blooms-
bury Publishing, )2012(.

Black, Henry Campbell, Joseph R. Nolan, Mi-
chael J. Connolly, and Jacqueline M. 
Nolan-Haley. Black’s law dictionary: defi-
nitions of the terms and phrases of Ameri-
can and English jurisprudence, ancient and 
modern. St. Paul, MN: West Publishing 
Company, )1990(.

Doran, Dennis. “FMI/CMAA survey of Construc-
tion Industry Ethical practices.” Available 
)on–line(: www. cmaa. net. org cited 20th 
August )2003(.

Doran, D. “Ethical practices today: a survey of 
construction industry ethical practices.” 
.FMI/Construction Management Associ-
ation of America, Denver, United States. 
12L)2004(. 

Ethics Resource Center (ERC). “The National 
Business Ethics Survey of the U.S. Con-
struction Industry. “ Gauging Industry 
Practice & Identifying Ethics. Ethics Re-
source Center,USA. )2013(. http://mcakc.

org/wp-content/uploads/2013/07/Nation-
al-Business-Ethics-Survey-of-the-Construc-
tion-Industry.pdf

Fan, Linda C., and Paul W. Fox. “Exploring fac-
tors for ethical decision making: Views from 
construction professionals.” Journal of Pro-
fessional Issues in Engineering Education 
and Practice 135, no. 2 )2009(: 60-69.

Ferrell, O. C., Debbie Thorne LeClair, and Lin-
da Ferrell. “The federal sentencing guide-
lines for organizations: A framework for 
ethical compliance.” Journal of Business 
Ethics 17, no. 4 )1998(: 353-363.

Francis, Ronald, and Anona Armstrong. “Ethics 
as a risk management strategy: The Austra-
lian experience.” Journal of Business Ethics 
45, no. 4 )2003(: 375-385.

Frederick, William C. “Toward CSR3: Why eth-
ical analysis is indispensable and unavoid-
able in corporate affairs.” California man-
agement review 28, no. 2 )1986(: 126-141.

General Services Administration (GSA). “Pro-
curement Fraud Handbook. U.s.” General 
Service Administration, )GSA(, Office of 
Inspector General, Office of Audits. Decem-
ber 2012.

Gordon, Kathryn, and Maiko Miyake. “Business 
approaches to combating bribery: A study of 
codes of conduct.” Journal of Business Eth-
ics 34, no. 3-4 )2001(: 161-173.

Hamra, Wayne. “Bribery in international business 
transactions and the OECD convention: 
Benefits and limitations.” Business Eco-
nomics 35, no. 4 )2000(: 33-33.

Hosmer, LaRue Tone, and Christian Kiewitz. 
“Organizational justice: A behavioral sci-
ence concept with critical implications for 
business ethics and stakeholder theory.” 
Business Ethics Quarterly 15, no. 1 )2005(: 
67-91.

Husted, Bryan W., and David B. Allen. “Is it eth-
ical to use ethics as strategy?.” In Business 



233 جملة العامرة والتخطيط، م 31 )2(،  الرياض )2019م / 1440هـ (

Challenging Business Ethics: New Instru-
ments for Coping with Diversity in Interna-
tional Business, pp. 21-31. Springer, Dor-
drecht, )2000(.

Kale, Serdar, and David Arditi. “Competitive 
positioning in United States construction 
industry.” Journal of construction engineer-
ing and management 128, no. 3 )2002(: 238-
247.

Liao, Sam SC. “Enhancing ethics and the compet-
itive environment by accounting for conflict 
of interest in project procurement.” Leader-
ship and Management in Engineering13, no. 
2 )2013(: 86-95.

London, Kerry, Phoebe Everingham, and John 
Oliver. “Ethical behaviour in the construc-
tion procurement process.” Cooperative Re-
search Centre for Construction Innovation, 
Brisbane, QLD, Australia )2006(.

Man-Fong Ho, Christabel. “Ethics management 
for the construction industry: A review of 
ethical decision-making literature.” Engi-
neering, construction and architectural man-
agement 18, no. 5 )2011(: 516-537.

Mason, Jim. “Ethics in the construction indus-
try: the prospects for a single professional 
code.” International Journal of Law in the 
Built Environment 1, no. 3 )2009(: 194-204.

May, Dayne, Owen Wilson, and Martin Skit-
more. “Bid cutting: an empirical study of 
practice in South-East Queensland.” En-
gineering, Construction and Architectural 
Management 8, no. 4 )2001(: 250-256.

Mishra, Piyush, G. S. Dangayach, and M. L. 
Mittal. “An Ethical approach towards sus-
tainable project Success.” Procedia-Social 
and Behavioral Sciences 25 )2011(: 338-
344.

Nawaz, Tahir, and Amjad Ali Ikram. “Uneth-
ical practices in Pakistani construction in-
dustry.” European Journal of Business and 
Management 5, no. 4 )2013(: 188-204.

OECD, G. “OECD Global Forum on Competi-
tion.” Ninth Meeting 18-19 February. OECD 
Headquarters, Paris. )2010(.

O’Fallon, Michael J., and Kenneth D. Butter-
field. “A review of the empirical ethical 
decision-making literature: 1996–2003.” 
Journal of business ethics 59, no. 4 )2005(: 
375-413.

Perera, Salinda, Steven Davis, and Marton Ma-
rosszeky. “A two dimensional view of the 
supply chain on construction projects.” In 
Proceedings of the 17th Annual Conference 
of the Internafional Group for Lean Con-
strucfion, Taipei, pp. 15-17. )2009(.

Pichura, Alexander. “Project Management for Fa-
cility Constructions: A Guide for Engineers 
and Architects.” )2014(: 416-416.

Ray, Richard S., John Hornibrook, Martin Skit-
more, and Anna Zarkada-Fraser. “Ethics 
in tendering: a survey of Australian opinion 
and practice.” Construction Management & 
Economics 17, no. 2 )1999(: 139-153.

Robinson, Simon, Ross Dixon, Christopher 
Preece, and Krisen Moodley. “Engineer-
ing, business & professional ethics.” Rout-
ledge, )2007(.

Sharma, Navneet. “Competition and Public Pro-
curement. The Case of Health and Primary 
Education Sectors. Report Submitted to In-
dian Council for Social Sciences Research. 
Final Report September )2012(. http://circ.
in/pdf/Report_on_Competition_and_Pub-
lic_Procurement_2012.pdf

Tanzi, Vito. “Corruption around the world: Caus-
es, consequences, scope, and cures.” Staff 
Papers 45, no. 4 )1998(: 559-594.

Transparency International. Global Corrup-
tion Report, Special Focus, “corruption in 
construction and post-conflict reconstruc-
tion.” published by Pluto Press, 16 March 
)2005(. https://www.transparency.org/



عبد العزيز بن إبراهيم احلرايب؛ طارق بن حممد السليامن: حتديد القضايا األخالقية يف البناء والتشييد...234

whatwedo/publication/global_corruption_
report_2005_corruption_in_construction_
and_post_conflict

Tommelein, Iris D., and Glenn Ballard. “Coordi-
nating specialists.” Vol. 8. Technical Report 
No. 97, )1997(.

Vee, Charles, and CMartin Skitmore. “Profes-
sional ethics in the construction industry.” 
Engineering, Construction and Architectural 
Management 10, no. 2 )2003(: 117-127.

Wasserman, Barry, Patrick J. Sullivan, and 
Gregory Palermo. Ethics and the Practice 
of Architecture. John Wiley & Sons, )2000(.

Woodward, Richard. The organisation for eco-
nomic co-operation and development 
)OECD(. Routledge, )2009(.

Zarkada-Fraser, Anna, and Martin Skitmore. 
“Decisions with moral content: collusion.” 
Construction Management & Economics 18, 
no. 1 )2000(: 101-111.

Web References:

Business Dictionary (B.D.) “Professional ethics.” 
http://www.businessdictionary.com/defini-
tion/professional-ethics.html. 

GenieBelt. “Why is Construction so Prone to Cor-
ruption? “ )2017(.  https://geniebelt.com/
blog/construction-prone-corruption.  

World Economic Forum. Global Agenda Coun-
cils 2011-2012 Report “Anti-Corruption.” 
http://reports.weforum.org/global-agen-
da-council-2012/councils/anti corruption/?-
doing_wp_cron=1521028057.64772391319
27490234375.



235 جملة العامرة والتخطيط، م 31 )2(،  الرياض )2019م / 1440هـ (

Identification of Ethical Issues in Building Construction:

 A Case Study in Saudi Arabia

Abdulaziz Ibrahim Alhrabi                    Tarik Mohammed Alsoliman
Architectural Engineering Department, College of Engineering, Najran University, Saudi Arabia

alhrabi@qu.edu.sa                                        talsolman@ksu.edu.sa

Received 28/8/2018 ; accepted for publication 3/12/2018

Abstract. The problem of this research is the existence of unethical professional issues and practices in the 
construction industry. It is important to identify and understand those types of unethical issues and practices 
in order to avoid and prevent ethical lapses. The research methodology is based on previous studies on the 
ethics of building construction and on tracking the professional ethical issues that have occurred in building 
construction in Saudi Arabia during the past ten years.
The research included analyzing case studies that were tracked and collected from several sources. Twenty 
)20( major cases were reviewed in construction projects to identify relevant ethical issues in construction 
projects in Saudi Arabia. The results indicate that there are many different types of ethical issues that 
occurred in building construction, which were classified as fraud and collusion. Fraud in forging documents 
got the highest percentage )%38(, while the highest percentage of collusion was )%20( in conspiracy among 
professionals. These results indicate the need for more focus on improving ethical performance in the 
building construction sector through laws, education, government bodies and scientific societies
.
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