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Abstract

The size of global financial crisis in term of intensity and scope indicates that there
are a set of interconnected and interrelated causes for such severe crisis. The global financial
crisis lies in the failure of large banks and financial institutions in managing risks, poor
management of policies, regulations, and oversight, weak practices of governance of
institutions, weak and poor management of institutions at the level of economic
organizations or at the level of agencies of regulation and control, failure of market
mechanisms to balance between the size of monetary economy and physical economy (the
size of monetary economy exceeds the size of physical economy by ten times) because of
speculative, lack of trust in institutions and markets and management, defect in internal and
external audit, corruption and unethical conduct of credit classification agencies,
dominance of rich and capitalist businesses on global economy, in addition to some other
reasons related to the structure and fabric of capitalist systems itself, and the lack of public
governance. There are some strategies for dealing with the dimensions of the global
financial crisis: restore confidence in the financial system through rescuer and enhancement
of financial sectors in different countries of the world, make radical changes in the financial
system to reduce risk and prevent future crisis, governance of companies and financial
institutions, reform and restructure of institutions, and strategic management of risks at the
organizational level, restructure of economic capitalist, and public governance. In addition
to dealing with political and social effects of financial crisis. At the same time, some other
mechanisms are needed to facilitate and support implementing the above strategies in a
successful manner to improve organizational and institutional performance and helping in
leading social and economic development. Also, the study provides some important
implications and an agenda for future research.

ملخص البحث
. ومحاضر متفرغ في جامعة بيروت العربية، جمهورية مصر العربية، جامعة اإلسكندرية،)*(كلية التجارة

يكشففحجم ففزجا زملففيجادللعاففيجاع لدلاففي احللعاففيجملففثجماففاجاعك للففيج جاعوجففلجمجوففثج ففسدجرل سوففيجملففثجا ف لبج
ادلتداخليج جادلًتابجيجأدتجإىلجتفلقزجمدةجا زملفيجيفإجإخففلجمجاع وفسكجاعك فَتةج ادل ملفلتجادللعافيج جإدارةجادلسفل ج فس ج
إدارةجاعملال لتج اعقساودجاإلش الايج اع قلباي ج ض حجشللر يجاحلسك ي ج ض حج س جإدارةجادل مللت ج إخفلجمجآعافلتج
ضف جا فساجمج ت ففسزجادقتلففلدجاعوقففد ج لقففداملجاع قففيج جادل ملففلتج ا فساجم اإلدارة ج خلففيفج جأمة ففيجادل ا ففيج
اعداخلايج اخللر اي ج اعفمللدجاإلدار ج اج ةجا غوال ج ا قسيل جولىجادقتللد اع لدلإ جوال ةجولىجأ لبجتت لقجب وافيج
اعوةلمجاع أمسفل جمفملف ج ضف حجاحلسك في اع لملفي .دلفلجكلمفاجا زملفيجادللعافيجاع لدلافيجاحللعافيجملفثجاحل فزجاعك فَتجاعف جضف بج
أو ففلجمجادقتلففلدجاع ففلدلإ جلعم ف جيس ففدجوففددجملففثجاد فًتاتا التجاإلأففالمايجاعالزمل ففيجعلت لملففيفجمل ف جأب ففلدجا زملففي.ج أب ف زج
اد ًتاتا التجاعيتجؽلكثجا تسداملهلجعلس ججملثجا زمليجيإجا ًتاتا التجإولدةجاع قيج جاعوةلمجادلفل جملفثجخفالنجإمقفلذج
ت زيف ففزجاعقجلوف ففلتجادللعاف ففيج جسلتلف ففحجد نجاع ف ففل ج إ ف ف ا جت ف ففديالتج سي ي ف ففيج جاعوة ف ففلمجادل ف ففل ج مسك ف ففيجاعش ف فكلتج
ادل مللتجادللعاي ج إأفالحج جإوفلدةجبوفل جادل ملفلتج اإلدارةجاإل فًتاتا ايجعل سفل جولفىجململفتسملجادلوة فلت ج إوفلدةج
ياكلففيجملوةسملففيجادقتلففلدجاع أمسففل جبسض ف جاحلففل ج احلسك ففيجاع لملففيجولففىجململففتسملجاعد عففي جوففال ةجولففىجأعلاففيج ض ف رةج
فالح.جك فلجأشفلرتجاعدرا فيجإىلج
اعت لمليفجمل جاآلثلرجاعولمجيجوثجا زمليجادللعايجاع لدلايجملثجأ يفجاعت كُتجد ًتاتا التجاإلأ ج
ب ضجادل لملُتجاذللمليج أ ودةجاع حسثجادلملتق لاي.
 -1مقدمة

ملف ف جادقتل ففلدجاع ففلدلإجول ففإجمل ففدارجاع ق ففسدجاع الث ففيجا خ ففَتةجمل سو ففيجمل ففثجا م ففداثجاحل ففيج ا زمل ففلتجادللعا ففيج
ادقتللدييجمل يفجا زمليجادللعافيج جتشفالإج جاعملف اولت ج ارافلرجاع سرأفلتجاع لدلافيج جأكتفسب ج1987ج ا زملفيجاآل فاسييج

ولمج 1997ج ادلكملاكايجولمج 1994ج ا زمليجادللعايجاع ايجوفلمج 1998ج اعربازيلافيجوفلمج 1999ج ا ر وتاوافيجوفلمج
 2001جمثجادرالرجادلل جعشكلتجمل يفجام مل ج رعفدكزج جاعسديفلتجادلتحفدةجوفلمج.2001ج عقفدجكلمفاجيف ألجا زملفلتج
مففلدةج جتهثَتيففلج ام كل ففلبل جولففىج ف ايفجادل ففلنجارففلرج ف جاعملففهزج جش فكيجام ف ملجملففثج85جد درجأمل يكففإجإىلج35ج
واجملثجاعد در.ج بفدأتجتتحف كجب فضجا ف اىجولفىجادلملفتسملجاجزافإجإل ف ا جب فضجاإلأفالملتجاجزاافيجج جبوافيج ج
يالك ففيفجادل مل ففلت جإدجأملجيف ف ألجاعتحك ففلتج ففل تجملت ففهخ ةج ففدا.جول ففىج ف ف ايفجادل ففلن ج ف ف كجادلمل ففلعلسملج جاعسدي ففلتج
ادلتحففدةجعل جلع ففيجةسك ففيجادل ملففلتجملوف جلففًتةج سيلففي ج عقففدجبلففرتجوففددجادلش ف ولتجادلقًتمففيجملففثجق ففيفجادلملففلعلُتجحلسك ففيج
اعشفكلتج88جملشف عج فويج 2000ج تجفسرجيف اجاع فددجعالف ج427ج فويج 2003جك فلجتجفسرجوفددجادلشف ولتجاعفيتج
ق ففدملاجبش ففهملجتل ففسياجادلمل ففلعلُتجول ففىجملكلل ففمتج مف فسالزجاعتوفاف ف يُتجمل ففثج4جملشف فج ولتجو ففلمج 2006جإىلج39جو ففلمج
 2007جمثجإىلج67جوففلمج2008ج).(Nathanl and Craythorn, 2008جولففىج ف ايفجادل ففلنجيتسق ف جأملج
تكسملجي ألجاعق ليلج غَتيفلجملفثجوولأف ج ملكسمفلتجمسك فيجاعشفكلتجزلفسرجايت فلمجاعكفسصل سجا مل يكفإج جاعملفويجاحللعافيج
عكإجيلدرجهبلجقلمسملجلادرا .جبلإلضلليجإىلجذعف جقفلمجملكتف جاعتحقاقفلتجا مل يكافيجاعفادراعافيجبففت ج قاقفلتج جأك ف ج

ملففثج500جملعففيجملففثجم ففلدتجادمتاففلنجبلدل ملففلتجمل ففلج جذع ف ج38جملففثجادل ملففلتجاعك ففَتةجادل ت ج ففيجبل زملففيجادللعا ففيج
ادقتللدييجا مل يكاي.ج ج
ملف جذع ف ج جيففس جوففل جادلففلنج ا و ففلنجاع وليففيجاعكللاففيجعلفففلراتجاإلم ف ارجاعففيتجأ لقتهففلجي ف ألجا ف اىجعففتال ج
يف ألجا زملفلت ج قف جادرافلرجادلفل ج جاع بف جا خفَتجملفثجوفلمج2008ج اعف جولفحجبلع ديفدجملفثجاعكالمفلتجادقتلفلدييج
ادللعايج سنجإىلجأزمليجاقتللديي.ج يشَتج لايفجب ضجي ألجا زمللتجأملجاعففلرجمجبفُتجا زملفيجاحللعافيج ا زملفلتجاعملفلبقيجمل فيفج
أزمليج وسبجش جمجآ الجولمجج1997ج جبلع غزجملثجضسلمليجم هفلج تهثَتيفلجولفىجد نجشف جمجآ فال إدجأرفلج جتتحفسنج
إىلجأزملففيجولدلا ففيجمل ففثجما ففاجاعك لل ففيج اعوج ففلجمج ر ففلجكلم ففاجتوش ففهج جادقتل ففلديلتجاعتلب فيجاع ففيتجتت ففهث جبلدقتل ففلدجاع ففلدلإج
عاملفاجبلدقتلفلديلتجادلكزيفيجاعفيتجتف ث ج ادقتلفلدجاع فلدلإجأك ف جشلفلجتتفهث جبف ج .)Nanto, 2009ج جعقفدجكشففاج
ا زمليجادللعايجاع لدلايجأملجاعسديلتجادلتحدةجمللزاعفاجادلكفزجاع ااملفإج جاع فل جلل زملفلتجادللعافيجاعفيتجمفدثاج جشف جمجآ فال ج
جأزملففيجاع وففسكجاعالبلماففيج جأزملففيجادلديسماففيج جد نجأمل يكففلجاعالتاواففيجؽلكففثجأملج ففدثجبففد ملجأثففلرجخجففَتةجولففىجبقاففيجا مة ففيج
ادللعاففيجاع لدلاففيجأملففلجماو ففلج ففدثجأزملففيج جاعسديففلتجادلتحففدة جلعرففلجب ف جمل هففلجكففيفجد نجاع ففل ج جاعمل ف جأملجاعسديففلتج
ادلتحدةجيإجضلملثجأ ل إجعلوةفلمجادلفل جاع فلدلإج و لتهفلجيفإجأداةجرااملفايجعلت فلدنج جتملفليزجبلفسرةجك فَتةج جرأسجادلفلنج
ادلوتش جمسنجاع ل ج .)Nanto, 2009جوال ةجولىج وسدلي ول جادللنج ا و لن ج ادوت لد ادلت لدن بُت اقتللديلت
اعت فلرة اخللر افيج تكوسعس افلجادل لسملفلتجاعفيتج فلودتجولفىجاتملفلعجم فزجاعتفدا نج جملوفل قجوديفدةجملفثج

اع فل بملف
اع ل .ج ج
ج ت ففَتجيف ف ألجا زمل ففيجاع ففس يجاحل ففزج جاعوج ففلجمجاع دي ففدجمل ففثجاعتمل ففلؤدتجم ففسنجادل شف ف اتجاعداع ففيجول ففىجا زمل ففيج
أ ف لهبلج اآلثفلرجادلًتت فيجولاهفل ج ا فًتاتا التجاإلأفالحجادلج مفيجعلسف ججملفثجا زملفي ج اإل فًتاتا التجادلهملسعفيجعت وف ج
مفد ثهلجململفتق ال جوفال ةجولفىجاآلعافلتج ا ف جاعالزملفيجعسضف جتلف جاد فًتاتا التجملسضف جاعتوفاف جاعف لفإ ج جادل ففلملُتج
اعففيتجتج مهففلجا زملففيجولففىجا مة ففيجادقتلففلدييج جادللعاففيج جاإلداريففي جوففال ةجولففىجام كل ففلتجي ف ألجا زملففيجولففىجرل ففيفج
ا ض ففلعجاعملال ففايج جاد ت لوا ففيج جا ملوا ففيج جاع ففل ج غَتي ففلجمل ففثجاعتمل ففلؤدت.ج يق ففدمجيف ف اجاع ح ففاجو ض ففلج ل ففاالج
لبجا زمليج ا ًتاتا التجاعت لمليفجمل جا

لبجاع اقيجعألزمليج جضس جمللجيسجملج حجعلس ججملثجا زملي .ج

عقفدجبلفاجمل شف اتجو فقجا زملفيجادللعافيجاع لدلافيج جأك ف جأفسريلج جادطلففلضجاحلفلدجدل شف اتجاع سرأفيجاع لدلافيجبوملف جج
ك َتةج دا جللقدجاطلفضجمل ش جدا ج سمزجبفهك جملفثج%45ج مل شف ج فتلمدردجامفدجبفسردج)S&P(Standard & Poor'sج
بومل يجاكربجملقلرميجمللج ألاجإعا جي ألجادل ش اتجولمج.2007ج امملح جي اجادطلفلضجإىلجمجا جإضلفل جاع فل جلقفدجاطلف فاج
اع سرأففلتجاع باففيجبففهك جملففثج %60جولففىج ف ايفجادل ففلنجاطلفففضجمل ش ف جاع سرأففيجادلل ف ييجة فسا ج%70جملقلرمففيجملففلج أففيفجإعا ف ج
ادل ش جولمج 2007ج ىفجادمللرتجاع بايجادلتحدةجاطلف اجمل ش اتجاع سرأيجبوحسج %72ج ج ج لجويجو لملجمفسا ج%28ج
يك اجبلعومل يجع قايجاع سرألتج جمل ةزجد نجاع ل جمة اجعلتشلب ج اعًتاب جبُتجادل مللتجادللعايج اد فت لرييجمفسنجاع فل .ج ج

إمجلدجلقدجاع ل جأك جملفثج40ج%جملفثجث تف .)Nanto, 2009جك فلجامتقفيفجادرافلرجاعك فَتج جأ فساجمجا فهزجإىلجأ فساجمج
اعملل ج جاع الت.ج ج
كلمففاجاع دايففيجاعف لاففيجذلف ألجا زملففيج جقجففلعجاع قففلراتج جاعسديففلتجادلتحففدة جماففاجزادجاعجلف جولففىجشف ا جاع قففلراتج
بلوت لريففلج ففل يجمل ففلربيج جلففيفج ففهسعيجاحللففسنجولففىجادات ففلملجملقلرمففيجبلف سبيجاحللففسنجولا ف ج جرلففلدتجاد ففت لرجا خ ف ملج
اعزراوايج اعلولوايجاعيتج ملثجملفثجادقتلفلدجاحلقاقفى ج بلعلفاجاع وفسكج جملفو جاعتملفهاالتجعل قًتضفُتجد ملجتفسل جشف طجادلفال ةج
ادللعاي.ج ل لاجاع وسكجذع جبمل جزيلدةجمدةجادلوللمليج بدال ج قاقجملكل جك َتةج جليفجتولملإج لذبايجاع اججاعف جشفهدألج
قجففلعجاع قففلرات جوففال ةجولففىججقففسةجاعففد درجك لففيجرااملففايجعلتمل ف جسيلتجاعد عاففيج ففاج بلجولففىجضلففسج%70جملففثجادل ففلملالتجب ففدج
خ ججمل ةزجد نجاع ل جوثجقلودةجاع ي .ج يسجمللج يفجاعفسااضجادللعايجتتدلقجملثجاع ل جأمج جإىلجاعسديلتجادلتحفدةجشلفلجأدملج
إىلجلف فسااضجمللعا ففيجع ففدملجادلل ففلرىجا مل يكا ففي أبسجول ففى ج.)2008جك ففلجأملجقف ف اراتجخف ففضج ف ف جاعفلا ففدةجول ففىجاإلقف ف اضج ج
اعسديلتجادلتحدةجأدملجإىلجاعتمللييفج جملو جاعقف ضجاع قلريفيجذاتجاعتلفواحجادات فلنجادلفوسفض.ج ختجفىجم فزجاعقف ضجاعفيتج
ملوحتهلجاع وسكج ادل مللتجادللعايجا مل يكايجمللجعديهلجملثجادماتل التجاعوقدييجاع رييجعلسلل جبلعتزامللبفل.ج متا فيجعف ع جقلملفاج
اع وسكجب ل جأ لرجاعفلادةجولىجاعق ضجعت سيضجملعيجادلسل جاعيتج ألاجإعاهلجمتا يجملو جق ضجدلش ولتجتسا ف جملشفلكيفج
جاعملداد.ج جمل جت ا جاعو فسجادقتلفلد ج جاعسديفلتجادلتحفدةجت ا فاجأ ف لرجاع قفلراتج تسقفحجادلقًتضفسملجوفثج فدادجديفسرزج
عل وسك.ج جولمج2007جاطلف اجقا يجاع قلراتجبلسرةجغَتجململ سقي ج جي دجا ل ادجقلدريثجولفىج فدادجاعتزاملفلبزجادللعافيجبفلألج
اع وسكجمىتجب دجبا جاع قلراتجادل يسمي.ج بدأتجب جأ لرجأ هزجاع وسكجاع قلرييج جاع سرأي ج أولواجب ضجاعشكلتجاع قلرييج
إلال هل.ج متا يجع ع جي جاجبشدةجأ لرجا هزجعاسجلق ج جقجلعجاع قفلرات ج عكفثج جسلتلفحجاعقجلوفلتجادقتلفلديي.ج
مللزاعاجللي ةجإلالسجاع وسكجا مل يكايجململت ةجمىتجاع ب جا نجملثجولمج.2010ج

ت قففاجا زملففيجادللعاففيجبف ففيفج سذلففلجإىلجأزملففيجاقتلففلدييج لعففاجادقتلففلدجاحلقاق ففإجبف ففيفجاعت ففل جادقتلففلد ج
اعكمللدج اطلفلضجاعسارداتجاع جبدأجيةه ج جوددجملثجادقتللديلتجاعك فَتةجمل فيفجاعسديفلتجادلتحفدةج ب يجلمافلج أدللمافل ج
مللجع ع جملثجام كل لتجولىجاعد نجادللدرةجعتل جاع لدامل جمااجتتقلصجاعجلقفلتجاإلمتل افيج جاعفد نجادللفدرةج يفسج
ملففلجأدملجإىلجزيففلدةجمل ففددتجاع جلعففيج اطلفففلضجدخففسنجا لف ادج جتلف جاعففد ن.جولففىج ف ايفجادل ففلنجاطلفففضجم ففزجاعت ففلرةج
اعد جعايجبومل يج%11جك لجاطلفضجاعولتججاحمللفىجادمجفلىلجبوملف يج %2.5جللعسديفلتجادلتحفدةجاعفيتجايتفزجاقتلفلديلجب وفحج
إبففلملجي ف ألجا زملففيجيففإجأكففربجململففتسردج جاع ففل .جأأ ف جادقتلففلدجا مل يكففإجي ففلنجملففثجو فزاجبلريففلج و ففزج جادلازاماففيج
ت ففسزج جادلديسماففيجاحلكسملاففيج غَتيففلجمل ففيفجزيففلدةجممل ف يجاع ففل لُتجوففثجاع ففيف.ج يك ف ا جبففداج اضففحلجآثففلرجا زملففيجولففىج
اع ديدجملثجادل ش اتجملفلج جذعف جزيفلدةجمل فددتجاعفقف ج اعًتا ف جوفثجم يفيجاعت فلرةج ادبفلألجضلفسجاحل ليفي ج غَتيفل.جك فلج
يتسقف جأملجتلففيفجمملف يجاع جلعففيج جاعففد نجادلتقدملففيجخففالنجاع ففلمج2010جبوحففسج%10ج جج.)OECD,2009جج ولففىج
ادلمل ففتسملجاع ف حجق ففدرجم ففزجاخلمل ففلا ج جاد ففت لراتجاع با ففيج جاخل ففلرججبوح ففسج2.5جت يلا ففسملجد در ملوت ففدملجادقتل ففلدج
اع ف ح ج.)2009ج ولفىجادلملفتسملجاع ف حججيقفدرجت ا ف جلف صجاعتسلففحج جاعقجفلعجادللف ج جاد فت لر جبوملف يج%19ج

بمل ف جا زمل ففيجادللعا ففيجاع لدلا ففي جبلإلض ففلليجإىلجاطلف ففلضجاع لع ففيجاع با ففيجاعسال ففدةجإىلجد نجاخلل ففاجج ملوة ففيجاع ففيفجاع با ففي ج
.)2009ج جمللف ج ففسىجت ف ث جا زملففيج جاعقجلوففلتجاعففيتجذلففلجأففليجبلع ففل جاخلففلر إجمل ففيفجقجففلعجاعملففالمي ج جإي ف اداتج
قولةجاعملسيس ج سيالتجادللف يُتجاع فلمللُتجبلخلفلرجج أوفدادجاع فل لُتجاع لافديثجإىلجمللف جملفثجد نجاخللفاججاع ف حج جغَتيفلج
ملثجاعد نجاعيتجمت يفج سجمجعل يفجبلعومل يجذلز.ج ج
عقدجأ ضحاجا زمليجادللعايجاع لدلايجأملجيولكجأخفلقلج جإدارةجاعملال لتج اعقساوفدج اإل ف ا اتجاعالزملفيجعلت لملفيفج
مل ف جادلسففل جاجديففدة ج وففدمجقففدرةجاعففد نجولففىجاعت لملففيفجمل ف جا زملففيجادللعاففي ج ب ف جاعففد نج جإدراكجادلشففلكيفجاعجلراففيج ج
اعوةفلمجادلففل ج ضف حج ففس جادل ففليَتجاعففيتجتملففتودجإعاهففلجاع وففسكج ادل ملففلت ج ادلتقففلدجإىلجاعشفففللايج جاعتقاففاز ج ادلتقففلرج
إىلجمل ليَتج اضحيج مدي يجعل قلبفي ج اعقلفسرج جشللر فلتجإدارةجادلسفل ج وفدمجاتملفلجمجاعقساوفدج اإل ف ا اتجبفُتجاعفد نج
احلل فيجإىلجقساوفدج ديفدة .)Nanto, 2009جك فلجأعقفاجا زملفيجاع ديفدجملفثجا فلليجمفسنجد رج ل لعافيجادل ملفلتج
اعد عاففيج اعملففلجلتجاعوقديففيج احلكسملففلت ج ش فكلتجاعتلففواحجادات ففلن ج اع وففسكج ادل ملففلتجادللعاففي ج ش فكلتجا راجمج
ادللعاي ج غَتيل.جج ج
تكزجاد ًتاتا التجادللعايج اعوقدييجادلج ميجعلس ججملفثجا زملفيجولفىج يف جاعجلف جاعف فلنج فافزجادقتلفلدج
ملففثجخففالنجبف املججاعففدوزج جاإلمفففلجمجاع ففلمج اعففديثجاع ففلم ج ختفففاضجاع ف اا ج جتقلففاصجأ ف لرجاعفلاففدةججعل ملففلودةجولففىج
خلقجاعسللاحج احلدجملفثجاع جلعفيج اعكفسدجادقتلفلد جولفىج ف ايفجادل فلنجضفساجاإلدارةجا مل يكافيج جوهفدجبفسشجمللفلتج
ادللاففلراتجملففثجاعففد درات.ج جاحلقاقففيجأملجملففلجقلملففاجبف جإدارةجبففسشج اعكففسصل سجا مل يكففإج جيف ألجاعفففًتةجملففثجإمفففلجمجحل ليففيج
اع وففسكج جاعقففدرةجولففىجاعسلففل جبلدلديسماففيجلشففيفج ج قففحجاعوزيففحجادقتلففلد جماففاجقلملففاجاع ديففدجملففثجادل ملففلتجادللعاففيج
اع ااملايجبلدخلرج ز جك َتجملثجي ألجا ملسانجاعملفلاليج ا فتسدملاجيف اجاعت سيفيفج جا فت ارج ال فلبلجاخللأفيجبلد فتاال ج
ولىجاع وسكج جدل جمل ت لتجولعايجعلتوفا يُت.ج جبدأتجتتللودجا أفساتجاعفيتجتوفلدملجب ف رةجتس اف جخجف جاإلمقفلذجضلفسج
خدملففيجامتال ففلتجاعوففلسج جايت ففلتج عاملففاجفليففيجادل ملففلتجاعفلشففليج جادل لر ففلتجاعملففالي.ج بففدأتجإدارةجأ بلملففلج
بتوفاف جخجففيجإمقففلذجملقففدارج787جبلاففسملجد در جإدجأملجخف ججادقتلففلدجا مل يكففإج جادقتلففلدجاع ففلدلإجملففثجا زملففيجاع ايوففيج
عثجتكسملج هلي جذع جأملجادلديسمايجاعف دييجا مل يكايجادل ت جيجبل زمليجبللاج6.6جت يلاسملجد در جوال ةجولفىجأرفلج لعفاج
ادقتلففلدجاحلقاقففإجك ففلجأ ففلفول ج عقففدجأشففلرتجاع المففلتجاعلففلدرةجوففثجبو ف جاعتملففسيلتجاعد عاففيجإىلجأملجادلديسماففيجاع لملففيج
مل يكلجبللاج جولمج2008جمل لرتج8.9جت يلافسملجد درج يفسجملفلجيشفكيفج%64جملفثجاعوفلتججاحمللفإجاإلمجلعف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فإ جك فلج
بل ف ف ف ف ف ف ف فرتجو ففزجادلازاماففيجوففلمج2008جمل لففرتج420جمللاففلرجد درج .)BIS statistics, 2009ج بلدل ففيفجاختف تجاعففد نج
ا ر باففيج جا ففاسييجإ ف ا اتجملشففلهبيج ض ف اجخججففلجول لففيجإلمقففلذجاقتلففلديلبلج جبو ف جاع ف يلبجدلففلجيففسجأ ففس .ج
يسض جاجد نجرقزج )1جخج جادتقلدجاعيتجأولواجووهلجاحلكسمللتجعلت لمليفجمل جا زمليجادللعايجاع لدلاي .ج
جدوؿ رقم ( )1خطط االتقاد التي أعلنت عنها الحكومات

الدولة

القيمة بالبليوف
دوالر أمريكي

الدولة

القيمة بالبليوف
دوالر أمريكي

الدولة

القيمة بالبليوف دوالر
أمريكي

أمل يكل ج

 787.00ج

ل مملل ج

 33.00ج

إ ااايف ج

 5.40ج

كوداج ج

 32.00ج

ايجلعال ج

 52.00ج

سيمل ا ج

 0.59ج

 108.00ج

ماسزعودا ج

 7.50ج

اعملسيد ج

 2.70ج

اد لدجا رح ج

 39.00ج

بل اكل ج

 2.60ج

اعًت يج ج

 2.88ج

أدللمال ج

 65.00ج

أ لمال ج

 14.3ج

ر ال ج

 20,00ج

ادل لكيجادلتحدة ج

 29.60ج

اعربتللن ج

 2.89ج

ملل ج

 8.51ج

اعلُت ج

 586.00ج

لاتولمج ج

 6.00ج

تليالمد ج

 3.35ج

اعالبلمل ج

 250.00ج

امد ماملال ج

 6.32ج

كسريلجاجوسباي ج

 52.51ج

اعفل ُت ج

 7.01ج

ادلكملا

ج

ولللسرة ج
مللعازيل ج

 13.70ج
 1.93ج

اذلود ج

 4.00ج

تليسامل ج

 15.60ج

َتدمكل ج

 0.14ج

ا ًتاعال ج

 35.2ج

اعربازييف ج

 5.00ج

ا ر وتُت ج

 3.80ج

المصدرNanto, 2009 :

ملففثجاجففدي جبلعف ك جأملجيف ألجاخلجف جشلتففدةجع ففدةج ففوساتج عففثجتوفففقجمففلد.جوففال ةجولففىجذعف جا ففتسدملاجاع ديففدجملففثج
اع ففد نجب ففضجاعملال ففلتجادقتل ففلدييجمل ففيفجختف ففاضج ف ف جاعفلا ففدةجإىلجمل ففلجيقف ف بجمل ففثجأ ففف جإدجإملجذعف ف ج جي ففو ج جإمق ففلذج
اع سرأففلتج ك ففلجمففدثج جاعالبففلمل) ج مللزاعففاجا زملففيجقلا ففيج كففاجبملف ويجملففثجاع قففلراتجإىلجاع وففسكجإىلجشفكلتجاعتففهملُتجإىلج
أفولويجاعملفالراتج اعجفلا اتج غَتيفلجمل فيفجشفكيجاعتفهملُت ا مل يكافيجاعد عافي  AIGبوفسكجغغسعفدمللملج فلشغج غعا فلملجبف ذرزغج
غملَتييفجعاوشغج ادلل ى ادلكز جاإلصللاز .ج مللزانجيولكجتزايدج جوددجاع وسكجا مل يكايجاعيتجت لثجإلال هل.

أملففلجاي سوففيجاع لماففيجملففثجاإل فًتاتا التجلًتكففزجولففىجإأففالحجا مة ففيجادللعاففيج ادقتلففلدييجاع لدلاففيج أمة ففيجاع قلبففيج
اع ج اإلمكلمج توةاحجادلللرىجملثجا أسنجاعملفلملي ج اإلدارةجاجافدةجعل سفل ج مسك فيجاع وفسكج ادل ملفلتجدلوف ج
مف ففد ثجأزملف ففلتجململف ففتق لاي.ج تتملف ففزجاد ف فًتابالتجادلج مف ففيجبهرف ففلجرلت ف فزأةج جتت لملف ففيفجمل ف ف جا و ف ف اضجادلت لف ففيج جاراف ففلرج
ادل مللتج اع سرألتج اآلثلرجادقتللدييجعألزمليجمل يفجاعكمللد ج ع اجيوفلكجمل فيجي سوفيجملفثجاد فًتاتا التجادلتكلمللفيج
علت لملففيفجملف ج ف رجا زملففي.ج بملف جولدلاففيجا زملففي جغلف جأملجتكففسملجاحللففسنجولدلاففي جخلأففيجأملجتففداوالتجا زملففيجأله ف تج
ودمجقدرةجاعد نجملوف دةجولىجاعت لمليفجمل هل ج ب جاعد نج جإدراكجادلشلكيفجاعجلرايجاعيتجتسا جاعوةلمجادلل .جج ج
 -2أهداؼ الدراسة

يهف ففدىجي ف ف اجاع ح ف فاجإىلجو ف ف ضج لاف ففيفج تشف ففساصجحملف ففدداتجا زمل ف ففيجادللعاف ففيجاع لدلاف ففيج اق ف فًتاحجرل سو ف ففيجمل ف ففثج
ا ًتاتا التجاعت لمليفجمل هل .ج

 -3منهج و طريقة البحث
اوت ف ففدتجاعدرا ف ففيجاحللعا ف ففيجول ف ففىجادل ف ففوهججاعسأ ف فففإج اعتحلال ف ففإج جاعت ف ف ف ىجول ف ففىجمل شف ف ف اتج أب ف ففلدجا زمل ف ففي ج
ا ًتاتا التجاعت لمليفجمل جأب لدجا زملي .ج

ج
جج
 -4األبعاد العميقة لزأزمة المالية العالمية

يكشففحجم ففزجا زملففيجادللعاففيجاع لدلاففي احللعاففيجملففثجماففاجاعك للففيج جاعوجففلجمجوففثج ففسدجرل سوففيجملففثجا ف لبج
ادلتداخليج جادلًتابجيجأدتجإىلجتفلقزجمدةجا زمليجيإجإخفلجمجاع وسكجاعك َتةج ادل مللتجادللعافيج جإدارةجادلسفل ج ضف حج
اعقساوفدجاإلشف الايج اع قلبافي جضف حجشللر فيجاحلسك فيج اإلدارةجاع شففادةج جادل ملفلت ج ضف حجاحلسك ففي اع لملفي ج ضف حج
ادل مل ففلتج فسا جول ففىجململ ففتسملجاعسم ففداتجادقتل ففلدييج اجه ففلتجاع قلبا ففي اعتوةا ا ففي ج لق ففداملجاع ق ففيج جادل مل ففلتج
ا ساجم اإلدارة ج اعفمللدجاإلدار ج اعت د جولىجادلساثاقججا خالقافيجملفثجق فيفجمل ملفلتجاعتلفواحجادات فلن ج فاج ةج
ا غوال ج ا قسيل جولىجادقتلفلد اع فلدلإ ج ت فسزجادقتلفلدجاعوقفد جب شف ةجأضف لىجادقتلفلدجادلفلد جبف فيفجادل فلربلتج
اع ففيتج ففاج تجول ففىجاعت ففلملالتج جا ف فساجمجب ففد ملجضف فساب .جو ففال ةجول ففىجأ ف ف لبجتت ل ففقجب ففلدلتلَتاتجادقتل ففلدييجول ففىج
ادلملتسملجاعكلإ .ج
 1-4ضعف آليات الحوكمة واإلدارة الرشيدة
أشفلرت درا فيج سمملفسملج زملفالؤأل ) (Johnson, et al, 2000إىلجأملجملتلفَتاتجمسك ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فيجادل ملف ف ف ف ف ف ف ف فلتج
تفسل جقفسة تفملفَتييجأكفربجعألزملفلتجملقلرمفيجملتلا ف ف ف ف ف ف ف ف ف اتجادقتلفلدجاعكلفإ.جك ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فلجكشففاجدرا فلتجأخف ملجأمل يشلشفيج
احلسك يجكلماجملثجأيزجادلتلَتاتجاعفيتجتملف اج جا زملفيجاآل فاسييجوفلمج .(Lee and Yeh, 2002).1997ججك فلج
أشفلرتجدرا فيجملفلرد سمساج )Mardjono, 2005جأملجارافلرجشفكيجامف ملجي ف جإىلجخلفيفجأمة فيجاحلسك فيجبلعشفكي.ج
احلسك ففيجبلعس ففلايفج اآلعاففلتجاعداخلاففيج
ت كففسجاحلسك ففيجكاففحجتتل ف ىجادل ملففلتجووففدمللجدجي اق هففلجامففد ج ت ف ت
اخللر افيجاعفيتجيفتزجملفثجخالذلفل إدارةجاعشفكيج اع قلبفيجولاهفل) .(OECD,1999تشفَتجاعدرا فلتجاعت ي افيج جرلفلنج
احلسك فيجإىلجب ففضجاعق فليلج اإلشففكلعالتجمل فيفجاطلفففلضجوفددج د رجا و ففل جادلملفتقلُتج جرللففسجاإلدارة ج وفدمجملالا ففيج
تكا يجأو ل جرللسجاإلدارة ج ملفلجإذاجكفلملجأو فل جرللفسجاإلدارةجململفلعلُتجأمجد ج تفهثَتجذعف جولفىج فسدجأف ليجأ جابفلألج
مل ُتج جرللعسجاإلدارةج د ريلج جخدمليجأ جاإلض ارجملللحلجادلمللعلُت ج ق فايجاعفلفيفججبفُتجرؤ فل جرلفلعسجاإلدارةج بفُتج
اع ؤ ففل جاعتوفا ف يُت.ججو فال ةجول ففىجإش ففكلعالتجأخ ف ملجمل ففيفجمل ففدملجا ففتقالعايجج ففلملجمل ا ففيج ت ففدقاقجاحلمل ففلبلت ج ج ففلملج
اعت ااوففلت ج جففلملجتق ي ف جادلكللففمت.ج إدارةجادلسففل ج ا زملففلتجولففىجادلملففتسملجاعتوةا ففإج عففاسجلق ف ججادلسففل جادللعاففي ج ج
ق ففليلجادل ا ففيج اعت ففدقاقجاع ففداخلإج ت اته ففلجاإلداري ففيج اعتوةا ا ففيجداخ ففيفجاعشف فكي ج خلر ا ففلجأمل ففلمجج ففلملجمل ا ففيج ت ففدقاقج
مملففلبلتجململففتقلي.جك ففلجأملجيوففلكجملشففلكيفجتت لففقجبلإلللففلحج فسا جوففثجاجسامف جادللعاففيجادلل س ففيجأ جاجسامف جغففَتجادللعاففيج
مل ففيفجق ففليلجرأسجادلففلنجاعفك ف ج رأسجادلففلنجاع ش ف ج ق ففليلجاحلسك ففيج غَتيففل.جولففىج ف ايفجادل ففلنجأشففلرتجدرا ففيجأركوففزج

زملفالؤألج )Erkens, Hung and Matos, 2009جإىلجأملجتكا فيج ياكفيفجرللفسجاإلدارةجيف ث جولفىجمفد ثجأزملفلتجمللعافيج
بلعشكلت.جج يت لىجغالبج ض حجشللر لتجاحلسك يجلا ل يلإ :ج ج
أ -اطلفلضجكفل ةجأو ل جرللسجاإلدارةج ودمجإدللملهزجبلدل لسمللتجاحلدي فيجوفث اعق فليلجادللعافيج اإلداريفيج جادقتلفلديي ج
ودمجمل لتهزجاعكلملليجبسا فلبزج ململف عالبزجوفال ةجولفىجإ فل ة اعملفلجيجادل وسمفيجذلفز جبفيفج لشفيفجرللفسجاإلدارةج
جاعقالمجبسلافيجاع قلبي ج تشف ا اإلدارةجاعتوفا يفيجولفىجاع حفاجوفثجأربفلحج ف ي يج إضفللايجملفثج را جاد فت لراتج
اخلج ة غَتجاآلملوي ج يسجمللجأدملجإىلجادوتدا جولىجمللكايجادلملت جيثج تفلقزجا زمليجادللعاي .ج
ب -لشيفجرللسجاإلدارةج جفلييجملللحلجادلمللعلُت يسجمللجمدثجمل الج جشكيجام ملجولمج .2001ج

ت -اج ةجاإلدارةجاعتوفا ييجولىجرللسجاإلدارةجملثجخفالنج لعفهفلجملف جرل سوفيجا و فل اعفداخلاُتجادلقف بُت ج ا تف ابج
رل سويجا و ل جاخللر اُتجادلفًتضجأرزجململتقلسمل ؽللر سملجاع قلبي .ج
ث -ففاج ةجاإلدارةجاعتوفا يففيجولففىجأأففسنجادل ملففلتج جا ففيف اعقلففَت ج يففسجملففلجيلففس جاإلدارةجاعتوفا يففيجولففىجاختففلذج

قف اراتجعتحقاففقجمللففلحلهلجاع اتاففيج ا ففيفجاعقلففَتجبففددجملففثجمللففلحلجادلملففلعلُتج جا ففيفجاعجسيففيف جولففىج ف ايفج
ادل فلن جات ف جأمف جخفالنجا زملففيجاع ففايجوففلمج1998أملجب فضجشفكلتجاع ففًت نجاع ففايجتقفسمجب اف جاع ففًت نجدلففدي يثج
ؽللكسملجشكلت بلرييجبهقيفجملثجأ لرجاعملسجم .ج
ج -ادمتهلزييججاإلدارييجManagerial opportunismج جت فدجاإلدارةجاعتوفا يفيجإىلج قافق مللفلحلهلجاخللأفي.ج

تشففَتجادمتهلزيففيجاإلداريففيجإىلجةففا اإلدارةجاعتوفا يففيجوففثجمللففلحلجخلأففيجملففثجخففالنجشللر ففيجاخلففداع ج يففسجملففلجؽلوف ج
فلفيجا فهز ملفثجت ةفازجثف ابز.جولفىج ف ايفجادل فلن جكلمفاجشفكيجامف ملجمتتلف ج3500جمل ملفيجل وافي ج اع ديفدج
ملث ي ألجادل مللتجاعف وايجكلملجيتزجإداربفلج املتالكهفلج زاافلجملفثجق فيفجادلفدي يثجاعتوفاف يُتجعشفكي امف مل ج ملفثجيوفلج
لهف جأف اعججادللففلحلجولففىجاعملففج ج عقففدجأدملجيف اجإىلجأفففقلتجمللففلت ادلاليففُتجملففثجاعففد دراتجملف جشفكيجامف ملج
مفملففهلج فسا جبشف ا جأأففسنجملففثجاعشفكيجأ جباف جأأففسن ذلففلج  )Wheelen and Hunger, 2006ج ملففثجيوففلجي ففلرج
اعتملفلؤنجوفثجملفدملجج د جادلفدي يثجاعتوفاف يُت لهيفجيتفل ضفسملجأ فسريزجملفثجأ فيفجاحللفسن ولفىجأمملفثجاعلففقلتج
عشكيجام ملجاعيتجقلملاجبتسلافهزج اعت لقدجمل هزج دلللحيجادلمللعلُت اع يثجؽلتلكفسملجاعشفكي ج عفاسجاحللفسنجولفىج
أمملففثجاعلفففقلتجعلش فكيجاعففيتجؽلتلكففسملجلاهففلجملففصجملففثجا ففهز ادوىجرللففسجاإلدارةأملجاعش ف جاكيجملففثجخففالنج
مللكاياعتوفا يُتجمس جعلشكيبلإل اع بلعت لقدات .ج
ح -متس ففاجا زملففيجادللعاففيجاع لدلاففيجوففثجض ف حجملوةسملففيجاحلسك ففيج جادل ملففلت ادللعاففيج وففدمجإداربففلجبج يقففيج اففدة ج

كشفاجا زمليجوثجودمجمللداقايجمللجتقدمل جمل مللتجاعتلواحجادات لن جلففإجوفلمج1997جقفدملاجمل ملفلتج
اعتلففواحجادات ففلنجتلففوافلتجدل ملففلتج جد نج وففسبجش ف جمجآ ففالجولففىجأرففلجمل ملففلتج اففدة إدجأملجي ف ألج
ادل ملفلتجارفلرت ج إبففلملجا زملفيجاحللعاففيجقفدملاجتقاا ففلتج افدةجدل ملففلت ج ملف ذعف جأولوففاجيف ألجادل ملففلتج

إلال ففهل ج يجف حجيف اجاعسضف ج ف ادج سي يففلجيت لففقجب ف رةجإوففلدةاعوة ج جملوةسملففيجادل ففليَتجاعففيتجت ت ففدجولاهففلجيف ألج
يجإىلجمسك يجي ألجادل ملفلتج جادلقفلمجا ن جذعف جأملج
ج
ادل مللتجقا لجتقدمل جملثجتقلري ج تلوافلت ج وثجاحلل
غالبجملوةسمليجاحلسك يجوثجو يفجتل جادل مللتجي فهلج ي د جإىلجتمكيفجاع قي لاهل .ج
خ -ل ايجادلمللعلُتجبشهملجم سرجاج ايجاع سملاي ج تكازيزجلق جولىجا ربلح .ج

د -ي فزملجاعك فَت ملجملفثجاحملللفُتجا زملفيجادللعافيجاع لدلافيجإىلجشللر فلت احلفسالزججادلكللفمتج ج Wall Streetجمافاج
فيتجأدتجإىلج
ج
يش ف جمةففلمجادلكللففمتج احل فسالزجولففىجادبففلرج ادل ايوففيجولففىجا راجمجادللعاففيجذاتجادلسففل جاع لعاففيج اعف
كسارث  Catastrophicبلعوملف يجعل ملفلتج ادقتلفلدجاع فلدلإ جبلإلضفلليجإىلجاعل فسضج وفدمجاإلللفلح وفثج
خ يجيجملكللمتجاعتوفا يُتج ودمجا العجادلمللعلُتجولاهل  .)e.g Dific, 2008ج
ذ -غافلبجاعشففللاي اإلللفلحجوفثجشللر فلتجإدارةجاعشفكلتج ادل ملفلت ج ي فدجيف اجاعملف جملفثجادلملف لتجاع ااملفاي
عألزملففي جماففاجت ففدتجادل ملففلتجادللعاففيجوففدمجاإلللففلحجوففثجم ففزجاطل ا هففلج تسر هففلج جأزملففي اع ف يثجاع قففلر .ج
للإللل ففلحج اعش فففللايجي ففإجمل ففثجملتجل ففلتجاعتوللمل ففايج جا ف فساجم.ج ي ففسجمل ففلجأدمل إىلجغا ففلبجاع ق ففيج جاع الم ففلتج
ادل لسمللتجاعيتجتقدملهلجادلازامايجاع سملايجعلشكلت جذع جأملجيولك اع ديفدجملفثجا أفسنجاعفيتجيجتقاا هفلجبفهكربجملفثج
م هلج اع ديدجملثجادعتزامللتجاعيتجله ت بهقيفجملثجقا تهفلجاحلقاقافي جبلإلضفلليجإىلجاعك فَتجملفثجادل لسملفلتجاعفيتجيج
إخفلؤيل.جج عقد كلملجاعمل جاع ااملإج جامتشفلرجا زملفيجيفسجاعفشفيفجادلوفتةزج جا مة فيجاع قلبافي اعتوةا افي.ج ولفىج
ملدملجاع ش يثجولمللجادللضايجتالشاجاعقساودجاعتوةا ايج اع قلبايجاعيت كلماجت يفجولىجا تق ارجا فساجم ج لهف تج
أد اتجمللعايج ديدةج غ اضجاعدولييجد ملجإيقلع مقاقإج) .(Robbin, 2009ج
 -2-4االنفصاـ بين االقتصاد المالي واالقتصاد المادي أو العيني.

أدملجاعتس ف جادلف ف طجغ ففَتجادلو ف ج جا فساجمجادللعا ففيجإىلجإأ ففدارجأمف فساعجملت ففددةجمل ففثجا أ ففسنجادللعا ففيجادلتوسو ففيج
خلأيجأأسنجادلديسمالتج أأ حاجمكيج جإيقلعجا ساجمجادللعايجملوفلليجمتلمللجو لجػلدثج جادقتللدجادلفلد جخلأفيج
ب ففدجاعتس ف ف جاعك ففَتجغ ففَتجادلو ف ف جاع ف ف جشف ففهدت جا ف فساجمج جو لا ففلتجتسري ففقجاع ف ف يثجاع ق ففلر ج Mortgage

Securitizationجبد اجملثجولمج 2001ج ملثجاجدي جبلعف ك جأملجو لافلتجاعتسريفقجبفدأتج جاعملف اوالتجملفثجاعقف ملج
ادللضإج عكوهلجكلماجتتزجلق جولىجاعق ضجاجادة.ج جت سزجادقتللدجاعوقد جب ش ةجأضف لىجادقتلفلدجادلفلد جبف فيفج
ادل لربلت ج جعقدجأشلرتجاإلملل اتجإىلجأملجقا يجادلشتقلتجادللعايجاع لدلافيج664جت يلافسملجد درجق فيفجا زملفيج جاعسقفاج
اع ف جبلففرتجلا ف جاعوففلتججاحمللففىجعففد نجاع ففل ج68جت يلاففسملجةمل ف جاع المففلتجاعلففلدرةجوففثجبو ف جاعتملففسيلتجاعد عاففيج شففلك ج
.)2009ج يشففَتجادقتلففلد جادل ف ىجمففلزمجاع ا ف ال ملجإىلجثالثففيجأ ف لبجعلتس ف ج جإأففدارجا أففسنجادللعاففيجيففإجزيففلدةج
م ففزجادلديسماففيجأ جملففلجيمل ف ىجاع ال ففيجادللعاففي ج يففإجعاملففاجرل ف دجملففديسمالتجل ديففيج إظلففلجتهخ ف جش ففكيفجملففديسمالتجقلبلففيج
علتففدا نج جا فساجمجادللعاففي.ج اعمل ف جاع ففلنجيففسجتكاففزجاإلق ف اضجولففىجقجففلعجأ جقجلوففلتجقلالففيجمل ففيفججاع ف يثجاع قففلر .ج

للع قلراتج جأمل يكلجيإجأكربجمللدرجعإلق اضج ادقًتاض.جللع قلرجاعسامفدجي جفإجمللعكف جاحلفقج جادقفًتاضجملفثجاع وف ج
عكففثجاع وف جي اففدجا ففتسدامجمفففسجاع قففلرجضف ثجزلفةففيجأكففرب جماففاجيلففدرجولففىجأ ل ف ج فوداتجيلف جدلففثجيشفًتيهلج
مقسجمجمللعايج جأسرةجل ادجمل اويج لقلجدلملتسملج سدةجادلديسماي ج ي ألجيفإجادلشفتقلتجادللعافي.جللدلشفتقلتجادللعافيجو فلرةجوفثج
وق ففسدجتشففتقجقا تهففلجمل ففثجقا ففيجا أ ففسنجاعقلا ففيجمل ففلج جذع ف جاع ففالتج أ ف لرجاعفلا ففدةج ا ففهزج اعمل ففوداتج اع ق ففسدج
تملففت جاع لاففيجةاففاجيسعففدجاع قففلرجملس ففلتجملتتلعاففيجملففثجاإلق ف اضجبهمسففل جادل ملففلتجادللعاففيج امففدةجب ففدجا خ ف مل.ج دج
تقتلف جغادلشففتقلتغجادللعاففيجولففىجيف ألجاعلففسرةجملففثجغاعتسريففقغجبعأففدارجملس ففلتجملففثجا أففسنجادللعاففيجبوففل جولففىجأأففيفجواففٍتج
امد جبيفجأرلجتهخ جأسراجأخ ملج خلأيجلا فلجيت لفقجبلعت لملفيفجملف جادلملفتق يف.جللعت لملفيفجادلفل جدجيقتلف جولفىجاعت لملفيفج ج
أأسنجواوايجملس سدةجبلعف يفج جاحللض جبيفجقدجيول ىجإىلجأأسنجزلت ليج سىجتس فدج جادلملفتق يف.ج يكف اجلفعملجيف ألج
ا د اتجتقسمجولىجإولدةجبا جاعق ضجاع قلرييج غَتيلجملفثجاعقف ضجمفىتجاع ديلفيجملوهفلج جأفسرةجأ راجمجمللعافيج يفتزجتفدا نج
ي ألجا راجمج ادل لربيجلاهلجبملهسعيج جا ساجم.جأمللجاعملف جاع لعفاجلهفسجمقفصجاع قلبفيجولفىجادل ملفلتجادللعافيجاعس فاجيج
ل ففالجوففثجمقففصجاع قلبففيجولففىجي ف ألجادلوت ففلتجادللعاففيجاجديففدة.ج ملففلجزادجملففثجمففدةجادلشففكليجأملجادلشففتقلتجادللعاففيجكففلملجيففتزج
تدا ذللجمل لش ةجبُتجاع وسكج ادل مللتجادللعايج عاسجملثجخالنج هيجثلع يجكلع سرأي جولفىج ف ايفجادل فلنجأولفثجبوف جعا فلملج
بف ازرزجإلال ف ج ف ججسلففل ىجملففثجمملففلبجقا ففيجاع قففسدجادلتدا عففيجوففربجاعكففل مًتجOver the counterج اعلفزاىل ج
.)2009ج يك ف اجزادتجممل ف يجاع ففديسملجاع ديل ففيج جملازاماففلتجاع و ففسكج ادلق ض ففُتجبل ففسرةجغففَتجمل قسع ففيجبمل ف جبا ف ج ش ف ا ج
اعديسملجاعسرقايجد ملجغجل جملثجادقتللدجاع اٍتج يسجمللجأدملجإىلجادرالرجادلل .جج ج
 3-4فقداف الثقة في األسواؽ والمؤسسات واإلدارة
عقدجكشفاجا زملفيجادللعافيجاع لدلافيجأملجوفل جادلفلنجلفسجمجاعفد نج جاحلكسملفلتج يفسجوفل جلسضفس جدج ك ف ج فلجيج
لسقا جعتوةا ج اع قلبيجولا ججػلك جرل سويجملفثجا وف اىج جاإلرشفلداتجاعد عافيج جعكوهفلج جمل ة هفلج سوافيج جتت فل ملج
مل هلجاعد نجبلسرةجبجاليجولفىجأف ادجاعقفسامُتجاحمللافي .)Nanto, 2009ج جمل فيفجيف ألجاحلفلدتجي فيفجاعوةفلمجادلفل ج
ا فتولداجإىلجاع قففيج اعسلفل جبلدل ايوففلتجادللعافي ج ت ففدجا زملفيجادللعاففيجمل لبففيجإمف ارجعل ملففت يثجاعف يثجعففديهزجثقفيجولعاففيجملف الج ج
اعتقا ففازجادات ففلنجعففأل راجمجادللعا ففيجمل ففثجق ففيفجش فكلتجاعتل ففواحجادات ففلنجاع ففيتجدل ففاجادلملففت يثجأ جب ففل م ملجادلق ففلمل يثجج
د ففت لرجمللففلتجاع اليففُتجملففثجاعففد دراتج جأأففسنجمللعاففيجرديلففيجاجففسدة جلهففإجت ففيفج جلففيفجملففلجيملف ىجمفسالزجادضلف اىج
أف اعجادللفلحلج.perverse incentives and conflict of interestsج جيكف اجت قفاجا زملفيجبف فيفج
لق ففداملجاع ق ففيج جاعوة ففلمجادل ففل جاع ففلدلإجاع ف جيق ففسمجول ففىجثق ففيجا ل ف اد ج ي ففسجمل ففلجتمل ف ج جأزمل ففيجثق ففيج جاعوة ففلمجادللف ف ج
ا مل يكإج أيفجا مل جإىلجإم لمجاع وسكجوثجإق اضجب فهلجاعف ضج ت ا ف جم فزجاعت سيفيفجاعف جمتوحف جاع وفسكجبلفسرةج
ل لاا ففيج ي ففسجمل ففلجتملف ف ج جأزمل ففيج ففاسعيج أ ففسدجإىلجملع ففيجمل ففثجب ففدجادات ففلمل.ج كف ف ع جأزمل ففيجثق ففيجمل ففثجق ففيفجادل ففسدوُتج
ادلملفت يث جيف ألجاع وفسكجشلفلج ف جبفد رألجأزملفيج فاسعيجأدتجارتففلعجتكفلعاحجادقفًتاضج ملفثجمثجاطلففلضجاد فتهالك ج

اد ففت لر ج ارتفففلع اع جلعففي ج دخففسنجاعك ففَتجملففثجادقتلففلديلتج جملعففيجملففثجاعكففسد.ج جعقففد أدملجلقففداملجاع قففيج وففدمج
اد لولملجإىلجمللجػلفدثجولفىجاعملفلميجادللعافيج ادقتلفلدييجإىل امتشفلرجوفد ملجا زملفيجادللعافيجاع لدلافيجإىلجكللفيجأضلفل جاع فل ج
ي جففاجقا ففيجا ففهزج جكففيفجاعففد نج اعقجلوففلتجتق ي ففلجبملف ج كففزجوولف جاعتسق ففلتج جشففاسعجملعففيجملففثجاعتشففلؤمج ج
ت ففلملالتجاع سرأففي جبلإلضففلليجإىلجاعملففلسكجغففَتجاع شففادجملففثجق ففيفجادلملففلعلُت جماففاجاوتففلد ادلملففت جاد ففت لرج جوففدةج
أ فساجمجمللعاففي ج ووففدمللجتففوسفضجا ف لرج جد عففيجملففلجيقففسمجبملففح جأملساعف جادلملففت ةج جد عففيجأخف مل عت ففسيضجاخلملففلرة جج
ك ففلجكلمففاجتقففسمجأففولديقجاعتحففسطجبت اف جاعملففوداتج ت اففدجبا هففلجبملف جاعملففسجمجملف جتسق ف جي ففسطجأ ف لريلجلا ففلجب ففد ج
لت ادجشف ااهلجملف ةجأخف ملج فلج جادلكل ف .ج ملف جلقفداملجاع قفيجيقفيفجاعشف ا ج يك ف جاع اف ج ج فدثجيفزاتجوواففيجملتتلعافيج
جأ لرجا راجمجادللعايج توسفضجأ لرجا أسنجادللعايج ت فدأج لملفليجادطلفلضفلتجادلتتلعافيجاعفيتجتقفسدجإىلجادرافلرجادلفل ج
بف فيفجاعتففداخيفج جاعتشففلب جبففُتجادل ملففلتجادللعاففيج جسلتلففحجاعففد نجبملف جاع سدلففيج تكوسعس اففلجادل لسملففلتج ادتلففلدت.ج
متا يجي اجاعمللسكجغَتجاع شاد جأأ حاجبلرةجاخلزااثجاحلديدييج أ هزةجاإلم ار ج كفلملَتاتجادل اق فيج جادلوفلزنجملفثجأك ف ج
اعملل جاعفيتجزادجاعجلف جولاهفل حل ليفيجأملفسانجاعوفلسج جادلوفلزنجمتا فيج فح هلجملفثجأ فساجمجادلفلنج جأثوفل جا يفلمجاعلف يجملفثج
ا زملفيجادللعافيجاع لدلافي.ج عقفدجأشفلرتجب فضجاعدرا فلتجاعت ي افيجاعفيتجأ يفاج جاعو ملفلجأملجا زملفيجادللعافيجاع لدلاففيجأدتجإىلج
ختفففاضجململففتسملجثقففيجا ل ف ادج جاع وففسكجبومل ف يجك ففَتةج أففلاجإىلج%65ج جاع ب ف جا نجملففثجوففلمج2009ج عكففثجعففاسج
لقداملجكلمليفجعل قي .)Knell and Stix, 2009جج ج
وفال ةجولففىجذعف جأدتجاحلف بجاع ملففك ييجا مل يكافيج جاع ف اجمج ألللمملفتلملج غَتيففلجملففثجادللفلمل اتجادل لوففيج اخلفاففيج
إلدارةجبسشجاعللَتجإىلجإرلكجادلسازميجا مل يكايجب زجغَتجململ سجمج جاعتلري..جولىج ايفجادل لن جعدملجأمل يكل اخللرج
 ٠٧٧قلودة وملك يي  ٠٣٧د عي ججك لج ارتف ا ديسمل أمل يكل مىت اآلملجملثج  ٤ت يلاسمل د در إىل  ٩ت يلاسمل د در
ولمجج 2009ل يفدجاعو فلر ج )2009ج تشفَتجب فضجاإلملفل اتجأملجإدارةجبفسشجاعلفلَتجأمفقفاج3جت يلافسملجد درجولفىج
احلف بج جاع ف اجمج ألللمملفتلملج دوففزجإ ف ااايفجوملففك يل ج يفسجملففلجأحلفقجضف راجبلعلفلجبلدقتلففلدجاحلقاقفإجعلسديففلتجادلتحففدةج
ا مل يكاي ج قدجأدتجي ألجادلللمل اتجإىلجزوزواجملوةسمليجاع قيج ج لسكالتج قف اراتجيف ألجاإلدارةجا مل يكافي ج يفسجا ملف ج
اع جأدملجإىلجارالراتج ي يجدل مللتجرا سيج جمل ةزجد نجاع ل .
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أشفلرجشفسمللملج فَتىفج  )Schuman and Grefe, 2008إىلجأملجملفلجيقف بجملفثج50000جشفسصجيتحك فسملج ج

مكيجرؤ سجا ملفسانجملفثجخفالنجملفلجيف ضفسم جولفى احلكسملفلتج اعلفولولتجملفثج ال فلتج إ ف ا اتج مفىتجمللفجلحلتج
قدملف جبَتكاوففز )2008ج جكتلبف جادغتاففلنجادقتلففلد جعألملز اعجوففل،ج مل ت ففد ج
ملفففلياز.ج يففسجمفففسججادل ف سملجاعف
 )2008ج أ ض ف جلا ف جد رجطل ففيجر ففلنجا و ففلنجا مل ف يكاُتج جتمل ففسيقجملف ففليازج يف ف جاعت ففلرةج اع سدل ففي ج خلسل ففيج
اعلفحيج اعت لفاز اعكه بفل ج يف ملجأملجم يفيج ف جاعوقفدجا مل يكفإجد ملجغجفل جيفإجاعفيتج فلودتجاعسديفلت ادلتحفدةجولفىج

تج افقجإ فًتاتا ايجاعوهف ج اعولف جادقتلفلد .ج وفلدةجملفلجكفلملجكفيفجملفثجاع وف اعفد ج أفود جمجاعوقفدجاعفد جي ف لملج
ش ف لجدلففو جاعق ف ض جإدجام ف جبففد اجملففثجاع لماواففلتجارت جففاجي ف ألجاعش ف طجبجل ففلتجمل او ف ججتت لففقجبتح ي ف جادقتلففلدج
ا ساجمججخلأيجب دجأد رجإوفالمل تسالفقج اشفوجث  Washington Consensusوفلمج1989ج اعف جي تكفزجولفىج
ثالثاففيجل يففدمللملجمل ففسجادلدر ففيجادقتلففلدييججلمل ففيجشففاكل س ج يففإجاخللسلففي ج ي ف جاعت ففلرة ج خفففضجاإلمفففلجم
احلك فسملإ.ج وففلدةجملففلجكففلملجيففتزجا ففتلالنجا زملففلتج ادلشففلكيفجادقتلففلدييجاعك ففَتةجمل ففيفجت ففسزجم ففزجاعففديسملجاخللر اففيج
علففد نجعل ففل جولاهففلجعلق ففسنجملففلجمتلاف جاعففد نجادلملففاج ةجولففىجيف ألجادل ملففلتجاعد عاففيجمففىتجدجتتفففلقزجا زملففلتج جتوهففلرج
و البففل.ج ا ففتللاجيف ألجاي سوففيجا زملففلتجادقتلففلدييجاعففيتجت ففل،جملوهففلجاعففد نجعلففلحلجأ وففدةجاعوةففلمجاع أمس فل جاجديففد.جج
وففال ةجولففىجذعف جيوففلكج ففاج ةجع ف أسجادلففلنجولففىجاحلكففزجبلففسرةجمل لش ف ة ج ملففلجػل ل ف ذع ف جملففثجآثففلرج خا ففيجتت ففيفج ج
م أففهزجولففىجت ةففازجمللففلحلهزجاخللأففي.ججك ففلجأملج ال ففلتجاخللسلففيجاعففيتج قففاج جاعك ففَتجملففثجد نجاع ففل جشففلهبلج
اعك ففَتجملففثجشللر ففلتجاعفملففلدج اعت ففلايفج جضففالعجادلففلنجاع ففلمجعلففلحلجللففيجملففثجر ففلنجا و ففلنجاعففيتج ففاج تجولففىجث ف ةج
اعشف سبجقففدجأ ف واجملففثجتففداوالتجا زملففيجولففىجد نجمل ففيفجمللف جمةف اجعففتقلصجاعففد رجاع قففلحجاعف ففلنجعلحكسملففيج أ هزبففلج
ولففىجشللر ففلتجر ففلنجا و ففلن.ج أضففحىجاعففد رجا كففربجعلد عففيجب ففدج ال ففلتجاخللسلففيج اعتحف رجادقتلففلد ج جرلف دج
اإلذوفلملجع ففلنجا و فلنج جادلملففت يثج جضف رةجدوفزجاع واففيجا ل ففايج ملزيفدجملففثجاإلوفففل اتجاع ف ي ايج تففسلَتجاعكه بففل ج
ادلالألج اعل ىجبوفسجا
ادلزيدجملثجاعتديسرج اعفق  .ج

لرجاعيتجتقدملهلجعل سا وُتج يلج را جاقتللدجاعملسجمج أعلات جعتحقاقجاعتو افي ج ملفلجمفدثجيفسج
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ي ففدجيف اجاع ففدجملففثجأخجف جا ب ففلدجولففىجاإل ففالجم ج عقففدج ففليزجلملففلدجاإلدارةجاعتوفا يففيجقففإجاع وففسكج ادل ملففلتج
ادللعاففيج جوففدمجادك فًتاثجك فَتاجبلعقساوففدج اعملال ففلتجادللعاففيج ادلل ف لايج امل ف جايت لملهففلجولففىجاحللففسنجولففىجملكل ف ج
شسلففاي جولففىج ف ايفجادل فلنجبللففاجمل ت ففلتج ملكللففمتجراففاسجبوف جعا ففلملجب ف ازرزج486جمللاففسملجد درج جوففلمج 2007ج
وال ةجولىجلمللدجاإلدارةجاعتوفا يفيج لعفلبفلجغفَتجا خالقافيجملف جرلفلعسجاإلدارة.ج امتشف تجاع ديفدجملفثجأمفساعجاعفملفلدجمل فيفج
اعفملففلدجاعملال ففإج جادقتلففلد ج اددارملجاعلففلَتج اعك ففَت.ج جيشففَتجاعفملففلدجإىلج فس جا ففتسدامجاعملففلجيجاع لملففيجعتحقاففقج
رب ف جأ جملوف ففيجخلأ ففي .)Transparency International, 2008ج يش ففت يفجاعفمل ففلدجاعل ففلَتجول ففىجدلف ف جاع ش ففسةج
اع سعفي ج ضف جاعافدجولففىجادلفلنجاع فلمج احللففسنجولفىجملولأف جعألقففلرب.جأملفلجاعفملفلدجاعك ففَتجلاشف يفجأففقلتجاعملففالحج

اعتففسكاالتجاعت لريففيجعلش فكلتجملت ففددةجاجوملففاي.جج ةففىجأدباففلتجاعفملففلدجبلع ديففدجملففثجأظلففلطجاعملففلسكجادل ت جففيجبلعفملففلدجج
مل ففيفجاع شففسةج ادخففتالسجأ جاعمل ف قي ج اعتز ي ف جأ جاخلففداعج ادلل ف ج.)2006ج ملففثجأمل لففيجذع ف جملففلجكشفففاجوو ف جإمففدملج
اعلففححجاعلففاوايجوففلمج1995جوففثجل ففاحيجضففس يجكففلملج لهففلجرؤ ففل ج دففسجش فكلتج جملديوففيجدامففد مج)جاعلففاواي ج
مااجمل نجي د جت سيضجخمللا جشكلبزجاعيتجملوااجهبلجمتا يجدرتفلعجا و ل جاع ي ايج ت فلؤنجا ربفلح جبل فتسدامج

جمجامتالنجمللتسييجولىجاعقفلمسملجعته يف ج فالراتجملفثجخفلرججاعلفُتجإىلجداخلهفلجعتحقافقجأربفلحجضفس يجيملفتجا سملجملفثج
خالذللجت سيضجخمللا يز دا د ج.)2003ج ج
و ففال ةجول ففىجذعف ف جمت ففلرسجاعشف فكلتجأمف فساعجأخف ف ملجمل ففثجاعفمل ففلدجس ففالىجا مف فساعجاعمل ففلبقيجمل ففيفجلمل ففلدجاقتو ففلصج
ادلوة لتججOrganization capture corruptionج جيشَتجإىلجلمللدجاعملاج ةجولىجادلوة فلتجاع لملفيججاخللأفيجخلدملفيج
ملللحلجلليجمل اويجتدي جي ألجادلوة لتجملثجخفالنجشللر فيجلملفلدجاعقفسامُتج اعلفساا ج جا مة فيج جشللر فيجاعوففسذجولفىج ضف ج
فلدج
أففالغي اعقففلمسمل.ج جعقففدجأدملجمقففصجاع قلبففيجولففىجاعفملففلدجاحلك فسملإجإىلجشففاسعج امتشففلرجاجف ااز ادقتلففلديي.ج اعفملف ج
ك ؽلففيجيفتق ف ج جمل ةففزجا ماففلملجإىلججج ففسدجايففٍتجولا ف جكشففسصج ا ففإج جتق ف ج ف اازجاعفملففلدجغلع ففلجولففىجشففسصج
اوت لر جيسجادل مللتجشللجػلدجملثجدال ايجا ل ادجولىجملالمقيجمل تكيبجاعفمللدجعلافلبجا ذملجاعشسلفإجادل لشف جاعولشف ج
وففثجاج ؽلففي جملف جملف رجاعسقففاجيف دملجذعف جإىلجامتشففلرجمففلدتجاعملففل ايج اعالمل ففلدةج جايت ففلت.ج جيسضف جادللحففقجرقففزج
)1جمل شف جملففدركلتجاعفملففلدجاعففيتجتلففدريلجملوة ففيجاعشفففللايجاعد عاففي.ج جتشففَتجاعوقففلطجاعففيتجػللففيفجولاهففلجبلففدجولففىجمل ش ف ج
ملفدركلتجاعفملفلدجإىلجدر فيجاعفملفلدج جاعقجفلعجاع فلمجك فلجيتلفسريلجر فلنجا و فلنج احملللفُتجاحمللافُت ج تفًتا حجقا تهفلجبفُتج
وشف جمقففلطج مةاففحج ففدا)ج جأففف ج لل ففدج ففدا).ج تشففَتجا رقففلمجإىلجامتشففلرجاعفملففلدجألقاففلج رأ ففالجولففىجاخل يجففيجاجل الاففيج
عل ففل .ج رغففزجاخففتالىجد جنجاع ففل ج جمل شف جملففدركلتجاعفملففلد جإدجأملجا زملففيجادللعاففيجاع لدلاففيجولفففاجمل ةففزجاقتلففلديلتج
اع ل ج ي د اجأملجامتشلرجملدتجاعفمللدجخالنجاع قدجادللضإج لودتجولىجتفلقزجا زملفيج يالفاجا فسا جعفقفداملجاع قفيج
عت للزجتداوالتجآثلرجا زملي .ج
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مل جزيلدةجاعتشلبكلتجاع لدلايجبلسرةجغَتجململ سقيج جاعو سجاعمل ي ج جاعت لرةج تدلقلتجا ملسانج أ ساجمجاعجلقيج
اذل ة جتةه جاحلل يجإىلجاعت ل ملجاعد ج جكيفجي ألجايلدتجملثجأ يفجاإلدارةجاجادةجعلف صج ادلسل جادل ت جيجهبل.ج
إدجأملج مللجمدثجيسجملعيجملثجاعفسضىج جاجهلزجادلل ج جاعسديلتجادلتحدةجأث تجولىجمل ةزجد نجاع ل ج عقدجأدملج
ض حجمةزج إ ا اتجاع يفجاحللك يجعل مللتجادللعايجا ملَتكايجإىلجخليفج جآعالتجاع قلبيجاعيتجتقسمجهبلجاعمللجلتج
اعوقديي جولىجا و لنجاع وكايج ادلل لاي جخلأيجأملجا رقلم جادلوشسرةجتشَتجإىلجأمل ج%80جملث جأو لنجادلللرىجاعيتج
ارلراتج جاعسديلتجادلتحدةجكلماجتتزجخلرججادلازامايج بلعتل جدجخت جملثجاعولمايجاع مسايجعل قلبي اعلزاىل ج.)2009ج
يك اجصل اجا زمليجاع لدلايجوثجودمجادعتزامجبلعقساودجاع وكايج ادلل لايج جإدارةجادل مللتجادللعاي جوال ةجولىجقلسرج
جاعد رجاع قلحجعل مللتجادللعايجاع لسييجمل يفجبو جادمتال إجاعفادرا جاع جلشيفج جإدارةجاعملاسعيجاعوقدييجاعيتج
تدلقاجولىجاعسديلتجادلتحدةجمتا يجقسةجاعد در جك لجلشيفج جإدارةجاعتسازملجبُتجادقتللدجاعوقد ج جادقتللدجاع اٍت .ج
جملسا هيجكيفجي ألجاعتحديلت جدجت يفجادل مللتجادللعايجاعس وافيج دجادل ملفلتجاعد عافيجمل فيفجاع وف جاعفد ج
أود جمجاعوقدجاعد ج رل سويجاع لنج رل سويجاع ش يثج غَتيلجملثجادلوة فلتج ادلوتفديلتجاعد عافيججبلفسرةج افدةج فسا ج

ولىجادلملتسملجاعف د جأ جادلملتسملجاج لوإ.ج تتملزجي ألجادل مللتجبهرفلجغفَتجشل لفيج غفَتجل لعفيجك فلجأملجيوفلكجتملفلؤدتج
و ففثجمل ففدملجش ف واتهلج جق ففدربلجول ففىجاعت لمل ففيفجمل ف جاعتح ففديلتجاع لدلا ففيج جاعق ف ملجاحل ففلد جاع ش ف يث جلهو ففلكجمل ففيجعتس ف ج
ا ًتاتا إجػلكزجو يفجي ألجادل مللتجمللج جذع جر لعيج جقالدةجي ألجادل مللت.ج ج
وال ةجولىجذع جي د جض حجا جادل ملايجاعيتج كفزج جتس ف جو فيفجادل ملفلتجادللعافيج اعشفكلتجإىلجت فٍتج
شللر لتج اليجك لجغل يفجملثجاعل جولىجي ألجادل مللتج قحجتلف جادل لر فلتجاعملفاليج .)Tosovsky, 2003ج ي ف ج
اعمل ج جذع جإىلجكفربجم فزجادل ملفلتجادللعافيج تالشفإجاعفد رجاع قفلحجعل ملفلعلُت جوفال ةجولفىجضف حجآعافلتجاآلملفلملج
Safe Guardsج سا جاعداخلايجادلت لفيج جرللفسجاإلدارة ج اع قلبفيجولفىجل يفقجاع فيفجاعتوفاف ج ادل ا فيج اع قلبفيجاعداخلافيج
أ جآعا ففلتجا مل ففلملجاخللر ا ففيجمل ففيفجاحملل ف ف ي ج ادلمل ففل عيج ادل ا ففيجاخللر ا ففي ج اجه ففلتجاعتوةا ا ففيج اإلشف ف الايج مل مل ففلتج
اعتلفواحجادات فلن.ج اعملف انجادلجف ح جدلفلذاجلشففلاجكفيفجملفثجآعاففلتجاآلملفلملجاعداخلافيج اخللر اففي.جي ف جاعملف ج جذعف ج
إىلجاعلارباعا ففيج ال ففلتجاعتحف ف رجادقتل ففلد ج ظل ففسجا ف فساجمجادللعا ففيجد ملجأملجيل ففلم جذعف ف جت زي ففزجإ لري ففلجادل مل ففإج
ولشسر ج.)2006ج ج
ت تففربجا زملففلتجاعففيتجيسا ههففلجادقتلففلدجاع ففلدلإجيففإجمتا ففيجمل لش ف ةجع ف حجادل ملففلتجاعففيتجرامففاجض ففحايج
ا زمللت جللذلالكيفج اعوةزج اعمللسكالتجادل ملايجيإجاعيتج ددجاعكفل ةج اعفلولايجاعيتجتوفف جهبفلجاعملال فلتجادقتلفلديي جج
ك لج ددجل لعايجاد ًتاتا التج اعق اراتجاإلدارييجادل سنجهبفل.ج يشفَتجولشفسرج )2006جإىلجأملجاإلرشفلداتج اعولفلا ج
اعيتجتقدملهلجادل ملفلتجاعد عافيجمل فيفجاع وف جاعفد ج أفود جمجاعوقفدجاعفد جذاتجللولافيجزلفد دةج جاعتفهثَتجولفىجو لافلتج
اعتو اي جمااجأرلجتلفيفجاع سااقجاع اقيجعلو سجادقتللد ج بلفيجخلأيج سام جاعقلسرجادل ملفإجاعملفلادج جاع ديفدج
ملففثجاع لففدامل.جك ففلجي كففدجولففىجأملجاعت ففلربجاع لدلاففيجتشففَتجإىلجأملجإأففالحجاعملال ففلتج فسا جادقتلففلدييجأ جادللعاففيجولففىج
ادلملتسملجاعكلإج اعملال فلتجاإلداريفيجولفىجادلملفتسملجاجزافإجد ملجإأفالحجادل ملفلتجمفملفهلجيكفسملجأثف ألجزلفد دج دجيتملفزج
بلد تدامليج اعتساأيف.جج ج
يت ثجاخلليفجاعقلازجاع جتمل ج جا زمليج جض حجاعقساوفدجاإلشف الايج اع قلبافيج جاع وفسكج يفسجملفلجأدملجإىلج
س جإدارةجا ملسانج ودمجتج اقجاعقساودجادللعايج اع وكايجاعكفاليجبلحلفلظجولىجا ملسان.جوال ةجولفىجضف حجأ هفزةجاع قلبفيج
ادللعاففيجادلملففتقليج ض ف حجاع قلبففيجاعففيتجمتلر ففهلجاع وففسكجادلكزيففي ج اطلفففلضجكفففل ةج للولاففيجادل ملففلتج اعش فكلتج كففيفجملففثج
اع وف جاعففد ج أففود جمجاعوقففدجاعففد ج اخللففيفج جاعتشف ي لتج اعقفسامُتجاحللك ففيجع ففيفجادل ملففلت ج وففدمج ففسدجأمة ففيج
ل لعيجدختالرجاعقافلداتج غَتيفل.ج ولفىج ف ايفجادل فلن جلفلملج ا فيج جآعافلتجو فيفج جتسزيف جاعقفسملج جا د ارجداخفيفجاع وف ج
اعففد ج أففود جمجاعوقففدجاعففد ج جي ففدجيول ف جاعساق ف جادقتلففلد ج اد ت ففلوإجاعقففلازج اعتل فَتاتجاعدؽلسغ الاففيج اعت فسازملج
ادقتلففلد جاجديففد جللق ففدجمشففهجأ ففود جمجاعوقففدجاعففد جوو ففدمللجكلمففاجتمل ففاج جأمل يكففلج كوففداج جأ رب ففلجول ففىج%85جمل ففثج
ادقتللدجاع لدلإ ج جاعسقاجاحلل جتملاج جيف ألجاعقفسملجولفىج%35جلقف جملفثجادقتلفلدجاع فلدلإ جوفال ةجولفىجا فت ارج

اج تجاعد درجا مل يكإجك ليجامتال لتجد عايججولىجاع غزجملفثجأملجاعفد درجا مل يكفإجيفسجو لفيجد عفيج جي فدجملبهفلج
احمللففإجاإلمجففل جأك ف جملففثج%20جملففثجاعوففلتججاع ففلدلإج جتت ففل زجأففلدرابلج%9جملففثجاعلففلدراتجاع لدلاففيج أفففدجاعو ففلر ج
.)2009ج ذلف اجلففلملجاعففد نجاعلففلودةجمل ففيفجاعلففُتج اذلوففدج اعربازيففيفج ا ر وتففُتجتملففاج جولففىجضلففسجأك ف جملففثج%40جملففثج
ادقتلففلدجاع ففلدلإ.جوففال ةجولففىجذعف جلففلملجثل ففإجادمتال اففلتجادللعاففيج جاع ففل جملس ففسدةج جآ ففال.ج عف اجغلف جأملجتشففلركج
ي ألجاعد نجاعللودةج جأولويجاعق ارجداخيفجيلتُتجادل ملتُتج جتل جأد اراجتتول ج ململلعلتهلج جادقتللدجاع لدلإ.ج ج
ج
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يول جايت لمجادل ا جاعداخلإجولىجمل ا يج تدقاقجاع لالتجاحملل ايجاعيتجب جداخيفجادل ملي ج ع لملج
اعقالمجهب ألجادله يجبلسرةجل لعي جغل جأملجيتملزجو يفجادل ا جاعداخلإجبلحلالدييج اد تقالعايجوثجاعتوفا يُت.جإدجأملج

ذع جأمل ا جملثجاعل ج قاق ج ملجادل ا جاعداخلإجي يفج جادل مليج ؼل جعمللجتهلجاعتوفا يي ج عقدجأشلرتجب ضج
اعتحلاالت جبشهمل جا زملي جادللعاي جاع لدلاي جأمل جب ض جادل ا ُت جاعداخلاُت جأ لق جأفلرات جاإلم ار جبشهمل جقلسر جأمة يج
ادل ا ي جاعداخلاي جمل يف ج جدخسن جادل مللت جاعيت جي لسمل جهبل ج جا ت لرات جخج ة جإد جأم ج جيتز جاد ت لبي جذلزج
 .)Haidanm & Rego,2003ج
أملففلجادل ا ف جاخلففلر إجلهففسجملففثجتقففسمجادل ملففلتجبففلعل س جإعاف جعلقاففلمجب لاففلتجادل ا ففيجاخللر اففيجعلق فساازجادللعاففيج
عل مللتجا تولداجإىلجتج اقجادل لدئج ادل ليَتجاحملل ايجادلق سعيجGAAPج ادل ت دةجملثجرل سويجملفثجاجهفلتجاحملل ف ايج
اعد عايجمل يفجرللسجمل ليَتجاحملل ايجادللعايج FASBج رللسجمل ليَتجاحملل ف ايجاعد عافيج.IASBجإدجأملجيوفلكجإشفكلعايج ج
والقيجادل ا جاخللر إجبلدل مللتجاعيتجي ا جقساا هلجمااجيتقلضىجأ ألجملوهل ج يسجمللجي فَتجتملفلؤدتجمفسنجاحلالديفيج
اد تقالعايجاعفيتجيو لفإجأملجيت تف جهبفل.ج ت تفربجأفحيجادل لسملفلتجاعفيتجيسل يفلجادل ا ف جاخلفلر إجأملف جبفلعرتجا علافيج اخلجفسرة ج
ماففاجيملففتسدمجاآلخ ف ملجادل لسملففلتجادلس ففسدةجبففلعقساازجادللعاففيج جاختففلذجاعق ف اراتجاد ففت لريي.ج ذل ف اجلففعملجأ جقلففسرجملففثج
لم ف جش فكلتجادل ا ففيجاخللر ا ففيجق ففدجيًتت ف جولا ف جت ففلايفجعل مل ففت يثج ادلمل ففلعلُتجك ففلجم ففدثج جش فكيجأم ف ملجب ففهملج
تالو ففاجشف فكيجاحملل ف ف يج جاعق فساازج اعتق ففلري جادللعا ففيج ي ففسجمل ففلجأدملجإىلجت ففلايفجادلمل ففت يث ج جاعوهلي ففيجار ففلرتجاعشف فكيج
أولوففاجإلال ففهل.ج يكف اجتملففتجا جشفكلتجاحملل ف يج ادل ا ففيجاعتففهثَتج جدقففيج ففسدةجادل لسملففلتجادللعاففيجاعففيتجتقففدملهلجوففثج
ادل مللتجملثجخالنجو لالتجاختالرجأدجاتجاعقالسجاحملل يبج و ضجملعيجادل ملفيجبلفسرةجإغللبافيج رملفلجملفلجدجيت فلرضج
مل جادل ليَتجاحملل ايجادلق سعي .ج
عق ففدجأله ف تجا زمل ففيجادللعا ففيجاع لدلا ففيجأملجش فكلتجاحملل ف ف يج ادل ا ففيج جاعشف فكلتج اع و ففسكجاع ففيتجار ففلرتجقلمل ففاج
بت سازجا أسنج اع يسملتجاع قلرييج بلعليج ج سدبلج جاعسقفاجاعف جكلمفاجيف ألجا أفسنجملبفيجوفثجمل فلربلتجأدتج
إىلجارتفلوففلتج علاففيج جاعقا ففيجاعمل ففسقايج ارففلرتج جرليففيجادلجففلى.ج اعمل ف ج جذع ف جي ففسج ففسدجخلففيفج وففدمج ض ففسحج

عل ديدجملثجق فليلجادل ا فيجمل فيفج فس جا فتسدامجادل مفيجادلس فسدةج جب فضجادل فليَتجاحملل ف ايج وفدمجاد فتقالعايجوفثجرللفسج
اإلدارة ج والقلتجادلللحيجبُتجشفكيجاحملل ف يج ادل ا فيج بفُتجادل ملفلتجادقتلفلدييج يفسجملفلجيف ث جولفىجمافلدجادل ا في ج
سدجل سةجبُتجا د اتجادللعايجاجديدةجمل يفجادلشتقلتجادللعايج بُتجمل ليَتجاحملل يج ادل ا ي .ج
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عقدجأله تجمل ش اتج أ لبجا زمليجادللعايج اعتجسراتجاعيتجارت جاجهبلجمل يفجمقصجاعملاسعيج جاع ديدجملثج
أ ساجمجادللنج جادمك لشجادقتللد جأعلايجاإلدارةجاعف لعيجعل سل .ج ذل اجأأ حاجإدارةجادلسل ج جداا ةجاع س جملثج
ق يفجاع لم ُتج ادل لر ُتج ادل مللتج اعمللجلتج اعد ن.جولىج ايفجادل لنجأوزملجكيفجملثجبس ًتج يسبكوز Posner
) and Hopkins, 2009جا زمليجادللعايجاع لدلايجإىلج س جمةزجإدارةجادلسل جاعيتج جتسل جادل لسمللتجاع رييجوثجأمساعج
ادلسل جادل ت جيجبلع يثجاع قلر .ج عقدجأشلرتجاعدرا يجاحللعايج جملسض ج لبقجإىلجأملجادرالرجادلل جاع لدلإج ل جمتا يج
ا تسدامجأد اتجمللعايج ديدةجمل يفجق ضجاع يثجاع قلر ج اعتسريق ج اوت دتجي ألجا د اتجولىجأ لعا جتقلاديي ج ج
إدارة ج جادلسل  .جوال ة جولى جذع ج جت اوى جاع وسك جا مل يكاي جاإلدارة جاجادة جدلسل جادات لمل ج اعتدقاق ج جاختالرج
ا راجمجادللعا يجوودجتشكايفجزلللظجا راجمجادللعايج اختالرجاع ال جملثجادلقًتضُتجا تولداجإىلجادل ليَتجادل ليج جملاداملج
اإلدارة جادللعاي .ج تشَت جأدبالت جاإلدارة جادللعاي جإىل جض رة جتسل جرل سوي جملث جادل ليَت جمل يف جمس ي جاع ايف ج ملكزأل جادلل ج
اع لملت ج غَتيلج جاحلول مل ج )2000ج يسجمللج جيتزجادعتزامجب .ج ج
ك لجتشَتج قلا ج تداوالتجا زمليجأملجاع وسكجا ملَتكايجاعيتجمللزاعاجتشهدجململلمليفجادرالراتجمىتجكتلب جي اج
اع حاج جت اوإجادلتجل لتجاعفوايج جإدارةجا ملسانجب رةجأملجيكسملجرأسجادللنجادلدلسعج جاع و ج امتال لت ج سللللت ج
يكفإجدلقلبليجادلسل جاحمل ت ليجعلق ضجاع ديليجأ جادلشكسكجلاهلجأ جادل د ملي جولىجأملجتشكيفجي ألجادلساردجممل جتًتا حج
بُتج%8جإىلج%15جملثجإمجل جا أسنجولعا جاخلج ج جاعلزا ج.)2009ج تشَتجاعتحلاالتجاعيتجقدملاجبشهملجا زمليج
أملجاع وسكجا ملَتكايج جتلتزمجمل ليَتجاع قلبيجاعساردةجملق راتججويجبلزن ج 1ج ج 2جي اج ته ملاججويجغبلزنج 1جغجولمج
1974ج أق تجولمج1988ج ض اجرل سويجملثجادل ليَتجعل قلبيجولىجكفلييجرأسجادللنجدلسا هيجسلل جادات لملج سلل ج
اعملسجمجولىجخلفايجارالرججب ضجاع وسكج جاعمل اولتج زيلدةجادلسل جادات لمايجج زيلدةجممل يجاعديسملجادلشكسكج ج
لالهل.ج جمل جمل رجاعسقاجت ُتجأملجمل ليَتجغبلزنج1جغجعكفلييجرأسجادللنجدجي ثجاعلحيجادللعايجعل مللتجادلل لايج
ت ُتجأملجأيزجأ لبجا زمللتجادلل لايجيإججإدارةجادلسل .ج جولمج 1999جأأدرتججويجبلزنجاتفلجمجغبلزنج2غج
أ يا جولاي جت ديالت جولم ج 2004ج ولم ج 2009جب د جا زملي جادللعايج
اع لدلاي .)www.basel2implementation.comج ج
كشفاجا زمليجادللعايجاع لدلايجوثج س جتقاازجعل سل ج شاسعج امتشلرجظللذججادلسل جاعيتجتش جولىج يفج
ادلسل ج يسجمللجأدملجإىلجخليفجشديدج جإدارةجادلسل جبهمساوهلجادلستلفيج سا جسلل جادات لمل جأ جسلل جاعملسجمجأ ج

سلل جاعتشلايفجأ جادلسل جاعجلرايجا خ ملجداخيفجاع وسكج ادل مللتجادللعايج ودمجقالملهلجبسا هلجقإجاعتحسطجضدج
ادلسل جولى ج ايف جادل لن جأشلر جململحل جملادامال جمدي ل جممل ال ج) (Deloitte,2009جأمل جمل ةز جب املج جإدارة جادلسل ج
بلدل مللتجركزتج ولىجأمساعجادلسل جاعتقلادييج خج جادات لمل جخج جاعملسجم ج ادلسل جاعتشلالاي).جك لجأ ض جي اج
ادلمل جأملجج 90%جملثجب املججإدارةجاخلج جبلدلش ولتج جادل مللتجادلشلركيجتلجىجسلل جاعملسجمج سلل جادات لمل ج
أمللجادلسل جاعتشلالايج اعيتجبدأجاعًتكازجولاهلجبلسرةجك َتةج جليفجاتفلقايجبلزنج2جلكلماجملس سدةج جمل ةزجب املججإدارةج
ادلسل جبلدلش ولت ج يسجمللجيشَتجإىلجإرلجأأ حاجملق سعيجق سدجولمللجكوسعجملثجادلسل جا ل ايج جاإلدارة.ج ج
ولفىجأف ادجاعدرا فلتجاعت ي افيجاعفيتجمشف تجملف خ ا جأشفلرجململف جإدارةجادلسفل جاع لدلافيج )(Deloitte,2009جاعف جأ ف ج
ولفىج111جملففثجادل ملففلتجادللعاففيجمففسنجاع ففل جملففلج جذعف جاع وففسكجاعت لريففيج بوففسكجاعت زاففيج بوففسكجاد ففت لر ج شفكلتج
اعتفلملُت ج مل ملففلتجاعت سيفيف ج شفكلتجاخلفدمللتجادللعاففيجادلتوسوفي.جيف ا ج متتلف جادل ملففلتجاعفيتجأ يففاجولاهفلجاعدرا ففيج
مل اكزجرااملفايج جسلتلفحجملوفل قجاع فل جك فلجأملج%61جملفثجيف ألجادل ملفلتجكفلملجعفديهلجو لافلتج جد نجسلتلففي.ج عقفدج
أ ف جي اجادلمل جادلادانجولىجرل سويجملثجاعوتلاج :ج
أ -إدارةجادلس ففل جعامل ففاج ففز اجملتك ففلملالجو ففربجاع دي ففدجمل ففثجادل مل ففلت جللق ففدج ففدتجاعدرا ففيجأملج%49جلقف ف جمل ففثج
ادل ملفلتجاعفيتجخ ف اجعلدرا فيجيفإجاعفيتجدرلفاجململف عالتجإدارةجادلسفل جملف جأيفداىجا دا ج قف اراتجادلكللفمتج
اعت سي لتجعإلدارةجاعتوفا يي .ج
ب -أش ففلرج%77جمل ففثجادل مل ففلتجاع ففيتجخ ف اجعلدرا ففيجأملجململ ففلسعايجمسك ففيجادلس ففل جكلم ففاج جي ففدجرلل ففسجاإلدارة ج

أش ففلرج%75جمل ففثجشف فكلتجاع او ففيجأملجرل ففلعسجاإلدارةجع ففديهلجم ففقجادلسالق ففيجول ففىج ال ففيجإدارةجادلس ففل جبلدل مل ففيج
مل ا يجتقلري جاخلج جاعد رييجاعيتجتف دجملفثجاإلدارة جك فلج فدجأملج%63جملفثجاع اوفيجكفلملجعفديهلجو فلراتجرمسافيجملتففقج
ولاهلجبشهملجاع غ يج ج يفجادلسل ج .Riskappetiteج
ت -ففدتجاعدرا ففيجأملج%73جملففثجمل ملففلتجاع اوففيجكففلملجعففديهلجملسق ف جادارملجيمل ف ىجملففدي جتوفا ف جعل سففل جأ جملففلج

ي لدع جك لجأملجي اجادلسق جكلملجيت جمل لش ةجرللسجاإلدارةجأ جادلدي جاعتوفا جعل مليج ج%75جملثجاحللدت .ج
ث -ففدتجاعدرا ففيجأملج%36جلقف ف جمل ففثجادل مل ففلتجك ففلملجع ففديهلجب م ففلملججم ففل جإلدارةجسل ففل جادلشف ف ولتج .An

enterprise Risk Management programججك لجأقف ج%23جملفثجشفكلتجاع اوفيجأرفزجبلفددجت فٌتجيف اجاعربمفلملج.ج
ي اج جقدجبللاجممل يجادل مللتجاعيتجعديهلجمل يفجي اجاعربململججبُتجادل ملفلتجاعفيتجت لفرتجأأفسذللج100جبلافسملجمملف يج
 .%58ج
ج -أشففلرتجاعوتففلاججإىلجأملجأك ف جملففثج%50جملففثجادل ملففلتجاعففيتجأ يففاجولاهففلجاعدرا ففيجمققففاجتقففدمللجبففلألجتج اففقج

ملق راتجبلزانج 2ج بلعج جتتهث جي ألجاعومل يجةقاقيجأملجبلزانج2جذللجا ججزملوايجسلتلفيجعتوفا يلج جاعد نجادلستلفيج .ج

ح -ففدتجاعدرا ففيجأملجاعملففلجلتجاعوقديففيج جاعففد نجاعففيتجأ يففاجلاهففلجاعدرا ففيجتشف جادل ملففلتجادللعاففيجولففىجاعتقاففازج

ادلملتقيفجدللدقا جظللذججاخلج جاعيتجتملتسدملهل .ج
خ -أشلرتجمتلاججاعدرا يجأملج%75جملفثجادل ملفلتجادلشفلركيج جاعدرا فيجقلملفاجبل فتك لنجا و فلنجادلجلسبفيجعتحديفدج

سلل جاعتشلايفج جمل َتةجو لالتجاعتسثاقج اع قلبيجولىجسلل جاعتشلايف .ج
د -دتجاعدرا يجأملجاع ديدجملفثجادل ملفلتجعديف جاعك فَتجملفثجا و فلنجاعفيتجغلف جاعقافلمجهبفلجعتحفدياجبوافيجتكوسعس افلج
ادل لسملفلتجاعالزملفيجإلدارةجادلسفل .ج أشفلرتجاعدرا فيجأملج%50جملفثجاعتوفاف يُتجوفرب اجوفثجرضفليزجاعتفلمجوفثجقفدراتج
مةزجمل لسمللتجإدارةجادلسل جاعيتجتسل جادل لسمللتجاع رييجإلدارةجسلل جا ساجمج سلل جادات لمل .ج
ذ -دتجاعدرا يجأملجل لعايجإدارةجاخلج جتتجل جت زيزج اعت كفُتجع قللفيجاعفسوإجبفلخلج جوفربجادلوة في ج يف اجيتجلف جأملج
ت ف ي جادلوة ففيجإىلجمل ففلجي ففسجأب ففدجمل ففثجرلف ف دج ففسدجملسقف ف جادل ففدي جاعتوفاف ف جا ول ففىجعل س ففل ج ادل ففدي يثجاعتوفاف ف يُتج
اآلخ يث.ج ت دجاحلسك يجيإجا لسج ج فازجثقلليجاعسوإجبلخلج .جججججججج ج
ر -يك اجكشفاجتداوالتجا زمليجادللعايجوثجخليفج جض حجشديدج جتلف ازج جتوفاف ج جأفالميجبف املججل لعفيجإلدارةج
ادلسف ففل جك ف ففلجأخفقف ففاجادل ملف ففلتج ج ديف ففدج جقاف ففلسج جغ بلف ففيج جإأف ففدارجتقف ففلري جوف ففثجادلسف ففل جاعف ففيتجتسا ف ف ج
ادل مللت ج يسجمللجيشَتجإىلجغالبجمسك يجادلسل ج ودمج ديدجململ عالتجإدارةجادلسفل جوفربجا ف جاعتوةا افيج
اإلدارييجبلدل مللت.ج أأ ج اضحلجأملجاإلدارةجتفتقدجإىلجأد اتجعقافلسج تقافازجكفيفجادلسفل جادلجت جفيجبلدلوت فلتج
ادل قفدة جك فلج تفلججادل ملفلتجإىلجأد اتجتملفلوديلج جاعت ف ىجولفىجسلفل جإدارةجاعملفاسعيج اعفيتجأثف تج فل لجولفىج
ا ساجم.جك لجت ُتجأملجململ عالتجإدارةجادلسل جدجيس دجإ لرج امدجغل هفلجملف جأيفداىجا دا ج أمة فيجاحلفسالز ج
يففسجملففلجي ففٌتجإمجففلدجغاففلبجب مففلملججإلدارةجاخلج ف .جك ففلج تففلججادل ملففلتجإىلج ملففُتجادرت ففلطجبففُتجاإل فًتاتا ايج
اعكلاففيجعلش فكيج إدارةجاخلج ف ج تجففسي جأ ف جداو ففيجعففإلدارةجاإل فًتاتا ايجعلسج ف جولففىجأملجتكففسملجق ففليلججاعت سيففيفج
اعملاسعيج جقل جي ألجا .ج
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تو ف جأعلاففيجاحلسك فيجاع لملففيجPublic governanceجعكسرففلجاحملففددجاع ااملفإجحلسك ففيجاعشفكلتج عقفدجأشففلرجد يففدجج
)Doidge et al., 2003جإىلجأملجخلفلاصجاعد عفيجتفملف جمل ةفزجادختاللفلتج جمسك فيجاعشفكلتج ادل ملفلت جبلإلضفلليج
إىلجأملجاحلسك يجاع لمليجيإجأمدجاحملدداتجاذللمليجعلفمللدج .)Ashour, 2006ج تشَتجاحلسك يجاع لمليجإىلجاعكافايجاعفيتجيفتزجهبفلج
تسزي ج شللر يجاعمللجيج ادلملل عي.ج توكسملجاحلسك يجاع لملفيجملفثج فتيجزلفل رجيفإجادلملفل عي ج اد فتق ارجاعملال فإج غافلبجملفلج
يمل ف ىجبل مشففجيجاإلريلباففي ج ل لعاففيجاحلكسملففي ج ففسدةجاعق فسامُتج قساوففدجاعقففلمسمل ج اع قلبففيجولففىجاعفملففلد.ججك ففلجتتمل ف ج
ضف حجآعاففلتجاحلسك ففيجاع لملففيج جت ا ف جد رجاعد عففيجملففثجخففالنجادل ملففلتجاعتلب ففيجذلففلج جا شف اىجولففىج جتت ف جأ فساجمج
ادلفلنج أو ففلنجادل ملففلتجادللعاففيج جادللف لايجبشففكيفجوففلم.جولففىج ف ايفجيوففلكجاع ديففدجملففثجادل شف اتجولففىجضف حجا ضففلعج

اعقلمسمايج جاع ديدجملثجد نجاع ل .ج ذل اجغل جإولدةجاعوة ج جتش ي لتجأ فساجمجادلفلنجعلحفدجملفثجاعتالوف جاعف جػلفدثج
جأ فساجمجادلففلنجمل ففيفجخف ججادلملففت يثجملففثجاعملففسجمجشلففلجيف دملجإىلجاراففلرجأ ف لرجا ففهزجد ملج ف لجمقاقاففلج بلعف اتج ج
اع سرألتجاع بايجمل يفجاع سرأيجادلل ييج اعمل سدييج اعيتجتوسفضجا لرجلاهلج جكفيفجملف ةجتفوسفضجلاهفلجأ ف لرجا فهزج
جاع سرألتجاع لدلاي.ج رغزجوفدمج فسدجمفلدتجارافلرجعل وفسكج ادل ملفلتج جمللف جأثوفل جمفدألجا زملفيجادللعافيجاع لدلافيجإدج
أملجارالرجا ف لرج جاع سرأفيجكفلملج فادجادلسقفحجد ملجملفربرجمقاقفلجذلف اجادطلففلضجاحلفلدج فسملجاذلفزاتجاع واففيج جأ فساجمج
ادلففلنجا مل يكاففيج ا ر باففي.ج ذل ف اجغل ف جإوففلدةجاعوة ف ج جاعتش ف ي لتجاعففيتجتففوةزجاعففدخسنج اخل ف ججمل ففثجا فساجمجادللعاففيج
عل حللةفيجولفىجا ففتق ارجا فساجمجادللعافيج بوففل جاع قفيج جت فلملالتجاع سرأففي.ج ذلف اججيوفلكجضف رةجإلأفالح آعافلتج مةففزج
و يف سجم ادللن م جھ جاعمل اع ااملإ ا زملي مللجع جملث د ر مل ث إأالح ادقتللد اعكلى.ج
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أشلرتجب فضجاعتحلفاالتجادقتلفلدييججإىلجأملجا زملفيجاحللعافيجتشفكيفجملةهف جملفثجملةفلي جاعوةفلمجاع أمسفل جمفملف ج
ي ف ىجيف اجادلةهف جبففد رةجا و ففلنجمل ففٌتجأملجمل ملففيجاعف اججي ق هففلجاعكمللد يملف ملج  )2009ج تشففَتجيف ألجاعتحلففاالتج
إىلجأملجيوففلكجرل سوففيجملففثجاع ساملففيفجاعففيتجتفمل ف جد رةجا و ففلن جب ففهلجوساملففيفجمقاقاففيجت ف ث ج جاعوشففلطجادمتففل ىجمل ففيفج
ادبتك ففلراتج اعتلا فَتاتج جم ففزجاد ففت لرجأ ج جاعجل ف جاعكل ففىجأ ج جاعو ففسجاعمل ففكلنج ب ففهلجوسامل ففيفجمقدي ففيجمل ففيفج
اعتس ج جادمك لشج جاعق ضج ادبتكلرج جول جاعت سييف.جوال ةجولىجذعف جللقفدجمشفهجاعوةفلمجاع أمسفل ج جلفيفجولف ج
اع ففسرةجاعلففولواي جأملففلجاآلملججلهوففلكج ففسدتج ريففيج جاع ففل جأب زيففلجول ف جادل لسملففلتج ادل لففيج ب ف زجملففلجيمل ف ىجبلقتلففلدج
ادل ليجمااجتكسملجادل ليجاعيتجمتتلكهلج تدي يلجاعد عيجيإجأ لسجاعو سجادقتللد  .ج
 -5استراتيجيات اإلصالح

ألجاعدرا ففيجإىلجاجهفسدجادلملفت ةج ادلتول ففقيجاعفيتجتس ف جاعتلف للتجاإل فًتاتا ايج
ج
يشفَتجملفهفسمجاإل فًتاتا ايج جيف
اعفيتجيفتزجاعقافلمجهبفلجعتحقافقجا يفداىج اعلليفلتجاإل فًتاتا ايج .)Pearce and Robison, 1997ج يت ف ثجذعف جاعقف اراتج

اعملال فلتج اإلأفالملتجاإل فًتاتا ايجاعفيتجتقفسمجهبفلجاعفد نج ادل ملفلتجادللعافيج اعشفكلتجاع جس وافيج ادل ملفلتجاعد عافيج
عتحقاقجا يداىجاخللأيجبتحقاقجاد تق ارجادلل جولىجادلملتسملجاعس ٍتج اعد .جججج
دللجكلماجا زمليجادللعايجاع لدلافيجاحللعافيجملفثجاحل فزجاعك فَتجاعف جضف بجأو فلجمجادقتلفلدجاع فلدلإ جلعمف جرملفلجيس فدج
وديدجملثجاد ًتاتا التجاإلأالمايجاعالزمليجعلت لمليفجمل جأب فلدجا زملفي.ج جبملف جولدلافيجا زملفي جيو لفإجأملجتكفسملجاحللفسنج
ولدلا ف ففي.ج جيك ف ففزجاعف ف ف ضجول ف ففىجأعلا ف ففيجإو ف ففلدةجاعوةف ف ف ج جأد ارج ململ ف ففلسعالتجاعالو ف ففسملجاع اامل ف ففاسملج جادل مل ف ففلتجادللعا ف ففيج
.)Tosousky, 2003ج تت يفجي ألجا اىج جاعوةفلمج اعملفلجلتجاعقلمسمافيج اعتوةا افي جاعملفلجلتجاإلشف الاي) .ج
ادل مل ف ففلتج ادلمل ف ففلعلُت جرلل ف ففسجاإلدارة جاإلدارةجاعتوفا ي ف ففي ججو ف ففيجادل ا ف ففيجاعداخلا ف ففي جادل ا ف ففيجاخللر ا ف ففي) ج اج ه ف ففسرج
ادلملفت

ملج ادلسدوفسمل ج كفلدتجاعتلفواحجادات فلن جادل سعففسمل ج فلايفجاإلوفالم).ج ادل ملفلتجاعد عافي جأفود جمجاعوقففدج

اعففد ج اع و ف جاعففد ج ججوففيجبففلزنجعإلش ف اجمجولففىجاع وففسك).ج أب ف زجاد فًتاتا التجاعففيتجؽلكففثجا ففتسداملهلجعلس ف ججملففثج
ا زملفيج اعوهفسضجبلعشفكلتج ادل ملفلتجاعفيتج ق فاجل يملفيجعألزملففيجأ جتفهث تجهبفلج فل لجيفإجا فًتاتا التجإوفلدةجاع قففيج ج
اعوةلمجادلل جوفال ةجولفىجاعت لملفيفجملف جاآلثفلرجاعملال فاي اد ت لوايج ا ملوايعالزملفيجادللعاياع لدلافي) (Nanto, 2009ج مسك فيج
اعش فكلتج ادل ملففلتجادللعاففي ج إأففالحج إوففلدةجبوففل جادل ملففلت ج إ ف ا جب ففضجاعت ففديالتجاجسي يففيج جاعوةففلمجادلففل ج
اإلدارةجاإل فًتاتا ايجعل سففل جولففىجململففتسملجادلوة ففلت ج احلسك ففيجاع لملفيجولففىجململففتسملجاعد عففي ج إوففلدةجياكلففيجملوةسملففيج
ادقتللدجاع أمسل جبسض جاحلل  .ج
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ولشاجا ساجمجاع لدلايجتديسراجتلرؼلالجخالنجا زمليجادللعايجاع لدلايج امتقيفجادرالرجاعك فَتج جأ فساجمجا فهزجإىلج
أ ساجمجاعملل ج اع الت.ج ذل اجتوجس جي ألجاإل ًتاتا ايجولىجتوفا جرل سويجملفثجاعملال فلتجاعوقديفيجمل فيفجختففاضج ف ج

اعفلاففدة ج ف جاعل ف ى ج ج ال ففلتجاعملففسجمجادلفتففسحجملففثجبا ف ج ش ف ا جا راجمجادللعاففيج ذع ف جبل ف ضجاعتففهثَتج جاعجل ف ج
اعكلفى جمافاجأدملجادرافلرجادلففل ج ادقتلفلد جإىلجاطلففلضج جملكسمفلتجاعجلف جاعكلفىجج جأفسرةجاطلففلضجاد ففتهالكج
اخللصجبمل جادطلففلضج جاع ف ةجادلتسق فيج اعفدخيفجادلتسقف ج لقفداملجاع قفيج جادلملفتق يفجقا فلجيت لفقجبفف صجاع فيفج قافقج
اعف ف ب ج وساا ففدجا راجمجادللعا ففي ج اطلف ففلضججاد ففت لرجاخل ففلصجبملف ف جاطلف ففلضجاعجلف ف جاد ففتهالكإج اب ففلألجاع و ففسكجإىلج
اعفتحفظج جملفو جادات ففلملجب فدجا زملففي ج أفلىفجادل فلملالتجملف جاع فل جاخلففلر إج جأفسرةجاعفف جمجبففُتجاعلفلدراتج اعفسارداتج
 )Andersen, 2009جي فلىجإىلجذعف جأعلافيجاعقف اراتج اعتلف للتجاعفيتجاختف بلجاعفد نجإلوفلدةجاع قفيج جا فساجم جوفال ةج
رل سوففيجملففثجاعملال ففلتجادللعاففيجمل ففيفجا ففت ارجخجف جاإلمقففلذجادلففل ج اإلمفففلجمجاع ففلم ج اعففدوز ج خفففضجاع ف اا ج ضف لملج
داا جاع وسكج ض.جرؤؤسجا ملسان ج إولدةجياكليجاعديسمل.ج قالمجاحلكسمللتج مل مللبلج جاعفد نجادلستلففيجبلعتهكفدجملفثج
المليج كفل ةجأدا جأ ساجمجادللنجعسللافهلج إولدةجاع قيجلاهل.ج ج
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تك ففزجي ف ألجاإل فًتاتا ايجول ففىجض ف رةجقا ففلمجاحلكسمل ففلتجبعت ففلعج ال ففلتجمللعا ففيج مقدي ففيجتقلادي ففيجعلت لمل ففيفجملف ف ج
مففلدتجاعكملففلدجادقتلففلد ج اطلفففلضجولاففداتجاعففد نجملففثجاعملففالميج ادلالمففيج ولاففداتجاع ففلمللُتجبلخلففلرجج اطلفففلضج
ادلتحلففالتجاع ف ي ايج ارتفففلعجمل ففددملجاع جلعففي ج غَتيففل.ج عقففدجاتفففقجقففلدةجرل سوففيجاع ش ف يثجولففىجزيففلدةجادل فساردجادلتلم فيج
علففود جمجاعوقففدجاعففد جإىلج250جبلاففسملجد درج سيلهففلجإىلجب مففلملججمل ف ملج ا ف جيجلففقجولا ف جت تا ففلتج ديففدةجعإلق ف اضج
تففزدادجإىلج500جبلاففسملجد در جج يففسجملففلجيملففليزجأي ففلج جإوففلدةجاع قففيج جاعوةففلمجادلففل .ج يوففلكجاع ديففدجملففثجاع حففسثجاعففيتج
بتزجهب ألجاإل ًتاتا ايج جرللنجادقتللدج ادللعايجاع لمليج يىجتق جخلرججمجلجمجي اجاع حا.ج ج
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جت دجاحلسك يجإ لراج ادجإلدارةج تس ا ج ملُتجأدا جاعشكلتج ادل مللتجبلفيجولملي.ج يشَتجملفهفسمجاحلسك فيج

إىلجاإل ففلرجاع ف جػل ففددجاع الق ففيجب ففُتجادلمل ففلعلُت ج رلل ففسجاإلدارة ج اإلدارةجاعتوفا ي ففي ج أأ ففحلبجادلل ففلحلجاآلخف ف يثجمل ففيفج
اع ففلمللُتج ادلففسرديثج ايت ف جاحمللففإج .)Wheelenl Hunger, 2007ج ت ف ت جمسك ففيجاعش فكلتجبلعس ففلايفج
اعداخلايجاعيتجيتزجملثجخالذللجإدارةجاعشكيج اع قلبيجولاهلج .)OECD, 1999
تك ثج رجيف اجادلفهفسمج جمة يفيجاعسكلعفيجAgency Theoryج جرلفلنجاإلدارةجادللعافيج مة يفيججتكفلعاحج
اعت فلملالتجTransaction Cost Theoryج جرلفلنجمة يفيجاعتوةفازج جاإلدارة.ج عقفدجأكفدتجيف ألجاعوة يفلتجولفىجأعلافيج
اعفليفجبُتجادللكايج اإلدارةجاعتوفا ييجاعيتجت بجهلجوقسدجبلعشكيج تزجولاهفلجململف عايجاع فيفجولفىجت ةفازجثف ةجادلفالك جإدج
أملج اق جادل جلر لتجاحللدثيجل فالجيكشفحجوفثجاختاللفلتجبفُتجاعجف لُت جمافاجتملف ىجاإلدارةجاعتوفا يفيجعت ةفازجمللفلحلهلج
اخللأففيجملففثجخففالنج ض ف ج توفا ف جرل سوففيجملففثجاد فًتاتا التج خج ف جاع ففيفجاعففيتج قففقجمللففلحلجل يففقجاإلدارةج جادلقففلمج
ا نجبل ففتسدامجملففلجمتلك ف جملففثجأشففكلنجاعقففسةج اعوفففسذجملففلج جذع ف جادل لسملففلتج ش ف كيجاع القففلتجمل ف جسلتلففحجا ف اىج
اعداخلاففيج اخللر اففيجاعففيتجتملففتحسذجولاهففلج ف ا جمتل ف جزملففلمجا ملففسرجداخففيفجادلوة ففي ج ؽل ففيفجذع ف جإخففالدجأففلرخلجبش ف طج
اع قفسدجادلربملفيجملف جاعشفكي.ج ذلف اجيل فهجفلفيجا فهزجإلغلفلدجرل سوفيجملفثجاآلعافلتج ا د اتجاع قلبافيج اإلشف الايجعلحفدجملفثج
ي ألجاعمللسكالتجادمتهلزييجمللج جذع جا فتسدامجملوةسملفيجمسك فيجاعشفكلتج ادل ملفلتجمل فيفج فسدجأد اتجل لعفيجعل قلبفيج
ولففىجاإلدارةجاعتوفا يففيجملففلجػل ففإجمللففلحلجفلففيجا ففهز ج اعففدااوسمل ج اع ففلمللسمل ج اعد عففي.جولففىج ف ايفجادل ففلن جلعم ف جمتا ففيج
علا ففلبجشللر ففلتجاحلسك ففيج اإلدارةجا خالقا ففيج جشف فكيجأمف ف مل جت ففدتجاإلدارةجاعتوفا ي ففيجعلشف فكيجب ففلعتسا جملف ف جشف فكيج
احملل ف يجاعففيتجقلملففاجمل لر ففيجأقلففىجدر ففلتجاخلففداعجاحملل ففيبجAccounting Fraudجإىلجإخفففل جاعففديسملج ادللففلدةج
جإلهلرجا ربلحجعزيلدةجقا يجأ هزجاعشكيج جاعملسجم ج ا تفلدجل يفقجاإلدارةجاعتوفا يفيجملفثجادل لسملفلتجاحلقاقفيجوفثج ضف ج
اعش فكيج ش ف واج جبا ف جملففلجمتلك ف جملففثجأ ففهزجبه ف لرجمل تف ففيج جاعسقففاجاع ف ججكلمففاجمتففستجلا ف جاعش فكيج مل هففلجبففلقإج
ا اىجا خ ملجمللج جذع جاع لمللُتج جشكيجام مل جوال ةجولىجارالرجشكيجاحملل يجمفملهل ارث امدر فسمل)جب فدجث فستج
تسر هلج جاعتالو لتجادللعاي.
ت ف جأعلاففيجاحلسك ففيج رففلجت ففيفجولففىجت زيففزجق ففليلجاعشفففللايج ادلملففل عي ج اعتهكففدجأملجادل ملففلتج اعش فكلتج
تملففتسدمجرأمسلذلففلجبكفففل ةجك ففلجتملففلودجولففىجبوففل ج ت ففا.جملوففلخجاع قففيجعففدملجادلملففت جاحمللففإج ا وففيبج ف بجادلزيففدجملففثج
اعت سييفج سييفجا يفج .)OECD, 1999ج يك ا جت فيفجاحلسك فيجولفىجململفلودةجاعشفكلتج ادل ملفلتجولفىجبوفل ج
مل مللتجولىجأ سج لا يج إأالحجقجلعجاعشكلتج تجفسي جا فساجم جك فلجت فدجأداةجيلملفيجحمللربفيجاعفملفلد جذعف جأرفلج
ت ف جرل سوففيجملففثجا مة ففيج آعاففلتجاع ففيفجاع ش ففادةجع ف جاع القففلتجبففُتجسلتلففحجا ف اىجبلعش فكي.ج ت ففدجاحلسك ففيج
ملففدخالجل ففلدجعتحقاففقجاعتففمزرج ادممل ف لمجب فُتجاعملال ففلتجادقتلففلدييجولففىجادلملففتسملجاعكلففإج بففُتجاعملال ففلتجاإلداريففيج
اعتوةا ايج اع قلبايجولىجململتسملجاعشكلتج ادل مللت.جوال ةجولىجذع جتل جاحلسك يجد راجزلسريلج ج بجتفدلقلتج
ا ملسانجاعد عايجإىلجاعشكلتج بجادلملت يث ج ت د جإىلجختفاضجتكلفيا ملسانجأمللمجاعشكلتجبملف جاإلللفلحجوفثج

ادل لسمللتجادللعافي).) OECD, 1999ج تفزدادجأعلافيجاحلسك فيج جادقتلفلديلتجج اعفدؽلق ا التجاعولشفليجمةف اجذلشلشفيجا مة فيج
اعقلمسمايجاعيتجدجتمللودجولىجميفجاعوزاولتجبج يقيجل لعفي.جبلإلضفلليجإىلجتفسلَتجآعافلتجعل قلبفيجولفىجاعشفكيج فليتهفل جك فلج
ففدجملففثج ففاج ةجأمففدجا ف اىجولففىجاعش فكيج تس اههففلجعلففلحلهل.ج يو لففإجاإلشففلرةجإىلجأم ف جعففاسجيوففلكجظلففسذجج ماففدج ج
احلسك ففيجاجاففدة ج دجبففدىجاحلسك ففيجإىلجتقففدصجتسأففاحجتفلففالإجعلتش ف ي لتجاعقسملاففيجعلد عففي جبففيفجيففإج جاحلقاقففيجت ففدج
إ ففلراجمل اففل جؽلكففثجا ففتسدامل جملففثجق ففيفج اض ف إجاعملال ففلتج جتسأففاحج تجففسي جا ف جاعتوةا اففيج اعقلمسماففيجحلسك ففيج
اعشكلتج اعيتجت كسجا ضلعجادقتللدييج اد ت لوايج اعقلمسمايج اع قلللتجاد ت لوايجاعمللادةج غَتيل .ج
يوفلكجاع ديففدجملففثجادلوة فلتجاعد عاففيجاعففيتجبففتزجبلحلسك فيجمففسنجاع ففل جمل ففيفجملوة فيجاعت ففل ملجادقتلففلد ج اعتو اففيج
) (OECD, 1999جمل هففدجاعقففلم جسملجا مل يكففإجوففلمج 1995ج تق ي ف ج )Greenbury, 1993ج جاصلل فًتاج ج
مل ملففيجاعت سيففيفجاعد عاففيجاعتلب ففيجعل و ف جاعففد ج غَتيففل.ج قففدملاجتل ف جادلوة ففلتجرل سوففيجملففثجادل ففلدئجاع لملففيجحلسك ففيج
اعشكلت.جك فلجقفدملاجب فضجمل فلدئجاحلسك فيجعل وفسكج ادل ملفلتجادللعافيجملفثجأ فيفجاعتسلفاصجاعف فلنجدلفدخ اتجاعد جعفي ج
اد ففتق ارجادلففل ج ملففُتجا دا جادقتلففلد ج جا ففيفجاعجسيففيفج  )Tosouskey, 2003جمل ففيفججوففيجبففلزنجعل قلبففيج
ادلل ف لايج.Basel Committeج جعقففدجمففددتجملوة ففيجاعت ففل ملجادقتلففلد ج اعتو اففيجرل سوففيجملففثجادل ففلدئجاع لملففيج
علحسك فيج)(OECD, 1999جتت فيفج ججفليففيجمقففسجمجادلملفلعلُتج يت ف ثجذعف جاحلففقج جأ فلعا جآملوففيجعتملف ايفجادللكاففي ج
مقلهففل ج احللففسنجولففىجادل لسملففلتجادلالا ففيجوففثجاعشفكيج جاعتسقاففاجادلول ف ج بج يقففيجملوتة ففي ج ادلشففلركيج اعتلففسياج ج
اد ت لولتجاع لمليجعل مللعلُت ج امتسلبجأو ل جرللفسجاإلدارةج اعشف اكيج جأربفلحجاعشفكي ج اإلللفلحجوفثجيالكفيفجرأسج
ادلففلنج اعًتتا ففلتجاعففيتجمتكففثجب ففضجادلملففلعلُتجملففثجاحللففسنجولففىجرقلبففيجدجتتول ف جمل ف جاحللففيج جادللكاففي.جك ففلجغل ف جأملج
يت ثجإ لرجاحلسك يجمل لملليجولدعيجج ا جفليجا هز جمللج جذع جأفللرجادلملفلعلُتج ادلملفلعلُتجا لمف جةافاجتتفلحج
اعف أففيجأملففلمجمجا ف جادلملففلعلُتجعلحلففسنجولففىجت ففسيضجل ففلنج جمففلنجاعت ففد جولففىجمقففسقهز.ج جيشففت يفجإ ففلرجاحلسك ففيج
مقسجمجأأحلبجادلللحلجاعيتجػلدديلجاعقلمسملج يش جولىجاعت ل ملجاعف لنجبُتجاعشفكيج أأفحلبجادللفلحيجمل فيفجاع وفسك ج
جفلففيجاعملففوداتج اع ففلمللُتج ج قاففقجاع ف ة ج تففسلَتجاعسلففلاح ج تساأففيفجاعسضف جادلففل جعلشفكي.ج غلف جأملجي ف ثجإ ففلرج
احلسك يجاإللللحج اعشفلليج جاعتسقااجادلول جوثجكلليجادلسضسولتجادله يجادلت لقيجبلعشكيجملفلج جذعف جادلسقفحجادلفل ج
ا دا ج ادللكاي ج مسك يجاعشكي.ج يت ثجإ لرجاحلسك يجو لايجاعتس ا جاد ًتاتا إجعلشفكي ج اع قلبفيجاعف لعفيجملفثجق فيفج
رللسجاإلدارةجولىجل يقجاإلدارةجاعتوفا ييج ململل عيجايلسجملثجق يفجاعشكيج فليجا هز .ج
يتجل جاعتوفا جاعف لإجعلحسك يجمش ج جت ا.جألكلرجاحلسك يج آعالتجو لهلج اعت كُتجذللجملثجخفالنجاحلف صج
ولففىجملشففلركيج ا ف يجملففثجق ففيفجا ف اىجادلستلفففيجملففلج جذعف جاج هففسرجاع ففلمج ففلايفجاإلوففالمج اجهففلتجادلتسللففيجمل ففيفج
اجلمل لتج مل جاكزجاع حفسث.ج دجت فدجادل فلدئج اع وفسدجاعفساردةج جاإل فلرجاع فلمجعلحسك فيجكللافي ج عكفثجيو لفإجتفلفايفجيف ألج
اع وففسدج اع القففلتجبلففسرةجت ف د ج جرليففيجادلجففلىجإىلجمةففلمجإدار جشففلمليفجيلجففإج سام ف جاع ففيفج جادل ملففلتج ػلكففزج

اع قلبففيجولاهففلجملففلجؽلكففثجادل ملففلتجملففثج قاففقجاإلدارةجاعف لعففيجاعففيتجتكففزجولففىجمةففزجاع ففيفج دجت تكففزجولففىجشففسصجراففاسج
ادل ملي.جج ج
دلففلجكلمففاجاع وففسكجتل ف جد راجيلملففلجداخففيفجاعوةففلمجادلففل ج جأ جاقتلففلد ج بلعتففل جلففلملجوففدمجا ففتق اريلجع ف جتففهثَتاج
ل الجج جاحملللةيجولىجا تق ارجاعوةلمجادلفل ج ذلف اجتل ف جمسك فيجاع وفسكجد راجيلملفلجداخفيفجادقتلفلدج .(King & Levine,
) 2007تففزدادجأعلاففيجمسك ففيجاع وففسكج ادل ملففلتجادللعاففيجعلتهكففدجملففثجإدارابففلجبج يقففيج اففدةج آملوففي جماففاجيف دملجاع ف حج ج
مسك ففيجادل ملففلتجادللعاففيجإىلجزوزوففيجاع قففيج جاعوةففلمجادلففل ج ا فساجمجادللعاففي ج ملففثجأب ف زجمقففلطجاعًتكاففزج جمسك ففيجاع وففسكج
ملقلرميجةسك يجبلعشكلتجأملجيوفلكجوفدمج ضفسحجلف جو لافلتج إ ف ا اتجاع وفسك ج يفسجملفلجيف دملجإىلجزيفلدةجمفدألجملشفكليج
اعسكلعي جك لجأميجملثجاعل جولىجادلفديوُتج فلفيجا فهزجمل اق فيجادلفدي يث ج بلعتفل جيملفتجا جادلفدي ملجاختفلذجاعقف اراتجاعفيتج
ت ةففزجملففثجملوففلل هزجبلففضجاعوة ف جوففثجملوففلل جادل ملففيج أأففحلبجادللففلحيجاآلخ ف يثج ).(Levin,2002جك ففلجتتملففزج
اع وففسكجبك ف ةجاعقساوففدج اإل ف ا اتجاعتوةا اففيج يففسجملففلجؼلفففضجملففثجقففدرةجفلففيجا ففهزجولففىجاع قلبففيجولففىجاإلدارة ج كف ع ج
للملجودمجاعت لثيفج جادل لسمللتجغل فيفجقافلمجا ف اىجاخللر افيجم ف جمل لسملفلتجمتكفوهزجملفثجاعتفدخيفجأملف اجملكلففل ج بلعتفل ج
عففثجيقلففقجادلففدي يثجبشففلملجإملكلماففيجا ففت داذلز ج يففسجملففلجيففدل هزجإىلجاعتل ف ىجضلففسجت ةففازجمللففلحلهز) (Shull,2007ج.ج
ك لجدجيملتجا جادلسدوسملج جاع وسكجفلييجأمفملهزج إيداولبز جمااجدجيتسل جذلزجمل لسملفلتج اضفحيج ملول ف ي جك فلجأملج
أأففسنجاع وففسكجأقففيفجشفففللايج ففاسعيج)(King&Levine,1997ج.جوففال ةجولففىجأملجمللكاففيجاعد عففيجعل وففسكج جب ففضج
اعففد نجي ففدجولاقففلجأملففلمجاحلسك ففي جماففاجيكففسملجيوففلكجأ ف اعج اخففتالى)جبففُتجد رجاعد عففيجادلت لففقجبملففلجلبلج رقلبتهففل ج ىفج
ي ف ألجاحللعففيجدجيهففتزجادلففدي ملجك فَتاجبت ةففازجقا ففيجادل ملففيج).(Levine,2002جك ففلجي ففدجياكففيفجرأسجادلففلنجبففلع وسكج
شلازا جمااجيكسملجيولكجاعتزامللتج جشكيفجإيداولتجملتلميجعلدااوُتج ادلسدوُتجملفىتج لف جذعف جك فلجأملجأأفسنجاع وفسكج
جشففكيفجق ف ضجمتففو جآل ففلنج سيلففيجي ففدج ففسي جاع ففيفجبففلع وسك جلففعذاجبففدأجاعملففح ج بك اففلتجك ففَتة جلففلملجادلففسدوُتج
اآلخ ف ف ف ف يثج ف ف ف ففسىجؼلشف ف ف ففسملجملف ف ف ففثجوف ف ف ففدمجكفليف ف ف ففيجاعت سيف ف ف ففيفجعتلجاف ف ف ففيجإيف ف ف ففداولبزج ت ف ف ف ففدأج ج ف ف ف ففح جأملساذلف ف ف ففلج مللف ف ف ففلدرةج
اع و ).(Macey,2003ج ج
ولففىجأف ادجاعدرا ففلتجاعت ي اففي جألهف تجب ففضجاعدرا ففلتج ففسدجوالقففيجارت ففلطجقسيففيجبففُتجشللر ففلتجاحلسك ففيجج
بفُتجا دا .جولففىج ف ايفجادل ففلنجأشففلرتجدرا فيجوجاففيج ر باوففلج )Attia & Robina, 2007جأملجب ففضجوولأف ج
احلسك ففيجت ف ث جولففىجأدا جاعش فكلتج جبلكملففتلمل.ج عقففدجأشففلرتجاعدرا ففيجاعففيتجقلملففاجهبففلجرل سوففيجملففلكوز جعال ففت لرجأملج
ادلملت ملجولىجا فت دادجعفدل جمل فلعرتجأكفربج جأ فهزجاعشفكلتجذاتجادل لر فلتجاجافدةج جاحلسك فيج
.)& Ueda, 2006جك لجايت فاجدرا فلتجأخف ملجبتفهثَتجاحلسك فيجولفىجظلفسج إمتل افيجاعشفكلتج Nicolo, Laeven
.)& Ueda, 2006ج أ ضفحاجمتفلاججيف ألجاعدرا فيجأملجتفهثَتجاعتحملفثج ج فسدةجمسك فيجاعشفكلتجولفىجادلقفلياسج
اعتقلاديففيجعالقتلففلدجاحلقاقففإجمل ففيفجظلففسجاعوففلتججاحمللففإجاإلمجففل ج GDPج ظلففسجاإلمتل اففي ج مملف يجاد ففت لرجإىلجظلففسجاعوففلتجج
Nicolo, Laeven

احمللففإجاإلمجففل جGDPججكلمففاجإغللباففيج ذاتجددعففي.جك ففلج ففدج فسملربزج ج )Gompers et al, 2003جأملج
اعشكلتجذاتجاحلسك يجاجادةجامتهاجبهدا جملت ازجملقلرميجبلعشكلتجذاتجاحلسك يجاع ف افي.جك فلجلحلفاجدرا فيجبفالكج
فلمج ج كفازج جكسريفلج )Black, Jang, Kim, 2003جاع القفيجبفُتجمل شف جمسك فيجاعشفكلتجادلت فيفج جوساملفيفج
قلبايجاخللر افي ج جفلملجادل ا فيج ادل ا فيجاعداخلافي ج اإلللفلحجعل ملفت يثج
ج
مقسجمجادلمللعلُت جرللسجاإلدارة ج اجهلتجاع
ادللكايج دتجاعدرا يجوالقيجارت لطجقسييجإغللبايجقسييجبُتجمل ش اتجاحلسك يجككيفج قا يجاعشكي.جك لج فدتجدرا فيج
فلمداج آخف ملج )Sanda et al., 2005جأمف جدجيس فدجددافيفجعفدوزجلكف ةجأملجرللفسجاإلدارةجاعف جػلتفس جولفىجوفددجأكفربجملفثج
اخلففلر اُتجكففلملجأدا ألجأل ففيفجملففثجاعش فكلتجا خ ف مل.جك ففلج ففدتجاعدرا ففيجأملجاعش فكلتجاعففيتجتففس جإداربففلجاعتوفا يففيج
شسصجأ ويبجأل يفجملثجاعشكلتجاعيتجيتسىلجإداربلجشسصجزللإ .ج
مففسدجاإلشففلرةجإىلجأم ف جدجؽلكففثجللففيفجملالمل ف جاحلسك ففيجوففثجادلوففلخجاع ففلمجاع ف جت ففيفجلا ف جادل ملففلت.ج تشففَتج
ملوة يجاعت ل ملجادقتللد ج اعتو افيجأملجمسك فيجاعشفكلتجعاملفاج فسملج فز جملفثجاحملفا جادقتلفلد جا كفربجاعف جت فيفج
جمجلقف ف جادلوش ففمتجمل ففيفج ال ففلتجادقتل ففلدجاعكل ففإ ج در ففيجادلوللمل ففيج جأ ف فساجمجادلو ففتجج اع ال ففيجاعقلمسما ففيج اعتوةا ا ففيج
أخالقا ففلتجا و ففلن.ج جي ف اجاعل ففددجتش ففَتجب ففضجاعدرا ففلتجإىلجأعلا ففيجاع الق ففلتجب ففُتجشللر ففلتجمسك ففيجاعشف فكلتج
اعوةفلمجاعقفلمسنجعلد عفيج شللر فلتجاحلسك فيجاع لملفيجبلعد عفيج د رجاحلكسملفيج .)Bruno and Claessens, 2007جك فلجأ ف ملج
ملكففزجةففسثجمسك ففيجاعشفكلتج جآ ففالجدرا ففيجاشففت لاجولففىج100جشفكيجيوديففي ج ففدتجاعدرا ففيجأملجاعشفكلتجاعففيتج
يدي يلجل يقجإدار جي ت دجولىجملوةسمليجقا اي ج اعشكلتجاعيتجخت جعوةلمجمسك فيج افدجمققفاجأدا جأل فيفجولفىجملفدارج
اعملففوساتجاع الثففيجاعففيتجأ يففاجولاهففلجاعدرا ففيج .)Chouhan, 2008ج يو لففإجاعتوسي ف جإىلجأملجاعدرا ففلتجاعت ي اففيج
أ ض ففحاجأملجخل ففلاصج ابلي ففلتج ا ففتقلمليجادلمل ففتسيلتجاع لا ففلج جادل مل ففلتجي ففإجاحمل ففددجاع ف ف ااسجعلحسك ففيجاجا ففدةج
.)Tosousky, 2003ج جيففسجملففلجيسضف جأعلاففيجادختاففلرجاجاففدجعلقافلداتج جل يففقجاإلدارةجاع لاففلج جادلوة ففلتج رففلج
احملددجاع ااملإجعلتس هلتجاإل ًتاتا اي.ج ج
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يتجل جت زيزجد رجاحلسك يجتج اقجا جادل ملايجاعيتج كزجو يفجادل مللتج ل ضج الدةجاعقلمسملجملثجخالنجإولدةج
ياكلي ج توةاز جادل مللت جادللعاي ج غَت جادللعاي جملث جخالن جت ٍت جمزملي جملث جمةز ج ضساب جاع يف جاعيت ج قق جاع قلبي ج اعشفللايج
اد تق ار .ج مل سمل جذع جيس جت للز جأعلاي جد ر جاع واي جادل مللتاي ج ج قاق جاد تق ار جادقتللد ج ادلل جعاس جلق جولىج
ململتسملجادلوة لتج عكثجأي لجولىجململتسملجاعد ن جذع جأملجاعملال لتجادقتللدييج جادللعايج جاإلدارييجتتجل جإدارةج ادةجدج
تقسمجهبلجإدجمل مللتج ادة ولشسر ج.)2006ج يت ثجإأالحجادل مللتجمللجيلإ :ج

أ -عػػادة النظػػر فػػي الػػدور ال ػ ي تقػػوـ بػػه األجه ػ ة الرقابيػػة داخػػل المؤسسػػاتج سذلففلجضلففسجاعتس ف جبففعدارةجا دا ج
بلع قلبففيجولففىجادلفساردج اعجلقففلتج كف ع جو لاففلتجا و ففلنجبففددجملففثجادلوةففسرجاعتقلاففد جاعف جيكففزجولففىجاإل اااففي ج

و ففال ةجول ففىجتج ففسي جادل مل ففلتجا ففتولداجإىلجقا ففلسجا دا جعتحقا ففقجاد ففتسدامجاعك ففح جعل فساردج قا ففقجا ي ففداىج
اإل ًتاتا ايجعل مللت.جج ج
ب -ضبط حجم المصارؼ الكبرى التي قامت بعمليات دمج و شراء و استحواذ جللدل مللتجادللعافيجاعفيتجارفلرتجكلمفاج

ملثجاحل فزجاعك فَت جأملفلجادل ملفلتجادللعافيجاعلفلَتةج جادلتس فجيجلكلمفاجأقفيفجضف راج ف لبجتت لفقجبفلإلدارةجاجافدةج اعتحفسطجج
وففدمجادطلف اطج جشللر ففلتجإداريففيج ففاليجأ جلل ففدةجبملف جكففربجاحل ففز جوففال ةجولففىجأملجاراففلرجادل ملففلتجاعك ففَتةجػلففدثج
يزاتجووافيج جا ساجم.جججج ج

ت -إعػػادة النظػػر فػػي أنظمػػة اختيػػار القيػػادات وفريػػي اإلدارة التنفي يػػة جةاففاجتل ف جأمة ففيجادختاففلرجقففلدرةجولففىج

بج ت اُتج ا ت ارجقالداتجتقسدجو لافلتجاعتحفسنجاد ف جًتاتا إج اعتجفسي ج جادل ملفلت ج يكفسملجت ااوهفلجعففًتةج
زلد دةج عتوفا جملش ولتجتجسي يفيجتفدوزجاعقفدرةجاعتوللملفايجعل ملفلت.ج مففسجادلوجفقجيوج فقجولفىجاختافلرجأو فل ج

رللففسجاإلدارةج خلفاففلبزج ت ل ففا هزج ململففتسملجخ فربابزج تففدري هزج م فزايتهزج جململففلرابزجادلهواففي.ج تل ف جاعقاففلداتج
اإلداري ففيجاع لا ففلجد راجيلمل ففلج جإدارةجا زمل ففلت ج تتجل ف جإدارةجا زمل ففلتجمله ففلراتجمل او ففيجع ففدملجاعق ففلدةجي ففإجادمتف ففلظج
بلذلد ج إش لرجاآلخ يثجأملجيولكجأ اىجتملاج جولىجا زملفي ج إوجفل جا عسيفيجعأللف ادجق فيفجا و فلنج People
 before Businessج قسنجاحلقاقي ج مل ليجملىتج اتزجمل فل دةجاع فيفج إوفلدةجاع وفل ج اعتحف كجعإلملفلمج Daft,
.)2006ج ج
ث -تحسين مناخ الثقة السائد في المؤسسات


يو لإجاع يفجولىج ملُتجملوفلخجاع قفيجاعملفلادج جادل ملفلتج جاع القفلتجاعفيتج كفزجو فيفجادل ملفيجملف جغَتيفلجملفثج

ا اىجا خ ملج س جكلماجململتفادةجأ جداو يجأ جملت ل ميجمل جادل مليجوفثج يفقجت زيفزجاعشففللايجملفثجخفالنجاعسأفسنج
إىلجادل لسملففلتج ا ففتسداملهل.جكف ع جا ففت لدةجاع قففيجادلفقففسدةجبففُتجاحلكسملففلتج ادل ملففلتجملففثجملماففيج بففُتجاج هففسرجملففثج
ملمايجثلمافي.ج دجتتفهتىجاع قفيجإدجملفثجخفالنجرل سوفيجملفثجادأفجالملتجاعتشف ي ايج اع قلبافيجاعداو فيجعتحملفُتجملوفلخجاع قفيج
مل يفجتش ي لتجادلوللملي ج ادمتكلر ج مل اق يجاعقجلعجاخللصج ولشسر ج .)2006ج
ج -استخداـ وتنفي أنظمة إلدارة المخاطر على مستوى المؤسسػات.جألهف تجا زملفيجادللعافيج تفداوالبلجاحلل فيجإىلج

ت زيف ففزجقف ففدراتجإدارةجادلسف ففل .ج تشف ففَتجإدارةجادلسف ففل جإىلجاعوشف ففلطجاددارملجاع ف ف جيهف ففدىجإىلجقاف ففلسج اعف ففتحكزج ج
ادلسف ف ف ف ف ف ف ففل ج ختفف ف ف ف ف ف ف ففاضجململ ف ف ف ف ف ف ف فتسيلبل.ج احلقاقف ف ف ف ف ف ف ففيجأملجإدارةجاخلج ف ف ف ف ف ف ف ف جت ف ف ف ف ف ف ف ففدج ف ف ف ف ف ف ف ففز اجملتكف ف ف ف ف ف ف ففلملالجملف ف ف ف ف ف ف ففثجاإلدارةج

اإل فًتاتا اي).(Noy,1998ج ت ف ت جاإلدارةجاجاففدةجعل سففل جبففلعتسجا جاد فًتاتا إ ج ع ف اجغل ف جأملجتتكلملففيفج
إدارةجادلس ففل جملف ف جمة ففلمجاعتسج ففا جاد ف فًتاتا إج اعقف ف اراتجاع اامل ففيج جد رةجاعتسج ففا جاد ف فًتاتا إجمل ففيفجقف ف اراتج
اعتس ف ج قف اراتجاعو فسج اد فتحساذج ادبتكفلرج غَتيفلجملفثجاعقف اراتجاعفيتجتت ف ثجدر فلتجولعافيجملفثجادلسفل جعكسرففلج
ق اراتجإ ًتاتا ايجػلاجهلجقدراجك َتاجملثجودمجاعتهكفدج اعل فسض جولفىج ف ايفجادل فلنجلفعملج ف جا زملفيجادللعافيجاع لدلافيج

يسجق اراتجاعتس ج جملو جادات لملجد ملجدرا يج اوايجعل سل جادل ت جيجهب اجاعق ار.ج ج
يكف اجت تففربجإدارةجادلسففل جا ففت لبيج ا اففيجعلت قففدج وففدمجاعتهكففدج اعل ففسضجادل ف ت جمل جاففلتجاعق ف ملجاحلففلد ج
اع ش ف يث.ج غلع ففلجملففلجتس ففدجسلففل جت ف ت جملحففل دتجقاففلمجادل ملففلتجبتحقاففقجأيففدالهل.جج يقلففدجبففعدارةجادلسففل جإغلففلدج
رل سويجملثجا مشجيج اع لالتجاعيتجبدىجإىلجاعت لمليفجملف جا زملفلتجق فيفج أثوفل جمفد ثهل ج كف ع جا مشفجيج اع لافلتج
اعفيتجبففدىجإىلجاحلفدجملففثجادلسففل جاإلداريفيج اعتوةا اففيج سلفل جاخللففيفج جإدارةجادل لسملففلتج ادل لفيج اع القففلتجاإل فًتاتا ايج
سيلففيجا ففيفجمل ف جادلملففتفاديثج ادلت ففل مُتجملف جادل ملففلت.ج يتجل ف جذع ف جتجففسي جأمة ففيجمدي ففيجعففإلدارةجمل ففيفجمةففزجإدارةج
ادل ليج جبول جادلوة لتجاعمللوايجعلت لزجاعفيتجتتملفزجبلدل مفيج اعقفدرةجولفىجاعتحف كجاعملف ي جعلت لملفيفجملف جا زملفلتج اعكفسارثج
تمل جبلعتدلقجاحل جعل لسمللتج ت ٌتجآعالتجتملهيفجملفثجاعفت لزج مقفيفج تسزيف جادل لفيجادلت ل فيجملفثجخفالنجملفدخيفجاحللفسنج
ادل تكزةجولىجاحللدتج .Cases based solutionsج ج
يو لففإجا ففتحداثجكاففلملجإدار جأ جتوةا ففإجي أ ف جملففلجيملف ىجبلدلففدي جاعتوفا ف جعل سففل Chief Risk
)officer(CROجيتففسىلجململففلسعايجإدارةجادلسففل جاعففيتجتسا ف جادل ملففيجملففثجماففاج ديففديلج تت هففلج إأففدارجتقففلري ج
بشففهرلج اع قلبففيجولاهففلج مل ا ففيجملففدملجملول ف يجشللر ففلتجإدارةجادلسففل .ج غل ف جتسثاففقجململففلسعالتجإدارةجادلسففل جوففال ةج
ولىجتسل جادلساردجادلول يج اعكفل اتجاع ش ييجادل يليج ادلملتقليج دا جادلمل عالتجادللقلةجولاهلجبج يقفيجملسضفسواي.جك فلجأمف ج
ملثجا علايجملكلملجإوجل جأعلايجأكربجعتو افيجاعكفسادرجاعفوافيج اإلداريفيجاع لمللفيج جإدارةجادلسفل جملفلجي ةفزجملفثج قافقجاعقا فيج
عل ففالكج أأففحلبجادللففلحيجمل ف جاعسلففل جملتجل ففلتجاع ففال جولففىجأملجيول ف جايت ففلمجي ف ألجاعسمففدةجولففىجادل ملففيجككففيفج
عتحديدجمل ل جادلسل جاحملت ليج غ بلتهلج ادتللنج اعتوملاقجمل جكيفجادلللدرجاعداخلايج اخللر ايجاعفيتجتف ث جولفىجو لافلتج
أمشففجيجادل ملففيج تقففدصجتق ي ف جوففثجادلسففل جإىلجادلملففتسيلتجاإلداريففيجادلملففلسعيجدختففلذجق ف اراتجبشففهرل.جك ففلجغل ف جتففدوازج
مةففلمجإدارةجادلسففل جبوةففلمجعل قلبففيجاعداخلاففي .يو لففإجولففىجادل ملففلتجأملجتف ب جبففُتجأيففداىجإدارةجاخلجف ج أيففداىجا دا ج
ق اراتجادلكللمتج احلسالز.ج تتجل جاإلدارةجاعف لعيجدلسل جادلش ولتجأملجتتح يفجرللعسجاإلدارةجململلسعايجإدارةج اع قلبفيج
ول ففىجاخلجف ف .ج ك ففز جمل ففثجيف ف ألجادلمل ففلسعايجل ففلملجرل ففلعسجاإلدارةجغلف ف جأملجتهخف ف ج جادوت ففلرج تسال ففقجول ففىجإ ففلرج اضف ف ج
عل سل ج اعملال لتجادل ت جيجهبلج اعيتجغل جتسأالهلجوربجا ج اآلعالتجاعتوةا ايجاع مسايجبلدل مللت .ج
قففلجعوتففلاججادلملف جادلاففدانجاعف ج ف قجاإلشففلرةجإعاف ج  )Deloitte, 2009جلففعملج%75جملففثجادلملتقلففىجملففوهزج
أشفلر اجإىلجأملجرلفلعسجاإلدارةجعفديهلجمفقجادلسالقفيجولفىج ال ففيجإدارةجادلسفل جبلدل ملفيج يقف جولفىجولتقهفلجمل ا فيجتقففلري ج
اخلج جاعد رييجاعفيتجتف دجملفثجإدارةجادل ج ملفي.جك فلجغلف جأملجتسالفقجرلفلعسجاإلدارةجولفىجو فلراتج فددجشفهايج رغ فيجادل ملفيج
ج فيفجادلسفل ج Institution's Risk Appetiteجبلإلضفلليجإىلج فسدجمجلفيجرمسافيجت فربجوفثجاع غ فيج ج فيفج
سلففل جادبففلألجاد فًتاتا إجاع ف جتملففَتجلا ف جادل ملففيج ق ف اراتجا و ففلنجاعففيتجيففتزجاختلذيففلجملففثجخففالنجاعتل ف ي جة ففزج
ادلسففل جاعففيتجتملففت دجادل ملففيجعتح لهففل.ج رغففزجأملجاعشففهايجعتح ففيفجادلسففل جيففتزجت يفهففلجبسا ففجيجاإلدارةج ق سذلففلجملففثجق ففيفج

رللسجاإلدارة جإدجأميجملثجادلهزجرب جاعشهايجعل سل جمل جأمشجيجا و لنج مجلجمج فلجيجادلساقف جاع ااملفاي جك فلجغلف جأملج
ي كففسجذع ف جتقففلري جاخلج ف .جإملجقا ففيج أعلاففيج ديففدجاعشففهايج اع غ ففيج ج ففيفجاخلج ف جتتففهتىجملففثجخففالنجد ريففلج جإرشففلدج
ق ف اراتجا و ففلنج تقاففازجادلملففتسملجاعكلففىجعلسج ف جوففربجادل ملففيج اعففيتجتهخ ف جوففلدةجشففكيفجمففد دج جاعت ففلرةج اإلق ف اضج
غَتيلجملثجادلش ولتج اع لالت.ج ولىجأييجملنجلفعملج فسدجو فلرةج فددجاعشفهايج ج فيفجادلسفل جعفاسجكللافلج جمفدج
ذاتف جمافاجتسا ف جادل ملفلتج ففديلتج جت مجفيجاع غ فيج اعشفهايج ج فيفجادلسففل جإىلجقف اراتج جإدارةجاخلجف جتتملفقجملف ج
أيداىجادلش عج غل جأملجتكسملجي ألجاع لرةجمل لبيجإرشلداتجعلولعجاعق ارج جادلساق جاإلدارييجادلستلفي.ججججج
وغلف ف جأملجتل ف ف ج لاف ففيجإدارةجادلس ففل جد راجراامل ففالج جإ ف فًتاتا ايجا و ففلنج ىفجادل ففليَتجاع ففيتجتمل ففتودجإعاه ففلج

اعق ف اراتجاذللملففي.ج أشففلرج%82جملففثجادل ملففلتجادلشففلركيج جادلمل ف جادلاففدانجاعملففلبقج )Deloitte,2009جأملج امففدةج
ملثجادلمللسعالتجاذللمليجعسمدةجإدارةجادلسل جيسجاوت لدج ادلسالقيجولىجادلوت فلتجادللعافيجاجديفدة ج أشفلرج%64جأملجملسالقفيج
إدارةجادلسففل جكلمففاجشف لجأ ل ففالجعففدخسنجملاففداملجأو ففلنج ديففدة.جك ففلجغلف جأملجيكففسملجعففدملجادلففدي جاعتوفاف جا ولففىج
عل سففل جدر ففيجكللاففيجملففثجاد ففتقالعاي جمل ففٌتجأملجيكففسملجململففتقيفجوففثجملففدي جاإلداراتجاعتوفا يففيج أملجيكففسملجعديففيجأقدملاف جج
كللايج أستجداخلإج جاعشكيجعاك جسملجع جتهثَتج سي جولىجاعق ارات .ج
عقدجركزتجاعتحلاالتجاعيتجقدملاجبشلملجادلسل جولىجأعلايجتج اقجملق راتجاتفلقايجغبلزنج 2جج اعيتجأ عاج
أعلاي جقلسمل جإلدارة جادلسل جعلحفلظ جولى ج الملي جاع وسك ج اد تق ار جادلل جبلفي جولملي ج مل جقسة جادقتللد جملث جقسةج
اع وسك.ج توصججاتفلقايجغبلزنج 2ججولىجض رةج سدجمدجأد،جملثجملتجل لتجرأسجادللن ج مل ا يجاع لالتجاإلش الايج
اعشفللايج اإللللح.ج يو لإجاإلشلرةجإىلجأملججويجبلزنجعاسجذللجأ ج لجيجقلمسمايجولىجاع وسك ج تكاجأمل جتوفا جي ألج
اعق اراتجعل هلتجاع قلبايجعكيفجد عي.ج بلعومل يجعس سدجمدجأد،جملثجرأسجادللنجقمل اجادتفلقايجاجديدةجادلسل جإىلج
سلل جمللعايج سلل جغَتجمللعاي.ج يجتقملازجادلسل جادللعايجإىلجسلل جادات لملج تشَتجإىلجادلسل جادلًتت يججولىجت ج
اع ايفجوثجاعملداد ج سلل جاعملسجمج تشَتجإىلجادلسل جادلًتت يجولىجاعتلَتج جأ لرجاعفلادةج أ لرجاعملسجمج مل ش اتج
ا جساجمجادللعايج أ ساجمجاعملل ج اخلدمللت.جأمللجسلل جاعتشلايفجلهإجادلسل جادل ت جيجب لالتجاعتشلايفجاعداخلايجمل يفج
ق ليلجاع لعيج اإلدارةجاع لال.ج قدملاجاتفلقايجبلزنج2جرل سويجملثجأ لعا جاعقالسجدلسل جادات لملج ادلسل جاعتشلايف.ج
ركزجاعشقجاع لنجعالتفلقايجولىجو لالتجادل ا يج اإلش اىجملثجمااجمل ا يجمللجتقسمجب جاع وسكجعقالسجملدملجكفلييج
رأسجادللنج ض رةج سدجإ ًتاتا ايجعلحفلظجولىجململتسملجمل ُتجملثجرأسجادللنج سدجخج جبديليججدلو جي سطجرأسج
ادللنجإىلجأقيفجملثجادلملتسملجادل الر .جأمللجاعشقجا خَتجملثجادتفلقايجللمل جولىجض رةجاإللللحجوثجياكيفججكفلييج
رأسجادللن ج ادلسل جادات لماي ج سلل جاعملسجمج سلل جاعتشلايف.ج ج
ذل اجغلف جولفىجادل ملفلتجاع فد ج جب مفلملججإلدارةجسلفل جادلشف ولت ج يهفدىجيف اجاعربمفلملججإىلجتفسلَتجتقافازج
شلمليفج ملتكلمليفجعكيفجأمساعجادلسل جاعيتجيت ضجذللجادلش ع.ج يمل ىجي اجاعربمفلملججإىلجتفسلَتجعلفيجملشفًتكيجعل سفل جوفربج

ادل ملي.ج يمل جيف اجاعوةفلمجبفهفزجادلسفل ج جادل ملفي جك فلجيملفلودج جتقافازجادلسفل جاعفيتجتسا ف ج مفداتجا و فلنج
ادلستلفففيجبل ففتسدامجأد اتج ملوففليججسلتلفففيج ملتجففسرة جوففال ةجولففىجتقاففازجادلسففل جادل ت جففيجبلدلوت ففلتجاجديففدة جبلإلضففلليج
إىلجاعت ىجولىجململتسملجادلسفل جاعكلافيجملف جا خف ج جاحلملف لملجادرت فلطج ادوت فلدجادلت فلدنجاعف جؽلكفثجأملجيس فدجوفربج
ادلوت ففلتجادللعاففيجادلستلفففي.ج غل ف جاإلشففلرةجإىلجأمففيجعففاسجيوففلكجت يففحجملق ففسنج شففلمليفجعربمففلملججإدارةجسلففل جادلش ف ولت ج
تملتجا جادل مللتجتوفا جاع ديدجملثجوولأ ألج عكثجدجؽلكثجاوت لرجأملجعديهلجب ململججكلمليفجإلدارةجسلل جادلش ولت .ج
عقففدجأشففلرجادلمل ف جادلاففدانجعل سففل )Deloitte,2009جإىلجأم فساعجادلسففل جاعجلراففيج Emergency
Risk Typesجاعيتج جتت وهلجاتفلقايجبلزن2جاخللأيجملتجل لتجرأسجادللن.ج عكوهلج فدتج جبف املججإدارةجادلسفل ج
ج%75جملففثجاعش فكلتجادلشففلركيج جاعدرا فيج يففىجسلففل جاعملففاسعي ج سلففل جاعشففه ة ج سلففل جاد ففت ارج جا و ففلن ج
سلففل جأملففلملجتكوسعس اففلجادل لسملففلت ج سلففل جاعقساوففدجاعتوةا اففي.جك ففلجأملج ملففُتجاع قلبففيجولففىجظلففلذججاخلجف ج ولففىجاإلدارةج
أأ ف جأك ف جأعلاففيجبمل ف جزيففلدةجدر ففيجاعتقل ف ج اع داااففيج جأ فساجمجادلففلنج زي ففلدةجتكاففزجاعملففلجلتجاعتوةا اففي جك ففلجأملج
%58جمل ففثجادل مل ففلتجادلش ففلركيجضف ف واجظل ففسذججاخلجف ف ج جبف ف املججإدارةجاخلجف ف .جمل ففثجملما ففيجأخف ف مل جل ففلملجاعقلا ففيفجمل ففثج
ادل مللتجض واجوددجآخ جملثجادلسل جاعجلرايج جب ململججإدارةجاخلجف جمل فيفجادلفسرديثج )53%ج اخللسأفاي  )%41ج
ادلسازمي  )%35ججاجل الالجاعملال اي .)%23جج ج
يتجلف جتوفاف جب مفلملججإلدارةجسلفل جادلشف ولتج فافزجثقللفيجاعفسوإجبلدلسفل ج Creating a risk-
 aware cultureمشف يلج اعت كففُتجذلففلج جمملففاجج ثقللففيجادلوة ففي.جك ففلجغلف جأملجتت ف ثجاجهففسدجاعول حففيج جإدارةج
ادلسل جبلدلوة يجولىجملكسملجادتللدتجةااجتكسملجمل فلدئج أيفداىجإدارةجادلسفل جملفهسملفيجملفثجق فيفجكفيفجاع فلمللُتجملفلج
جذعف جقاففلمجادلففدي يثجاعتوفاف يُتجبعلهففلرجاعتفزاملهزجبلعربمففلملج.جك ففلجأملجب ففضجادل ملففلتجتقففسمجبتففد ي جادلففدي يثجاعتوفاف يُتج
ولىجاع يفج ج مدةجإدارةجادلسل جدكتملفلبجب فضجاخلفرباتج جادلهفلراتجاخللأفيجبفعدارةجادلسفل ج ادل لفيجاجافدةجبج ا فيج
و لهف ففز.ج ىفجي ف ف اجاعلف ففددجيو لف ففإجاديت ف ففلمجبعمشف ففل جب ف ف املججض ف ف لملجاجف ففسدةج ادوت ف ففلدجولف ففىجململ ف ففتسملجإدارةجادلس ف ففل ج
بلدل ملفلت جولفىجأملجتملفتودجيف ألجاعفرباملججإىلجإ فلراجتفلفالالجغل ف جسلتلفحجمل فليَتج ملساأففلتجاجفسدةجادلجلسبفيجملفثجأ ففيفج
اإلدارةجاعف لعيجعل سل ج جادل مللتجا تولداجإىلجاعدر سجادلملتفلدةجملثجا زمليجادللعايجاع لدلاي .ج
ح-إصالح األنظمة المحاسبية وأساليب المراجعة الداخلية والخارجيةج ج

إملجبو جادضل اللت جخلأيجتل جادل لر لتجاخللأيجبلخلداعجاحملل يبجAccounting Fraudجاع ج

ي ضجممللبلتج علايجدجيتهتىجإدجملثجخالنجادعتزامجبهمة يجزلل ايجأ امليجتمللودجولىجتوفا جملوةسمليجاحلسك يجادللعايج
احملل اي جاعيت ج د ج متو جتسا جاحملل ُت ج ادل ا ُت جمل جملث جذلز جوالقلت ج ملللحل ج جادل ملي جمل يف جأو ل جرللسج
اإلدارة ج اإلدارةجاعتوفا يي ج يتجل جذع جرل سويجملثجاإلأالملتجاعقلمسمايج اعتش ي ايجع جا ساجمج اعشكلت ج
ولى ج ايف جادل لن جلعمل جقلمسمل ج Sarbanes-Oxleyجاع جأدر ج جاعسديلت جادلتحدة جولم ج 2002جب ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فدج

اعف لا جادللعايجعشكيجام ملج ردعسكسمج اع جيق إجبتح يفجاإلدارةجاعتوفا ييجعلشكيجململلسعايجاعتلديقجولىجممللبلبزج
عدملججويجاحل لييج اعت لدنج) Security and Exchange Commission (SECج يهدىجي اجاعقلمسملج
عتقسييجر اب جاع قيج ادلمللسعايجبُتجسلتلحجا اىجعتسلَتجفلييجأل يفجعل ملت يثج إولدةجاع قيجإىلجا ساجم ج يقسمج
ولىجمل لدئجأحيجاحلمللبلتج دقتهلج تسلَتجادل لسمللتج ململ عايجاإلدارةجاعتوفا ييج ا تقالنجادل ا ي.ج ج
عقد جأكدت جرل سوي جاع ش يث ج اعيت جمت يف جكيف جملث جادقتللديلت جادلتقدملي ج اعولملاي ج جا ت لوهل جا خَت جولىج
ملُتجمل ليَتجاإللللحجاحملل يبجك كسملجأ ل إجعلت لمليفجمل جا زمليجادللعايجاع لدلايج ل اجرل سويجاع ش يثجملثجرللسج
مل ليَتجاحملل يجادللعايج FASBج رللسجمل ليَتجاحملل يجادللعايجاعد عايج IFSBجمل ا يجاعدر سجاعيتجأل زرلجا زمليجادللعايج
اع لدلاي.ج ذل اجغل جأملجتمل ىجاعد نج ادل مللتجإىلجت دييفجاعقساودج ا مة يجاحملل ايج إولدةجاعوة ج جاعتش ي لتج
ادل ليَتج اعل لملجاحملل ايجمل يفجمل ليَتجاحملل يجادللعايج FASBجعلملاج ةجولىجرل يفجا ضلعجبلعشكلتج ا تحداثج
آعالتج ديدةج ع لملجا تقالعايجو لالتجادل ا يجاخللر اي جبلإلضلليجإىلجاع يفجولىجتج اقجمل دأجا تقالعايجو لالتج
ادل ا ي جاعداخلاي جةاا جد جتكسمل ج ز ا جملث جملسلفإ جاعشكي .ج يهدى جذع جع لمل جودم جتك ار جا زملي ج احلد جملثج
اعتالو جبو لجعالرالراتجادقتللدييج ادللعايجاع لدلاي.ج ذل اجيولكجمل يجإلولدةجاعوة ج جمسك يجاع القيجبُتجشكلتج
احملل يج ادل ا يج بُتجادل مللتجادقتللدييجملل ج جذع جادلساثاقجا خالقايج ادلهوايج أخالقالتجاع يفجاحملل يبجمللج
ي ث جتج اق جمل لدئ جاد تقالعاي ج احلالديي ج ادلسضسواي جوال ة جولى جتجسي جمل لدئ جاحملل ي ج ادل ا ي جعلت لمليف جمل ج
ادلملت داتج جول جادللنج ا و لنجكلدلشتقلتجادللعاي.جك لجأملجيولكجمل يجمللحيجعتجسي جاعتش ي لتج اعقسامُتجاعيتج
ت اق جو يفجشكلتجاحملل يج ادل ا ي جمللج جذع جادرتقل جململتسملج سدةجو لالتجادل ا يج ادعتزامجمل ليَتجادل ا يج
اعد عايج ض جاع القيجبُتجادل ا يجاعداخلايج اخللر اي ج ديدجململ عالبزجملثجخالنجاعتحلايفجاجادجعلسلافتُتجإلودادج
تسأافلج ادجدلهلملهزج ململ عالبزجولىج جاعتحديد .ج
عقدجأل زتجا زمليجض رةجمل اولةجادوت لراتجادلهوايج أخالقالتجادلهويج اعشفللايجعدملجاحملل ُتج ادل ا ُتج ج
رل جاعساق جاحملل يب ج ادلل جبل دل مللت جشلل جيمللود جولى جاختلذ جاعق ارات جاعمللا ي جد مل جت لايف ج جو لالت جاعقالسج
اإللللحج .)Jackling, Barry, Philomlna and Steven, 2007ج تشَتجدرا يج لحصجمللجمدثج
بشكيجام ملج إىلجأملجامدجاعدر سجاذللمليجأملجادلشكليجاع ااملايجكلماج جلقداملججأخالقالتجادلهويجبشكيجامدر سملج ج ع اج
غل جاديت لم جب ا ج مش ج اعت كُت جع قللي ج قاز ج شللر لت جأخالقالت جادلهوي ج أخالقالت جا و لن ج جاعشكلتج
ادل مللت ج مىت جاجلمل لت .ج عقد جكشح جملل جمدث جبشكي جام مل جأمل جشكي جاحملل ي جAndersonججكلما جتقسمج
بهد ارجملزد يجلهإجملثجاجهيجا ىلجكلماجادل ا جاخللر إجعشكيجامج ملجج ملثج هيجثلمايجكلماجيإجادلملتشلرجادلل ج
ذلل جك ل جكلما جتقسم جبد ر جاع قلبي جاعداخلاي جولى جاعشكي ج اعمل انجأيث جكلما جاجهلت جاع قلباي جولى جشللر لت جشكيج
احملل ي.جولىج ايفجادل لنجأشلرتجب ضجاعدرا لتجإىلجض رةجملو جادل ا ُتجملثجاعقالمجبهو لنجأخ ملجغَتجو لالتج

ادل ا ي جعلشكلت جمل يف جتل از جاعوةز جاحملل اي جمل ال ج) .(Yakhou &Dorwieler, 2004جك ل جأشلرت جدرا لتج
أخ ملجإىلجض رةجاحلدجملثج سنج ا ت ارجوالقيجادل ا جبلعشكيجملثجخالنجاعتد ي جاد لرملجعل ا ُتجولىجاع ال  .ج
ج
خ -إصالح إداري شامل للمؤسسات على أف يكوف موجهاً باألداء

أله تجا زمليجادللعايجاع لدلايجغالبجأمة يجملتكلملليجعإلدارةجاإل ًتاتا ايج سلتلحجا مة يجاإلدارييجاعيتجتكفيفج

إدارةجادلوة يجبج يقيج ادةجضلسج قاقجا يداى ج اع يفجولىجإداربلجبج يقيجملهوايجعللحلجادلوة يج أأحلبجادلللحلج
مل جادلوة يج جادلقلمجا نجمللجؽلو جاع سدةجإىلجادل لر لتجاعقدؽليج جإدارةجقجلولتجادللنج ا و لنج اع سرألتجمل يفج
ادلكللمتج اع ال اتجاع س يجادل لعرتجلاهل.ج جي اجاعلددجموسألجإىلجأملجرل سويجاع ش يثج كاج جي اجادبلألجمااج
أ ودتجإىلجرللسجاد تق ارجادلل جاع لدلإجأمل جملتلب يجتوفا جمل لدئجاحلسالزج ادلكللمتجاعيتجيجت واهلجملثجق يفجرل سويج
اع ش يثج ججبتملربججولمج 2009ج تج قجاعقساودجاجديدةجولىجاإلدارةجاع لالج ولىجأ جل دجعدي ج لجيجاختلذجق اراتج
ذللجتهثَتج سي جولىجملازامايجاع و ج تكزجي ألجاعقساودجولىجأملج ز اج اداجملثجي ألجادلكللمتج جاحلسالزجيكسملجملتلَتاج
ي ت دجولىجأدا جاع و جمل جملدلسولتجمل ليجولىجا قيفجدلدةج 3ج وساتج جأسرةجأ راجمجمللعايجمل جمقجادل مليج ج
ا ًتدادجي ألجا راجمج جملعيجإذاجكلملجا دا جغَتجمل ضى ج بدىجي ألجاإل ا اتج اعقساودجإىلجاحلدجملثجادصل اىجضلسج
ادلسل .
إدجأم جغل ج ض جرل سويجملثجاآلعالتجاعيتجتمللودجرللسجاد تق ارجادلل جاع لدلإجولىجاعتهكدجملثجتوفا جاع وسكج
ادل مللت جذل أل جاإل ا ات ج غَتيل جعل قلبي جولى جادل لر لت جاإلداريي .جوال ة جولى جض رة جإولدة جت تا جا عسيلتج
اإل ًتاتا ايج جاعت سييفج اد ت لرجةااجت جإجا عسييجعال ت لرج جادلش ولتجاعيتجمت يفجإضلليجعالقتللدجاعقسملإج
دل ةزجا اىجأأحلبجادلللحيجملثجاع ال ج ادلسرديثج اع لمللُتج ادلالكج اإلدارةجتج اقل جعلوة ييجاعتكلللايج عاملاج
مة ييجادل لريلتجذاتجاي سعجاعلف ج جإدارةجأأحلبجادلللحي .ج
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عقففدجأدملجاع فًتاب جبففُتجا فساجمجادقتلففلدييج جادللعاففيجاع لدلاففيجبةالع ف جولففىجاحلل ففيجدل ملففلتجقسيففيجعتوملففاقج
اعملال لتجاعتوةا ايج جاع قلبايجوربجاعد نج جتسلَتجمةفزجإمف ارجمل كف جدلسفل جاعفد راتجادقتلفلدييجملفلجيملفلودجولفىجاختفلذج

اعتففدابَتج جاإل ف ا اتجاعتلففحاحايجاعالزملففيجملففثجق ففيفجاحلكسملففلتجاعس واففي.ج تتجل ف جي ف ألجاإل فًتاتا ايج ديففدجاعتل فَتاتج
ادلجلسب ففيج جاعوة ففلمجادل ففل ج ا ففت البجاع ففدوزجاعملال ففإجادلجل ففسبجعتوفاف ف يل.ج توج ففس جيف ف ألجاعتلاف فَتاتجول ففىجتلا ففَتج ج
اعملال لتج ىفجاعقساودجادلوة يج ىفجاع قلبيجولفىجا فساجمجادللعافيج ادلشفتقلتج مل فليَتجكفليفيجرأسجادلفلنج أ فلعا جاعت سيفيف ج
يتجل جذع :جج ج

جأ -إمشل جمةلمجملفل جوفلدلإج ديفدجعتوةفازجا فساجمجادللعافيج اع فد ج جإأفالحج فلدجعلقساوفدجادللعافيجعت وف جا زملفلتج
ادلش ففكالتجادللعا ففيجادلمل ففتق لايجمل ففثجخ ففالنجت زي ففزجاعش فففللايج جأ ف فساجمجادلش ففتقلتجادللعا ففيج اع ففيفجول ففىجختف ففاضج
أخجلريلجادلوتة ي.جولىج ف ايفجادل فلنجيوفلكجضف رةجإلوفلدةجاعوةف ج جقجفلعجادلشفتقلتجادللعافي ج يوفلكجدوفساتج ج
أمل يكففلج أ ر بففلجعتحملففُتجو لاففلتجاع قلبففيج اإلدارةجولففىجاعتففدا نجادل لشف جعل شففتقلتجادللعاففيج سيلهففلجإىلجاعتففدا نجج
جاع سرأففيجملففلجيففسل جذلففلجبالففيجمةلملاففيج شفففلليجهبففدىجتففسلَتجض ف لملتجعلسلففل جملستلففحجادعتزاملففلت ج مل فثج هففيج
اعوةف جيف ألجت ففدجادلشففتقلتجادللعافيجآعاففيج ديففدةجعلقاففلمجبل ففت لراتج ديفدةج فليففيجاد ففت لراتجاعقلا ففي ج غلف ج
اع يفجولىجت ا.ج اعت كُتجع قيجادلملت جبلدلشتقلتجادللعايجب دجاعت ل جملثجا زملفيجادللعافيجاع لدلافي.ججي فلىجإىلج
ذع ف جأملجيوففلكجمل ففيجمللحففيجإلمشففل جرل ف جملففثجاعملففاسعيجاعد عاففيج سيلففيجا ففيفجعش ف ا جا أففسنج آعاففلتجع فف.ج
ا مل فسانجمل ففثجخ ففالنجاعقف ف ضج ش ف ا جا ففهز ج ا ففتحداثجآعا ففلتجعشف ف ا جاع ففديسملجاعمل ففلمليجمل ففثجخ ففالنجبف ف املجج
اد ففت لراتجادلشففًتكيجبففُتجاعقجففلعجاع ففلمج اخلففلصج إملكلماففيجقاففلمجاحلكسملففلتجأ جأففولعجاعملففسجمجبش ف ا جا ففهزج
ع ف جإيق ففلعجا فساجم.ج أي ففلجإو ففلدةجاعوة ف ج جاعقساو ففدجادلوة ففيجعسك ففلدتجاعتل ففواحجادات ففلن ج جملزي ففدجمل ففثج
اعشفللايجبشهملجأو لنجي ألجادل مللت جوال ةجولىجتلاَتجادلساثاقجا خالقايجع يفجي ألجاعشكلت.جج ج
ك ففلجيتجلف جا ملف جاع ففيفجولففىجاعتوملففاقج جاع قلبففيجولففىجاعوةففلمجادلففل جاعففد جملففثجخففالنجا ففتحداثجكالمففلتج
ولدلايجعلجقلبيجولىجاعقجلولتجادللعايجوربجاحلد دجملثجخالنجآعالتجعلتح ي جضدجادلسل جادللعايج سلفل جادقتلفلدجاعكلفى.ج
ىفجي ف ف اجاخلل ففسصجاخت ف ف تجب ففضجاإل ف ف ا اتجادغللبا ففي جللق ففدجأ ف ف اجرل سو ففيجاع ش ف ف يثجك وت ففدملجعلت ففل ملجادل ففل ج
ادقتلففلد جاعففد ج أمففدجأيففداىجيف اجاعت ففل ملجيففسج قاففقجتلافَتاتج جريففيج جقساوففدجاعوةففلمجادلففل .ج ام ففقجوففثجرلسوففيج
اع ش يثجكالمفلجيملف ىجرللفسجاد فتق ارجادلفل ج.The Financial Stability Boardج عقفدجته فسجيف اجايلفسج
جولمج2009جملثجأ فيفجت زيفزجاعت فل ملج اع قلبفيجادللعافيج تجفسي ج توفاف ج ال فلتجملفثجأ فيفجدوفزجا فتق ارجاعت سيفيفجاعفد ج
.)Dragh, 2009ج تك فثجقفسةجيف اجايلفسج جتكسيوف ج أو فل أل جلهفسجغل ف ج جكافلملج امفدجرل سوفيجملفثجاخلفرباتج
اعكفل اتجاعيتجمت يفجكيفجاعالو ُتجذ ملجاع القيج سا جملثجاعمللجلتجاعتوةا ايجأ جاع وسكجادلكزيفيج زرا جادللعافيج اعملفلجلتج
اعق فلاايجمففسنجاع فل جك ففلجمتتفدجو ففسييجيف اجايلففسج ك ف جملفثجرل سوففيجاع شف يثجعتحقاففقجاعت فل ملج اعت ففلل ج جتلف ازج
توفاف جب ارلف .ج تففتلسصجأد ارجيف اجايلففسج ج ديففدجمللففلدرجوففدمجاد ففتق ارج اعتقل ففلتجاحلففلدةج جاعوةففلمجادلففل جاعففد ج
كافا ففيجاع ففيفجول ففىجختفا ففهلجمل ففثجخ ففالنجاعتش ففساصجاج ففلوإجادلومل ففقجعلتل ف فَتاتجادلجلسب ففيج جاعملال ففلتجاعتوةا ا ففيج
اإلشف الايج ادللعاففيجعلحفففلظجولففىجاد ففتق ارجادلففل جملففثجخففالنجاعتهكففدجأملجاعملففلجلتجاعس واففيج اعكالمففلتجاعففيتجت ف جادل ففليَتج
اعد عاففيج ففددجا عسيففلتجادلول ف يج تقففسمجبهو ففلنجاعتوملففاقج تكففزجولففىجأففحيجاعوةففلمجادلففل .جأملففلجاعففد رجا خف جلهففسجاع قلبففيج
ولففىج قاففقجأيففداىج ال ففلتجاد ففتق ارجادلففل ج يوففلطجبففليلسجمل اق ففيجبف املججاع ففيفجادلت ففددةجاحملففل رج تففسلَتجرل سوففيجملففثج
اعتسأالتجادلتملقيجعلقلدةجاعملال اُت.جأمللجاعد رجاع لعاجلهسجاع يفجولىجتوفا ج ملتلب يجاعملال لتج ادل ليَتجادلتفقجولاهل.ج ج

ي دملجاعتوفا جاعف لنجذل ألجادلق راتجإىلجأملجتل جادل مللتج بواتهفلجاعتحتافيجقفلدرةجولفىجدلف جادلسفل جاعك فَتةج
ةااجدجيكسملجيولكجمل مليجلسجمجاعوةلمج تسأحجأرلجك َتةج فداجولفىجاعفشفيف.Too big to failجإدجأملجا ملف ج ج
اعوهلييجملوسطجمهلتجاعتوفا جاعس وايجعكإجتوف جادل ليَتجاعيتجيجادتففلجمجولاهفلجملف جرللفسجاد فتق ارجادلفل ج بلعتفل جيكفسملج
يولكجمسوُتجملثجادل ا يجعللجمل ا يجولىجململتسملجاعد نجاعس وايج مل ا يجأخف ملجعلتهكفدجملفثجتوفاف جادل فليَتجادلتففقجولاهفلج
وربجاعد نجا و ل .ج اعمل انجادلجف حجيفسجإىلجأ جدر فيجغلف جتلافَتجاعقساوفدج اعقفسامُتجاعتوةا افيج جاعفد نجعكفإجتتسالفقج
مل جرللسجاد فتق ارجادلفل جاجديفد ج ملفلجيفإجاعملفلجيجاعفيتجؽلتلكهفلجايلفسج أفود جمجاعوقفدجاعفد جولفىجاعفد نجا و فل .ج
رغففزجأملجرل سوففيجاع شف يثجأكففدتجولففىجتقسيففيجاعقساوففدج اإل ف ا اتجاعتوةا اففي جإدجأرففلج جتف دملجإىلجياكففيفجملففل جوففلدلإج
ديفد.ج يف اجاعلففددجيو لففإجاإلشففلرةجإىلجأملجصلففلحجيف ألجادلقف راتج اإلأففالملتجيتسقففحجولففىجملففدملجادعتفزامجمل ففلدئجم يففيج
اعملفسجمجملففلج جذعف ج ففالدةجاعقففلمسملج امفًتامجادللكاففيجاخللأففيج جاد ففت لرج اعت ففلرةجاحل ف ةج ا فساجمجاعتوللملففايج جاعكفففل ةج
سدجأمة يجمللعايجملوة يجبج يقيجل لعي.ج ج
ج
ججججججججججج ج
ب -تنفي مجموعة من اآلليات الالزمة لتطبيي الخطط والبرامج التي قدمتها مجموعة العشرين ومنتدى
االستقرار المالي ومجالس معايير المحاسبة

ت وا جملق رات جرل سوي جاع ش يثج جمسل رب ج 2008جض رة جبو جاعملال لت ج اعقساود جاعتوةا اي جاعيتج
ت يف جولى جت ساز جد رات جا و لن جأ سدا ج ي س ل ج مل ا ي ج ض جمل ليَت جاحملل ي جاع لدلاي جوال ة جولى جت زيزج
اعشفللايج جأ ساجمجادلشتقلتجادللعايج خت فاضجأخجلريلجادلوتة ي ج مل ا يجمسالزج يفجادلسل جك لجت كملهلجادلكللمتج
احلسالز جوال ة جولى جمل ا ي جملتجل لت جاحلسك ي ج ادلسارد جادلجلسبي جدل مللت جاعت سييف جاعد عاي .جأملل جا ت لع جرل سويج
اع ش يثج جعودملج جاب ييفج 2009جلليتزجبق ليلجاعتوملاقج اع قلبيجولىجاعوةلمجادلل جاعدج جوثج يقجته اسجرللسج
اد تق ارجادلل ج FSBجولىجأملجيت ل ملجي اجايلسجمل جأود جمجاعوقدجاعد جعتسلَتجآعالتجعإلم ارجادل ك جضدجادلسل ج
ادللعايج سلل جادقتللدجاعكلىج اعق اراتجاعالزمليجعلت لمليفجمل هل.ج عقدجتكاجملق راتجرل سويجاع ش يثجعلد نجأمل جإولدةج
تشكايفجاعوةزجاعتو ةا ايج اع قلبايجعتحديدج ا خ ج جاحلمل لملجا خجلرجادلوتة ي ج عكو جاتفقجولىجتوةازجو لالتج
اعت سييفج مل مللتجاعتلواحجادات لن.ج ج
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عقففدجأدتجا زملففيجادللعاففيجاع لدلاففيجإىلجأملجأأف حاجادل ملففلتج ادلوة ففلتجاعد عاففيج جقلف جا مففداثجمل ففيفجاع وف ج
اعد ج أود جمجاعوقدجاعد ج ملوتفدملجاد فتق ارجادلفل جاع فلدلإج رل سوفيجاعملف ج رل سوفيجاع شف يثج غَتيفلجملفثجادلوة فلتج
ا خ ف ملجاع ففيتجتل ف جد راجراامل ففالج جتومل ففاقجاعملال ففلتجادقتل ففلدييجب ففُتجاع ففد نج ت ففسلَتج ف ي اتجمل ك ف ةجو ففثجا زمل ففلتج

ململلودةجاعد نجا خ مل.ج أشلرتجب ضجاعتحلاالتجإىلجأعلايجإوفلدةجاعوةف ج جاع وافيجاعتحتافيجادللعافيجاعد عافيج رفلج جت فدج
ملول ف يجدمتال فلتجا فساجمجاعولشفليج اعفد نجاعولملافيج .)Williams, 2009ج ذلف اجيو لفإجإوفلدةجياكلفيجادل ملفلتج
اعد عافيجملفثجخففالنجت فٌتجرل سوفيجملففثجاإلأفالملتجعلففود جمجاعوقفدجاعفد ج اع وف جاعفد ج ملوة فلتجا ملففزجادلتحفدةجمففىتج
تكففسملجأك ف جل لعاففي ج رملففلجإمشففل جملوة ففلتج ديففدةجتكففزجولففىجاد ففتق ارجادلففل ج جاعوةففلمجاع ففلدلإ.جمل ففٌتجأملجتةه ف جمتففلاجج
لا ففلجتقففسمجبف ج ت ديف ج تكففسملجأك ف جا ففت لبيجعلتلففَتج جامتال ففلتجاع ففل ج تتلف ىجبشفففللايج ململف عاي ج أملجت ففيفجيف ألج
ادل مللتجبلسرةجت ل مايج ملتملقي.جله ألجادل مللتجغل جأملجتكسملجشل لي جمل ٌتجإوجل جد رجملول جعلفد نجاع ااملفايج ج
اع ففل ج جمفففسجاعسقففاجإوجففل جاعففد نجاعلففلَتةجأففستلجل ففلدجد ملجأملجيل ف حساجغوا ففي.ج يت ف ثجذع ف جإوففلدةجاعوة ف ج ج
مةلمجب يتسملج دز ج يملتودجي اجاعوةفلمجملعافلجولفىجثالثفيجملكسمفلتجيفإجأفود جمجاعوقفدجاعفد ج اع وف جاعفد ج اوت فلدج
اعد درجك ليجامتال ايجد عافي.ج غلف جاحلفدجملفثجيا وفيجاعفد درجك لفيجامتافلطجد عافي ج غلف جاعملف لحجبعدخفلنجو فالتج
أخ ملجتدرغلالجباوهلجاعاسر ج اعُتج اعاسامل اعلاٍت.جبلإلضلليجإىلجذع جللملجأود جمجاعوقدجاعد جي ل،جملثجمقفصجتشف ي إج
بملف جاعج يقففيجاعقدؽلففيج جتسزيف جملففصجادللكاففيج جاعتلففسيا ج جاعف جي جففىجأعلاففيجمملف ايجقلالففيجعالقتلففلديلتجاعولشففليج
اعففيتجتو ففسجبملف ويج بلعف اتج جآ ففال ج جعف اجغلف جإوففلدةجياكلففيجملففلجيملف ىجبل أفساتجا ل ففايجعلففلحلجاعففد نجاعلففلَتةج
.)Bradford and Linn, 2007وففال ةجولففىجضف رةجإتلمففيجملفساردجأك ف جإلقف اضجا فساجمجاعولشففليج اعففد نج
اعولملايج).)Williams, 2009ج ج
مل ففثجاعت ففديالتجادلقًتم ففيجضف ف رةجإو ففلدةجاعوةف ف ج جم ففقجاعفات ففسجعلسدي ففلتجادلتح ففدةجا مل يكا ففي ج تملف ف ايجرا ففاسج
أود جمجاعوقدجاعد .جك لجأملجو لايجاختالرجاعقالداتجغل جأملجتكسملجب وليفي جولفىج ف ايفجادل فلنجملف جاع وف جاعفد جبهزملفيج
جلفيفجرااملف جاعملفلبقججججPaul Wolfowitzج.ج عقفدجكشففاجا زملفيجاحللعافيجأملجادل ملفلتجاعد عافيجكلمفاجأداةج ج
يففدجأمل يكففلجتقف رجملففثجخالذلففلجاعملال ففلتجادقتلففلديي جذعف جأملجمل ةففزجاعقف اراتجكلمففاجمتففلججملففلجيملف ىجبعمجففلعج اشففوجث جج
ك ففلجأ ضففحاجا زملففيجأملجادل ملففلتجاعد عاففيجيففإج ففز جملففثجادلشففكلي ج ملففثجيوففلجتففه جأعلاففيجاإلأففالحجادل ملففإجذل ف ألج
ادل ملففلتج إوففلدةجتسزيف جا د ارج اعملال ففلت جللعملال ففلتجادقتلففلدييجاعففيتجكلمففاجختف ججووهففلجكلمففاجاعملف ج جاعكففسدج
ادقتللد جولىج ايفجادل لن جلعملجتقلاصجد رجاعد عيجغل جإولدةجاعوة جلا .ج ج
 -7-5دعم القيادات السياسية لتنفي التغيير في السياسات

ي دجدوزجاعقالداتجاعملال ايجعتوفا جاعتلاَتج جاعملال لتجيإجادلفتلحجاع ااملإجإلأالحج إولدةجبوفل جادل ملفلتج

احمللاففيج جاعد عاففي.ججللعففدوزجاع ف جتقدمل ف جاعقاففلداتجاعملال ففايج جسلتلففحجد نجاع ففل ج فسا جكففلمساجرؤ ففل جد نجأ جرؤ ففل ج
مكسمل ففلتجأ جب دل ففلماسملجمل ففثجوسامل ففيفجاعو ففلحجاحل ففيجإلأ ففالحج إو ففلدةجبو ففل جادل مل ففلتجمةف ف اجع ففد ريزج جت ففسلَتجاع ففدوزج
اعملال إج اعدوزجادلل ج جاعزخزجاعالزمجعلتس جبعأالحجادل مللتج ميفجملشلكلهلجعكإجتكسملجقلدرةجولفىجاع فيفجبج يقفيج
ل لعي.جك لجتل جاعقالداتجاعملال ايجد راجيلمللج جدوزجادل ملفلتجاعد عافيج جاعتفهثَتجولفىجرل يفلتجاع فيفجهبفلجدلفلجذلفزجملفثج

مفسذج اتللدتجمتكوهزجملثجاع ل جبلألجاعتوفا جاجلدجعربململججإأالحجادل مللتجاعد عاي.جججج
 8-5إستراتيجية تحسين منظومة الحوكمة العامة (حوكمة الدوؿ)
تشَتجاحلسك يجاع لمليجإىلجاعقساودج ا و اىجاع لمليج ادل مللتجاعيتجيتزجوثج يقهلجشللر فيجاعملفلجيج جاعد عفي.ج
يت ف ثجذعف جاع لاففيجاعففيتجملقت ففليلجيففتزجاختاففلرجاحلكسملففي ج مل اق تهففل ج ا ففت داذلل ج قففدرةجاحلكسملففيجولففىجأففالغيج توفاف ج
ال ففلتجل لعففي ج ام فًتامجادل فسا وُتج اعد عففيجعل ملففلتجاعففيتجتملففاج جول ففىجادقتلففلدج اعتف ففلوالتجاد ت لواففيجباوه ففل.ج
تت ثجاحلسك يجاع لمليج فتيجزلفل رجيفىجادلملفل عي ج جاد فتق ارجاعملال فإج غافلبجملفلجيملف ىجبل مشفجيجاإلريلبافي جل لعافيج
احلكسملففي ج ففسدةجاعق فسامُتج قففدرةجاحلكسملففيجولففىجتففسلَتج ال ففلتج اففدةج قساوففدجرقلباففيجمتكففثج فففزجولففىجتجففسي جاعقجففلعج
اخللص ج قساودجاعقلمسمل ج اع قلبيجولىجاعفمللد .ج
تو جأعلايجاحلسك يجاع لمليجعكسرلجتشكيفجاع وايجادل ملايجاعيتجقدجتملف جبلعفملفلدجأ جب لف جأف جاحلفد ث ج ج
بلعتففل جيوففلكجارت ففلطج ثاففقجبففُتجاعفملففلدج جاعوزايففيج جبففُتجملوةسملففيجاحلسك ففيجاع لملففي .)Ashour, 2006ج جذلف ا جلففلملج
تهثَتجاحلسك يجاع لمليجولىجا زمليجادللعايجاع لدلايجي دجتهثَتاجغَتجمل لش اجعكسم جي ث جولىجاعفمللدج جيسج جمل لش جعالزملي.ججج ج
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يوفلكجمة يتفلملجىفجلفلي ةجاعفملفلدجعلفلجاعوة يفيجا خالقافيج Moral Theoryج جتف ملجأملجاعفملفلدجملفملفدةج يلحفقج
اع ف رجبلدقتلففلدج جبلعففد ن.جأملففلجاعوة يففيجاع لماففيجلهففإجاعوة يففيجاذلاكلاففيج.Structuralism Theoryج جت ف ملجأملج
اعفملففلدجملوففتجج جي ف ت جبلعتو اففي جللعفمل فلدج جاعففد نجاعولملاففيجعف ف جأث ف جإغلففلحجدلملففلعلت ج جامففدمللججللففلتجايت ف ج قاق ف ج
عال تق ارج ت ال جعلو سجادقتللد ج اعتجسرج ) (Huntington,1989ج أملجعلفمللدج لاففي جلهفسج فاليجعت فل زج
اعق فسامُتجاعتقلاديففيج اعتوةففازجاع َت ق ا ففإجاع ف جي ففسجمجاعتقففدمجادقتلففلد ج جمل ف جذع ف جي ف ملجأملجايت ف جاع ف جتفشففىجلا ف ج
اعفمللدجيكسملجغَتجقلبيفج ملجيتحملثجبتفلق  .ج
عقففدجكشفففاجا زملففيجادللعاففيجاع لدلاففيجأملجاعفملففلدجدجؽلكففثجأملجيكففسملجملوففتجج جأملجاعوة يففيجا خالقاففيجيففإجاعوة يففيج
اعل ففحاحيج جأملجاعفمل ففلدجغل ف جملكللحتف ف جبك ففيفجاعمل ف يفججاعس ففلايفج مف ف جيل ففا جادقتل ففلديلتج ادل مل ففلتج جملقت ففيفج ج
ي ف بجملوةسملففيجاعوزايففيج اع داعففيج جاع ففقج يف ث جبلففسرةج ففل ايجولففىجملوةسملففيجاع قففيجىفجادل ملففلتج ايت ف .ج ذلف اجغلف ج
زللربففيجاعفملففلدجملففثجخففالنجاع ديففدجملففثجاعس ففلايفجولففىجململففتسملجايت ففلتج ادلوة ففلتجمل ففيفجاع قلبففيجاعربدللماففيجولففىجا هففزةج
اعتوفا ييجعكشحجملدتجاعفمللدج جاعتالو ملثجخالن شللر يجاحلقج جإ ا جاعتحقاق ج اد فت ساب ج فح جاع قفي ج
ادتلففلنجبلج ففليَت ج مل ا ففيجاعقفسامُتج اعتشف ي لت.ج جكف ع جاع قلبففيجاعق ففلاايجحل ليففيجايت ف جملففثجأ جت ففدجغففَتجقففلمسنج
ولىجمقسجمجا ل ادجلاف .ج أي فلجاع قلبفيجاإلوالملافيجمل فيفجاعلفحلليج فلايفجاإلوفالمجا خف ملج يفإج فلايفجعل قلبفيجاعشف اي.ج
ك ف ع جاع قلبففيجولففىجململففتسملجادل ملففلتجعلحففدجملففثج اعق ففل جولففىجاعفملففلدجاددارملجملففثجخففالنجتف اففيفجملوةسملففيجمسك ففيج
ادل مللتج اإلأالحج ادلملل عيج اع قلبيجادللعاي.جج ج

 11-5إسػتراتيجية الحػد مػن المبالغػة فػي آليػات السػػوؽ الحػرة و السياسػات االقتصػادية الليبراليػة التػي أفرزهػػا
النظاـ الرأسمالي بصورته الجديدةج ج
عقدجكشفاجا زمليجادللعايجاحللعايجوثجبل جمة يفيجاعملفسجمج قفدرةجآعافلتجاعملفسجمجاحلف ةجولفىجتلفحا جادضل الفلتج
قاقجاد تق ارج اعتسازملجادقتللد ج ملثجيولجتفه جأعلافيجد رجاعد عفيج جإوفلدةجاعتفسازملجإىلجقفسملجاعملفسجمج ضف جآعافلتج
و ل ج كهملجاعتلري.جي ادجمفمل جلفإجأزمليجاعكملفلدجاع ةفازجوفلمج1929جاعفيتجضف باجادقتلفلدجاع فلدلإج جو قف ج إبفلملج
ي ألجا زملي جقدمجادقتللد جادل ىجكاوزجخجيجإلم لشجادقتللدجوفثج يفقجتفدخيفجاعد عفيج إداربفلجعف ضجادلشف ولتج
اعتففدخالتج جا فساجمج زيففلدةجاإلمفففلجم.ج ملففثجيوففلجتففه جأعلاففيجد رجاعد عففيج جاعملففسجمجخلأففيجبلعومل ف يجعتفففلد جاعكملففلدج
احلففدجملففثجاع جلعففيجملففثجخففالنجإت ففلعج ال ففلتجمللعاففيجتس ف ايجوففثج يففقجزي ففلدةجاإلمفففلجمجاحلك فسملإج تسأففل جعل ه ففسر.ج
بلعوتا يجأالغيجظلسذجج ديدجػلققجاعتسازملجبُتجاعد عيج اعملسجم.جوال ةجولىجذع جيو لإجإت فلعجرل سوفيجملفثجاعملال فلتج
اعوقديففيجمل ففيفجتوةاففحجادللففلرىج ادل ملففلتجادللعاففيجملففثجا أففسنجاعملففلملي ج ا ففت لدةجد ريففلجاعج ا ففإج جاإلق ف اضجعلقجففلعج
اخللص.ج يو لإجاإلشلرةجإىلجأعلايجاعتس جضلسج فازجاد فت لرج اد فتهالكجملفثجأ فيفج ملفُتجململفتسملجاإلمتفلجج اإلمتل افيج
دجيول جرل يفجاعًتكازجولىجخج جاعتحفازجادلل ج ض.جا ملسانج جملشج ولتجاع وايجا ل ايج اعرباملججاد ت لواي.جج ج
ج يكف اجارففلرتجقساوفدجاعملففسجمجاحلف ةجاعففيتجمفدديلجل يففدمللملج ث تتهفلجمكففيجاحملفللةُتجاجففددج جاعسديفلتجادلتحففدةج
ا مل يكاففي ج اعففيتجكففلملجملففثجأيففزجمل لدلهففلجأمف جولففىجاحلكسملففلتجإعلففل جمجاف جاعقساوففدج اإل ف ا اتجاعففيتجت ففسجمجتف اكزجا ربففلح ج
فكيفج
أملجت اف جاحلكسملففلتجملففلجمتلكف جملففثجأأففسنجعلشفكلتجاعففيتج ففتدي يلجهبففدىج قاففقجاعف ب ج أملجختفففضجاحلكسملففلتجبشف ج
كلتج
ك َتجمتسييفجاعرباملججاد ت لوايج أملجتكسملجممل جاع اا جملوسف يج بومل جملتملل ييجبفُتجا غوافل ج اعفقف ا ج علشف ج
كلملففيفجاحل يففيج جباف جملوت لبففلج جأ جملكففلملجملففثجاع ففل ج تتحففددجا ف لرج ا ففسرجبسا ففجيجاعملففسجمجد ملجمففدجأدن جأملففلج
اخللسلففيجلا ف جأملجتشف يفجاع وليففيجاعلففحايج جاعت لففازج جادلتوزيففلتجاع لملففي ج غَتيففل.ج ذلف اجكلمففاجيوففلكجمل ففيجمللحففيج
إلولدةجاعوة ج جادل لملُتجاعيتجي تكزجولاهلجاعوةلمجاع أمسل ج اعتحسنجضلسجاع أمسلعافيجاد ت لوافيجادلدوسملفيجبفد رجاعد عفيج ج
تقففدصجاخلففدمللتجاع لملففيج جزللربففيجاعفق ف جملففثجخففالنجت ففٍتجاع أمسلعاففيجادلس هففيج ملففُتجو لاففلتجإوففلدةجتسزي ف جاعففدخسن ج قففدج
يكسملجملثجادلول جدرا يج اد تفلدةجملثجاعو فسذججادقتلفلد جاعلفاٍتجاعف ج فسنجوفلمج1979جإىلجملفلجؽلكفثجأملجيجلفقج
ولا جمةلمجاعملسجمجادشًتاكإجاع جمللزاعاجتملفاج جلاف جاعد عفيجولفىجاعقجفلعجاع فلمج تقفسمجلاهفلجاعد عفيجب قلبفيجمللعافيجأفلرمليج
ولىجادلللرى.جللقدجأله تجبلربجا زمللتجادللعايج ادقتللدييجاع لدلايجإملجيف اجاعوةفلمجػلفسملج جبواتف جمللفلدرجا زملفلتج
اعيتجيت ضجذلل .ع اجكلملجي كدجكاوزجولىجأعلايجض جاعملسجمج ض جآعالتجعتوةازجو ل .ج ج
جي ف اجاعل ففدد جيو ل ففإجاإلش ففلرةجإىلجأملجب ففضجادقتل ففلديُتجيو ففلد جب ف رةجأملجتمل ففتودجإو ففلدةجياكل ففيجاعوة ففلمج
اع أمسففل جبففهد اتجاعت سيففيفجاإل ففالملإ جخلأففيجأملجاع وففسكجاإل ففالملايجكلمففاجأقففيفجتففهث اج رففلجدجتففدخيفج جو لاففلتجذاتج
سلل جمللعايجولعاي جك لجأرلجدجتملتسدمجادلشتقلتجادللعاي.ج ودمجتجسر هلج جوقسدجآ ليجأ جاد ت لرج جأأفسنج فاليجأ ج

اع ف يثجاع قففلر ج أملجتش ف ي لبلج قساماوهففلجزلللةففي.ج تو ف جب ففضج لففاالتجول ففل جادقتلففلدجاد ففالملىجإىلجأملجا زملففيجادللعاففيج
اع لدلاففيجمففدثاجبمل ف ُتجعلففلجاإلق ف اضجبلعفسااففدجمثجاعتس ف ج جي ف اجاإلق ف اضجبففالجمففد د ج با ف جاعففديسملجمل ف اتج مل ف اتجوففثج
يقجاعتسريق ج يسجملفلجرفىجووف جاإل فالمج يملف مل ج.)2009جيف اج مفسدجاإلشفلرةجإىلجأملجب فضجادللفلرىجاعكفربملجلتحفاج
ل ف عجعل ففلملالتجاإل ففالملاي جك ففلجمو فسألجإىلجأملجمللعازي ففلج د نجاخلل ففاججاع ف ف حج ب يجلما ففلجي ففإجمل ففثجأك ففربجمل اك ففزجو لا ففلتج
اعت سيففيفجاإل ففالملإج جاع ففل .ج ةملف جب ففضجاإلملففل ات جبلففرتجمل ففدنجظلففسجادل ملففلتجادللعاففيجاإل ففالملايجملففلجبففُتج%17ج
إىلج%20جخالنجاعملوساتجاخل مليجادللضاي ج يسجأكربجملثجمل دنجظلسجادل مللتجادلل لايجاعتقلادييجخفالنجمففسجاعففًتة جج
ك ففلجكففلملجأدا جادل ملففلتجادللعاففيجاإل ففالملايجأل ففيفجملقلرمففيجمل ف جادل ملففلتجادللعاففيجاعتقلاديففي.ج احلقاقففيجأملجيوففلكجب ففضج
اعق ليلجاذللمليجاعيتجي ت دجولاهلجاعوةلمجادقتللد ج ادلل ج جاإل الم ج اعيتج لودتجولفىجاحلفدجملفثجتفهثَتجا زملفيجاحللعافيج
ولىجادل ملفلتجادللعافيجادللف لاي ج يفإجادل لر فلتجا خالقافي جل فز جك فَتجملفثجيف ألججا زملفيجي ف جإىلجإمفالنجادل فلربلتج
زلففيفجادقتلففلدجاحلقاقففإ جللعت سيففيفجاإل فالملإجمل ففٍتجولففىجمتسيففيفجمقاقففإج يففسج ففسجمجاعملففل ج اخلففدمللتجاعف لاففي جك ففلجأملج
اعوةففلمجادلففل جاإل ففالملإجدجيمل ف جبًتاك ففلتجاعففديسملج اعففيتجت ف د جإىلجخلففقجقففازجمللعاففيجةت ف جغففَتجمقاقاففيجمل ففيفججتففدا نج
ادلشتقلتجادللعاي.جملثجملمافيجأخف ملجيف ملجب فضجادقتلفلديُتجأملجاع وفسكجاإل فالملايجدجتشفكيفج فسملجمملف يجزلفد دةجعللليفي ج
يشَتجافدجاعو لرج )2009جأملجأأسنجاع وفسكجاإل فالملايج جاعفد نجاع بافيج غفَتجاع بافيج جتت فل زج4.5جمللافلرجد در ج
أ جملففلجي فساز ج%.006جملففثجقا ففيجأأففسنجأكففربجأعففحجبو ف ج جاع ففل ج اعففيتجبللففاج74200جمللاففلرجد درج جرليففيجوففلمج
 2007ج يملتج دجقلاالجأم جمىتجعسجأضفولججكفيفجاعوسالف جاإل فالملايج أفولديقجاد فت لرج اعتفهملُتجاإل فالملإ جلفعملجاعوملف يج
عثجختتلحجك َتا .ج
 -6تداعيات األزمة على االقتصاد المصري

رغزجأملجاعدرا يجاحللعايجدجبدىجإىلجاع حاج جآثلرجا زمليجولفىجادقتلفلدجادللف جإدجأمف جملفثجا علافيجملكفلملج
اإلشففلرةجبلختلففلرجشففديدجإىلجب ففضجتففداوالتجيف ألجا زملففيجولففىجادقتلففلدجاعففس ٍتج أبف زجملالملف جخجففيجاعد عففيجدلسا هتهففل ج
عقدجتفهث جادقتلفلدجبًتا ف جأ ف لرجاعفوف ج ضف حجاعجلف جولفىجاعلفلدراتجاع ااملفايج جت فل جمكفيجاعملفالمي ج اطلففلضج
مكففيجادلالمففيجىفجقوففلةجاعملففسيس.ج مت ففيفج ففسيالتجادلل ف يُتجبلخلففلرججادللففدرجاد نجعلففدخيفجاعق فسملىجيلاهففلجقجففلعجاعملففالميج
قتفلةجاعملفسيس.ج ىف زلل عفي علحفد ملفث اآلثفلر اعملفل اي عألزملفيجادللعافيج اع لدلافي ولفى ادقتلفلدجاحمللفىجهبفدىجاحملفللفيجولفىج
مل ددتجظلسجمل قسعيجىفجل ىجا زمليج احلدجملثجمل ددتجاعت سزج اع جلعيج اطلففلضجولافداتجاعفوف ج اع فلمللُتجبلخلفلرجج

اعملففالميج ا ففت ارجا مشففجيجاإل ففت لرييجملففلجي ف ثجت ففلىفجادقتلففلد.ج ت وففاجاحلكسملففي ادللف يي خجففيجدلسا هتهففل1جملففثج
خفالنج دوفز قفسمل اعجلف احمللفىجبل فتسدامجب فضجاإل ف ا ات ادللعافي اعتس ف اي جولفإج ف ايفجادل فلنج قلملفا احلكسملفي ج ج
 1لم يد من المعلومات عن اإل جراءات التي اتخ تها الحكومة لمواجهة آثار األزمة على االقتصاد المصري ،راجع الموقع االتى:
http://www.ndp.org.eg/ar/News/ViewNewsDetails.aspx?NewsID=45013

2009/ 2008جب .جدوزجأضل جعل سازميجاع لمليجعلد عفيج بلفرتج  15مللافلر واف جيجتس اف ج 10.8مللافلرج واف ملوهفل
عال فت لرات اع لملفيج جملشف ولت اع وافي ا ل فاي ادل الفق اع لملفيج يفسجملفلجيف دملجإىلجتشفليفجاع لعفيج احللفسنجولفىج
ا سرجعلدل جبزيلدةجاد تهالكج بلعتل جزيلدةجاإلمتلجج دل جو ليجادقتللد.جي اجبلإلضفللي إىل ضف.ج 2.7مللافلر عفدوزج
اعلففولويج اعلففلدراتجادللف يي جوففال ةجولففىجختفا ففلت مجكاففيجك ففَتةجولففإجاعملففل جاعس ففاجيج اع أمسلعاففيجبوحففسج1.5جمللاففلرج
واف .جج خففالن اع ففلم ادلففل ج2010/ 2009ججقلملففاجاحلكسملففيجادللف ييجب فف.ججدوففزجأضففل جعل سازمففيجاع لملففيجعلد عففيج
عتوشفا جادقتلفلدجت لفرت تكلفتهفل  15مللافلر واف جمافاج فاتزجتس اف جمل ة هفلج عال فت لرات اع لملفي بفل خص
ملشف ولت اع وافي ا ل فاي ادل الفق اع لملفي.ج توفاف جا فت لراتج جمفد دج15جمللافلرج واف جأخف ملج جملشف ولتجبوةفلمج
ادلشففلركيجاع لملففيج اخللأففي ج ففيفجتكلفففيجضف ي يجادل ا ففلتجولففىجاعملففل جاع أمسلعاففيجوففثجادلملففت جوففثجأ جمشففلطجا ففت لرملج
يوشهج ج ويجادزملي جوال ةجولىجدوزج ململلمدةجاعقجلولتجاعتلدي ييج اإلمتل ايج جاعتوملاقجبُتجاحلكسمليج اع و جادلكفز ج
عتفسلَتجادات ففلملجاعففالزمجعت سيففيفجادلشف ولتجادلتس فجايج اعلففلَتةج غَتيففلجملففثجاد ف ا ات.جك فلجار لففاجاحلكسملففيجوففدداجملففثج
ادأففالملتجادللعاففيجاعففىتجملففثجشففهرلجأملجتملف جأثف اجامك ل ففالجولففىجادقتلففلدجملففلجىفجذعف ج ف حجاع ف ي يجاع قلريففيج تس ففا ج
مجلجمجض ي يجاعقا فيجادل فلليج اد فت ارجىفجادعلفل جاعًتدغلفىجعفدوزجاعجلقفي.ج جأي فلجىفجرلفلنجاعملال فيجاعوقديفيجقفلمجاع وف ج
ادلكزملجسفضجأ لرجاعفلادةجعالبقل جولىجاعملال يجاعوقدييجتس ايجاىلجمدملل.ج ج
مل ففثجما ففاجأث ففلرجا زمل ففي جأدتجا زمل ففيجادللعا ففيجاع لدلا ففيجإىلجم ففد ثجت ففل ج جادقتل ففلدجادللف ف جمتا ففيجعلك ففسدج
ادقتللد جاع فلدلإ.ج عقفدجت تف ولفى ا زملفي ادللعافيج اع لدلافيجت ا ف جمل فدنج اعو فس اعوفلتج احمللفإ اإلمجفل ملفث ملتس ف
يفففسجم  %7ففوسيلججق ففيفجا زملففيجإىل م فسا ج%4.7ج جوففلمجا زملففي.ج عقففدجأ ردجتق ي ف جملتلب ف جا دا جادقتلففلد ج
اد ت ففلوإجخففالنجوففلمج2008ج 2009جاعلففلدرجوففثج زارةجاعتو اففيجادقتلففلدييجادلل ف ييجرل سوففيجملففثجاعتففداوالتجاعففيتج
أمففدثتهلجا زملففيجادللعاففيجولففىجادقتلففلدجادلل ف ج ملففثجأب ف زجاعتففداوالتجاعففيتجأ رديففلجاعتق ي ف جمففد ثجت ا ف ج جادل ش ف اتج
ادقتلفلدييججاعكلافي جمافاجتقللفاج لف ص اع فيف اجديفدةجبوملف ي  %13ج ارتفف مل فدن اع جلعفي إىلجج9.4ج%ججقفإ
رليفي اع بف اع ابف جملفثجوفلمج2009ملقلرمفيجج8.4%ج اع فلم اعملفلبق.ج كلمفاجأك ف جاعقجلوفلت تفهث ا بل زملفي يفإ تلف
ا ك ف ارت ل فل بلع فل اخلفلر إجمل فيفجقوفلةجاعملفسيسج جاعملفالمي ج جإيف اداتجادللف يُتجاع فلمللُتجبلخلفلرج ج اد فت لراتج
ا و ايجادل لش ةجبمل جارت ل هلجبفلعقوسات اعد عافي علت فلرة اد فت لر امتقفلدت ا لف اد يفسجملفل تفربزأل مل فددت اعو فسج
جتلف اعقجلوفلت اعفيت شفهدت إملفل قا فل فلع ي أ ت ا فل مفلدا قا هفل ادلس في .ج عقفد بفدا ا ثف اعملفليب عألزملفي
اضحلجولى اعتدلقلت اد فت لريي خفالن اع بف اع ابف ملفث اع فلمج 2009مافا ف يف مملف ي اطلففلض % 21بلعقافلس
بفلع ب اع لعفا ملفث مففس اع فلم ج ت ا ف ملفا اد فت لرجملفث اعوفلتج إىل ضلفس % 5.19ملقلبفيف  %5.22اع فلم
اعمللبق.ججك لجت ل هت ا ت لرات اعقجلع اخللص بومل يجبللاج %12ج جيسجمللجأدمل إىل ت ا أودادج اعشكلت اعيت
متفا ادلسالقفي ولفى ته املفهل تس فا هل بوملف يج 17%يقلبلهفل توفلقص رأسجادلفلن ادللفدر بوملف ي  %16ج ت ا فاج

مشفلط اع فًت ن اعلفلز
اد فت لراتجا و افيجادل لشف ةجبوملف يج%39جج تس ف جمل ة هفلجإىل اعتس ّ ف اد فت لر
اعج ا فإ.ج جشفهد فسجم ا راجم ادللعافي امملفحلبجل مللحسلفل عأل لمف .جك فلجتزايفد و فز ادلافزامل اعت فلر بوملف ي
 7.5%ت ا فا اعلفلدرات اع ًت عافي بوملف ي %24ج اطلف فاجمملف يجأفلىف اعتحفسيالت ملفث اخلفلرج ةفسا ج %12ج ج
اطلف ا احلكي اعملالماي اعسالدة بومل ي % 4خفالن اع بف اع ابف جملفثجوفلمجا زملفي ج ىفججوفلمج2009جاطلف فا ولافداتج
قولةجاعملسيسج بومل يج%20جملقلرميجبلع لمج 2008تهث أدا اعقجلع اعلولواي بتداوالت ا زملي اع لدلاي لقفد ت ا ف
مل ففدن ظلففس اعوففلتججاعلففولعجإىلج%3.7ججب ففدجأملج أففيفجإىلج .8%جك ففلجت ا ففاج ففسيالتجادلل ف يُتجبلخلففلرججبومل ف يج
%16.6ج جاعولحجا نجملثجاع لمج-2009ج.2010ج ج
ول ففىجململ ففتسملجادلوش ففلت جت ففهث تجاع دي ففدجمل ففثجق ف اراتجاإلدارةجبش ففلملجو لا ففلتجاعت ا ففُتج اعفل ففيفج جاعًتقا ففلتج ج
ادلكلل ففمتج احل فسالزج ادلزاي ففلجادللعا ففيج اع اوا ففيجا خ ف ملجخ ففالنجو ففلمج 2009ج عق ففدجأش ففلرجاعتق يف ف جاع ففلنجاع ف جتل ففدرألجدارج
اخلدمللتجاعوقلبايج اع لعافيج إب يفيف ج)2009جوفثجتفهثَتاتجا زملفيجادللعافيجاع لدلافيجولفىجاع فلنج جمللف جأمف جيجتملف ي جملفلج
يق بجملثج6100جولمليفجخالنجشفه جاب يفيفجج2009جج جقجلوفلتجسلتلففيجملوهفلجقجفلعجاعلفزنج اعوملفاجج ادلالبفسجاجفليزةج
جاعملالميج اع ول ج ا خشلبج اع وسكج اعلولولتجاعل ااايج ا د يفيج قجفلعجاعلفولولتجادل دمافي.جك فلجأشفلرجتق يف جأفدرج
وففثجملكففزجمل لسملففلتجرللففسجاعففسزرا جوففسدةج7جآدىجولملففيفجملففثجاخلففلرججمففىتجشففه جملففلرسجج2009ج دارجاخلففدمللتجاعوقلباففيج
اع لعاي ج .)2009ج
تشفَتجادل شف اتجادقتلففلدييجوفثجاع فلمج2010جأملجادقتلففلدجادللف جا فتجلعجإىلجمففدجك فَتجتففلدملجاعتففداوالتج
اعملل ايجاعمللبقيجمااجقفزجمل دنجظلسجاعولتججاحمللىجادمجفلىلجبل ف لرجاع لبتفيجإىلج.1ج%5ج جا شفه جاعتملف يجا ىلجملفثج
اعمل ففويجادللعا ففيجاع ففيتجتوته ففإج جيسما ففسج2010جب ففدجأملجك ففلملج%4.9ج جو ففلمجا زمل ففيجك ففلجأ ففلفول ج يتسقف ف جأملجيل ففيفجإىلج
%5.5ج جاعملفويجادلق لفي.جك فلجأملجقوفلةجاعملفسيسجمققفاجإيف اداتجخفالنجاعولفحجا نجملفثجادلفل ج2010جبللففاج2.2ج
درجبزيلدةجقدريلج%12.5جوثجاعفًتةجادلقلبليجملفثجاع فلمج.2009جج ف لاجكفيفجملفثجاعلفلدراتج اعفسارداتجغفَتج
مللالرجد ج
اعوفجا ففيج جاع بف ف جا نجظلف فساجب ففل زج%10جملقلرم ففيجملف ف جاعف ففًتةجمفمل ففهلجمل ففثجاع ففلمجادللض ففإ.ج يكف ف اجلق ففدجمقق ففاجمزمل ففيج
اإل ا اتجصللملج إدارة اعملال ي ادللعاي اعملال ي اعوقديي ملل ي ث ا تق ارا مللعال مت يف احلفلظ ولى ململتسملجو ز
اعل ى .ج فليزجضف.جادلسللفلتجادللعافي اإلضفللايج جت فسيض
ادلسازمي اع لملي تسازمل مقديل مللظ ولى ا تق ار
في.ج
لمف ملفث ادطلففلض ا فت لراتجاعقجفلع اخلفلص ج إمجفلدج فلودتجيف ألجاخلجفيجولفىجختفافحجتفداوالتجا زمل ج
ك ف ع ج ففليزجاد ففتق ارجادلففل جعلقجففلعجادلل ف ج ادلففل ج جختفففاضجآثففلرجا زملففيجبمل ف جزلد ديففيجامففدمللجججاعقجففلعجادلففل ج
ادلل ف ج جاعوةففلمجادلففل جاع ففلدلإج ت ففٌتجخجففيجعإلأففالحجادلل ف جملو ف جوففلمج2004ج جم ففىتجوففلمج2008جبش ففلملج ض ف ج
رل سوففيجملففثجاع فساب ج جرلففلنجملففو جادات ففلملج ممل ف جاعملففاسعيج ادمتاففل إج احلففد دجاعقل ففسملجد ففت لراتجاع و ف ج ج
ا راجمجادللعا ففيج ىفجاعت سي ففيفجاع ق ففلر ج توةا ففحجزل ففللظجاع و ففسكجمل ففثجاع ففديسملجاعمل ففلمليج اعًتكا ففزجول ففىجإدارةجادلس ففل ج تج ا ففقج

رل سوفيجملفثجاعقساوفدجادللف لايجاجافدةجمل فيفجضف رةجأدجتت ففدملجمملف يجادات فلملج%52جملفثجاعملفاسعي ج وفدمجاعملف لحجعل وففسكج
ادللف ييجبعيففداولتج جاع وفسكجا و اففيج جاخلففلرججملفلجيزيففدجوفثج10ج%جملففثجقا ففيجاعسدااف جعت وف جسلفل جاإللففالس ج احلففدج
ا قلففىجعلت سيففيفجاع قففلر جدجيت ففل زج%5جملففثجاعق ف ضجعففدملجاع و ف جوففال ةجولففىجاحملللةففيجولففىجململففتسيلتجولعاففيجملففثج
امتال إجاعوقدجا ويبج احلل مل ج.)2009ج ج
أب ف ف زجاد ف فًتاتا التجاعف ففيتجؽلكف ففثجعلحكسمل ف فيجادلل ف ف ييجا ف ففتسداملهلجد ف ففت ارجاعت ف ففل جملف ففثجا زملف ففيج اعتحلف ففُتج
ادلملففتق لإجذلففلجيففإجا فًتاتا التجاد ففت ارج جملزيففدجملففثجبوففل جاع قففيج جاعوةففلمجادلففل ج ت زيففزجاعقجلوففلتجادللعاففيجملففثجخففالنج
رل سو جملثجاعتشف ي لتجاعالزملفيجع ف جأو فلنجاع سرأفيج جمللف جمل فيفجلف ضجضف ي يجولفإجا ملفسانجاعملفلخويج جملفثجيشفًت ج
ي ا ج جؼل ججملثججاع سرأيجججخالنج3جأشه جيفدل ج%2جضف ي يج)ج جتج فقجيف ألجاع ف ي يج جب فضجاعفد نجمل فيفجاعسديفلتج
ادلتحدةج ملكزجةسثجاعش جمجا ف ج اعدرا فلتجادلملفتق لاي ج.)2008جاعوقجفيجا خف ملجاذللملفيج ج ملفُتجململفتسملجاع قفيج
يسجاإلدارةجاجادةجعألزملفلتجاعفيتجتسا ف جادل ملفلتج ادقتلفلديلت.جولفىج ف ايفجادل فلن جلعمف ج جمللف ج جتفوسفضجأ ف لرج
اع قففلراتجرغففزجاراففلرجأ ف لرجاع قففلراتجاعففيتجشففهدبلجاع ديففدجملففثجد نجاع ففل ج اعمل ف ج جذع ف جيففسجوففدمجقففدرةجاعد عففيج
مل ملففلبلجولففىجاعق ففل جولففىجاع ولأف جادمتكلريففيجبل فساجمجادللف ييج اعففيتج ففسنجد ملجمل مففيجمكففيجا ف لرج جادبففلألج
اعوففز .جك ففلجغل ف جأملجت ففل جاحلكسملففيجضلففسجمسك ففيجاعش فكلتج ادل ملففلتجادللعاففي ج إأففالحج جإوففلدةجبوففل جادل ملففلتج
اإلدارةجاإل ًتاتا ايجعل سل جولىجململفتسملجادلوة فلت ج ت فٌتجا فًتاتا التجملفثجشفهرلجدوفزجد رجاحلكسملفيج جادقتلفلدج
ع ف جإيقلوف ج اع قلبففيجادغللباففيجولففىجآعاففلتجو لف ج احلسك فيجاع لملففيجولففىجململففتسملجاعد عففي ج ملففلاجمللف جولففىجدر ففيج
ملوسف يج أقفيفجملثجادلتس جاع فلمجعد نجاع فل )ج جقافلسجاحلسك فيجاع لملفيجبللفاج 34ج عقف ف ف ف ف ف ف ف فدجبلفرتجادلتس ف جاع فلمجعفد نج
اع ففل ج.)World Bank's Governance indicators, 2007 %50.4جوففال ةجولففىجض ف رةجزللربففيجاعفملففلدجبكففيفجأففسرألج ج
أشففكلع ج ك ففلجيسضف جادللحففقجرقففزج )2بلففرتجمل شف جاعفملففلدجاع ففلدلإج جمللف  Transparency International, 20082.8ج
جتشَتجاعومل يجاعمللبقيجإىلجدر يجاخللسجملثجاعفمللد ج ذل اجتكسملجممل يجاعفمللدج جملل ج.%7.2ج ج
 -7الخالصة والبحوث المستقبلية المقترحة
تكزجا ًتاتا التجاعت لمليفجمل جا زمليجادللعايجاع لدلايجولىجق ليلجاعشففللايج اإلللفلحج إدارةجادلسفل ج إوفلدةجاع قفيج
جاعوةلمجادلل جاعد ج اعت لمليفجمل جأثلرجا زملفيج اعتوملفاقجاعف فلنجبفُتجادل ملفلتجادللعافيجاحمللافيج اعد عافي.جك فلجتو ف جا زملفيج
ادللعافيجاع لدلاففيجملقففدمللتجعوةفلمجملففل جوففلدلإج ديفد جيتس ف جضلففسجاع أمسلعافيجادل تدعففيجأ جادلس هففيجا ت لوافلج اعففيتجدجتللففإجد رج
اعد عففيج جادقتلففلد.جوففال ةجولففىجأعلاتهففلج جملففاالدجمةففلمجد ج ديففدجملت ففددجا قجففلبجادقتلففلدييج عكففثجمل ف جا ففت ارج
اعففد رجاعقاففلد جعلسديففلتجادلتحففدة.ج عقففدجت ففدتجبفسادرجذعف جملففثجاعتحففسنجملففثجق ففيجاع لماففيجاعك ففلرجإىلجق ففيجاع شف يثجاعففيتج
وقدتج ج اشوجثجولمج 2008ج جعودملجولمج2009ج يسجمللجله ج جملشلركيجأكربجعل ديفدجملفثجاعفد نجذاتجا علافيج
ادقتلففلدييجاعلففلودة.جك ففلجت كففدجولففىجأعلاففيجت زيففزج ت ففا.جثقففيجادلملففت يثج جأ فساجمجادلففلنج اع سرأففلتجللقففدجشففهدتج

ا فلبا جاعففيتجتلففاجاإلوففالملجوففثجخجف جاإلمقففلذجادلففل ج ملفلجتسأففلاجإعاف جرل سوففيجاع شف يثجارتفلوففلج جمل شف جبسرأففيج نج
ًتياجبومل يج%23جبمل جا ت لدةجاع قيجادلفتقفدة.ج يتسقف جأملجتفزدادجاع قفيج جادقتلفلدجاع فلدلإجملف جتج افقجمفساتججو فيفج
يث.جك ففلجأملجيوففلكجمل ففيج قاففقجمففسعجملففثجاعتفسازملجبففُتجاد ففت لراتجادللعاففيج جاعوقديففيج جبففُتجاد ففت لراتج
رل سوففيجاع شف ج
ذاتجاعقف ففازجادل ف ففلليجاع لعاف ففيجكلد ف ففت لراتج جاعلف ففولويج اعزراوف ففي.جك ف ففلجتشف ففددجاعدرا ف ففيجولف ففىجأعلاف ففيج قاف ففقجاعتكلملف ففيفج
ادقتللد جاع اقجبُتجاعفد نجتج اقفلجعقلوفدةجإملفلجاعو فلةجمل فلجأ جاعلف جمجمل فلج .)Williams, 2009ج ولفىجادلملفتسملج
اع ح جللملجاعدرسجاعسا جت ل جيسجتس ا جاد ت لراتجاع بايجضلفسجاد فت لراتجاحلقاقافي.جك فلجأكفدتجا زملفيجادللعافيج
ادقتللدييجأملجاقتللدجاعملفسجمجيفسجاقتلفلدجادلسفل ج عف اجيو لفإجاديت فلمجبفعدارةجادلسفل .ج ذلف اجغلف جأملجػلفدثج فسنج
جب املججإدارةجادلسل ج جادل مللتجمللج جذع جمش جثقلليجاعسوإجبهعلافيجإدارةجادلسفل ج تفسلَتجاعفدوزجاعفالزمجذلفلج ت زيفزج
قدرابلجاعفوايج اعتكوسعس ايجعلقالمجبد ريلج جإ الجمجأفلراتجاإلم ارج إمقلذجادل مللت .ج
تش ففددجاعدرا ففيجول ففىجأعلا ففيجق ففليلجاحلسك ففيج إأ ففالحج جإو ففلدةجبو ففل جادل مل ففلتجمل ففثجخ ففالنجت زي ففزجاعش فففللايج
ادلملفل عيج اعوزايفيج جأ فساجمجادلفلن ج إأفالحجادل ملفلتجاعد عافيجملفثجخفالنجمسك تهفلج جإوفلدةجاعوةف ج جمةفلمجو ففسيتهلج
ملففلجيمل ف جبت اففيفجأكففربج جا فساجمجاعولشففليج ذع ف جهبففدىجت زيففزجثقففيجسلتلففحجاعالو ففُتجاع ااملففاُتج جادقتلففلدج ك ف ع ج
عتحملُتجا دا جادقتلفلد جبلففيجولملفي جلفعذاجأرادتجاعشفكلتجاد فتفلدةجملفثجأ فساجمجادلفلنجاع لدلافي جل لاهفلجاعًتكافزجولفىج
شللر ففلتجاحلسك ففيجاجاففدةجعتحملففُتجثقففيجادلملففت يثج تففسلَتجمللففلدرجمتسيففيفجململففتق ة جوففال ةجولففىج قاففقجاعتفسازملجبففُتجثالثاففيج
ادل ففالك ج ل ي ففقجاإلدارةجاعتوفا ي ففي ج رلل ففسجإلدارةججع ف ف لملجصل ففلحجادل مل ففلتج بقلاه ففلج ا ففت اريل.جك ففلجيو ل ففإجإخ ففلعج
كلدتجاعتلواحجادات لنجعلحسك يج اعتهكدجملثجاعتزاملهفلجبهل فيفجادل فليَتج جبوف جأف اولتجادللفلحلجعتفسلَتجدر فيجولعافيج
ملففثجاإللل ففلحجعل مل ففت يثج جتق ففدصجتقاا ففلتجملت ففليزةجعل وت ففلتجادللعا ففيجادلت ففليزة.جج دجتس ففدجأمة ففيجمل لعا ففيجعلحسك ففيج
اجاففدة جلففل مل جزلكففسمج جاعوهليففيجبل مة ففيجاعقلمسماففيج اع قللففيجايت اففيج مففىتجبل مة ففيجاعملال ففايجادل ففسنجهبففلجداخففيفجكففيفج
د عي ج ك ع جتكا يجل يقجاإلدارةج اعقالدةجاعيتجتقسدج تس جو يفجادلوة لتج جسلتحجاعقجلوفلت.ج يكف اجي فدجادلشفلركسملج
أ جاعالو ففسملجاع ااملففاسملج جأمة ففيجاحلسك ففيجاحملففددجاع ااملففإجعلحسك ففيجاجاففدة.ج ض ف رةجإوففلدةجياكلففيجملوةسملففيجاإلدارةج ج
ادل مل ففلتج جإ ففلرجادل لر ففلتجاع ش ففادةجع ففإلدارةجاإل ف فًتاتا ايجمل ف ف جادمت ففلألجإىلجأملجاعك ففَتجمل ففثجاعقساو ففدج اإل ف ف ا اتج
اعتوةا ايج اع قلبايجؽلكثجأملجت ذ جاعشكلتج ادل مللتجادللعايج جا يفجاعجسييف ج ملفثجيوفلجتفربزجأعلافيجادل مفيج جاعفلولافيج
مل ل.جوال ةجولىجأعلايجإمشل جياللتجد عايج وايجع لملجاجسدةج جإدارةجادلسل جبلدل مللت.ج ج
وففال ةجولففىجذع ف جأله ف تجاعدرا ففيجأملجيوففلكجض ف رةجإلوففلدةجياكلففيجكلاففلتجإدارةجا و ففلنج جضففس جملففلجأل زت ف ج
ا زملففيجادللعاففيجاع لدلاففيجملففثجتففداوالتج إشففكلعالتجمل ففيفجاخلففداعجاحملل ففيب ج اعفملففلدجاإلدار ج ا خالقففإ ج مسك ففيجاعشفكلتج
ادل ملفلتج إدارةجادلسففل ج اعتسريففقج ادلففالذاتجاع ف ي اي ج يتجلف جيف اجإوففلدةجياكلفيجشففلملليجعكلاففلتجاإلدارةج اعت سيففيفج
ادقتلففلدجةاففاجتتالقففىجاع فرباملجج ادلق ف راتجمل ف جادل جاففلتج ادل ش ف اتجاعففيتجام قففاجوففثجاخللففيفجاعقففلازج جا مة ففيجادللعاففيج

اإلدارييجبلدل مللت.ج ج
ك ففلجأملجذل ف ألجا زملففيجرل سوففيجملففثجادل ففلملُتجا خ ف ملجاعملال ففايج اد ت لواففيج ا ملواففي ج يففىجتق ف جخففلرججمجففلجمج
ي ف ألجاعدرا ففي.ج تت لففقجي ف ألجادل ففلملُتجبففد رجاعسديففلتجادلتحففدةجولففىجادلمل ف حجاعففد ج جملسق هففلجاعقاففلد جملقلرمففيجبلعففد نج
ا خ مل ج اعتهثَتجاعملال إج اد ت لوإجداخيفجاعد نجاعيتجتهث تجبل زملي ج عقدجأشلرجملفدي جادلسفلب اتجاعقسملافيجا مل يكافيج
Dennis Blairج جتق ي جقدمل جإىلجاعكسصل سجأملجودمجاد تق ارجادل ت جبل زمليجادللعايجاع لدلايجمفسنجاع فل ج مل فلملاو ج
اجاس ال ففايجيففإجاعتهديففدجا ملففٍتجا ل ففإجعلسديففلتجادلتحففدةجا مل يكاففيج جعففاسجملففلجيجلففقجولاف جاإلريففلب Nanto,
فلجإذاج
.)2009ج ملف جذع ف جملففلزانجيوففلكجوففدمجتهكففدجػلففا جبل زملففيج ملففلجإذاجكففلملجأ ففس جملففلج جا زملففيجقففدجمل ففىجأمجدج ملف ج
في.ج
كلمفاجاعملال ففلتجادللعافيج جاعوقديففيجاعففيتجيجاختلذيفلجت ففدجكللاففيجعلت لملفيفجملف جاعكملفلدجاع ففلدلإجاعوففلتججوفثجتففداوالتجا زملف ج
ك لجتشددجاعدرا يجولىجأعلايجإغلفلدجآعافلتجعت فٌتج توفاف ج جمل اق فيجمل افلتجملقف راتجبفلزنج2ج ملقف راتجرل سوفيجاع شف يثج
ملففلجام ففقجووهففلجمل ففيفجرللففسجاد ففتق ارجادلففل ج.The Financial Stability Boardج ي ففَتجيف اجا ملف ج ففديلج
أ ل ففالجيت لففقجبكافاففيجضف لملجاعتوففلغزجبففُتجاعقساوففدجاعتوةا اففيج جاعففد نجادلستلفففيجولففىجادلملففتسملجاعففس ٍتج بففُتجاعتسأففالتج
اعد جعاففي جلهففيفجملففثجاع ف ر جتج اففقجمل ففليَتجتوةا اففيجولدلاففيجعكففإجتت وليففلجكففيفجاعففد ن ج ملففلجيففإج ففاليجاإل ففلرجاعففيتجؽلكففثج
ا تسداملهلجعتش ا جتج اقجي ألجادل ليَت.ج ج
تت ثجأ وفدةجاع حفسثجادلملفتق لايجإ ف ا ج لملفليجملفثجاعدرا فلتجاعت ي افيجوفثجاع القفيجبفُتجمل شف اتجاحلسك فيج
اع لمليج جبُتجقا يجادطلففلضج جمل شف اتجاع سرأفلتجاع لدلافي ج جكف ع جةفاجاع القفيجبفُتجمل شف اتجاعفملفلدج جبفُتجقا فيج
ادطلفلضج جمل ش اتجاع سرألتجاع لدلاي.جوال ةجولىجذع جيقًتحجدرا يجاع القفيجبفُتجمل شف اتجمسك فيجاعشفكلتج جبفُتج
ادطلفلضففلتجاعففيتج ف أتجولففىجقا ففيجأ ففهزجاعش فكلتج جاع سرأففلتجاع باففي.جك ففلجيو لففإجإ ف ا جرل سوففيجملففثجاعدرا ففلتج
اعتشسالايجعتحديدجأ جاخلليفجاددارملج جاعتوةا إج جادل مللتجاعيتجتهث تجبل زمليجبلفسرةجك فَتةج جتلف جاعفيتجتفهث تج
هبففلجبلففسرةجزلففد دةج جكف ع جادل ملففلتجاعد عاففيجمل ففيفجاع وف جاعففد ج جأففود جمجاعوقففدجاعففد ج جغَتيففل.جبلإلضففلليجإىلجملففلج
ق جغل جدرا يجاع القيجبُتجأخالقالتجإدارةجادلوة لتج جبُتجمل ش اتجا زملي.جك لجغل جأملجبتزجاع حفسثجادلملفتق لايج
بلعت ىجولىجشللر لتجإدارةجا زمللتج جشللر لتجإدارةجادلسل ج جادل مللتجاعيتجارلرت .ج
ملحق رقم ( :)1مؤشر مدركات الفساد

الدولة
الدنمارك
السوٌد
نٌوزٌالندا
سنغافورا
فنلندا
سوٌسرا
اٌسالند
ھولندا
استرالٌا
كندا
لوكسمبورغ

نقااامؤ م ااار
مااااااااااااااادر م
الفسااااااااااااااااااامد
8002
9.3
9.3
9.3
9.2
9.0
9.0
8.9
8.9
8.7
8.7
8.3

الدولة
مورٌشٌوس
عمان
ماكاو
البحرٌن
بوتان
التشٌك
مالٌزٌا
كوستارٌكا
ھنغارٌا
االردن
كاب فٌردا

نقااامؤ م ااار
مااااااااااااااادر م
الفسااااااااااااااااااامد
8002
5.5
5.5
5.4
5.4
5.2
5.2
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

الدولة
تاٌالند
المغرب
السنغال
بنما
صربٌا
مونتٌنٌغرو
مدغشقر
البانٌا
الهند
الجزائر
البوسنة والهرسك

نقااامؤ م ااار
مااااااااااااااادر م
الفسااااااااااااااااااامد
8002
3.5
3.5
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.2
3.2

الدولة
النٌبال
اندونٌسٌا
الهندوراس
اثٌوبٌا
اوغندا
غٌانا
لٌبٌا
ارٌتٌرٌا
موزنبٌق
نٌكاراغوا
الباكستان

نقااامؤ م ااار
ماااااااااااااادر م
الفساااااااااااااااااامد
8002
2.7
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.5
2.5

النمسا
ھونج كونج

8.1
8.1

سلوفاكٌا
التفٌا
جنووووووووووووووووووووب
افرٌقٌا
سٌشٌل
اٌطالٌا
الٌونان
تركٌا
لٌتوانٌا
بولندا
نامبٌا
ساموا
كرواتٌا
تونس
الكوٌت
كوبا
غانا
جورجٌا
السلفادور

4.8
4.8
4.7
4.6
4.6
4.6
4.5
4.4
4.4
4.4
4.3
4.3
3.9
3.9
3.9

6.5

رومانٌا

3.8

فانواتو

6.4
6.1
6.0
6.0
5.9
5.8
5.8

كولمبٌا
بلغارٌا
مقدونٌا
البٌرو
المكسٌك
الصٌن
سورٌنام
ترٌنٌووووووووووووووووداد
وتوباغو
سوازٌالند
بوركٌنا فاسو
البرازٌل
العربٌووووووووووووووووووة
السعودٌة
غٌنٌا
تشاد

3.8
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6

جزر سلٌمان
مولدوفا
مورٌتانٌا
جزر المالدٌف
النٌجر
ماالوي
زامبٌا

1.6
1.6

1.7

مٌنامار

1.3

المانٌا

7.9

النروٌج
اٌرلندا
المملكة المتحدة
امرٌكا
الٌابان
بلجٌكا
سانت لوٌس
باربادوس
فرنسا
تشٌلً
االوراغوي
سلوفانٌا
استونٌا
اسبانٌا
قطر
سوووووووانت فنسووووووونت
وجزر غرٌنادٌن
قبرص
البرتغاال
اسرائٌل
الدومٌنٌكان
االمارات العربٌة
بوتسوانا
بورتو رٌكو

7.9
7.7
7.7
7.3
7.3
7.3
7.1
7.0
6.9
6.9
6.9
6.7
6.6
6.5
6.5

مالطا

5.8

تاٌوان
كورٌا الجنوبٌة
تركمنستان

5.7
5.6
1.8

زٌمبابوي

1.8

كمبٌودٌا
قٌرغٌزستان
الكونغووووووووووووووووووووووووووووو
الدٌمقراطٌة

1.8
1.8

5.0
5.0

سٌرالنكا
لٌسوتو

3.2
3.2

جزر القمر
اوكرانٌا

2.5
2.5

4.9

الغابون

3.1

باراغواي

2.4

مالً
جماٌكا
غواتٌماال
بٌنٌن
كٌرٌباتً
تنزانٌا
لبنان
رواندا
جمهورٌة الدومنٌكان
بولٌفٌا
جٌبوتً
منغولٌا
ارمٌنٌا
بلٌز
االرجنتٌن

3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.9
2.9
2.9

لٌبٌرٌا
تونغا
الٌمن
الكامٌرون
اٌران
الفلبٌن
كازاخستان
تٌمور الشرقٌة
سورٌا
بنغالدٌش
روسٌا
كٌنٌا
الوس
اكوادور
بابوا غٌنٌا الجدٌدة

2.4
2.4
2.3
2.3
2.3
2.3
2.2
2.2
2.1
2.1
2.1
2.1
2.0
2.0
2.0

2.9

طاجكستان

2.0

2.9
2.9
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8

افرٌقٌا الوسطى
كوت دٌفوار
روسٌا البٌضاء
اذربٌجان
بروندي
جمهورٌة الكونغو
سٌرالٌون

2.0
2.0
2.0
1.9
1.9
1.9
1.9

3.6

مصر

2.8

فنزوٌال

1.9

3.6
3.5
3.5

توغو
فٌتنام
نٌجٌرٌا

2.7
2.7
2.7

غٌنٌا بٌساو
انغوال
غامبٌا

1.9
1.9
1.9

3.5

سان تومً وبرٌنسٌبً

2.7

اوزباكستان

1.8

السودان
افغانستان

1.6
1.5

غٌنٌا االستوائٌة
الصومال

1.7
1.0

ھاٌتً

1.4

العراق

1.3

Source: Transparency International, 200
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النجار ،أحمد السيد (" ،)2119قضايا وآراء  :االقتصاد الديني واالجتهادات األكاديمية"  ،جريدة األهراـ المصرية :العدد . 44649

النج ػػار ،أحم ػػد الس ػػيد ( " ،)2119قػ ػراءة تحليلي ػػة لمنت ػػدى داف ػػوس ف ػػي ة ػػل األزم ػػة المالي ػػة العالمي ػػة"www.almethaq.info/news/article .
. 1439.htm





الحناوى ،محمد صالح ( .)2111اإلدارة المالية والتمويل ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية للنشر.
الحصرى ،طارؽ( ،) 2119األزمة المالية العالمية و أثارها على العاملين بالجهاز االدارى لمصر" وزارة التنمية اإلدارية ،جمهورية مصر العربية.
النجػار. ،فريػد ( " ، )2119اكتشػاؼ دور الدولػة بعػد العولمػة واألزمػة الماليػة العالميػة" ،المػؤتمر العلمػي الػدولي التاسػع لكليػة التجػارة ،جامعػة اإلسػكندرية ،نحػو صػياغة
لدور الدولة في االقتصاد الوطني في ةل األزمة المالية العالمية 11-9،ديسمبر.



الغ الي ،عبد الحميد(" ،)2119األزمة المالية العالمية :التشخيص والمخرج من األزمة المالية".








المصري ،محمد ( " ،) 2116استطالع للرأي حوؿ بعض موضوعات الفساد في القطاعين العاـ و الخاص" ،مرك الدراسات اإلستراتيجية ،الجامعة األردنية.

شاكر ،فؤاد (" ،)2116الحكم الجيد من المصارؼ والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالمية"



داود ،عماد الشيخ ( .)2113الفساد واإلصالح :دراسػ ػ ػػة ،اتػحػػاد الػكػتػّاب ال ػعػرب ،دمشي.

http://www.rasgharib.net/vb/showthread.php?p=12970

سلطاف ،أبو علي ( " ،)2119قضايا وآراء :األزمة التمويلية وسعر الفائدة" ،جريدة األهراـ المصرية ،العدد .44622
سلطاف ،فؤاد ( " ،) 2118قضايا وآراء :األزمة المالية العالمية وآثارها المحتملة على مصر"  ،جريدة األهراـ المصرية ،العدد .44549
عاشور ،أحمد صقر ( .)2116التنمية و قضايا اإلصالح المؤسسي في مصر ،دار الجامعيين ،اإلسكندرية.
شاكر ،فؤاد (" ،)2119واقع القطاع المصرفي في الدوؿ العربية بعد منعطف األزمة المالية" الكفاح العربي 24 ،أيار.
Egyptian Banking Institute, Corporate Governance in Banking Sector Workshop, March.

. القاهرة، دار الطنانى للنشر، عاطف معتمد. ترجمة مصطفى الطنانى و د، االغتياؿ االقتصادي لزأمم.)2118( ، جوف بيركن
.نيساف12-5  عماف، الدورة السادسة و الثالثوف، التقرير السنوي المقدـ إلى مؤتمر العمل العربي،)2119( منظمة العمل العربية
.2119  نيساف3 ،منتدى االقتصاد العربي في بيروت
 جامعػة، المؤتمر العلمػي الػدولي التاسػع لكليػة التجػارة،" "األزمة المالية العالمية ودور الدولة في ضوء مفاهيم وأهداؼ االقتصاد االسالمى،)2119(  عبد الرحمن،يسرى






. ديسمبر11-9، نحو صياغة لدور الدولة في االقتصاد الوطني في ةل األزمة المالية العالمية،اإلسكندرية
 وزارة التنمية االقتصادية،2119 2118 تقرير متابعه األداء االقتصادي واالجتماعي خالؿ عاـ
. دار الخدمات النقابية والعمالية، تأثيرات األزمة المالية العالمية على العماؿ في مصر،)2119  (إبريل،التقرير الثاني
، جامعػة عػين شػمس، " األزمة المالية العالمية وتداعياتها المتوقعػة علػي مصػر" مركػ بحػوث الشػرؽ األوسػط والدراسػات المسػتقبلية.)2118( تقرير عن المائدة مستديرة
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