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أدت ثووورة االتصوواالت و المعمومووات هووا ىووذا العصوور إلووو ظيووور ت ي ورات جوىريووة هووا
طبيعووة عموول اللطوواع المص ورها ظ و بالتووالا ظيووور خوودمات مص ورهية متطووورة و مت وعووة و ذل و
باالعتم وواد عم ووو م ووا أ تجت ووو التك ولوجي ووا م وون وس ووائل حديث ووة و متط ووورة أدت إل ووو تع ووويض بع ووض
الخوودمات التلميديووة بخوودمات الكترو يووة ظ ممووا أدإ إلووو اتسوواع طوواط الب ووو و ت وعيووا  .لكوون هووا
الس وات اللميمة الماضية بصفة عامة و الس ة الحالية بصفة خاصة ظيرت أزمة مالية عاصفة لم
تتر طئ ها طريليا ظ و عصفت بأكبر الب و والمؤسسات المالية ظ و لم ت فع معيوا ال األدوات
التلميدية و ال التك ولوجية ظ بل ى ا كثير من يرجع سرعة اال ييار إلو التك ولوجيا الحديثة التوا
أدت بالتس وريع ه ووا ا تل ووال الع وودوإ ه ووا أقط ووار الع ووالم ظ و مو و يم م وون ي وور أن ط وومولية الب ووو ه ووا
التعاموول هووا جميووع الميووادين و السوورعة عمووو إيجوواد الم تجووات الجديوودة مثوول الوورىن العلووار و التووو
ريق باإلضاهة إلو تك ولوجيا ساىمت بلسط كبير ها ىذه األزمة.
حاول ها ىذه المداخمة رأيت أين موقع الصيرهة االلكترو ية من ىذه األزمة المالية ؟
أوال :مدخل لدراست األسمت الماليت العالميت :
عصووإ إعصووار مووالا بالسوووق األمريكيووة وامتوود أث وره إلووو بوواقا األس وواق العالميووة وت بووأ
كثيو و و و و و وورون بامتو و و و و و ووداد أث و و و و و و وره هت و و و و و و ورة طويمو و و و و و ووة مو و و و و و وون ال و و و و و و وزمن .وقو و و و و و وود أعم و و و و و و ووت عو و و و و و وودة دول أن
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هع و و و مرحمو و ووة الكسو و ووادظ ويخطو و ووو مو و وون تحو و ووول الكسو و وواد إلو و ووو ا ييو و ووار عو و ووالما
اقتصو و ووادىا دخو و وول د
يلضا عمو طركات ودول برمتيا خاصة ها ىذه الس ة

1.2009

 -1قصة األزمة:
وهو ووق طومو وواس غي و ووولا هو وومن مو ووا يمخو ووص األزمو ووة ىو ووو مفعو ووول الو وودومي وظ هكيو ووإ ذل و و .
تخيموا أن ى ا صفين من الدومي و تم وضعيما إلو جا ب بعضيما الوبعضظ وى وا صوإ خور
م وون ال وودومي و ت ووم وض ووعو خمفيم وواا الص ووفان األمامي ووان يلع ووانظ وك وورد هع وول تت ووابعا يس وولط البلي ووة.
هوا الواليوات المتحودةظ تلووم مؤسسوات إقوراض بتمويول أصوول وعلوارات وممتمكوات وبضوائع أل وواس
يك و و و و ووون واض و و و و ووحا م و و و و وون األول أ ي و و و و ووم ليسو و و و و ووا ق و و و و ووادرين عم و و و و ووو الوه و و و و ووا بالت ازم و و و و وواتيم المالي و و و و ووة.
ي ب ا عمو ىؤال خ ل الس تين األوليين دهع هوائد تم اللروضظ وها الس ة الثالثة يلومون بدهع
الدين وهوائده.
ولكن ى ا حاليا الكثير من ىؤال الذين ال يلدرون عموو الودهعظ وىوو موا يع وا أن قيموة
تمو و و و و و و الل و و و و و ووروض ق و و و و و وود ض و و و و و ووعفتظ وى و و و و و ووذا ى و و و و و ووو أول دومي و و و و و ووو ه و و و و و ووا الص و و و و و ووفين األول و و و و و ووين.
ها الواليات المتحدة أيضاظ ى ا مؤسسات إقراض تواهق عمو ديون تمو

بموجبيوا أموواال أل واس

يممك و و و و و و و و و و و و ووون عل و و و و و و و و و و و و ووا ار ي و و و و و و و و و و و و ووتم اس و و و و و و و و و و و و ووتخدامو ككفال و و و و و و و و و و و و ووة أو ض و و و و و و و و و و و و ووما ة لمل و و و و و و و و و و و و وورض.
و لكن م ذ طيور بدأ الطمب عمو العلارات ها التضاؤل إلو أن وصل إلو حد التجمد حيث ليس
ى ا طمب أص عمو ط ار العلارات

ٌ 1مكه الرجىع إلى  - :ضامر مظهر قىطقجً  ،ضىاتظ االقرصاص اإلضالمً فً مؼالجح األزماخ المالٍح الؼالمٍح،صار الىهضح  ،صمشق
ضىرٌا  ،الطثؼح األولى ،2008ص ص 62-30
 كٍف دضثد األزمح المالٍح الؼالمٍح؟  www.cnn.comالرذمٍل ٌىم 2008/12/21 دطٍه شذاذح األزمح االقرصاصٌح األضثاب و الثضائل  www.darelmashora.com،الرذمٍل ٌىم2008/12/21
 -وىرج ػثض الردمه الٍىضف أضثاب األزمح المالٍح الؼالمٍح  www.alaswaq.netالرذمٍل ٌىم 2008/12/21
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وأدإ ذل بطبيعة الحوال إلوو ىبووط أسوعار العلواراتظ وىوو موا يودهع مؤسسوات اإلقوراض
إلو و ووو طمو و ووب السو و وويولة والتعو و ووويض مو و وون أولئ و و و األطو و ووخاص الو و ووذين ال يممكو و ووون بالضو و وورورة مو و وواال.
ولذل تبدأ تم المؤسسات ها المعا اة من أجل الحفاظ عمو قيمة تم اللروض والديونظ وىوو موا
يض و و و ووعإ م و و و وون قيمتي و و و ووا ه و و و ووا الس و و و وووق والتع و و و ووام ت المالي و و و ووةظ وى و و و ووذا ى و و و ووو ال و و و وودومي و الث و و و ووا ا.
ىذه المؤسسات الماليةظ قامت بتحويل تم اللروض إلو "أصول" أ أ يا حولتيا إلو م توج جديد
يمكن بيعو وطراؤه ها البورصةظ أ مثل أن تكون تودين لطوخص بالموال ويلووم ىوذا الطوخص بيوع
دي

لطخص خر
و ظ ار لكون "األرباح الموعودة" من ىذه العممية كا ت مرتفعةظ هلد أقدمت ص اديق

االستثمار عمو ط ار ىذه "األصول" ها البورصة.
و لكنظ مع بد ىذه األصول ها هلدان قيمتياظ أرادت ص اديق االستثمار التخمص
م يا ببيعيا.
ولكن المطكل أ و ليس ى ا من مطترين باستث ا راغبين ها الط ار بأسعار متد يةظ
وىذا ىو الدومي و الثالث.
ولتج ب مطاكل ا عدام السيولةظ تلوم ص اديق االسوتثمار ىوذه ببيوع أصوول أخورإ تممكيوا
ها البورصة وال ع قة ليا بيذه اللروضظ وبفعل ذل ظ والسيما التسرعظ تيبط قيمة ىذه األصوولظ
ولكن زيادة عمو ذل ظ همن الب و التوا اطوترت م يوا ىوذه الصو اديق تمو األصوولظ تخسور الكثيور
مو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وون األم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووالظ وىو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووذا ىو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووو الو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وودومي و ال اربو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووع.
ىووذه الب ووو التووا هلوودت الكثيوور موون األم ووال وتعووا ا موون لووص السوويولةظ سووتحاول الحصووول عمووو
األم ووال بواسووطة االقت وراض موون ب ووو أخوورإظ وىووو أموور يوووما هووا األس وواق ويعوورإ بالسوووق بووين
الب و .
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ولكون وألن كوول ب و يجيوول حليلووة وعموق المطووكل الموالا الووذ يعووا ا م وو الب و ا خوورظ
هم و يرهض بالتالا إقراضوظ وذل يع ا تزايد عدد الب و التا تعا ا مون مطواكل سويولة حتوو لوو
كو و و و و ووان وضو و و و و ووعيا جيو و و و و وودا وغيو و و و و وور مط و و و و و وومولة باألزمو و و و و ووةا وىو و و و و ووذا ىو و و و و ووو الو و و و و وودومي و الخ و و و و و ووامس.
وبطبيعة الحالظ إذا كان ى ا عدد كبير من الب و تعا ا من مطاكل السيولة همن ال طاط المالا
ككل يتأثرظ ولذل همن الب و المركزية (األمريكا واألوروبية) تلرض تمو الب وو أموواالظ واليودإ
ىو الحفاظ عمو توازن عمو المدإ المتوسطا وىذا ىو الدومي و السادس.
والعاممون ها البورصة يحتاجون دائما إلو سيولة تحت أيدييم حتو ال يكو وا مضطرين
إلو و و و ووو بيو و و و ووع أصو و و و ووول كو و و و وول م و و و و ورة يطمو و و و ووب هييو و و و ووا أحو و و و وود مسو و و و ووتثمرييم مو و و و وواال يسو و و و ووتحلو عمو و و و ووييم.
وألن الكثير من أصول البورصة واألسيم ت خفضظ هم يم يبيعو يا سوا لمحصول عمو السيولة أو
بفعل الذعر من الوضع الذ تمر بو السوق
ويووؤد ذل و إلووو مزيوود موون اليبوووط هووا قيمووة تم و األصووولا وىووذا ىووو الوودومي و السووابع.
و ىوذا موا يفسور لمواذا تيووبط قيموة األصوول واألسويم ولمواذا تعووا ا الب وو مون السويولة ولمواذا يبيووع
الكثير من المتعاممين ها البورصة كيفما اتفق ومن دون تفكير.
هي ا بطكل عام عاممين أساسيين و ار عاصفة االئتمان الجديدةا
 األول يتمث وول ه ووا سمس وومة م وون الخس ووائر االقتص ووادية الممموس ووة وال اتج ووة ع وون عج وووزات س وودادالرىو ات العلارية ها الواليات المتحدة.
 أما العامل الثا ا هيو العامل ال فساظ إذ هلود المسوتثمر الثلوة هوا األسوواق بعود أزموة الرىو واتالعلاريةظ ولم يعد يصدق جدوإ ا ليات المالية الحديثة لملرن الحاد والعطرين مثل ليات تحويل
اللووروض وتحويميووا إلووو س و دات مركبووة  .بوول وهلوود أيض واد ثلتووو هووا قدرتووو عمووو تليوويم الوودين بطووكل
حليلا وهعال
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 -2مظاهر األزمة :
للد بدأت إرىاصات ومعالم ا ييار ال ظام المالا العالما ها الظيور وأصوابت أصوحاب
األموال وغيرىم باليمع والذعر والرعبظ كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطا معيا ها التفكير
ها وضع الخطط لإل لاذظ كما أحدثت لمحكومات خوها عمو أ ظمتيا وديمومتيا.
وكان من مظاىر ىذه األزمة عمو سبيل المثال ما يماا
 اليرولة ها سحب اإليداعات من الب و ؛ ألن "رأس المال جبان"ظ وىذا ما ت اولتو وكاالتاإلع م المختمفة.
 -قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد م

اللروض لمطركات واألهراد خوهدا من صعوبة

استردادىا.
 لص السيولة المتداولة لدإ األهراد والطركات والمؤسسات الماليةظ وىذا أدإ إلو ا كماش حادها ال طاط االقتصاد وهو جميع واحا الحياة؛ مما أدإ إلو توقإ الملترضين عن سداد
دي يم.
 ا خفاض مستوإ التداوالت ها أسواق ال لد والمالظ وىذا أحدث ارتباكا وخم ها مؤطراتاليبوط والصعود
 ا خفاض مستوإ الطاقة المست مة ها الطركات بسبب لص السيولة وتجميد الحصول عمواللروض من المؤسسات المالية إال بأسعار هائدة عالية جدا وضما ات م مظة.
 ا خفاض المبيعاتظ والسيما ها قطاع العلارات والسيارات وغيرىا؛ بسبب ضعإ السيولة. ازدياد معدل البطالة بسبب التوقإ واإله س والتصفية وأصب كل موظإ وعامل ميددابالفصل.
 -ازدياد معدل الطمب عمو اإلعا ات االجتماعية من الحكومات.
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 -ا خفاض معدالت االستي

واإل فاق واالدخار واالستثمارظ وىذا أدإ إلو مزيد منا الكسادظ

والبطالةظ والتعثرظ والتوقإظ والتصفيةظ واإله س.
 -3أسباب األزمة:
يمكن تحديد األسباب الرئيسية ل زمة العالمية ىاا
 الرىن العلار الليمة العادلة la juste valeur التأمي ات الرى ية إه س الب و و مؤسسات تامين اللروض لص السيولة غياب عامل الثلة ها األسواق الحرية المطملة ها ال ظام الرأسمالالكن ى ا من يرإ أن األسباب الحليلية ل زمة ىا ا
 ا تطار الفساد األخ قا االقتصاد أصبحت المادة ىا الط يوان وسو ح الط واةظ والسويطرة عموو السياسوة واتخواذ اللو اررات السوياديةها العالم
 يلوم ال ظام المصرها الربو عمو ظام الفائدة أخذا وعطا يلوم ال ظام المالا والمصرها التلميد عمو ظام جدولة الديون بسعر هائدة أعموظ أو اسوتبدالقرض واجب السداد بلرض جديد بسعر هائدة مرتفع
 يلوم ال ظام المالا العالما و ظام األسواق المالية عمو ظام المطتلات المالية التا تعتمداعتمادا أساسيا عمو معام ت وىمية ورقية طكمية تلوم عمو االحتماالتظ وال يترتب عمييا أ
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مبادالت هعمية لمسمع والخدمات
 سو سموكيات مؤسسات الوساطة المالية والتا تلوم عمو إغ ار الراغبين (محتاجا) اللروضوالتدليس عمييم واغرائيمظ وال رر والجيالة بالحصول عمو اللروض من المؤسسات الماليةظ
 التوسع واإلهراط ها تطبيق ظام بطاقات االئتمان بدون رصيد (السحب عمو المكطوإ).ثانيا  :البنوك االلكترونية:
ها ظل وجود طوبكة اال تر وت و طويوعيا و ازديواد مسوتخدميياظ و اسوت ل ىوذه الطوبكة
ه ووا مي وودان ال ط وواط التج ووار االلكترو وواظ ل ووم تكت ووإ الب ووو ب وودور المتف وورج ب وول ط وويدت ث ووورة ه ووا
المعووام ت المصورهية أموودت ىووذا اللطوواع بأحوودث ا ليوواتظ جعمتووو أكثوور مرو ووة و سوورعة هووا تلووديم
خدماتوظ و قد ظير إلو الوجود ما يسمو بالب و االلكترو ية.
و الب و االلكترو ووا ىووو ب و لووو وجووود كاموول عمووو الطووبكة (طووبكة اال تر ووت) و يحتووو
موقعووو عمووو كاهووة البرمجيووات ال زمووة لرعمووال المصورهية2ظ حيووث يتووي ىووذا الب و لمزبووون بالليووام
بكاهة أعمالو الخاصة بالب

عن طريق أ مكان موجود بوظ و ذلو بواسوطة خوط يووهره لوو الب و

يسم لو با جاز كاهة معام تو دون أن يضطر إلو الذىاب ب فسو إلو ملر الب .3
و قد قدمت ىذه الب و عدة مزايا و م اهعظ يمكن ذكرىا كما يما4ا
 تنظيييم الييتفعا ا يكفوول االتفوواق عمووو وقووت االقتطوواع و تسووديد قيمووة التحوووي ت الماليووة ت ظوويمعمميات الدهعظ دون أ ريبة ها إمكا ية السداد ها الوقت المحددظ
 تسييييير العميييلا أل ووت عممي ووة الملايض ووة ا لي ووة حاج ووة العمي وول إل ووو زي ووادة الب و و إلي ووداع قيم ووةالتحوي ت الماليةظ مما يع ا تسيير العملظ و رهع هعاليتوظ
2

ٌووىوص ػوورب ،نالثىووىت االلكررووٍووح تووٍه مساٌووا و ػٍووىبن ،شووركح كىاوووح لركىىلىجٍووا المؼ ىموواخ ،مصوور .www.kenanah.com
الرذمٍل ٌىم 2008/12/07
 3ا لجىثٍهً مىٍر و الجىثٍهً ممضوح ،نالثىىت االلكررووٍحن ،صار الفكر الجامؼً ،اإلضكىضرٌح ،2005 ،ص .10
4
www.arablaw.org
ٌىوص ػرب ،نالثىىت االلكررووٍحن ،األرصن ،ذارٌز اإلطالع 27 :جىان  ،2005ػ ى المىقغ االلكررووً
 .الرذمٍل ٌىم 2008/12/10
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 السييةمة و األميينا أ ازلووت التحوووي ت الماليووة االلكترو يووة الخوووإ موون س ورقة الطوويكات الورقيووةظو الحاجة إلو ت اقل األموال السائمةظ
 تقميل األعمال الورقيةا تلميل االعتماد عمو ال ماذج الورقيةظ و الطيكات التلميدية و غيرىا مونالمعام ت الورقيةظ
 سيادة رضا العمالء  :ذكفل ضورػح ػم ٍواخ الرذىٌول االلكرروووً و اوشفوات ك فرهوا ذذقوق رضواالؼمالء
 توووهير المصوواريإا تتضوومن عمميووة اهتتوواح هوورع لب و مووا مصوواريإ تطو يميةظ مثوول تكوواليإ ط و ارالموقووع و تأثيثووو و تكوواليإ العمالووة و الصوويا ة و غيرىوواظ غيوور أن تمو المصوواريإ معدومووة يائيووا
ها حالة الب و االلكترو ية.
و ألن الب ووو االلكترو يووة تحلووق مووع بعضوويا الووبعض العمميوات المصورهية الفوريووة بسوورعة
تف وووق العممي ووات المصو ورهية العادي ووة ك ووالتحوي ت أو التسوووويات الت ووا تأخ ووذ وقت ووا ط وووي و تكمفوووة
مرتفعووة5ظ هلوود سووم ذلو بجووذب العمو

بطووكل كبيوورظ و لموصووول إلووو تحديوود الفووارق هووا تكمفووة

العموول المص ورها االلكترو ووا و تكمفووة العموول المص ورها التلميوود ظ سووتخدم الجوودول الم ووالا الووذ
يعطي و ووا ص و ووورة ع و وون تكمف و ووة الص و ووفلة باس و ووتخدام أ ظم و ووة التوزي و ووع التلمي و وود و باس و ووتخدام التج و ووارة
االلكترو ية.6

و الجوودول التووالا يوض و ل ووا موون خ و ل ملار ووة بووين سووبة التوووهير هووا المصوواريإ بووين
الل وات التلميدية و استعمال اال تر ت ( ياية س ة .)2003
الىدضج :صوالر ل صفقح.
دفع الفواتيز
5

توسيع البزمجياث

المعامالث البنكيت

تذكزة الطيزان

الىجار راغة فرٌض ،ناالضرثمار تالىظم االلكررووٍح و االقرصاص الرقمًن ،مؤضطح شثاب الجامؼح ،اإلضكىضرٌح ،2004 ،ص 286

 6الهىضي ػضوان ،نالرجارج االلكررووٍح و الشضماخ المصرفٍح و المالٍح ػثر االوررودن ،اذذاص المصارف الؼرتٍح لثىان ،2000 ،ص .11
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القىىاخ الرق ٍضٌح

3,32 - 2,22

15,00

1,08

9,10

ػثر االوررود

1,1 – 0,65

0,10 - 0,20

0,13

1,18

71 - 67

99 - 97

89

87

وطثح الرىفٍر

المصووضر :ع.مصووطفى و ش.ت ؼووىر و ع.ػووساوي ،نواقووغ و سفووال المؤضطوواخ المصوورفٍحن ،الم رقووى الووضولً دووى

الرجارج االلكررووٍح 17-16-15 ،مارش  ،2004جامؼح ورق ح.
يبين الجدول أن سوبة التووهير مرتفعوة هوا المعوام ت و التوا تصول إلوو  %69بال سوبة
لوودهع الفوواتيرظ و حووالا  %98هووا توزيووع البرمجيووات و  %89بال سووبة لممعووام ت الب كيووةظ أمووا
بال سووبة إلووو تووذكرة الطيوران هتصوول سووبة التوووهير إلووو %87ظ و بالتووالا موون الجمووا أن التعووام ت
عبر اال تر ت تلمل التكاليإ و ب سب كبيرة.
و مصوواره ا هووا أمووس الحاجووة إلووو تحسووين الكفووا ة و تلموويص المصوواريإظ و تعتبوور ىووذه
الخوودمات و الم تجووات الماليووة و المص ورهية التووا ترتكووز عمووو التل يووات ا ليووة و الذاتيووة المتطووورة
أحسن وسيمة لتحليق ذل .
و ليس الب و االلكترو ية و حدىا من تستخدم طبكة اال تر ت ها المعام تظ بل الب و
العاديووة ىووا األخوورإ تلوودم خوودمات ماليووة الكترو يووة عوون طريووق ىووذه الطووبكةظ ممووا أدإ إلووو ظيووور
خدمات مصرهية جديدة و ت اما المعام ت المصرهية االلكترو ية.
و بمووا أن الب ووو االلكترو يووة و المعووام ت المص ورهية االلكترو يووة تووتم عوون طريووق طووبكة
اال تر تظ همن الطبيعا أن يوتم التعامول بوسوائل الودهع االلكترو يوة مموا يطوجع عموو اسوتعمال ىوذه
الوسائل باإلضاهة إلو الخدمات المصرهية الجديدة التا تستوجب التعامل بتم الوسائل.
وال يمكن اعتبوار أن كول موقوع لب و موا عموو طوبكة اال تر يوت ىوو ب كواد الكترو يواد لوذا البود
من تحديد الم م األساسية لمب و االلكترو ية عمو اال تر يت من خ ل الجدول التالا ا
الموقع المعموماتا

الموقع التفاعما (االتصالا)
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الموقع التبادلا

ىووو المسووتوإ األساسووا لمب ووو

ي و ووؤمن ى و ووذا الموق و ووع و وووع م و وون ىووو المسووتوإ الووذ يمووارس هيووو
خدماتو وأ ططتو ها بيئة

االلكترو ية أو ىو الحد األد وو التبو ووادل االتصو ووالا بو ووين الب و و

الب

ويلو و و و وودم الب و و و و و مو و و و وون خ لو و و و ووو وتعبئووة موواذج الخووط أو تعوودي

الوص و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووول إل و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووو

معموم و و و و و ووات ح و و و و و ووول برامج و و و و و ووو معمومات الليود والحسابات .

حس و و و و وواباتو وادارتي و و و و ووا واجو و و و و و ار

لم ط وواط االلكترو ووا المص و ورها وعم ئ و ووو كالبري و وود االلكترو و ووا الكترو ية ظ حيث يسم لمزبون

وم تجاتو وخدماتو المصرهية

ال و وودهعات ال لدي و ووة و الحو و وواالت
ب ووين حسو وواباتو داخو وول الب و و أو

مع جيات خارجية .

المصدرا طيرين بدر البارود ظ دور اقتصاد المعرهة ها تطوير الخدمات االلكترو ية (دراسة تحميمية عن الب و

االلكترو ية)ظ مؤتمر جامعة الزيتو ة األرد ية 2005ظص ص 7-6

ثالثا  :الصيرفة االلكترونية :

بع وود اس ووتعمال المص ووارإ واص وودارىا لمبطاق ووات الب كذي ووة والبطاق ووات الذكذي ووةظ سو ووا لم وودهع أو
لمسحب من أجيزة الصرإ ا لا كآخر حملة ها تك ولوجيا المصارإظ دخمت الب وو عيود العمول
المص ورها عبوور اإل تر ووتظ والووذ يعو ذورإ بأ ووو “العموول المص ورها الووذ تكووون هيووو اإل تر ووت وسوويمة
االتِّص ووال ب ووين المص وورإ والعمي وولظ وبمس وواعدة ظ ووم أخ وورإ يص ووب عمي وول المص وورإ ق وواد ادر عم ووو
االسوتفادة مون الخودمات والحصوول عموو الم تجوات المصورهيذة المختمفوة التوا يل ِّودميا المصورإ مون
خ و ل اسووتخدام جيوواز كمبيوووتر طخصووا موجووود لديووو يس و ذمو بالمضوويإظ أو موون خ و ل اسووتخدام
مضيإ خرظ ُّ
وكل ذل عن بعدظ وبدون الحاجة ل تِّصال المباطر بكادر المصرإ البطر .7
وتط ووتمل الخ وودمات والم تج ووات الت ووا يل و ِّودميا المص وورإ لعم ئ ووو عب وور اإل تر ووت عم ووو كاهذ ووة
الخدمات والم تجات المل ذدمة ليم عبر الوسائل التلميديذةظ وتلوم بذل المصارإ من خو ل هروعيوا
ص ووة بي ووا لمتعام وول عب وور اإل تر ووتظ أو م وون خو و ل
اللائم ووة ع وون طري ووق إيج وواد مواق ووع إلكترو ذي ووة خا ذ
المصارإ االهتراضيذة  Virtual Banksالتا ت طئ مواقع خاصذة ليا.

 7واصر سلفرص قادىظ  :الؼمل المصرفً ػثر اإلوررود ،ط  ، 1الضار الؼرتٍح ل ؼ ىم ،تٍروخ -مكرثح الرائض الؼ مٍح ،ػ ّمان 2001 ،ص
.32
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هف ووا سويسو و ار عم ووو س ووبيل المث ووال يل و ِّودم أكث وور م وون  %57م وون مجم وووع الب ووو العامم ووة هيي ووا
الخدمات المصرهيذة عن طريق اإل تر ت حسب إحصائيذات س ة 2000مظ وها السويد وه م ودا ه ذ
ومن
الب و يستخدمون اإل تر ت ها معام تيم المصرهيذةظ بي موا يوجود هوا الواليوات

حوالا ثمث عم

المتذحدة األمريكيذة حو ث ثين ب دكا اهتراضيًّا إلو غاية س ة .20018
و يتض جميا من تعريإ الب

االلكترو ا أن الصيرهة االلكترو ية تع ا اتجواه الب وو

حوو

التوسع ها إ طا ملار ليوا عبور اال تر وت بودال مون إ طوا ملوار ومبوا ا جديودة 9ظ وتلوديم الخودمات
الب كيووة التلميديووة أو المبتك ورة موون خ و ل طووبكات اتصووال الكترو يووة تلتصوور ص و حية الوودخول إلييووا
عمو المطاركين هييا وهلا لطروط العضوية التا تحددىا الب و ظ وذل من خ ل أحود الم اهوذ عموو
الطبكة كوسيمة التصال العم

بيا بيدإا

 إتاحة معمومات عن الخدمات التو يؤدييا الب و دون تلديم خدمات مصرهية عمو الطبكةظ -حصووول العم و

عمووو خوودمات معي ووة ( التعوورإ عمووو أرصوودتيم حسوواباتيم وطمووب الحصووول

عمو قروض).
 -طمب العم

ت فيذ عمميات مصرهية مثل تحويل األموال.

و يمكن تلوديم تعريوإ الصويرهة االلكترو يوة ا ىوا تمو العمميوات المصورهية التوا توتم عون
طري ووق الكترو ووا أ اس ووتخدام تك ولوجي ووا المعموم ووات و االتص وواالت الجدي وودةظ سو ووا تعم ووق األم وور
بالس ووحب أو بال وودهع أو االئتم ووان أو التحوي وول أو بالتعام وول ه ووا األوراق المالي ووة أو غي وور ذلو و م وون
أعمووال المصووارإ ظ حيووث ال يكووون الزبووون مضووط ار لت لوول إلووو ملوور المصوورإ أو هروعووو هيمك ووو
الليام ببعض العمميات المصرهية و ىو ها م زلو أو ها مكتبو.
 8صالخ وصىلً وأوضرٌا شاٌشرر( :ذذضٌِّاخ المؼامالخ المصرفٍَّح اإللكررووٍَّح) ،مج َّح الرمىٌل والرىمٍح ،الؼضص  - 3المج َّض ،93
ضثرمثر  ،2002ص.49 :
Guy Hervier, le commerce électronique, France, 2001, p50 9
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رابعا:أشكال الصيرفة االلكترونية:
تتخذ الصيرهة االلكترو ية عدة أطكال من أىما ما يما ا
* الختما المصرفية االلكترونية عبر الصرافا اآللية :ATM
ظيرت أجيزة الصراإ ا لا ها السبعي ات كبديل لموظفا الصراهة ها الفروع المصرهية
لتلميوول عوودد المعووام ت داخوول الب و ظ أمووا هووا الثما ي ووات بوودأ االىتمووام بتخفوويض التكوواليإ موون ثووم
البحث عن تحليوق ميوزة ت اهسوية10ظ و تعتبور الصوراهات ا ليوة أولوو ليوة لتطوور العمول المصورها
حيث تعتمد عمو وجود طبكة من االتصاالت تربط هرع الب

الواحد أو هروع كل الب و ها حالة

قيامي ووا بخدمو وة أ عمي وول م وون أ ب و و ظ و ق وود تط ووور عم وول ى ووذه األجيو وزة حي ووث أص ووبحت تل وووم
بالوصووول إلووو بيا ووات حسووابات العم و

هوريوواظ و التووا تل ودم خوودمات متلدمووة هووا صوورإ المبووال

ال لديةظ و بظيوور البطاقوات الذكيوة أصوب العميول بممكا وو طوحن تمو البطاقوات و اسوتخداميا هوا
دهع التزامات ها طاق دهع متعددةظ لكن ىذه األجيزة لم تعد تلتصر عمو مجورد وسويمة لمحصوول
عمو ال لودظ بل حالياد تلووم بوظوائإ جود متلدموة تمكون العموال و المووظفين مون اسوت م رواتوبيم و
حل وووق الض وومان االجتم وواعاظ كم ووا تس ووم لي ووم الوص ووول إل ووو حس وواباتيم الجاري ووة م ووع ت وووهر خي ووار
استخدام ل ات أج بية عبر ىذه األجيزة11ظ و أصبحت حاليا تلدم جممة من الوظائإ ذكر م ياا
التع وورإ عم ووو رص وويد الحس ووابظ اللي ووام بس ووحب ل وود م وون الحس ووابظ إجو و ار تح وووي ت لدي ووة ب ووين
الحساباتظ طمب دهتر الطيكاتظ إج ار إيداعات لديةظ سداد الفواتير.12

الؼضص ،03

 10مركس الثذىز المالٍح و المصرفٍح ،نأجهسج الصراف اَلًن ،مج ح الضراضاخ المالٍح و المصرفٍح ،المج ض ،07
ضثرمثر  ،1999ص .97
11زٌضان مذمض ،نصور الرطىٌق فً القطاع المصرفً دالح تىك الفالدح و الرىمٍح الرٌفٍحن ،رضالح صكرىراي ،قطم الؼ ىم االقرصاصٌح،
فرع ذشطٍظ ،ك ٍح الؼ ىم االقرصاصٌح و ػ ىم ذطٍٍر ،جامؼح الجسائر ،2005 ،ص [.]88-87
 12مضدد صاصل ،نأصواخ و ذقىٍاخ مصرفٍحن ،صار غرٌة ل طثاػح و الىشر و الرىزٌغ ،القاهرج ،2001 ،ص .299

12

هفوا هر سووا اختوورع هووا يايووة سو ة  2003صوراإ لووا يسووم بميووداعات لديووة سووا أوراق
لديووة أو قطع واد معد يووة أو حتووو طوويكاتظ حيووث يلبوول ىووذا الجيوواز التعاموول ح ووالا  100طووي و
 250ورقة مالية و يستطيع حساب  500قطعة لدية ها الدقيلة.13
* -الصيرفة عبر الهاتف الجوال:
إن ا تطار اليواتإ ال لالةظ أدإ إلو تطور الخدمات التوا يمكون أن تلودميا بسورعة هائلوةظ
خاصة م يا المصرهيةظ هلد ظير ما يسمو بوالب و الخمويوة التوا تلووم عموو هكورة تزويود الخودمات
المصرهية لمزبائن ها أ مكان و ها أ وقتظ و تطمل ىوذه الخودمات االسوتع م عون األرصودة
و اإلطو ع عمووو عووروض المصووارإ و أسووعار العمو ت و غيرىووا موون الخوودمات االسووتع مية كمووا
تط وومل الخ وودمات المالي ووة كتحوي وول ال ل ووود م وون حس وواب إل ووو خ وور و خ وودمات ال وودهع ال ل وود و ه ووت
الحسابات و غمليا...الخ.
كمووا تعوود ىووذه الب ووو هتحووا جديوودا موون هتوووح توظيووإ البطاقووات الذكيووةظ إذ تعوود الواسووطة
الرئيسية لتخزين تطبيلات الب و الخموية بأ واعيواظ حيوث أتاحوت ىوذه البطاقوة قودرة تخوزين و إدارة
التواقيع الرقمية و االلكترو ية و مختمإ وسائل التعرإ و التثبيت و الموثوقية المرتبطة باألعموال
المصرهية.14
* الصيرفة عبر شبكة االنترني :
ت وودرج ى ووا الخ وودمات المصو ورهية الفوري ووة ظ أو الخ وودمات المصو ورهية م وون الم ووزل .ه ووالب و
اتجيت إلو توسيع طاطيا من خ ل إ طا مواقع ليا عمو طبكة اال تر ت بدال من إ طوا ملورات
جديدة ليا حتو يستطيع العميل أن يتصل بالفروع االلكترو ية بطريلة أسيل.

Revue Banque Stratégie,"L'ATM 3000", Banque De France, N° 18, Janvier / Février 2003, p 18 13
ٌ 14ىوص ػرب ،نالثىىت الش ىٌحن ،أفىكاذى الجسائر –أسثار و مقاالخ ،-ذارٌز اإلطالع 21 :وىفمثر ،2005
الرذمٍل ٌىم 2008/12/11
.www.avokato.com
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خامسا  :وسائل التفع االلكتروني:
تطورت وسائل الدهع االلكترو ا خاصة م ذ ا تطار عمميات التجارة االلكترو ية وتطورىا
عمو الصعيد العالما وتتمثل أىم تم الوسائل هاا
* البطاقا البنكية أو البطاقا البةستيكيةا
وىا عبارة عن بطاقة م اطيسية يستطيع حامميا استخداميا ها ط ار معظم احتياجاتو
أو أدا ملابول مووا يحصوول عميوو موون خوودمات دون الحاجوة لحموول مبووال كبيورة قوود تتعوورض لمخوواطر
السرقة أو الضياع أو اإلت إ .15
وت لسم البطاقات االلكترو ية إلو ث ث أ واع ىاا
 بطاقييا الييتفع ا تصوودرىا الب ووو أو طووركات التمويوول الدوليووة ب ووا ا عمووو وجووود أرصوودة هعميووةلمعميل ها صورة حسابات جارية تلابل المسحوبات المتوقعة لو .
 البطاقيا االئتمانيية  :وىوا البطاقووات التوا تصودرىا المصوارإ هووا حودود مبوال معي وةظ تمكوونحامميا من الط ار الفور الحتياجاتو مع دهع جول لليمتيواظ موع احتسواب هائودة مدي وة عموو كطوإ
الحساب بالليمة التا تجاوزىا العميل ياية كل طير.
 بطاقا الصرف الشهري :تختمإ ىذه البطاقات عن البطاقات االئتما ية كو يوا تسودد بالكامولموون قبوول العميوول لمب و خ و ل الطووير الووذ تووم هيووو السووحب (أ أن االئتمووان هووا ىووذه البطاقووة ال
يتجاوز طير).
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ػثض المىؼم راضً ،فرج ػسخ ،اقرصاصٌاخ الىقىص والثىىت ،الثٍان ل طثاػح والىشر ،اإلضكىضرٌح ،2001،ص26
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* النقوت االلكترونيةا ىا عبارة عن لود غير ممموسةظ تأخذ صورة وحدات الكترو ية وتخزن ها
مكان امن عمو "اليارد ديس " لجياز الكمبيوتر الخاص بالعميل يعرإ باسم المحفظة االلكترو ية
16ويمكن لمعميل استخدام ىذه المحفظة ها الليام بعمميات البيع أو الط ار والتحويل...الخ.
* الشيكا

االلكترونيةا تعتمد هكرة الطي االلكترو ا عمو وجود وسيط إلتمام عممية التخميص

والمتمثل ها جية التخميص(الب ) الذ يطتر لديو الباع والمطتر من خ ل هت حساب جار
بالرصيد الخاص بيماظ مع تحديد التوقيع االلكترو ا لكل م يما وتسجيمو ها قاعدة البيا ات لدإ
الب

بوسطنظ ستا ب

االلكترو ا .ومن الب و التا تتب و هكرة الطيكات االلكترو ية جد ب

.17
* البطاقا

الذكيةا ىا بطاقة ب ستيكية تحو معالج دقيق يسم

بتخزين أكبر قدر من

المعمومات عن طريق البرمجة األم يةظ وتحتو ىذه البطاقة عمو اسم المتعاملظ الع وانظ الب
المصدر لياظ طريلة الصرإ و تاريخ حياة العميل المصرهية .اخترعت ىذه البطاقة س ة 1975بدا
استخدام س ة 1981من طرإ طركة هيميبس.
ساتسا :مخاطر الصيرفة االلكترونية .
هووا ممارسووة المصووارإ ألعماليووا االلكترو يووة تواجووو مخوواطر يترتووب ع يووا خسووائر ماليووةظ
ومن ىذه المخاطر يمكن تص يفيا ضمن مجموعات مختمفة تتمثل هيما يماا
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 16ضوذىىن مذموىص ،الىظوام المصورفً توٍه الىقوىص الوى رقٍوح والىقوىص اَلٍوح ،مج وح الؼ وىم اإلوطواوٍح ،جامؼوح تطوكرج ،الؼوضص رقوم  ،04مواي
 ،2003ص.65
 17رأفد رضىان ،ػالم الرجارج االلكررووٍح ،المىظمح الؼرتٍح ل رىمٍح اإلصارٌح1999 ،ص13
 18مىضى س ٍل مشري،ن القىاػض الىاظمح ل صٍرفح االلكررووٍحن ،الجضٌض فً أػما المصارف مه الىجهرٍه القاوىوٍح واالقرصاصٌح،
مضاس ح مقضمح إلى المؤذمر الؼ مً الطىىي لك ٍح الذقىل ،جامؼح تٍروخ الؼرتٍح ،2002 ،ص.260:

15

 المخيياطر التقنيييةا تحوودث ىووذه المخوواطر موون احتمووال الخسووارة ال اتجووة عوون خموول هووا طووموليةال ظام أو من أخطا العم

ظ أو من بر امج إلكترو وا غيور م ئوم لمصويرهة واألمووال االلكترو يوة

.
 مخيياطر االيتيييال ا وتتمثوول هووا تلميوود ب ورامج الحواسووب االلكترو يووة أو تزويوور معمومووات مطابلووةلمبرامج االلكترو يةظ أو تعديل بعض المعمومات بخصوص األموال االلكترو ية .
 مخيياطر ناتجيية عيين سييون عمييل النظييام االلكترونييي ا قوود ي طووأ الخطوور موون سووو اسووتخدام ىووذاال ظامظ أو سو مراقبة البرامج ها حد ذاتيا .
 مخاطر قانونية ا تحدث المخاطر اللا و ية ع دما ال يحترم البالم صوووص عميي وواظ أو ع وودما ال تكووون ى ووا

اللواعود اللا و يوة والتطوريعات

ظ ووم قا و ي ووة واضووحة ودقيل ووة بخص وووص عممي ووات

مصو ورهية جدي وودةظ وتب وورز أى ووم التح ووديات اللا و ي ووة متمثم ووة ه ووا تح وود قب ووول الل ووا ون لمتعاق وودات
اإللكترو يووةظ حجيتيووا هووا اإلثبوواتظ أموون المعموموواتظ وسووائل الوودهعظ التحووديات الض وريبيةظ إثبووات
الطخصو وويةظ التواقيو ووع اإللكترو يو ووةظ أ ظمو ووة الو وودهع ال لو وود ظ المو ووال الرقمو ووا أو اإللكترو و وواظ س و ورية
المعموماتظ أمن المعمومات من مخاطر إجرام التل ية العاليوةظ خصوصوية العميولظ المسوؤولية عون
األخط ووا والمخ وواطرظ حجي ووة الم ارسو و ت اإللكترو ي ووةظ التعاق وودات المصو ورهية اإللكترو ي ووةظ مس ووائل
الممكيووة الفكريووة لبرمجيووات وقواعوود معمومووات الب و أو المسووتخدمة موون موقووع الب و أو المرتبطووة
بياظع ق ووات وتعاق وودات الب و و م ووع الجي ووات الم ووزودة لمتل ي ووة أو الم وووردة لخ وودماتيا أو م ووع المواق ووع
الحميفة مطاريع اال دماج والمطاركة والتعاون المعموماتية .

19

 مخيياطر فجائي ية ا مثوول ىووذه المخوواطر تووؤد إلووو مطوواكل هووا السوويولة وهووا سياسووة اللووروضالمصرهيةظ حيث أن هطل المطاركين ها ظام لل األموال اإللكترو ية أوها سووق األوراق الماليوة
 19شى شهرج،مضور ماجضج،ن الصٍرفح االلكررووٍح  :ماهٍرها -مشاطرها -دماٌرهان ،مضاس ح مقضمح إلى المىظىمح المصرفٍح فً األلفٍح
الثالثح :مىافطح،مشاطر ،ذقىٍاخ ،جامؼح جٍجل -الجسائرٌ ،ىمً07/06جىان ،2005ص.15:

16

بط ووكل ع ووام ه ووا ت في ووذ الت ازم وواتيم  -ال وودهع و التس ووديد  -ي ووؤد غالب ووا إل ووو ت وووتر ق وودرة مط ووار أو
مطاركين خرين لمليام بدورىم ها ت فيذ التزاماتيم ها موعدىاظوىوذا موا يوؤد إلوو تووتر الع قوات
وزعزعت االستلرار المالا ها السوق .
 مخيياطر تكنولوجييية ا تورتبط المخوواطر بووالت يرات التك ولوجيووة السوريعةظ وان عوودم إلمووام موووظفاالب ووو باالسووتخدام األمثوول لمتك ولوجيووا الحديثووة يووؤد إلووو اللصووور هووا أدا العمميووات االلكترو يووة
بطكل صحي .
سابعا :واقع الصيرفة االلكترونية:
للد تطورت الصيرهة االلكترو ية خ ل الس وات األخيرة بطكل لم يسوبق لوو مثيولظ و يرجوع
ذل إلو عاممين أساسين و ىما ا

20

 ت اما أىمية و دور الوساطة بفعل تزايد حركية التدهلات ال لدية و المالية. تطو و ووور المعموماتيو و ووة و تك ولوجيو و ووا المعمومو و ووات و االتصو و وواالت أو مو و ووا يعو و وورإ بالصو و وودمةالتك ولوجيةظ و التا كا ت ها كثير من األحيان استجابة لمعامل األول.
هعمووو المسووتوإ العووالما ارتفووع عوودد المصووارإ و اتحووادات االئتمووان التووا تلوودم خوودماتيا
عمو الخط و عبر طبكة اال تر ت من  1200مؤسسوة و مصورإ هوا سو ة  1998و ىوو موا كوان
يمثل حو  % 06من السوقظ إلو  12000ها س ة  2000أ  10مرات والو  15845ها س ة
 2003أ

حو  % 75من السوق مع احتمال بموغو ىذه ال سبة  % 90ها أهاق .2010
كمووا ارتفووع عوودد المتعوواممين مووع اال تر ووت المص ورها موون  % 18موون س و ة  1999إلووو

 % 51.30هووا سو ة  2004هووا العووالمظ مووع احتمووال وصووول ىووذه ال سووبة إلووو  % 75مووع هوواق
.2010
 20ردٍم دطٍه  ،هىاري مؼراج  ،الصٍرفح االلكررووٍح كمضسل لؼصروح المصارف الجسائرٌح ،أػما الم رقى الىطىً دى المىظىمح
المصرفٍح الجسائرٌح و الرذىالخ االقرصاصٌح الىاقغ و الرذضٌاخ  ،جامؼح الش ف 14و 15صٌطمثر  2004ص ص 318-315
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و هووا مووا يمووا أرقووام عوون ت ازيوود المتعوواممين عبوور ق ووات الصوويرهة االلكترو يووة هووا بعووض
البمدان األوروبية ا
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الوحدة ا مميون

2000

2001

2002

2003

2004

سويس ار

0.4

0.6

0.6

0.7

0.8

ايطاليا

0.3

0.5

0.8

1.3

1.7

السويت

1.3

1.5

1.7

1.9

2.0

فرنسا

0.4

0.8

1.1

1.8

2.1

اسبانيا

1.3

1.8

2.1

2.5

2.7

ألمانيا

1.6

2.5

3.5

4.3

4.9

بريطانيا

2.0

3.1

3.9

4.9

5.4

أم ووا ه ووا الوالي ووات المتح وودة األمريكي ووة هل وود بم ووت س ووبة الع ووائ ت المتعامم ووة ع وون طري ووق
الصيرهة االلكترو ية عمو الخط( العمميات المصرهية و الدهع عمو الخط)  % 50ها س ة 2005
و  % 57مون عودد المتعواممين هوا سو ة 2004ظ و يتوقوع أن تصول ىوذه ال سوبة إلوو  % 85هوا
س ة .2008
أمووا موون حيووث وسووائل الوودهع االلكترو يووة ظ هتوواتا البطاقووة المصورهية و ىووا األكثوور تووداوال
من الطيكات ها البمدان المتلدمةظ حيث بم حجم بطاقات الذكية المتداول عبور العوالم  1.1مميوار
بطاقوة هوا سو ة  2002بارتفواع قودره  % 5.8ملار وة بال سوبة لعوام 2001ظ كموا بمو عودد بطاقووات
المعالجووة  701مميووون بطاقووة هووا فووس الس و ة بمعوودل  % 17عوون  2001كمووا تجوودر اإلطووارة أن
أوروبووا تتلوودم عمووو بوواقا م وواطق العووالم هووا ىووذا المجووالظ حيووث تحتوول حووو  % 70موون السوووق
العالما من ىذا ال وع من البطاقاتظ و عمو  % 08هلط من البطاقات المعالجة عالميا.
و يب ووين الج وودول الت ووالا توزي ووع اس ووتعمال البطاق ووات الذكي ووة و المعالج ووة عم ووو الم وواطق
الج راهية عبر العالم ها س ة 2002
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 21وفص المرجغ الطاتق ص ص 317-316
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المنطقة
أوروبا  ،إفريقيا

البطاقة الذكية
193

أسيييييا ،جنييييوب الباسيييي يك 129 ،

النسبة%
62

بطاقة المعالجة
434

14

613

النسبة %المجموع
509
99
11

200

الصين
أمريكا

169

10

92

05

153

المجموع

3059

300

103

300

3152

كما يمكن اإلطارة أن استخدام البطاقات بمختمإ أ واعياظ يختموإ مون قطواع إلوو قطواع
و يمكن حصر ىذه اللطاعات األساسية هما يماا
 اللطاع المالا و المصرها ها التعام ت المالية االلكترو ية. قطاع اإلدارة و الصحة. قطاع ال لل بمختمإ أ واعو قطاع السياحة و السفر من خ ل الف ادق و المراكز التجارية قطاع تك ولوجيا المعمومات و االتصاالتو يختمإ توزيع ىذه البطاقات من دولة إلو أخرإ ظ و من م طلة إلو أخرإ.
كمووا بم و حجووم اإل فوواق عمووو الصوويرهة االلكترو يووة هووا الوودول المتلدمووة مووا يلووارب 344
مميووون دوالر خو ل سو ة 2003

23

و مووع احتمووال وصووول ىووذا الورقم إلووو  1.5مميووار دوالر خو ل

س ة .2010
ثامنا :تأثير األزمة المالية عمى الصيرفة االلكترونية
أدت األزمة المالية إلو مطاكل و أزمات مصرهية كبيرة خ ل السو وات الماضوية مموا أدإ
إلووو خسووارة ل قتصوواد العووالما تفوووق  2.5تريميووون دوالر ظ مووع دخووول كوول اقتصوواديات الع والم هووا
ركود و سوإ تتفاقم ىذه األزمة خ ل س ة  2009و س ة  2010حسب كل التوقعات.
 22ردٍم دطٍه  ،هىاري مؼراج  ،مرجغ ضاتق ص 317
 23ردٍم دطٍه  ،هىاري مؼراج  ،مرجغ ضاتق ص 317
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و اللطاع الذ تكبد اكبر قدر من الخسائر ىو اللطاع المصرها ظ للود هلودت الكثيور مون األمووال
وتعا ا من لص السيولة مما أدإ ببعض الدول إلو بيع بعض الب و التجارية ظ ار إله سويا و
إلو تأميم البعض األخر من اجل تفاد ا ييار ال ظام المصرها و المالا لمدولة.
أدت ىذه العوامل إلو إه س أو وضوع صوعب ألكثور مون  50ب كوا وطوركة توأمين أمريكيوة
وأوروبيوة وتسوجيل تبوواطؤ هوا االقتصوادظ مووع تسوري

الإ العموال هووا الواليوات المتحودة وأوروبووا و

سيا وارتفاع سب التضخمظ أ ارتفاع قيمة السمع وتراجع عدد م اصب الط ل التا يوتم إ طوا ىا
طوويرياظ ممووا أثوور هووا اللوودرة الطورائية لطوريحة كبيورة وت ارجووع الطمووب وبووروز حملووة مفرغووة بووين ت ارجووع
الطمب وارتفاع البطالة والتضخم
ولمواجيووة تووداعيات مسمسوول األزمووة الماليووة م ووذ طوووب أزمووة اللووروض العاليووة المخوواطرظ
وجوودت المصووارإ المركزيووة هووا الواليووات المتحوودة وأوروبووا و سوويا و بعووض الوودول الخميجيووة فسوويا
مضطرة لمتحر ظ من خ ل ت يير سب الفوائد و ضخ أموال ها الب و المتضررة.
و السؤال الذ يطرح ى اظ ىل تأثرت الصويرهة االلكترو يوة بيوذه األزموة؟ هاإلجابوة ىوا أن
التوأثير موجووود لكون كووان بطريلوة غيوور مباطورة ظ باعتبارىووا لوم تكوون ىوا سووبب األزموة بوول تصورهات
الب وو ىوا السوبب الحليلوا ظ لكوون يمكون أ يوا سواىمت هوا تفوواقم األزموة مون خو ل أ يوا سوويمت و
أسرعت ها ا جاز العمميات مما جعل حجميا يصل إلو سب كبيورة هوا عمميوة التعامول ظكموا ىوو
مطار إليو أع هظ و ىذا يخل ضمن المخاطر التا يمكن أن تعترض المصرإ ظ لوذا وجوب عموو
الب و أن تكثر من الحيطة و التحوط عمو ىذه المخاطر لكوا تخورج مون ىوذه األزموة بأقول تكمفوة
ممك ة و تعود إلو أدا مياميا كوسيط مالا مصرها.
الخاتمة
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و كخاتمووة ليووذه المداخمووة ظ لوودم ملووال م طووور موون طوورإ صووحيفة يويووور ت وايمز بلمووم
وزيوور الماليووة األميركووا ى وور بولسووون ظ ألول م ورة هووا يوووم  17وووهمبر  .2008تحووت ع ووان ا
مواجية األزمة المالية خطوة خطوة ظ من اجول توضوي عموق المطوكمة و مودإ توأثيره عموو الب وو
و بالتالا عمو ططيا و عمو الصيرهة االلكترو ية بصفة خاصة.
ص الملال

ا24

" مر حالياد بأزمة مالية ىا األكثر حدة وصعوبة من أ أزمة مالية أخرإ مرر ا بيا ها
حيات ووا .وقوود طوواىد ا حوواالت اإله و سظ أو مووا يعووادل حوواالت اإله و سظ التووا موورت بيووا طووركات
بيرستير ز وليموان بوراذرز وواطو طن ميويتطووال ومصورإ واكوهيوا وهوا ا موا وهريود موا وطوركة
المجموعة الدولية األميركية لمتأمين .وكان سيترتب عمو كل حالة مون حواالت الفطول ىوذه عواقوب
وخيمة لوو وقعوت أ م يوا وحودىاظ لكون موا حودث ىوو أ وا واجي اىوا متعاقبوة الواحودة تموو األخورإظ
حين تعطل ظام ا المالا وألحق باالقتصاد أض ار ار جسيمة.
وبحمول طير سبتمبرظ أصبحت الحكومة تواجو أزمة عمو مسوتوإ ال ظوام الموالا بأكمموو.
وبعد طيور من العمل مستفيدين إلو أقصو حد ممكون مون الصو حيات التوا ممكيواظ طمب وا مون
الكووو رس المواهلووة عمووو رزمووة إ لوواذ طوواممة لم ظووام المووالا حتووو ووتمكن موون تثبيووت ظام ووا المووالا
و لمص إلو أقصو حد ممكن أية أضرار إضاهية قد تمحق باقتصاد ا.
ولدإ إصدار التطريع الخاص بخطة اإل لاذ ها  3تطورين األول/أكتووبر الم صورمظ كا وت
أزمووة السوووق العالميووة قوود اتسووعت وازدادت حوودة إلووو حوود أصووب عمي ووا معووو التحوور س وريعا واتخوواذ

 24هىري تىلطىن  ،وزٌر المالٍح األمٍركً  ،مقا  :مواجية األزمة المالية خطوة خطوة ظ صذٍفح وٍىٌىرت ذاٌمس واشىطه لٍىم
2008/11/17
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خطوات قوية لتثبيت ظام ا المالا وتحليق تدهق اللروض واالئتما ات من جديد .وكا ت يت ا ها
البداية ىا تلوية وتدعيم ال ظام المصرها من خ ل ط ار اللروض العلارية غير السائمة (التا ال
يمكن تحويميا بسيولة إلو لد) والسو دات الماليوة المتعملوة بواللروض العلاريوة .ولكون األزموة كا وت
قد سا ت من حيث الحدة والحجم إلو درجة ستجعل بر امج ط ار األصول غير هعال وغير مؤثر
بما هيو الكفاية وبالسرعة الكاهيوة .ولوذل قم وا بسورعةظ عموو أسواس الصو حيات المخولوة إلي وا مون
قب وول الك ووو رس ه ووا ى ووذا الل ووا ونظ بب وود العم وول ببر ووامج بليم ووة  250بمي ووون دوالر لتطع وويم الب ووو
برؤوس أموالظ وك ا توقع تماما أن تبع ذل ببر امج خاص بط ار األصول المضطربة.
وال يوجد دليل سترطد بتوجيياتو لمعالجة اضطرابات لم يسوبق ل وا أن واجي اىوا أبودا .وقود
قم ا بتعديل إستراتيجيت ا بحيث تعكس حلائق أزمة السوق الطديدةظ موع التركيوز دومواد عموو ىوده اا
تحليق استلرار ال ظام المالا الذ يعد جز ا ال يتج أز من حياة جميع األميركيين اليوميوة .وبحموول
م تصووإ تطورين األول/أكتوووبرظ سوواعدت ا اإلجو ار ات التووا اتخووذ اىاظ باإلضوواهة إلووو قيووام المؤسسووة
الفدرالية لمتأمين عمو الودائع بضمان بعض الديون التا أصدرتيا المؤسسات الماليةظ عمو ا جاز
األولوية الرئيسية األولوظ وىا التثبيت الفور لم ظام المالا.
وأث ووا تلييم ووا ألهضوول السووبل السووتخدام مووا تبلووو موون األم ووال المخصصووة لبر ووامج إ لوواذ
األصول المضطربةظ درس ا بع اية ال موض وعدم التيلن المحيطين بالوضع االقتصاد المتدىور
ها الواليات المتحدة وحول العالم .وتؤكد أحدث التلارير االقتصوادية التحوديات التوا واجييوا .هلود
ا كمش ال اتج المحما اإلجمالا ها الربع الثالث (الذ ا تيو ها  30سبتمبرظ أ قبل ث ثة أيوام
من صدور اللا ون) ب سبة  .% 0.3كما ارتفع معدل البطالة ها تطرين األول/أكتوبر إلو مستوإ
لم طيد لو مثيل م ذ م تصإ التسعي يات .وا خفضت أسعار الم وازل هوا  10مودن رئيسوية كبورإ
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ب سووبة  % 18ملار ووة بالسو ة السووابلة .وتلمصووت مبيعووات السوويارات كثيو ادر هووا تطورين األول/أكتوووبر
حيو ووث ا خفضو ووت بو ووأكثر مو وون الثمو ووث عمو ووا كا و ووت عميو ووو قبو وول عو ووام .وكو ووان التبو وواطؤ الو ووذ طو وويدتو
االقتصاديات األوروبية حتو أطد حدة.
وقو وود قمو ووت دوم و واد إن اال كمو وواش الو ووذ حصو وول هو ووا سو وووق العلو ووارات ىو ووو أسو وواس الت ارجو ووع

االقتصوواد والض و وط التووا تعووا ا م يووا األسووواق الماليووة .وييوودد االقتصووادظ أث ووا اسووتم ارره هووا
التباطؤ إلوو حود أكبورظ بمطالوة أمود ىوذا اال كمواش وتمو الضو وط عموو مؤسسوات ا الماليوة وأسوواق ا

المالية.

ويتطمووب بر ووامج ط و ار األصووول المضووطربةظ كووا يكووون هعوواالدظ رصوود أم ووال طائمووة ليووذا
ال وورض .وهووا م تصووإ سووبتمبرظ قبوول أن تووزداد الظوروإ االقتصووادية سووو ادظ كووان سوويكون إل فوواق
 700بميووون دوالر عمووو ط و ار األصووول المضووطربة تووأثير كبيوور .ولكوون صووإ ذل و المبم و ظ هووا
ظروإ اقتصادية أسوأظ ال يكفاظ ببساطةظ إلخماد أوار ىذه األزمة.
واذا ك ا قد تعمم ا طيئا خ ل ىذه الس ةظ هلد تعمم ا أن ىذه األزمة المالية متلمبة ال يمكن
الت بووؤ بيووا وأ ووو موون الصووعب وقفيووا وابطاليووا .ولووذا قرر ووا أ ووو موون الحكمووة المحاهظووة عمووو أموال ووا
المخصصوة لبر ووامج إغاثوة األصووول التووا تطوكل مطووكمةظ محواهظين بووذل لوويس هلوط عمووو المرو ووة
المتاحة ل اظ وا ما أيضا عمو المرو ة المتاحة لمحكومة الملبمة.
ويمثوول المبم و الحووالا بليمووة  250بميووون دوالر المخصووص لبر ووامج ط و ار رؤوس األم ووال
ع جاد قوياد لمؤسسوات ا الماليوة؛ إذ إن المزيود مون رأس الموال يمكون المصوارإ مون تحمول الخسوائر
ه ووا الوق ووت ال ووذ تل وووم هي ووو بتخف وويض الليم ووة المس ووجمة ل وودييا لرص ووول المض ووطربة الت ووا تممكي ووا
(لتتساوق مع قيمتيا الحليلية ها السوق) أو بيعيا .كما أن تعزيز رؤوس األموال طا ضورور
لزيادة اإلقراضظ الحيو لتحليق اال تعاش االقتصاد .
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وقد طرح عما ها ا و وة األخيورة سوؤاالن .أوالظ للود م حو الكوو رس الصو حيات التوا
طمبتياظ ولكن كل موا حودث ىوو أن االقتصواد ازداد سوو ا .هموا ىوو الخطوأ الوذ حودث؟ وثا يواظ إذا
كا ت أزمتا المساكن والرىو ات العلاريوة ىموا أسواس الصوعوبات االقتصوادية التوا واجييواظ هممواذا
ال تعكإ عمو معالجة ىاتين المطكمتين.
والجواب عموو السوؤال األول ىوو أن ىودإ قوا ون إ لواذ ال ظوام الموالا كوان تثبيوت اسوتلرار

ظام ووا المووالا وتلويتووو .وىووو ال يمثوول ع جووا طوواهيا موون جميووع الصووعوبات االقتصووادية التووا موور
بيووا .هلوود امتوودت األزمووة التووا يعووا ا م يووا ظام ووا المووالا إلووو االقتصوواد عمومووا .ولكوون اال تعوواش

سوويحدث بسوورعة أكبوور بكثيوور ممووا كووان سوويحدث لووو لووم سووتخدم بر ووامج إغاثووة األصووول المضووطربة
لتثبيت ظام ا الموالا .ولوو لوم يم ح وا الكوو رس الصو حيات لبر وامج إغاثوة األصوول المضوطربة
وبر ووامج ط و ار رؤوس األم ووال ولووو واصوول ظام ووا المووالا تعطموووظ لكووان وضووع ا االقتصوواد أس ووأ

بكثير مما ىو عميو اليوم.

أمووا الج وواب عمووو الس وؤال الثووا ا هيووو أن الحصووول عمووو قووروض علاريووة بأسووعار ميس ورة
ىا األمر األول الذ يمك ا الليوام بوو إلبطوا التودىور هوا سووق المسواكن وخفوض عودد حواالت
حبس الورىن .إن الخطووات التوا سوبق وأن اتخوذ اىا لتثبيوت اسوتلرار وتعزيوز طوركتا هوا ا موا و
هريوود مووا المتووين يووتم بواسووطتيما زيووادة توودهق اللووروض العلاريووةظ إلووو جا ووب بر ووامج رأس المووال
المصرهاظ سوإ تعزز وتطجع تلديم قروض الرىن العلار  .و حن عمل أيضا مع و ازرة اإلسكان
والت مية الحضورية والمؤسسوة الفدراليوة لمتوأمين عموو الودائوع وغيرىموا لمحود مون عودد حواالت حوبس
الرىن التا يمكن تج بيا.
إ ووا أعتووز بوواإلج ار ات الحاسوومة التووا اتخووذتيا و ازرة الماليووة ومجمووس االحتيوواطا الفوودرالا
والمؤسسة الفدرالية لمتوأمين لتحليوق اسوتلرار ظام وا الموالا .للود قم وا بموا كوان ضورورياد أث وا ت يور
الحلووائق والظووروإ السووائدة هووا السوووق وهووا االقتصووادظ وعوودل ا إسووتراتيجيت ا لمعالجووة األزمووة بووأكبر
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قوودر موون الفعاليووة .وقوود حاهظ ووا عمووو المرو ووة لمورئيس الم تخووب بووا ار أوبامووا ووزيوور الماليووة الجديوود
ليعالجا التحديات التا سيواجيا يا ها االقتصاد وها أسواق رؤوس األموال.
وهوا الوقووت الووذ يواجووو هيووو واضووعو السياسوات التحووديات العسوويرة هووا المسووتلبلظ سوويبدأن

ها التعاطا معيا مستفيدين من ميزتين ىامتينا األولو ىوا ظوام مصورها أكثور اسوتل ار ادر بكثيورظ
ظام لم يعد هيو إه س أحد الب و الكبورإ يمثول ىاجسوا ممحوا؛ والثا يوة ىوا المووارد والصو حيات

والبو ورامج المحتمم ووة المتاح ووة لي ووم لت وودبر أم وور احتياج ووات مل وودما الل ووروض المس ووتلبمية إل ووو رؤوس

األموال والسيولة.

إن اسووتخدام ىووذه األدوات والبورامج الجديوودة إلعووادة العاهيووة إلووو مؤسسووات ا الماليووة وأسوواق ا
المالية والو تدهق اللروض واالئتما ات سيحددظ إلو حد كبيورظ سورعة ومسوار ا تعواش اقتصواد ا.
وأ ا واثق من ال جاحظ ألن اقتصاد ا مرن وقادر عمو التكيإ واستعادة حيويتوظ ومتأصول هوا روح

المبادرة والم امرة التجارية واإل تاجية لدإ الطعب األميركا".
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