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 ةالعمليات المصرفية اإللكتروني

 
  بوراس أحمد  /د                                                               

  .المركز الجامعي أم البواقي                                                     
 

  
  :صـملخّال

  االت ـــأدت ثورة االتص
المعلومات إلى بروز ظاهرة التجارة و

ونية التي فرضت على البنوك تقديم اإللكتر
 خدمات مصرفية عبر شبكة االنترنيت

ظهور ما يسمى بالنقود اإللكترونية و
وقد كان لذلك . والتي أخذت عدة نماذج

أهمية اقتصادية بالغة ولكنه في نفس 
الوقت كان له أثر على قيام البنك 
المركزي بمسؤولياته في إدارة السياسة 

 .النقدية

Abstract: 
The huge revolution, in 

the field of communication and 
information, has led to the raise 
of the electronic commerce. The 
latter has implied the Banks to 
provide their services through 
the web internet, and to use 
what is called the e-money. 
These changes have participated 
into an important economic 
development. However, the 
Central Bank is confronted to a 
constraint as to manage its 
monetary policy.  
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  :مقدمـة
 ،رات المتالحقةعصر التطو ،المعلومات في هذا العصرأدت ثورة االتصاالت و

ألن هذا  اجوهرية في طبيعة عمل القطاع المصرفي والمالي، نظر تغيراتإلى ظهور 
االستجابة للمتغيرات الخارجية التي أدت إلى وجود كيانات مصرفية القطاع سريع التأثر و

 ال بد من إعادة النظر في الدور التقليدي للبنوك الذي يقوم على من هنا كانو .عمالقة
 ،متنوعةيم خدمات مصرفية ومالية متطورة والتطلع إلى تقدودائع ومنح اإلئتمان، وقبول ال

ذلك باالعتماد على ما أنتجته التكنولوجيا وثورة المعلومات من وسائل حديثة متطورة و
ة اعتمادا على بخدمات الكتروني وتعويضها عن بعض الخدمات التقليدية إلى االستغناءأدت 

  .صالاالتتقنية المعلومات و
ل اإلنترنيت على العمل التجاري وبروز ظاهرة التجارة قد فرض دخوو

أن تستغل هذه الخدمة لتقديم  البنوكالمتسارع لالقتصاد العالمي على  واإللكترونية والنم
العربية بتقديم خدمات جديدة في  البنوكقامت بعض  هكذاو. مات الصيرفة اإللكترونيةخد

خدمات  إلى باإلضافة ،ف اآللياالصراقات اإلئتمان وأدخلت بطتجزئة ومجال صيرفة ال
صيرفة لشخصي ومن خالل الكومبيوتر ادمتها عبر هذه الشبكة العالمية ومالية قمصرفية و

  .الهاتف
شراء أو بيع أسهم أن في في الوقت الذي كان ينبغي على الشخص الذي يرغب و

ن تداول األسهم عن طريق يتصل بالسمسار أصبح بإمكانه اآل ويذهب إلى سوق األسهم أ
الشراء  بالتالي يمكنهأو مكتبه وذلك من منزله الكومبيوتر المرتبط باالنترنت و جهاز

  .البيع خالل جزء من الثانيةو
  العمليات المصرفية اإلليكترونيةماهية 

األنظمة والشبكات ت األخيرة في مجاالت االتصاالت ومن أهم نتائج التطورا
عام والعمليات المصرفية والمالية بشكل خاص التجارة بشكل لكترونية أن أصبحت اإل

صرفي الكتروني هو شبكة تعتمد على الركيزة اإللكترونية، فنجد أن قوام العمل الم
 ELECTRONIC DATAونظام التبادل اإللكتروني للبيانات اإلنترنيت 

INTERCHANGE -EDI.  .الحاسبات تكون شبكة اإلنترنيت من شبكات من وت
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طة ببعضها عبر العالم وتتيح بذلك إمكانية الوصول السريع للمطلوب بيسر وبأقل مرتب
ويتم االتصال عن طريق اّإلنترنيت عبر البريد اإللكتروني أوعن طريق خدمة  .التكاليف

WORLD WIDE WEB التي يعبر عنها بشبكة المعلومات العالميةو.  
  : ]1[ تتصف الصيرفة اإللكترونية بمايليو
  .بدون اتصال مباشر بين أطراف الخدمةخدمات تتم عن بعد و أنها -١ 
  .قيودا جغرافية فوال تعرأنها خدمات عبر الحدود  - ٢
هذا ما يطرح عددا من لى التعاقد بدون مستندات ورقية وأنها خدمات تقوم ع - ٣

  .المسائل القانونية المتعلقة بأدلة اإلثبات
اإللكترونية أن يحصل على ممارسة الصيرفة في يمكن للبنك الذي يرغب و

  :يمنح الترخيص بعد التأكد من أمور أهمهاو .ترخيص من السلطات المختصة
  .اإللكترونيةامة في تأدية الخدمات المصرفية والمالية والسياسة الع - ١       
  .السياسة الرقابيةالخيارات التقنية و - ٢       
  .ه الخدمةالمشاكل القانونية المتعلقة بتقديم هذ - ٣       

  . اإلجراءات المتعلقة بحفظ المعلوماتوالوسائل  - ٤        
  اذج النقود اإللكترونية المعروضةنم

ثالثة  تقديمعلى هذا البحث قتصر في نسلكن لنقود اإللكترونية نماذج عديدة ول 
فبعض  .متميزة تعبر بصدق عن التوجهات المختلفة لإلصدار النقدي اإللكتروني نماذج
 ،داخلها في آن واحدالبعض اآلخر خارجها وشبكة اإلنترنت و إطارتعمل في  ماذجالنهذه 

البعض نظام مركزي إلتمام عملية الدفع ويحتاج إلى وجود  النماذجبعض هذه  كما أن
بعض هذه النظم ينبني على إعطاء األولوية هذا النظام، و اآلخر يستغني تماما عن مثل

  .أخرى على مسألة األمان لنماذجتمام األول لمسألة الخصوصية بينما ينصب االه
  النموذج األول 

في   William MELTONعلى يد وليام ميلتون    Cyber Cashبدأت شركة 
قامت بتسويق نموذجها الخاص بالنقود و   Verginiaوالية  في Restonفي  1994عام 
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ج عن غيره يتميز هذا النموذو. 1996في أكتوبر عام  Cyber coinالرقمية المسماة 
  .بارتباطه بنظام مركزي يعطي وحدة النقد قيمتها دون أن تكون هذه القيمة متضمنة فيها

كما هو الشأن في األنظمة  -فقيمة النقود اإللكترونية التي يدفعها العميل مقدما
 إلىإنما تحول كأمانة ة الصلبة للحاسب الشخصي للعميل وال تختزن في الذاكر –األخرى 

 Cyber Cashفي موجودة  Cyber Cash Walletللنظام ككل تسمى  محفظة مركزية

Bank إنما يتم فقط و البنكبحساب لدى هذا  لالحتفاظال يحتاج العميل و. في فيرجينيا
 البنكتحويل قيمة المعامالت التي يجريها هذا العميل من محفظته المودعة لدى 

Consumer’s Cash Wallet سجل التاجر الرقمي  إلىMerchant’s Cash 

Registerهكذا فإن ، وCyber Cash من و. ملية مركزية إلتمام المعامالتيستخدم كع
طبيعة هذا النظام كما هو واضح من استعراض آليته االحتفاظ بسجل يوضح خط سير 

  .يتلقاها كل تاجرو ليالنقود التي يدفعها كل عم
.  Cyber Cashشالسيبر كا بنكال يحتاج التاجر أيضا لالحتفاظ بحساب لدى و

اآللية السابقة، أما إذا نفس  بالنقود اإللكترونية قام باستخدامذا رغب في التعامل إفهو 
بنك معين فإنه يطلب من  بنكرغب في إيداع قيمة هذه النقود في حسابه المصرفي لدى 

  ].4[معينة عمولةتحويل هذه النقود مقابل  Cyber Cash السيبر كاش
قد التي مل في المبادالت محدودة القيمة وموجه أساسا للتعاميزة هذا النظام أنه و

 Cyberمما يساعد على تقليل النفقة في استخدام ال و. تهبط إلى ربع أو نصف دوالر

Coin كذلك فإن و. بعد كل تعامل البنوكاصة بين هو عدم لزوم إجراء تسوية أو مق
ألنها بتزييف العملة اإللكترونية  المخاطر هنا محدودة تماما لصعوبة قيام العميل أو التاجر

الذي يسيطر على عملية تداول  البنكإنما يتم دائما الرجوع إلى ال تختزن قيمتها بداخلها و
غير أنه توجد بالتأكيد مخاطر أخرى قد ترجع إلى احتمال قيام شخص ما بالدخول . النقود

لكن هذه لكترونية، وت باستخدام نقوده اإلإجرائه مشترياللعميل وإلى الحاسب الشخصي 
  .المخاطر ال تتعلق بالنظام بقدر تعلقها بتأمين الحسابات الشخصية بصورة عامة

ست في درجة األمان التي يحققها الواقع أن نقطة الضعف في نظام السيبر كاش ليو
غير أنه مع توجه . لكن في قلة تطبيقاته في المعامالت التي تتم في السوق الحقيقيةو
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في الفترة األخيرة نحو مجال أسواق األعمال اإللكترونية  Cyber Cashمؤسسة 
business-to-business markets (B2B)  فإن أداء الشركة قد أظهر في الفترة

إلى بيعها أكثر  2000األخيرة بعض التحسن حيث تشير بياناتها المنشورة في نهاية عام 
تاجر  26500بول أكثر من إلى قمن نظامها للنقود اإللكترونية و ألف نسخة 145من 

  ].5[التعامل بهذا النظام
  الثاني النموذج 

األلمانية التي أنشأها دافيد  Digi Cashعن شركة  eCashيصدر نظام النقود 
قد و .التي تتخذ أمستردام في هولندا مقرا لهاو 1989في عام    David CHAUMشوم 

خصي إلى حاسب شخصي كأداة دفع مضمونة تنتقل من أي حاسب ش eCashتم تصميم 
يحوز في الوقت ذاته  eCash فمن يحوز ال. كتروني أو االنترنتآخر بطريق البريد اإلل

  .قيمتها النقدية
صف التسعينات من القرن العشرين منذ منت Digi Cash وقد بدأ في تطبيق نظام 

األمريكي الوحيد  البنكفي سانت لويس هو  Mark Twain Bankمارك توين  بنككان و
عن تلك  توقف، غير أنه 1995لذي قبل خوض تجربة التعامل بهذا النظام في أكتوبر ا

مع و. تجار على التعامل بهذه األداةمبررا ذلك بعدم إقبال ال 1998التجربة في سبتمبر 
الدول ألمانيا وقق نجاحا في بالد أخرى كسويسرا وال تزال تح   Digi Cashذلك فإن 

في فرانكفورت    AG Daustsch Bankويستمر، 6] [رالياأستو اليابانواألسكندنافية 
   ].7[في دعم انتشار هذا النظام بين عمالئه 1997بألمانية منذ عام 

في السوق األمريكية لتركيز هذا  eCashيرجع البعض أسباب عدم نجاح و
اإلصدار في معرفة  بنكفهو ال يقر حق . privacyالنموذج على مبدأ الخصوصية 

ين يتلقون النقود اإللكترونية، األمر الذي يجعله يعتمد على التوقيعات الزبائن الذ
ولعل . اإللكترونية العمياء كأسلوب لتصديق بنك اإلصدار على النقود التي يصدرها

 Doubleالمزدوج  اإلنفاقالخطورة في هذا األسلوب هو االحتمال الكبير لوجود ظاهرة 

spending . العميل بإنشاء عشر نسخ لذات وحدة النقدما يحول دون قيام  هناكفليس .
اإلصدار  ببنك –عبر الشبكة  -ولهذا قد يضطر التاجر إلنفاق بعض الوقت لالتصال 
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للتأكد من أن النقود اإللكترونية المقدمة إليه من زبونه لم تسترد من قبل مستفيد آخر في 
  .وقت سابق

ئقا للتوسع في استخدامها أمرين كالهما يشكل عا تستلزم  eCashنقودفالواقع أن 
اإلصدار للتأكد من صالحيتها،  لبنكمراجعته و قبول التاجر لهذه النقود يتمثل أولها في

إذا و. اإلصدار بنكلدى  الثاني هو ضرورة وجود حساب مصرفي للعميل الذي ينفقهاو
رية فإنه من الصعب للغاية احتفاظ كافة الزبائن وكافة التجار بحسابات سا البنوكتعددت 

  .لدى مصارف اإلصدار جميعها
فهذا النظام قد يجد فرصة للنجاح في نظام مصرفي مركزي تسهل فيه عمليات 

ما سبق أن هناك مشكلة  إلىيضاف و. ]8[البنوكالمقاصة والتسوية بين عدد معقول من 
. هي الحجم الكبير لقاعدة المعلومات الالزمة لصرف النقودو eCashفنية عويصة تواجه 

أخذ عدد كبير من الناس في استخدام النظام فإن حجم قاعدة المعلومات سيصبح مهوال فإذا 
  ].9[لدرجة يصعب معها إدارته

البعض فشل التعامل بالنقد اإللكتروني من خالل أنظمة  يرجعبصورة إجمالية و
إلى أن هذه األشكال من النقود اإللكترونية ال توفر  Digi Cashو Cyber Cashمثل 

إن أعدادا بالتالي فاوز ما تقدمه بطاقات االئتمان، وناس في إجراء معامالتهم تتجمزايا لل
  .التجار ترغب حقا في التعامل بهاقليلة من المستهلكين و

   الثالثالنموذج 
عرضهما، فإن  سبقالثاني للنقود اإللكترونية الذين ول وعلى نقيض النموذجين األ

فهو نظام . ثم بدأ مؤخرا يهاجر نحوها off-lineقد ولد خارج الشبكة  Mondexنظام 
تحويالت مباشرة فيما  تجري أساسه البطاقات ذات الشريحة اإللكترونية التي يمكن أن

، كما أنه يمكن إعادة البنوكدون استلزام وجود مراجعة أو تسوية بواسطة أحد  بينها
في نظر الكثيرين  لهذا يعتبر موندكسو. دكس الذكية بقيمة نقدية جديدةتحميل بطاقات مون

  ].4[ أكثر نظم النقود الرقمية قربا من النقود الحقيقية
جراهام هيجينز ام موندكس من قبل تيم جونز ولنظ يقد تم تصميم المفهوم األولو

Tim Jones and Graham Higgins  من بنك وستمنستر الوطنيNational 
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Wastminster  Bank ة مؤسسة موندكس يدار اآلن بواسطفي المملكة المتحدة و
مؤسسات تمتلكها عدة مصارف وا في لندن ويقع مقره Mondex Internationalالدولية

بعض شركات و) من رأس المال % Master Card.  )51عالمية أبرزها ماستر كارد
 AT&Tوشركة اإلتصاالت مثل  Sun micro systemsتقنية المعلومات مثل 

  .]Hitachi ]10و  Motorolaتكنولوجية بعض منتجي السلع الو British Telecomو
يمتاز نظام موندكس على األنظمة األخرى بكونه ليس بحاجة إلى نظام للمقاصة، و

ذلك أن  من شأنو. ت بين المستخدمينكما أنه ال يحتاج إلى طرف ثالث لتسوية المعامال
  .تبسيط التعامليؤدي إلى زيادة السرعة و

اش هو أن بطاقات موندكس تسجل كل ديجي كلعل أهم الفرق بين موندكس وو
التعامالت التي تتم مما ييسر استخدامها في متابعة خط سير النقود اإللكترونية عند 

. privacyليس الخصوصية وفاالهتمام األول لمصممي موندكس كان األمان . الضرورة
 رفض تحويلو المزورينعلى كشف  ةقادرمؤمنة بالتوقيع الرقمي لموندكس وفكل بطاقة 
تقوم البطاقتان ال التاجر عندما يتم التحويل بين الزبون و فعلى سبيل المثال. النقود اليهم

إنما يتم التحويل من خالل عملية متعاقبة و فقط أكد من موثوقية إحداهما األخرىبالت
sequential process  تضمن عدم إمكانية وجود األموال في مكانين مختلفين في الوقت

فتحويل النقود بين . خصم من بطاقة العميل قبل أن تسجل في بطاقة التاجرذاته، فالنقود ت
  ].10[بطاقتين يتم من الناحية العملية بإتباع الخطوات اآلتية

  .تتعرف كل بطاقة على األخرى -1
يتم خصم قيمة التحويل من البطاقة المرسلة ونقلها مشفرة إلى البطاقة  -2       

  .المستقبلة
البطاقة المستقبلة بفك الشفرة، وإضافة قيمة التحويل لرصيدها مع بيان تقوم  -3       

  .   مام عملية التحويلت
حيث يمكن الستخدام المتعدد اة يندكس هي قابلوهكذا فإن الميزة الرئيسية لنظام مو

استخدامه في عدد كبير من األوضاع سواء كانت متصلة بالمدفوعات المادية أو 
ن بطاقة إلى أخرى، كما أنه يسمح بإجراء المدفوعات عبر كافة بالتحويالت المباشرة م
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باعتبار أن و .كات الهاتف العموميةبأنواع الشبكات المغلقة أو المفتوحة بما في ذلك ش
بطاقة موندكس تسمح بتخزين عدة مئات من الدوالرات كما يمكن استخدامها في تعامالت 

ستخدام في إجراء المدفوعات كبيرة القيمة ال تتجاوز سنتين فإن من مزاياها قابليتها لال
  ].9[على حد سواء ومحدودة القيمة

لكون موندكس نظام يقوم على بطاقات مستقلة عن نظام مصرفي مركزي فإن و
وجود قارئ للبطاقات في يد العمالء  تتمثل في ضرورةأكبر العقبات التي تحد من انتشاره 

كذلك فإن إجراء بطاقات التي يحوزونها، واح في الحتى يتسنى لهم معرفة رصيدهم المت
  ].11[التعامل النقدي المباشر بين بطاقة وأخرى يتطلب وجود جهاز يتيح هذا التعامل

النظم المختلفة للنقود يعترفون بأن الموجات المتعاقبة ورغم أن المراقبين و
و في تحقيق اإللكترونية لم تسفر حتى اآلن عن نجاح مبهر سواء في التقنيات المستخدمة أ

أهدافها من االنتشار بين المتعاملين، فإنه من المتوقع حدوث نمو متزايد في أهمية النقود 
تطلبها نظم دفع موثوق فيها، فضال اتساع حجم التجارة اإللكترونية واإللكترونية بسبب 

  .عن التحسينات التقنية المتوقعة في نظم النقود اإللكترونية ذاتها
ما شهدته السنوات األخيرة من اهتمام مؤسسات بطاقات  ،ومن دالئل هذا النمو

ففي الوقت الذي أصبحت . تشجيع نظم النقود اإللكترونيةتبنى وبالكبرى  البنوكاالئتمان و
 VISAالشريك الرئيسي قي موندكس، فإن مؤسسة فيزا  .Master Cardفيه مؤسسة 

يره ليكون منافسا تطوو Visa Cashأخذت في طرح نظامها النقدي اإللكتروني الجديد 
قامت شركتان  1999في أوائل عام و. ود اإللكترونيةغيره من نظم النققويا لموندكس و

 JCBو Sanwa Bankهما وبطاقات اإلئتمان في اليابان و التمويل شركاتمن كبريات 
  ].12[بشراء امتياز استخدام النقود اإللكترونية لموندكس في اليابان

العربية في اآلونة األخيرة بترويج بطاقات النقود  البنوكوقد بدأت بعض 
نطباع حاليا المؤسسات يسود االو. فيزا كاشبتكنولوجيا موندكس واإللكترونية المدعومة 

مؤسسات بطاقات اإلئتمان أن صيغة البطاقات الذكية هي الصيغة األكثر قبوال المصرفية و
فعال بين عدد كبير من  وجود تعاون ويلزم لتوافر القبول العام لها. للنقود اإللكترونية

  . موردي التكنولوجياو االتصاالتمؤسسات بطاقات اإلئتمان وشركة و البنوك
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  للمعامالت اإللكترونيةاالقتصاديـة و العمليةاألهميـة 
خدماتها المالية عبر اإلنترنيت يعود للفوائد الكثيرة إن قيام البنوك بتسوية أنشطتها و

  :أهمهاالتي تعود على البنوك 
تخفيض النفقات التي يتحملها البنك إلجراء بعض المعامالت البنكية  -1   

ع جديدة وهذا ما يؤدي إلى توفير تكلفة إنشاء فرالبنك و إلىالمختلفة بدون الحاجة لالنتقال 
للبنك في المناطق البعيدة ألن تكلفة إنشاء موقع للبنك عبر اإلنترنيت ال تقارن بتكلفة إنشاء 

فممارسة  .صيانةمستندات وأجهزة وعمالة مدربة وله بما يحتاجه من مباني ود فرع جدي
المعامالت المالية تساعده  ض، تسويق خدماته البنكية وبععبر موقعه عبر اإلنترنيت ،البنك

به تدعيم عالقاته مع عمالئه مما يؤدي لزيادة ارتباطهم تالك ميزة تنافسية ومعلى ا
الخدمة  أن تكلفةقد بينت إحدى اإلحصاءات و .الت التجاريةعلى مستوى المعام االرتقاءو

تنزل إلى و سنتا إذا تمت بواسطة الهاتف 55دوالر مقابل  1.07تبلغ  العادية المصرفية
  .]1[سنتا بواسطة اإلنترنيت 2و سنتا بواسطة الصراف اآللي 25

منافسة بما تملكه من قدرات على اللبنوك العالمية شبكة اإلنترنيت وإن دخول ا  -2
يلزم بضرورة دخول البنوك العربية لهذه الخدمة لمواجهة التحديات الجديدة الناجمة عن 
عرض البنوك األجنبية لخدماتها وقيام العمالء وفقا لذلك بالمقارنة بين خدمات جميع 

  .مالبنوك الختيار ما يناسبه
 .تطويع تكنولوجيا المعلوماتأس المال الفكري وتعزيز ر   -3

جعله متواصال و البنوكلتعامل بين اإللكترونية تؤدي لتيسير ا إن الصيرفة  -4
 .على مدار الوقت

 .رفع الحواجز التقليديةاختصار المسافات الجغرافية و  -5

 .البائعيام عالقات مباشرة بين المشتري وق  -6

 .االستثمارتوفير المزيد من فرص العمل و  -7

ذلك من زيز الشفافية وتعنافذة إعالمية ل البنوكيشكل استخدام اإلنترنيت في   -8
مؤشراته وتطوره و البنكاإلعالم بنشأة و ترويج خدماتهاو خالل التعريف بهذه البنوك
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سائر األطراف األخرى المعنية الدارسين وتصرف الباحثين وتحت المالية لوضعها 
 .باألمر

المعلومات أصبحت مؤثرة في شؤون الحياة اليومية ففي يبدو أن ثورة االتصال وو 
كل مؤسسة تجارية باستعمال شبكة اإلنترنيت ألغراض ان المتقدمة تقوم كل أسرة والبلد

  .التسويق أولتنفيذ بعض العمليات المصرفية
إلنترنيت عامال رئيسيا في تكون شبكة اأن خالل السنوات القادمة  من المتوقعو
التي ستبقى  تلكالمصرفية التي ستهتم بهذه الخدمة أما بقاء المؤسسات االقتصادية ونجاح و

ن الحصول على التقنيات بعيدة عن هذا المجال فإنها تفقد القدرة التنافسية نتيجة لعجزها ع
هذا سيقود لفقدها عمالئها ألن البنوك العالمية التي أصبحت تقدم خدماتها عبر الحديثة و

ا تقدم كم ،الشبكة أصبحت تخير العمالء بين الطرق المتنوعة التي تناسبهم لسداد التزاماتهم
لهم أفضل معدل عائد على إيداعاتهم باإلضافة لتخفيض العموالت المستحقة عن الخدمات 

  .المصرفية المتقدمة عبر هذه الشبكة
فإن هناك قلة في عدد البنوك التي توفر خدمات  ،الصعيد العربي ىأما عل

عدم وجود بنية تحتية يرجع هذا لعدم وجود وعي مصرفي وو الصيرفة اإللكترونية
اللحاق  نإ .ترونية تضم شبكة اتصاالت واضحة وسريعة وآمنة لتوفير هذه الخدماتالك

بركب ثورة التجارة اإللكترونية والتعامل مع االقتصاد العالمي أصبح أمرا حتميا وليس 
ونظرا لما تمنحه . الزمانعالمية التي كسرت حواجز المكان وخيارا في ظل التكتالت ال

لكبيرة بدأت بتوفير هذه الخدمة ا البنوكن ميزة تنافسية فإن بعض الصيرفة اإللكترونية م
هذا سيؤدي لوجود ية وبدأت السلطات الرقابية تتفهم أهمية الخدمات المصرفية اإللكترونو

اللبنانية على الدخول في عالم البنوك يشجع فيه  قانوناقد أصدر بنك لبنان انترنت و بنوك
  .نية محددةالصيرفة اإللكترونية ضمن مهلة زم

 كماتحديث الخدمات المصرفية و فالبنوك العربية ملزمة باإلسراع في تطوير
جهات الحكومية العمل على إعداد كما أنه على ال .مع متطلبات المرحلة الحالية يتالءم

الصرفية اإللكترونية واإلعداد  لفين على استخدام الحاسبات اآللية واألعماتدريب الموظو
العمل على توفير الخدمات و ف بمنتجات هذه الثورة اإللكترونيةالتشريعي لالعترا
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وذلك من أجل إعطاء دفعة للصيرفة اإللكترونية التي  .اإللكترونية بأرخص وأيسر السبل
ويج خدماتها من استثمار اإلنترنيت كنافذة لتر البنوكال زالت في بداياتها لكي تتمكن 

في عصرا أصبح فيه اإلنترنت مرتكز  بنوكالفتح طرق جديدة أمام هذه والتعريف بها و
  .   الصيرفة اإللكترونية

  مركزية في إدارة السياسة النقديةال البنوكتأثير انتشار النقود اإللكترونية على دور 
المسؤولة على ر اهتمام كبير بين االقتصاديين والسلطات النقدية والمصرفية ويثو

 البنوكار النقود اإللكترونية على وظائف الدولي بشأن انعكاس انتشو النطاقين المحلي
فيرى بعض االقتصاديين أن انتشار . المركزية ومسؤولياتها بشأن إدارة السياسة النقدية

من ثم على صياغة السياسة على الطلب على الكميات النقدية والنقود اإللكترونية قد يؤثر 
ة دوران النقود، كما أنها قد فالنقود اإللكترونية قد تقود إلى تغييرات في سرع. النقدية

تؤدي إلى احتمال حدوث إصدار زائد إذا ما تم استخدامها في منح اإلئتمان، فضال عن 
المركزية، ومن ثم على حجم ميزانياتها وما يرتبه  البنوكتأثيرها المتوقع على احتياطات 

  .ذلك من آثار على قدرتها على تطبيق السياسة النقدية
اء بشأن االنعكاسات المحتملة للنقود اإللكترونية على توجد العديد من اآلر

تلك األوضاع النقدية غير أنه يمكننا أن نميز بين ثالثة مواقف تتراوح بين المبالغة في 
  .النظر إليها باعتدال نفيها تماما أواالنعكاسات و

  جوهري في وظائف البنوك المركزية حدوث تغيير -الموقف األول
الذي يرى أن حلول النقود  G.SELGINجورج سيلجن يعبر عن هذا الموقف 

سيزيد من فعالية السياسة النقدية عن ) المعدنيةالورقية والنقود (اإللكترونية محل العملة 
  .طريق تقليل تقلب مضاعف النقود الراجع إلى التغيرات في الطلب العام على العملة

لبطاقات مختزنة القيمة أن تطور النقود اإللكترونية خاصة ا الباحثففي اعتقاد 
فمن حيث . المركزيلبنك لسيدعم األمل في أن يكف الجمهور ذات يوم عن أن يصبح 

 المبدأ يمكن لهذه النقود أن تأخذ مكان األوراق النقدية التي يصدرها االحتياطي الفيدرالي
في هذه الحالة فإن احتياطي النقود و. ل الواليات المتحدة األمريكيةيتم تداولها حاليا داخو
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بصورة كاملة بحيث يقتصر دور  يخوصصاألمريكية الموجودة حاليا في يد الحكومة قد 
  ].13[ البنوك تاحتياطيامجلس االحتياطي الفيدرالي على تأمين 
 – W.NISKANENكما يالحظ وليم نيسكانن  -غير أن النتيجة السابقة تتوقف

لهما هو تزايد النقود اإللكترونية بالقدر الذي يجعلها تقلل على صدق تحقق افتراضين أو
بشكل أفضل  ستتمالثاني هو أن إدارة السياسة النقدية جوهري الطلب على العملة، و بشكل

  .المركزي مسؤوال عنهاالبنك عن طريق التحكم في بعض الكميات النقدية التي يعتبر 
نية ع أن تتمكن النقود اإللكتروفمن غير المتوق ،كال االفتراضين محل شك كبيرو

فوفقا لتقديرات نيسكانن إذا استطاعت . بشكل مؤثر) المعدنية الورقية و( من إزاحة العملة 
في محافظ األمريكيين فإنها لن تخفض  بها النقود اإللكترونية أن تحل محل العملة المحتفظ

ه ال يتوقع حدوث تغيير إذا كان األمر كذلك فإنو .فقط% 10الطلب على العملة إال بنسبة 
  . ]14[جوهري في مستوى أو تأرجح مضاعف النقود

  :عدم وجود تأثير للنقود اإللكترونية على السياسة النقدية –الموقف الثاني 
 اإللكترونيةالذي يرى أن حلول النقود  B.ELYيعبر عن هذا الوقف بيرت إيلي 

ا سيتمثل األثر الوحيد الذي قد يكون إنمالسياسة النقدية و ىأثر علمحل العملة لن يكون له 
 Elyيقدم إيليو. احتكار إصدار العملة الناتج عنخسارة الحكومة لدخلها  فيله أهمية 

  :]4[رأيه لتدعيمحجتين 
باليين  10 حوالين الحجم المتوقع لسوق البطاقات مختزنة القيمة لن يزيد ع :أوال

الذي سيكون ) مقدار خسارة الحكومة  هو ذاتهو( أن الدخل الناجم عنها دوالر أمريكي، و
 مليون دوالر لن يكون كافيا لتغطية تكاليف القطاع الخاص من وراء 600في حدود 

في هذه الحالة لن يكون هناك تأثير هام على الطلب على تطويرها، وإصدارها وتسويقها و
  .العملة

رض النقود أن مجلس االحتياطي الفيدرالي ال يتحكم في واقع األمر في ع :ثانيا
  :ألن ذلك ببساطة غير ممكن لسببين

هو أن االحتياطي الفيدرالي كنائب عن الخزانة األمريكية يوفر بشكل كامن  :األول
  .أوغير فاعل كميات العملة التي يرغب الناس في االحتفاظ بها
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) غير فاعلو نبشكل كامأيضا ( هو أن مجلس االحتياطي الفيدرالي يمد  :الثاني
بالقدر القانونية ولمقابلة االحتياطيات  البنوكرفي باالحتياطيات التي تحتاجها النظام المص

الذي يمكن المجلس من إرسال مؤشرات سعر الفائدة لألسواق المالية من خالل التالعب 
هكذا فإن السياسة النقدية تتمثل اليوم كلية في إشارات سعر و .الزائدة االحتياطاتفي كمية 

من ثم فإن االنتشار ومجلس االحتياطي الفيدرالي نحو النظام المالي،  الفائدة التي يرسلها
  ].14[المحتمل للنقود اإللكترونية لن يؤدي إلى تأثير يذكر على السياسة النقدية

غير أن هذه النتيجة محل تحفظ من جانب معظم االقتصاديين ألنها تطرح وجهة 
  .زي في السياسة النقديةالمرك البنكنظر خاصة للغاية في الدور الذي يلعبه 

انتشار النقود اإللكترونية قد يقلص دور المصارف المركزية في  -الموقف الثالث
  :لكنه لن يهدد دورها في إدارة السياسة النقديةو إصدار النقود

نجد أرجحا بين االتجاهين السابقين، ويعتبر هذا الموقف إلى حد كبير وسطا أو مت
يتخلص و E.STEVENSإدوارد ستيفنزو J.JORDANتعبيرا عنه عند جيري جوردان 

  ]:4[اآلتية في العناصر 
البنك أدى التطور في أشكال النقود في الماضي إلى خفض الطلب على نقود  -

يحتمل أن يؤدي التطور في مجال النقود اإللكترونية إلى مزيد من تقليل الطلب المركزي و
 . على تلك النقود

 للبنوكالمركزي من عمالت وودائع احتياطية  كاالبنيتوقع البعض أن ما يحوزه  -
قود السلعية العشرين مثلما حدث بالضبط لحيازة النالشى في القرن الحادي والتجارية سيت

سعار ما دامت مع ذلك فإن السلطات النقدية ستظل تحدد مستوى األو. في القرن العشرين
 .المركزي البنكم خصوم اإللتزمات تتم باستخداغيرها من الديون والتسوية للضريبة و

المركزي فإن  البنكحتى مع انخفاض طلب الجمهور على االحتفاظ بخصوم  -
المركزية ستظل المصدر الوحيد لوحدات العملة الوطنية الالزمة لتسوية التزامات  البنوك

د الضريبة وكذلك للتسوية النهائية بين مؤسسات القطاع الخاص المتنافسة المصدرة للنقو
ستبقى  المركزية البنوكالسياسة النقدية التي تمارسها فأدوار التسوية و. ةاإللكتروني
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 البنكالعشرين حتى مع غياب الطلب التقليدي على نقود مستمرة في القرن الحادي و
 .المركزي

ربما إلى د اإللكترونية سيقود إلى تقليل وانتشار النقو أن هكذا يخلص الكاتبان إلىو
رها في لكنه لن يؤدي إلى تالشي دوو ية في إصدار النقود،المركزالبنوك اختفاء دور 

عن التعامالت بين اإللتزمات الناشئة عن الضريبة أوتسوية ممارسة السياسة النقدية و
 ].14[المؤسسات المصدرة للنقود اإللكترونية

ربما نجد عند وليم نيسكانن بعض المشاركة في االتجاه السابق حيث يعتقد أن و
ود يمكن أن فهو ال يتوقع أن تلك النق. للنقود اإللكترونية ستكون محدودة الخاصةاآلثار 

يا كان ستتجه بقوة نحو خفض احتياطياتها أ البنوكمع ذلك فإن و، تحل كثيرا محل العملة
بناء على ذلك فإن اآلثار المترتبة على التغييرات العديدة و. التطور في التكنولوجيا

  ].14[د تقليل التعويمالمتوقعة ستتمثل أساسا في مجر
  اإللكترونية على األوضاع النقديةاآلثار المحتملة واقعيا للنقود 

المركزية في  البنوكإذا نظرنا إلى التأثير المحتمل للنقود اإللكترونية على دور 
إدارة السياسة النقدية من الجانب التطبيقي بدال من الوقوف عند الجدل النظري فإننا سنجد 

  . االحتماالت غير المؤكدةخاوف المشروعة والم مجموعة من
 البنوكنمو النقود اإللكترونية على تكوين ميزانية  تأثير ففي البداية تثور مسألة

ما ة بسبب انخفاض القاعدة النقدية وفالبعض يخشى من تقلص هذه الميزاني. المركزية
غير أنه . النقدية المركزية على الرقابة على األسواق البنوكيؤدي إليه من تقليل قدرة 

إنما تشكل ن ترجع فقط للنقود اإللكترونية وتجدر المالحظة أن النتيجة األخيرة ال يمكن أ
مع و. األصول غير النقديةشي الحدود بين األصول النقدية وفي حد ذاتها أثرا من آثار تال

لنقود االقتصاديين أن تطور النقود اإللكترونية باعتبارها بديل وظيفي ل يرى بعضذلك 
المركزية لدرجة البنوك سبب انهيار الطلب على النقود الصادرة عن يالورقية يمكن أن 

تهدد قدرتها على تولي السياسة النقدية، فإصدار النقود اإللكترونية يمكن أن يخفض بشكل 
   ].15[كونة من النقود الورقيةتجوهري الخصوم الم
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يق السياسة النقدية سيتوقف على ما الحقيقة أن تأثير النقود اإللكترونية على تطبو
 البنكأم على قدرة هذا  البنكإذا كان تأثيرها األولي سيقع على الطلب على احتياطيات 

سواء بسبب إحالل  تنتجفالتأثيرات على الطلب يمكن أن  .االحتياطاتعلى عرض تلك 
ى الفوائض عل البنوكسبب تخفيض طلب ب، أولكترونية محل الودائع االحتياطيةالنقود اإل

  .جمة عن عمليات المقاصة والتسويةالنا
ومن المتصور أن عملية إحالل كثيفة جدا قد تعقد اإلجراءات المستخدمة من جانب 

ومع ذلك فنظرا ألنه يتوقع أن  .المركزي لتحديد معدالت الفائدة في السوق النقدية البنك
فإنه من غير المحتمل أن ، ودائعوليس التحل النقود اإللكترونية غالبا محل النقود السائلة 

  .ي سياستها وأساليب عملها الحاليةالمركزية إلحداث تصحيحات جوهرية فالبنوك تضطر 
النقود اإللكترونية على حجم  أثرأما التأثير على جانب العرض فسيتوقف على 

ن هذه األخيرة تشكل أحيث  .ومدى حلولها محل النقود السائلة المركزي البنكميزانية 
كثيفا  اانتشار ذلك أنالمركزي في دول عديدة،  البنكلمكون األكبر في جانب خصوم ا

   .المركزي إلى حد بعيد البنكللنقود قد يقلص ميزانية 
هو إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا التقلص على  الذي يطرح نفسه لكن السؤالو

ليات السوق المفتوحة في تطبيق السياسة النقدية ؟ الواقع أنه بالنظر للحجم المتواضع لعم
نتائج هامة على مستوى  المركزي لن يقود إلى البنكهور ميزانية ظالظروف العادية فإن 

المركزي يمكن أن يظهر في  البنكومع ذلك فإن خطر انكماش ميزانية . السياسة النقدية
المركزي حينئذ أن يقوم  البنكحالة وجود ظروف استثنائية، ألنه لن يكون في مقدور 

ألنه سيفتقد وجود أصول كافية في  ،االحتياطيواسعة المتصاص  بتنفيذ عمليات
  .]15[ميزانيته

بشأن احتمال أن يقل أو يختفي  أخرى تتعلق مخاوف كل هذا هناك إلىأضف 
وهنا تثور  .لالستخدام كأرصدة للتسوية المركزي البنكالتجارية على خصوم  البنوكطلب 

المركزي على االحتفاظ بميزة طبيعية  البنكتمرار قدرة األولى هي عن مدى اس: مسألتان
المركزي  البنكالتجارية في احتياج خصوم  البنوكفي مجال خدمات التسوية بحيث تستمر 

ما إذا كان استخدام النقود  حولهي  :الثانية والمسألة .كيفية تنظيمهاو لهذا الغرض
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كأرصدة للتسوية لدى  كوالبنبها  التي تحتفظ االحتياطاتاإللكترونية سيضعف الصلة بين 
   .بقية األموال التي تذهب لالقتصادالمركزي و البنك

أن آليات الدفع  للرد على هذه المخاوف، ،معظم االقتصاديين ومع ذلك يرى
محل أرصدة التسوية  اإلحاللالمقترحة بما في ذلك النقود اإللكترونية ال يمكنها  ةالجديد

زية في هذا المجال كالمر للبنوكبسبب النجاح التاريخي  المركزي البنكالموجودة لدى 
العوامل  ولكن السؤال المهم هو إلى متى ستستمر هذه . الثقة المتوافران لهالالحترام وو

والواقع أن تأثير النقود اإللكترونية على السياسة النقدية  ؟بذات الحسم في المستقبل
 مدى الذي ستحل فيه محل النقود السائلةسيتوقف بشكل كبير على سرعة انتشارها وعلى ال

  :]2[ذلك أنهو
لحق العائدة  المداخيلكان انتشار النقود اإللكترونية معتدال فإن االنخفاض في  إذا 

 البنكومن ثم تقليص ميزانية هذا  في احتكار عمليات اإلصدار النقديالمركزي البنك 
المركزي اتخاذه هو  البنكين على وهنا يكون اإلجراء الوحيد الذي قد يتع .سيكون محدودا

المؤسسات  إصدارات النقود اإللكترونية بواسطةوالعمل على تضمين الكميات النقدية 
األخذ في االعتبار احتمال أن يؤدي انتشار النقود اإللكترونية إلى مع ، ةالمحلية واألجنبي

خدام است صعوبة فيحدوث تغير في سرعة دوران النقود وما يترتب على ذلك من 
  .النقديةالكميات النقدية كهدف أو مؤشر للسياسة 

المركزي  البنكسعا فإنه يتعين على اأما إذا كان انتشار النقود االلكترونية و -
. ذلك عنفي ميزانيته الناجم  االنخفاضالنظر في اتخاذ الخطوات الضرورية لتعويض 

االنخفاض عائقا للتطبيق بالتأكيد سيتوقف ذلك اإلجراء على المدى الذي أصبح فيه هذا و
المركزي بدائل عديدة منها على سبيل  البنكوهنا سيكون أمام .الفعلي للسياسة النقدية

   :المثال
يحبط هو ما قد يقلل المنافسة والنقود اإللكترونية من جانبه، و إصدار احتكار - أ

المركزي األلماني  البنكويوصي محافظ . الرغبة في التجديد في هذا الميدان
Bundesbank    بهذا اإلجراء لمواجهة ما قد يقود إليه االستخدام المتزايد لنظام النقود

اإللكترونية من إضعاف مفعول أدوات الرقابة النقدية التقليدية التي تؤثر على االقتصاد 
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شكك في إمكانية تقبل الجمهور للنقود اإللكترونية يكان المسؤول األلماني  وإناأللماني، 
 .ود المادية التقليديةكبديل للنق

وغيرها  لتغطية النقود اإللكترونية المطلوباالحتياطي القانوني  قيمةزيادة  -ب
دفع عنه فائدة تأنه قد أصبح ينظر لمتطلبات االحتياطي التي ال  ونظرالكن و ،من الخصوم

فإن العديد من الدول قد أخذت مؤخرا في تخفيض ، كنوع من الضريبة التي تشوه المنافسة
  .المتطلباتتلك 

فوائد على  جديدة في صورة أوراق مالية أو تجارية أو دفع التزاماتإصدار  -ج
الجهات و التجارية البنوكتحفيز  لدى البنك المركزي من أجلاالحتياطيات المودعة 

 . لديهعلى زيادة ودائعها  الحكومية

جارية الت البنوكالتوسع في إجراء التعامالت خارج الميزانية مع استخدام -د
، والمقرض األخير للنظام البنوك بنكممثلين له في هذا الخصوص باعتباره كعمالء و
  .االئتماني

التجارية في بعض الخدمات التي تقدمها كوسيلة لتعويض  البنوك مشاركة - هـ
  .الخسارة المحتملة من وراء تقلص العائد من احتكار حق إصدار األوراق النقدية

  مواجهة ظاهرة انتشار النقود االلكترونيةل كزيةالبنوك المر إجراءات
المركزي  البنكال جدال في انه مع انتشار التجارة االلكترونية سيقع على عاتق 

من وقائع اختصاصه  القيام بهامجموعة كبيرة من المسؤوليات الجديدة التي يتعين عليه 
 بنكتولي مسؤولية و نالرقابة على االئتماباحتكار إصدار األوراق النقدية والقانوني 

  :]2[ومن ابرز تلك المسؤوليات.بنك البنوكالحكومة و
 التأكد من فاعلية ع بما في ذلك الدفع االلكتروني والحفاظ على سالمة نظم الدف

  .نظم التسوية والمقاصة الخاصة بالتعامل بالنقود االلكترونية
 ثر بالسلب ؤت أنوالمخاطر التي يمكن أن تهدد استقرار األسواق المالية أ تقدير

متابعة النظم الكفيلة بحماية أو أدوات الدفع بما في ذلك وضع وعلى الثقة في نظم 
  .المستهلكين من إفالس مصدري النقود االلكترونية
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 المستويات التي يتعين إلزام مصدري النقود االلكترونية و وضع المعايير
  .باحترامها
 المنافسة العادلة قدر من الشفافية و لتي تكفل اكبراتخاذ اإلجراءات اوضع النظم و
مصدريها، خاصة إذا كان بعضهم ال ينتمي ردي منتجات النقود االلكترونية وبين مو

 .للقطاع المصرفي

 ما قد تقود إليه عالمية نظم الدفع االلكترونية و التصدي لالنعكاسات المترتبة على
 .من آفاق ومخاطر بسبب طبيعتها الدولية

  ونية في األنشطة الستخدام غير المشروع لوسائل الدفع االلكترعلى تقييد االعمل
 لمنع حركة األموال نإصدار القوانيزيادة قدرة جهات االختصاص على غير المشروعة، و

تعقبها، خاصة فيما يتعلق بجرائم المرتبطة باألنشطة اإلجرامية اوعلى األقل كشفها و
 .غسيل األموال والتهرب الضريبي

العمل الذي يتعين على السلطات  معا إطارذه اإلجراءات تشكل وال شك في أن ه
النقدية المسؤولة النظر فيه إذا صدقت توقعات المتفائلين بشان حدوث انتشار سريع للنقود 

 .االلكترونية في السنوات القادمة

 الخاتمـة

ة تناول النقود االلكترونية بالتحليل أظهر انه عكس التوقعات المثيرة التي بدت جلي
بعض المسؤولين للتطور المنتظر في مجال النقود االقتصادية و األدبياتفي تناول 
النماذج التي ظهرت بها، وكذا أهميتها مركزين على تطورها التاريخي و االلكترونية
مواقف في إدارة السياسة النقدية وتأثيرها على دور البنوك المركزية و االقتصاديةالعملية و

ين بذلك منها، فإنه يمكن القول بأن التوقعات المثيرة التي بدت جلية المهتمو االقتصاديين
سرعة التحول نحو النقود الرقمية كانت متواضعة حيث أن  االقتصاديةفي تناول األدبيات 

ما زال  البنوكالتجار وو هلكينفالقبول العام لدى المست. بشكل ظاهر مقارنة بالتوقعات
مع ذلك يتعين زالت بعيدة عن اإلقناع الكامل و مقترحة ماالنماذج الو متحفظا إلى حد بعيد،

ما زالت تنفق مليارات ى أن عددا من المؤسسات المالية وغير المالية أنفقت واإلشارة إل
  .مال في تأكيد نجاح هذه السوق الواعدةأالدوالرات 
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رغم أن العديد من المراقبين يعتقدون في الفترة األخيرة أن مستقبل النقود و
لكترونية مظلم ما لم تقدم للناس أسلوبا مثيرا إلجراء المعامالت مختلفا عما لديهم اال

بالفعل، فان التوقعات األكثر موضوعية تتجه نحو تأكيد أن نمو النقود االلكترونية سيكون 
فعلى  .لكنه سيكون أسرع في المدى الطويلئا في األجلين القصير والمتوسط وحقا بطي

 التي شهدت تكاثر النماذج المقترحة للنقود االلكترونية، فإننا نشهدعكس الفترة السابقة 
التوحيد الكلي لآلليات و االتجاه تدريجيا نحو التماثلحاليا اختفاء بعض هذه النماذج و

م المقترحة إلى تناقص إعداد النظ يشيرمنطق االقتصاديات . المقترحة للنقود االلكترونية
محدود منها يتمثل في الشبكات الكبرى ذات األسماء الرنانة بقاء عدد للنقود االلكترونية و

large branded networks  المعامالت بالنقود يتمكن من السيطرة على اغلب
مالية مؤسسات مصرفية ولذلك نجد أن النظم المتبقية هي تلك التي تساندها االلكترونية و

وهكذا فان مصير النقود .كينالمستهللدى التجار و اخمة تحاول أن توفر لها قبوال عامض
االلكترونية سيتوقف على مدى انتشارها الذي يتوقف بدوره على اقتناع المستهلكين 

  .بسهولة استخدامها
إذا ظل نمو النقود االلكترونية ضعيفا فانه ال يتوقع كما أظهرت هذه الدراسة أن 

ان تلك اآلثار ستظهر المركزية أما إذا زاد معدل نموها ف البنوكتكون لها أية آثار على 
من  البنوكعلى وجه الخصوص في افتقاد جانب من العائدات التي تحصل عليها تلك 

 البنكحجم خصوم  انخفاضأيضا إلى  تؤديربما  .رقيةاء احتكار إصدار النقود الوور
المركزي نتيجة نقص احتياطياته من النقود السائلة، وهو ما يقود إلى خفض مماثل في 

يعني إضعاف  الغير أن ذلك  .المركزي البنكبلة، ومن ثم تقلص ميزانية األصول المقا
المركزي في إدارة السياسة النقدية الن اآلليات األخرى التي يحوزها ستمكنه  البنكدور 

على األرجح من االستمرار في ممارسة هذا الدور أيا كان مدى انتشار النقود االلكترونية 
اطر المحتملة على األوضاع النقدية، لكن أيضا لحماية أمرا هاما ليس فقط لتجنب المخ

هي القدرة على نية تتميز بإحدى الخواص الهامة والمتعاملين ال سيما وأن النقود االلكترو
  .المقاصة في وقت قصير للغاية ال يتجاوز عدة ثوانيمام عملية الدفع والتسوية وإت
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البحثية في لمصرفية والمؤسسات االمسؤولة و في ضوء ما سبق فإن السلطاتو
 االهتمامالوطن العربي مطالبة بأن تعطي التطور في مجال النقود اإللكترونية حقه من 

توقع ا دون هبأدوات دفع عالمية الطابع تفرض نفسها علي تفاجئالدراسة حتى ال و
  .للتعامل معها مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبيةجانبها استعداد مالئم من و
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