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 التقنٌة والعمل المصرفً

العمل المصرفً منذ بداٌاته اتسم بروح المغامرة والتغٌٌر بحثا عن أفضل وأحسن األعمال للزبائن علً 

وظل العمل المصرفً ٌأخذ دور الرٌادة لدعم األعمال والتجارة واالستثمارات . مختلف درجاتهم وتطلعاتهم

بكافة أشكالها، وفً هذا الخضم تم انجاز الكثٌر من المهام الصعبة والمستحٌلة وتم تحقٌق األرباح والفرح 

ولكن هكذا سارت األمور ولم تتوقف مسٌرة رٌادة األعمال ... وكذلك تم التعرض للخسائر ولحظات الحزن

وتفتخر البنوك والعاملٌن فٌها، . المصرفٌة بل ظل التفاؤل موجودا مع بداٌة كل صباح وكل مشروع جدٌد

بأن لهم بصمات واضحة المعالم فً كل المشارٌع الهامة العمالقة التً تغطً كل دروب العالم حٌث تم 

تقدٌم الدعم المالً للصناعة والزراعة والتعلٌم والصحة والسٌاحة والنفط والغاز وناقالت البترول 

... هلم جرا...والعمران الحضري والطرق والمطارات والطٌران والمستلزمات الشخصٌة وكافة الخدمات و

والكثٌر من هذه المشارٌع ما كان لها أن تري النور لوال الدعم والمساندة والتموٌل المصرفً تحت أحلك 

 .وفً هذا فخر ووسام علً صدر هذه الصناعة الجرٌئة والرائدة علً الدوام. الظروف

وفً هذا النهج، فان الصناعة المصرفٌة والعمل المصرفً طرقا كل السبل وكل الطرق التً تؤدي لتحقٌق 

ولقد ظل العمل المصرفً ٌتكٌف مع كل المستجدات والصعوبات . األهداف الناجحة الزدهار المجتمع

والعقبات فً سبٌل اكمال المسٌرة، وهكذا استمر الحال ومع بداٌة الثورة التقنٌة أخذ العمل المصرفً 

" تقنٌا"بزمام المبادرة ولبس لبوس التقنٌة وجعلها جزءا ال ٌتجزأ منه بل وأصبح العمل المصرفً 

وفً هذا المنحى سمه ما شئت وهكذا هو أصل وجوهر العمل المصرفً منذ "... آلٌا"و" الكترونٌا"و

 .بداٌاته األولً

التقنٌة اآلن تتم فً كل العمل المصرفً، صغٌره وكبٌره، وهناك من ٌطلق علً العمل المصرفً اآلن اسم 

المصارف االلكترونٌة عن "أو " المصارف االلكترونٌة"أو " البنك االلكترونً"أو " االنترنت المصرفً"

المصرف "أو " المصرف المنزلً"أو " مصارف الوٌب"أو " المصارف الخدمٌة الذاتٌة"أو " بعد

وفً هذا الواقع الجدٌد ٌتضح أن العمل المصرفً والخدمة "... لٌاله"وهكذا الكل ٌسمً علً "... الهاتفً

وكل ... متجددة ومتنوعة ومتعددة وكل هذا لتقدٌم أفضل وأحسن األعمال للزبائن ولكافة قطاعات األعمال



هذا ٌدلل وٌؤكد علً حرص الصناعة والعمل المصرفً علً البقاء واالستمرار فً عالمنا الجدٌد عالم 

وبالرغم من وجود التحدٌات الكبٌرة والمخاطر . التقنٌة والثورة االلكترونٌة التً تشكل عالمنا الحالً

الخطٌرة فً هذا العالم االفتراضً الواسع، اال ان البنوك ارتفعت للمستوي المطلوب وبذلت كل الجهود 

المصرفٌة والتقنٌة لتقدٌم أفضل الخدمات المصحوبة بالقدرة الفائقة علً جذب الزبائن فً جو من الثقة 

 .واألمان ألقص الدرجات

من ضمن الفوائد العدٌدة التً أتت للعمل المصرفً بسبب انتهاج واستخدام التقنٌة، سرعة االنجاز ألن 

فً الجهاز ومع رفع األصبع تكون العملٌة قد اكتملت ووصلت " الزر"غالبٌة األعمال تتم بالضغط علً 

. وهذا العمل قد ال ٌتجاوز الدقائق فً حٌن أنه فً العمل التقلٌدي ٌحتاج لساعات وربما أٌام. لعالم النهاٌة

أٌضا من الفوائد الهامة . وفً هذا االنجاز السرٌع مكسب للوقت ومكسب الوقت قٌمة ال تقدر بثمن

المحافظة علً السرٌة ألن العملٌة تتم بعٌدا عن األعٌن حٌث ال ٌراك شخص وكل السر فً داخل الجهاز 

كذلك العمل المصرفً التقنً ٌفتح المجال واسعا للتجارة االلكترونٌة عابرة الحدود وعبر هذا ٌكون . فقط

كل العالم مفتوحا أمام زبائن البنك للتعامل معهم وفتح مجاالت متعددة معهم تعود علٌه وعلً أعماله 

 .بالجدٌد المفٌد

من العدٌد من " كبوات"من دون شك، فان كل هذا العمل المصرفً التقنً المتطور قد ٌتعرض لضربات و

التقنٌة تأتً الخسائر "الكبوات"الجهات سواء بحسن نٌة أو بغٌرها ومن مثل هذه الضربات االجرامٌة أو

وهذا أمر وارد ألن كل األعمال ومهما كانت فإنها محفوفة بالمخاطر ... المادٌة بل والدمار التام أو الجزئً

ومع أخذ هذه األمور فً . المتعددة، بل كل خطوة فً حٌاتنا تحفها المخاطر المهلكة وعلٌنا الحذر والتنبه

الحسبان، وللتعاٌش مع هذا الواقع المؤلم فان الصناعة المصرفٌة ظلت تبذل كل الجهود التقنٌة واألمنٌة 

 . لصد الضربات والهجوم االلكترونً أو األخطاء التقنٌة التً قد تحدث بٌن الحٌن واآلخر

وفً هذا . ومن واقع االحصائٌات والدراسات تبٌن أن الصناعة المصرفٌة تبذل  كل الجهود المطلوبة وأكثر

بل . قامت البنوك بصرف ملٌارات الدوالرات لتوفٌر األمن التقنً المطلوب لكافة األعمال المصرفٌة التقنٌة

لقد ثبت أن الصناعة المصرفٌة هً أكبر جهة صرفت األموال فً هذا الخصوص، لحماٌة نفسها وحماٌة 

ولقد تم بذل األموال بدون تردد أو خذالن وكل هذا بالطبع ٌتم .. الزبون المستهلك وضمان أموال المودعٌن

علً حساب األرباح، ولكن لتذهب األرباح وٌطمئن الزبائن والمودعٌن بأنهم لٌسوا وحدهم بل الصناعة 

المصرفٌة تتقدمهم وتبذل النفٌس والغالً من أجل تقدٌم أفضل وأحسن األعمال لخدمة الزبائن وأصحاب 

العالقة وحتً تبقً الصناعة المصرفٌة فً قمة قائمة الرٌادة واالبداع وحتً تستمر المسٌرة فً تأدٌة 

 ...الواجب

وال بد من القول، بأن الصناعة المصرفٌة وكل القائمٌن علً أمرها ٌبذلون الفكر والجهد لتطوٌر األنظمة 

واللوائح المصرفٌة لتقنٌن وتنظٌم وضمان سالمة العملٌات المصرفٌة التقنٌة االلكترونٌة والسٌطرة علً 

وفً هذا تتم مراجعة وتحدٌث شروط التموٌل وكافة التزامات البنوك من جهة . المخاطر المرتبطة بها

والزبائن من الجهة األخري، وكل هذا التحدٌث لضمان توفٌر أقصً درجات األمان والحماٌة للعملٌات 

بل والعمل الجاد لمنح المزٌد من الضمانات األمنٌة نظرا لخصوصٌة هذه المعامالت . المصرفٌة التقنٌة



وحساسٌتها المفرطة مما ٌستدعً أخذ المزٌد من الحذر واألمان حتً تتوفر الثقة المطلوبة لتستمر هذه 

 .العملٌات فً الزٌادة والنمو ألنها تمثل مستقبل الصناعة المصرفٌة وسنة الحٌات القادمة

وال بد من القول أٌضا، بأن علً الجهات الرسمٌة والتشرٌعٌة بذل المزٌد من العناٌة لتمكٌن الصناعة 

نقول هذا، ألننا علً ٌقٌن بأن القوانٌن . المصرفٌة من تأدٌة دورها فً تطوٌر وازدهار الصٌرفة التقنٌة

والتشرٌعات الحالٌة المنظمة للمعامالت االلكترونٌة والقوانٌن الحاكمة للجرائم االلكترونٌة ومن ٌدور فً 

نشٌر لهذا، استنادا الً أن . رحاها، ما زالت تحتاج للمزٌد من المراجعة بغرض التحدٌث ثم التفعٌل السلٌم

الثورة التقنٌة فً تفاعل وتناسخ وتزاٌد ٌومً وٌجب أال تكون الصناعة المصرفٌة بمعزل عن هذا الواقع 

مما ٌتطلب تفعٌل القوانٌن والتشرٌعات لتتماشً مع واقع التطورات، وهذا مطلوب لتوفٌر األرضٌة األمنٌة 

ومن الناحٌة األخري، نقول أن . والغطاء القانونً المناسب للعملٌات المصرفٌة والمعامالت التقنٌة الحدٌثة

تعرٌف الجرٌمة االلكترونٌة وفق القوانٌن الحالٌة غٌر واضح تماما وغٌر كاف ومن هذا قد ٌرتكب المجرم 

االلكترونٌة وكل شك ٌفسر " الساٌبر"جرٌمته وٌنفذ بجلده نظرا لوجود بعض الضبابٌة فً تعرٌف جرائم 

ومن هذا قد تتضرر الصناعة المصرفٌة نظرا لعدم وجود السٌاج القانونً الواضح المعالم . لصالح المتهم

 ...لتقدٌم الحماٌة القانونٌة من المجرم االلكترونً الخطٌر ومن ٌدور فً دائرته

هناك ضرورة لتكامل العمل المطلوب من كل الجهات الرسمٌة والمصرفٌة، وهذه الضرورة ال بد منها حتً 

نضمن استمرار مسٌرة الصناعة المصرفٌة وتقدمها وهً ترتاد عالم ثورة التقنٌة االلكترونٌة، ولنكن ٌدا 

 ...واحدة مع الصناعة المصرفٌة التقنٌة ألنها ستوفر الكثٌر المثٌر
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