
 مليون دوالر 500 قدرها روب" خسارةغخطأ �شري ُيكبد "سي�ي 
 

 ترجمة: إبراهيم مأمون 
 

 بتحو�ل مبالغ نقدية إ�� أحد عمالئھ، ح�ى لو 
ً
ذلك �� أك�� شر�ات ا�خدمات المالية  �انقد يرتكب أحد الموظف�ن خطأ

أك�� من  -مليار دوالر)  33مليار يورو ( 28العالمية، فقد حدث ذلك قبل ثالث سنوات عندما أرسل مصرف "دو�تشھ بنك" 

 إ�� أحد حساباتھ ا�خارجية، و�الُرغم من أنھ يتم تال�� مثل هذه ا�حوادث المؤسفة �عد ذلك، إال أ��ا -�امل قيمتھ السوقية 

 .تتسبب �� إحراج الشر�ات الك��ى 

روب، أحد أك�� شر�ات ا�خدمات المالية األمر�كية، �خطأ مماثل، ح�ن غسي�ي مجموعة ، �عرضت شهر أغسطس الما��يو�� 

 900أج��ها خطأ �شري ع�� الدخول �� معركة قضائية مع �عض من عمال��ا، �عدما حول البنك عن طر�ق ا�خطأ ما يقرب من 

ورفض  ،شركة ر�فلون األمر�كية لمستحضرات التجميل، جوهرة إم��اطور�ة الملياردير رونالد ب��لمان ُمقر��يمليون دوالر ل

 �عضهم �عد ذلك إعادة األموال.

شر ع�� و�الة "بلوم��غ" اإلخبار�ة أن ذلك ا�خطأ أأو 
ُ
لرا�ع بيان أر�اح الر�ع اكتابة روب ع�� إعادة غج�� سي�ي و�ح تقر�ر �

 .ا�جهات التنظيمية أمام اتوتقديم توضيح

 

 نقد الذع

مليون دوالر. ليست حركة عظيمة �� مس��تھ  900أشعر بالسوء من أجل ال�خص الذي حول دفعة خاطئة كب��ة قدرها 

 "المهنية

 "بالتأكيد يبدو أ��م سيبحثون عن أ�خاص جدد لقسم العمليات ا�خاصة ��م"

أثناء محاول��ا اس��داد األموال إ�� النقد الالذع و�شأ ع�� إثر ذلك ا�خطأ استياء واسع �� سوق  "روبغسي�ي "و�عرضت 

ش�ل 
ُ
االئتمان، حيث يقدم المستثمرون المؤسسيون التمو�ل للشر�ات فيما تلعب البنوك دور الوسيط �� تقديم التمو�ل، و�

 أيًضا. عات التعاقدية جزًءا من ذلكاالن� 

ل��م بإعادة روب تطاغالطر�ق لل�خر�ة ب�ن مقر��ي ر�فلون ح�ن بدأت تصل إل��م إشعارات من سي�ي خطأ ا� وسرعان ما أف�ح

 .األموال ع�� صناديق ال��يد الوارد ا�خاصة ��م

ديرها "بلوم��  -ودفعت ا�حادثات الداخلية ب�ن موظفي "إ�ش �ي إس" وسي�ي غروب 
ُ
"، كجزء غوال�ي ُجمعت �عضها من منصة ت

القا��ي جي��ي فورمان من المنطقة ا�جنو�ية بنيو�ورك إ�� الوقوف بجانب الُمقرض�ن بحجة أ��م لم  -ا�حكمة  من إجراءات

 .ي�ونوا ع�� علم بتحو�ل األموال إل��م عن طر�ق ا�خطأ



��  يواصل مدير محفظة �� إ�ش �ي إسهذا ا�جانب السل�ي للعمل من المن�ل. ر�ما �ان �لبھ من ضغط ع�� لوحة المفاتيح"، "

، "كيف �ان يومك اليوم يا عز�زي؟ �ان ع�� ما يرام.. إال أن�ي حّولت عن طر�ق محادثة ب�ن أحد الموظف�ن ال�خر�ة بقولھ

 ."مليون دوالر إ�� أ�خاص لم يكن من المف��ض أن يحصلوا عل��ا 900ا�خطأ 

ابا��م، السيما و�ن التحو�الت غ�� ورغم أن القانون عادة �عاقب أولئك الذين ينفقون األموال المودعة با�خطأ �� حس

المقصودة شائعة �� العصر الرق�ي، و�مكن اس��دادها ع�� الفور، إال أن قانون نيو�ورك لديھ استثناءات لهذه القاعدة، 

والمعروفة باسم " إبراء الذمة مقابل استحقاق القيمة"، فإن �ان المستفيد مستحًقا للمال ولم يكن �علم أنھ ُحول لھ عن 

 .ق ا�خطأ، فيمكنھ االحتفاظ بھطر�

و�� هذه ا�حالة، حصل �عض الدائن�ن ع�� أموال اعتقدوا ألسباب معقولة بأن الدفع �ان مقصوًدا، وقرروا االحتفاظ باألموال، 

 .بالُرغم من أ��ا أموال سي�ي بنك ا�خاصة وليست أموال ر�فلون 

رار طلبت من ا�حكمة تجميد األموال �� ظل استمو م استئنافھ"، وقالت "سي�ي غروب" �� بيان: "�عارض �شدة هذا القرار و�ع�� 

 ."ن الشر�ات "تلقت عن طر�ق ا�خطأ م�اسب غ�� متوقعةأالبيان  ضافت ��التقا��ي"، وأعملية 

 

 خطأ فادح

ا�خطأ الذي وقع فيھ، إال �عد يوم تقر�ًبا؛ حيث  حجم -الذراع المصر�� �جموعة سي�ي غروب- ""سي�ي بنكمصرف درك يُ ولم 

اثنان من متعاقدي "سي�ي بنك"، الذي �عمل بصفتھ وكيل قروض"ر�فلون"، إضافة إ�� أحد كبار  ستعدمن المف��ض أن ��ان 

ضرات مالي�ن دوالر من مدفوعات الفائدة إ�� مقر��ي شركة مستح 7.8حوا��  من أجل إرسال مديري البنك �� والية ديالو�ر

مليون دوالر، إ�� أحد صناديق التحوط  175ضعف هذا المبلغ، بما �� ذلك  100التجميل الشه��ة، لكنھ أرسل عن طر�ق ا�خطأ 

 .مليون دوالر تقر�ًبا 900(االستثمار)، ليبلغ مجموع ما أرسلھ البنك 

� ل سي�ي بنك مئات مدفوعات الفوائد ع�وع�� مدار سنوات عديدة و�اعتبارها أحد أك�� وكالء قروض الشر�ات �� العالم، أرس

نھ م�اسب مجدية للبنك االستثماري لك تحقيقال ُ�سهم ��  تقليديالمقرض�ن من أطراف ثالثة؛ حيث ُ�عد ذلك الدور هو دور 

 .ُيمهد لھ الطر�ق عادة لعقد صفقات مستقبلية

ون"، لـ"ر�فل آخرادلة حص��ا بجزء من قرض افقت إحدى الشر�ات االستثمار�ة ال�ي تمتلك جزًءا من القرض ع�� مبلقد و و 

ظة، ح�ى هذه ال�حع�� شركة مستحضرات التجميل �� مدفوعات الفوائد ال�ي تراكمت أن تحصل عإ��  أعر�ت أ��ا بحاجةو 

، أال وهو نقل أصل القرض مؤقتا إ�� أحد حسابات  المصرف لذا فقد قدم
ً

 بديال
ً

ا�خاصة، ثم إعادة إ�شاء القرض  المصرفحال

منھ، إال أن الموظفون لم ينت��وا إ�� أن ترك وضع عالمات ع�� اختيار�ن �� ال��نامج  جزٍء  أي عكس أن الدائن لم �عد يمتلكلي

مليون دوالر  894ح بدفع أصل القرض بال�امل البالغ حوا�� مالُمعقد الذي �ستخدمھ سي�ي بنك ألداء المدفوعات، قد س

 ..للدائن�ن باستخدام أموال البنك ا�خاصة



" أن هذه العملية تطلبت موافقة ثالثة أ�خاص، إال أ��م لم ينت��وا إ�� حجم ا�خطأ الذين وقعوا فيھ إال غوأو�ح تقر�ر "بلوم�� 

 .�عد ساعات من توزيع المدفوعات

بريغايد �ابيتال "بما �� ذلك  -ما زاد الط�ن بلة ع�� شركة ا�خدمات المالية، أن العديد من الُمقرض�ن الذين تلقوا المدفوعات و 

مع ر�فلون سابًقا قد انخرطوا �� معركة مر�رة  -"مانجمنت"، و"إ�ش �ي إس انفيستمنت بارتن�ز"، و"سيمفو�ي أسيت مانجمنت

 فالسها.تحس�ن وضعها الما�� وعدم إعالن إمن أجل روب عند إبرامهم صفقات الديون ال�ي أجر��ا ر�فلون غوسي�ي 

شركة ر�فلون  "مانجمنت"، و"إ�ش �ي إس انفيستمنت بارتن�ز"، و"سيمفو�ي أسيت مانجمنت بريغايد �ابيتال"وا��مت �ل من 

بان��اك شروط اتفاقية القرض ا�خاصة ��ا من خالل التعهد ببعض حقوق الملكية الفكر�ة، بما �� ذلك العالمات التجار�ة، 

ممتل�ات ر�فلون األك�� قيمة �عيًدا عن كضمان للديون ا�جديدة؛ حيث ترى صناديق التحوط أن هذا التعهد يجعل �عض 

 .متناولها �� حالة اإلفالس

عا�ي لتصم أصبحت الشركة األمر�كية ال�ي �انت يوًما ما جوهرة صناعة مستحضرات التجميل�كشف التقر�ر أن و 
ُ
د �� عصر �

ض و�سبب ذلك �� جعل القر  ُ��يمن عليھ الشر�ات األصغر حجًما ال�ي ُيروج لها األ�خاص المؤثرون ع�� موقع "ا�ستغرام"،

 بأقل من 
ً

 سنًتا للدوالر الواحد، ما �عكس حجم احتمالية التخلف عن السداد. 30الذي سددتھ "سي�ي غروب" بال�امل متداوال

روب، الذين انتقدوها لمساعد��ا ر�فلون �� تأم�ن خط ائتمان جديد من غولم يخف المستثمرون أيًضا كراهي��م لسي�ي 

 .مع إدارة ر�فلون، والذي سيقف إ�� جانب الشركة �� نزاعا��ا مع المقرض�ن المقرض المتعاطف

مليون دوالر، إال أن �ل من شر�اء االستثمار "إ�ش  400روب حوا�� غووافق �عض الدائن�ن ع�� إعادة األموال، لتس��د سي�ي 

م االحتفاظ باألموال، وقال س�وت �ي إس" وما يقرب من اث�ي عشر من المقرض�ن اآلخر�ن رفضوا ذلك بحجة أ��م يحق له

"لقد تلقينا للتو المال الذي كنا ُمستحق�ن لھ من قبل مق��ض ووكيل  ،سيمفو�ي أسيت مانجمنت�اراهار، مدير القروض �� 

 .روب إ�� ا�حكمة من أجل اس��داد األموالغقروض" لقا��ي �� مقاطعة أمر�كية �عد أن �جأت سي�ي 

 

 تبعات عدم اس��داد المال

روب جسور غحيث قطعت سي�ي تبعات عدم اس��داد شركة ا�خدمات المالية األمر�كية وا�حة؛ و�عد عدة أشهر، ال تزال 

الديون  عروض، وأصبحت �ستثن��م من وأصرت ع�� التمسك ��ا التشارك مع شر�ات االستثمار ال�ي رفضت إعادة األموال

 .�� أوراق مالية ليش����ا مستثمرون آخرونا�جديدة وترفض مساعدة �عضهم �� تجميع قروض شر�ا��م 

" كشفت عن مدى قبح الن�اعات ب�ن المقرض�ن والمستثمر�ن؛ ففي الوقت الذي أصبحت 19-" أن جائحة "�وفيدغترى "بلوم�� 

يصفها  ال�ي-فيھ الشر�ات �عا�ي من ضائقة مالية وأصبحت ع�� شفا إعادة الهي�لة، جعلت اتفاقيات القروض والسندات 

استثمار الديون أك�� من مجرد مسألة ج�ي أر�اح وتحديد جودة االئتمان، بل أصبحت معركة حول  -النقاد بأ��ا مليئة بالثغرات

 .لك القوة الغالبةتمن يم


