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؟  ك*ف إنهار بنك س*ل*كون فا$#

I عشـــــــKة و ضـــــــحاهـــــــا و اســـــــتولـــــــت  rsب Htكون فـــــــاKلKانـــــــهار بـــــــنك ســـــــ

الســــلطات الــــتنظKمKة الــــفKدرالــــKة أمــــس الجــــمعة عx الــــبنك وهــــو 

مـــــقرض رئـــــMس لـــــقطا�H الـــــتقنKة ورأس الـــــمال االســـــ�ثماري و يـــــ0دا 

I ا��� الـــبنوك االمـــ�;ـــكKة مـــن حـــKث حجـــم  rsتـــرتـــ�0ه الـــسابـــع ع�� ب

H عــــملKة الســــKطرة عx بــــنك ســــKل�ون 
انــــKة الــــعمومــــKة، و تــــأ�� I rالم�

H ســKاق أ��� فشــل 
IJ و المســ�ثم�;ــن I rsلحــما�ــة امــوال الــمودع Htفــا

مــؤس H تــواجــهه الســلطات الــمالــKة االمــ�;ــكKة مــنذ األزمــة الــمالــKة 

لعام 2008.  

H الـبنك الـذي 
IJ ال يـزال المسـ�ثمرون تـحت أثـر الـصدمـة مـما حـدث

  . I rsطرفة ع H
IJ انهار

 انــهار الــبنك الــذي �ــملك 209 مــلKارات مــن االصــول و175 مــلKار 

 H
IJ أ��� فشـــــل H

Iثـــــا� H
IJ سMدوالر مـــــن الـــــودائـــــع صـــــ0اح امـــــس الخـــــم

H فـي تار;ــــخ الوال�ات المتحدة.. 
IJ(القطاع الم

H قــطاع 
IJ اوســاط المســ�ثم�;ــن H

IJ ار ذعــر́ا واســع الــنطاقKأثــار االنهــ

¸ات الــــ�;ــــاد�ــــة الــــناشــــئة، حــــKث ال يــــزال الــــعد�ــــد مــــن  الــــتقنKة وال��

I مــن وادي الســKلKكون و حــول الــعالــم �ــحاولــون فــهم مــا  rsالــمودع
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H صــمKم 
IJ فKف �ــمكنهم اســتعادة أمــوالــهم. مــن الــمخKحــدث وكــ

 H
IJ ســـ«0ت¼ H ¸ـــل ذلـــك ان �حـــدث االنهـــKار بـــنفس الـــديـــنامـــKكKة ال½�

I الـبنوك الـتقلKد�ـة ا-ـان االزمـة الـمالـKة عـام  rsة بKإخـفاقـات مـؤسسـ

H "شــــتاء 
IJ الــــعد�ــــد مــــن بــــورصــــات الــــعمالت الــــمشفرة I rsÃ2008 و

  . H
IÄالعام الما " rال�شف�

H وقـت سـابـق مـن 
IJ I rsـشأن مـالءة الـمقرضÆ مـع تـصاعـد الـمخاوف

 HÇـسونـا¼ tع تـحولـت مـوجـة مـن مـحاوالت الـسحب إÈهـذا األسـب

مما أدى إt خروج البنك عن نطاق السKطرة. 

-ـدأت التحـد�ـات الـماراثـونـKة يـوم األرÃـعاء عـندمـا هـزت سـلسلة مـن 

H أصــدرتــها ادارة بــنك ســKل�ون فــاHt المســ�ثم�;ــن اذ  اإلعــالنــات ال½�

كــشف الــبنك فــجأة أنــه -ــاع 21 مــلKار دوالر مــن االســ�ثمارات مــما 

ـــان  أدى إt خـــسارة بـــنحو 1.8 مـــلKار دوالر، ثـــم اعـــلن الـــبنك أنـــه̧ 

H مـــــحاولـــــة لـــــدعـــــم 
IJ ار دوالرKمة 2.25 مـــــلKجـــــري بـــــيع أســـــهم -ـــــق�

مواردە المالKة.  

 I rsأصـــــحاب الـــــمصلحة و المســـــ�ثم�;ـــــن و الـــــمودع tرســـــالـــــة إ H
IJ و

قــدمــها الــرئــMس الــتنفKذي لــلبنك جــ�;ــــــج بــKكر، كــشف الــبنك أ�ــضا 

 H
IJ ــــان مخــــططا لــــه اض 15 مــــلKار دوالر أ��Ð مــــما̧  أنــــه �ــــعمل الق��

األصل. 
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 -ـــارتـــفاع أســـعار 
´
H الـــرســـالـــة ان الـــبنك تـــأثـــر ســـل0ا

IJ س الـــبنكMذكـــر رئـــ

¸ات الـــتكنولـــوجـــKا،  �Ñ I rsالـــفائـــدة وز;ـــادة حـــاالت الحـــرق الـــنقدي ب

وضغوط السوق األخرى وسط ب�ئة اقتصاد�ة سلبKة. 

 H
Iقــــد رفــــع أســــعار الــــفائــــدة ثــــما� HtدراKالــــف HÔاKــــان بــــنك االحــــت  و̧ 

H األفـــــق 
IJ مـــــع الـــــم>;ـــــد مـــــن االرتـــــفاعـــــات ، H

IÄالـــــعام الـــــما H
IJ مـــــرات

Õ Hسـ�ثمر فـيها الـبنك  وخـفضت حـملة ال�شـد�ـد قـKمة الـسندات ال½�

¸ات الــناشــئة  H اإلقــراض لل��
IJ جيته الــمتمثلةKاتــ عــادة لــجعل اســ��

H وادي الســKلKكون قــا-ــلة لــلتطبيق. لــ�ن نــها�ــة ع) 
IJ الــغالــب H

IJ

ـــــــانـــــــت ســـــــ�ئة   ̧ HtدراKالـــــــف HÔاKالـــــــمال السهـــــــل" لمجـــــــلس االحـــــــت"

H �ــحتفظ  H مــجال الــتكنولــوجــKا ولــلسندات ال½�
IJ ات الــناشــئة¸ لل��

¸ات الـناشـئة اذ لـم �ـكن الـمركـز  بـها هـذا الـبنك الـذي يـركـز عx ال��

H الـــ×ارثـــة و انـــكشف فـــجأة أمـــام 
�Øلـــتحا H

IÙـــما �ك- 
´
الـــماHt مـــتماســـÚا

هذە التطورات الدينامKكKة. 

H تــــعÈ;ــــض 
IJ اض ســــ�ساعــــد قــــالــــت رســــالــــة بــــKكر إن جــــوالت االق��

الـخسائـر الـناجـمة عـن مـبKعات سـنداتـه، وأÜ بـKكر عx أن الـبنك 

ال يــزال قــادر́ا عx الــنجاة، قــائــال إن ذلــك مــمكن "بــرســملة جــKدة، 

انــــــKة عــــــمومــــــKة عــــــالــــــKة الــــــجودة وÝســــــب رأس الــــــمال ذات  I rمــــــع م�
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 H
IJ ة -ـالـمقارنـة مـع اقـرانـه مـن الـبنوك االخـرى" لـ�نKة الـعالـKالـتغط

H ادراج ال�;اح. 
IJ له نها�ة المطاف ذهب ذلك̧ 

ة مـــن إفـــصاحـــات بـــنك ســـKلKكون فـــاHt -ـــدأ الـــعمالء  I rة وج� -ـــعد ف��

H مـــاراثـــون ســـحب ودائـــعهم وأصـــولـــهم مـــن الـــبنك 
IJ والمســـ�ثمرون

Þ عx ســعر ســهمه الــذي انــخفض  IJاÚمــ rع مــا �ــمكن، مــع تــأث�Ñــأ-

H الــتداول 
IJ س، ثــم 20٪ أخــرىMتــداول يــوم الخــم H

IJ 60٪ ســ0ةáب

-ــــعد الــــسوق، مــــتجها إt انــــتحار مــــحتوم عــــند فــــتح األســــواق يــــوم 

ــان قــطاع الــتكنولــوجــKا مــتوتــرا ÆــشÚل غ�r مــعهود لــعدة  الجــمعة.̧ 

¸ات الــــتكنولــــوجــــKا  �Ñ ةKت بــــ�ئة الــــسوق الســــلبÃ IÜ ثKأشهــــر، حــــ

ة وتـــداب�r خـــفض  rمة األســـهم ال�ب�Kخـــفض قـــ tشـــدة، مـــما أدى إÆ

التÚالKف عx نطاق واسع.  

¸ــان الــعد�ــد مــن المســ�ثم�;ــن أ�ــضا عx حــافــة الــهاو;ــة -ــعد انهــKار 

، و هــو واحــد  H
IÄــعاء الــماÃا يــوم األرKفورنــKــالــ  ̧ H

IJ تKلفرغــKبــنك ســ

¸ات المشفرة.  من اهم البنوك المقرضة لل��

I حــــث  rsالــــمة حÚس خــــالل مــــMكر وقــــف الــــمد يــــوم الخــــمKحــــاول بــــ

ـما  I مـردد́ا رسـالـة الـغرق "إدعـمنا̧  rsالـ0قاء هـادئ" xالمسـ�ثم�;ـن ع

 ان االوان قــــد 
´
دعــــمناك خــــالل األوقــــات الــــصع0ة"، لــــ�ن -ــــدا جــــلKا

فات. 
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ت أخــــ0ار الــــمشاäــــل  و قــــد حــــصل االمــــر الــــمكروە -ــــالــــفعل اذ ان���

، مــــما  Hوســــائــــل الــــتواصــــل االجــــتما� xم عKالهشــــ H
IJ ــــالــــنار لــــلبنك̧ 

أدى إt تــضخKم الــخوف وتــفاقــم عــملKات الــبيع. شــاركــت أســماء 

¸ات -ـــالحـــد مـــن تـــعرضـــها  أ��� مـــع مـــرور يـــوم الخـــمMس بـــنصح ال��

لــــــــــبنك ســــــــــKلKكون فــــــــــاHt قــــــــــدر اإلمــــــــــÚان. و قــــــــــد نــــــــــصح صــــــــــندوق 

I و هـــــو صـــــندوق رأس الـــــمال االســـــ�ثماري الـــــذي -ـــــدأە  rsالـــــمؤسســـــ

¸ات  �Ñ ل، نــــــــصحKكة -ــــــــاي -ــــــــال بي�� ثــــــــ الــــــــمؤســــــــس الــــــــمشارك ل��

الــــــمحافــــــظ Æــــــسحب أمــــــوالــــــها وأصــــــولــــــها مــــــن الــــــبنك، مســــــ�شهدا 

ج مـــساء  ، وفـــقا لـــما ذكـــرتـــه -ـــلوم�� Htـــشأن اســـتقرارە الـــماÆ ـــمخاوف-

الخمMس. 

 Htكون فــاKلKــان المســ�ثمرون ال يــزالــون مــتأ�ــديــن مــن أن بــنك ســ¸

�ـــمكن أن ي�Ù0 عx قـــKد الـــحKاة نـــظرا ألهـــميته لـــلصناعـــة واقـــتصاد 

الــــــــتكنولــــــــوجــــــــKا ÆــــــــشÚل عــــــــام. قــــــــال أحــــــــد مســــــــ�ثمري رأس الــــــــمال 

االسـ�ثماري لـفور¼ـشن يـوم الخـمMس: "لـن يـنهار بـنك سـKلKكون "، 

H إشـارة إt اعـتقاد عـام -ـأن -ـعض الـبنوك راسـخة الـقواعـد -ـحKث 
IJ

ال �ـمكن تـصور انهـKارهـا "ال �ـمكن - إنـه أ��� مـن أن �فشـل". ح½� 

وا مـؤخـر́ا بـنك سـKلKكون فـاHt اسـ�ثمارا  I اعت�� rsالمسـ�شار;ـن الـمالي

H ذلـــــك جـــــKم كـــــرامـــــر مـــــن CNBC الـــــذي وضـــــع الشهـــــر 
IJ ا، -ـــــماKذكـــــ
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كة األم لــــــلبنك كــــــواحــــــدة مــــــن أفــــــضل 10 أســــــهم لــــــه  H ال��
IÄالــــــما

اء عx مؤ�Ñ ستاندرد آند بورز 500.  لل��

ولـ�ن -حـلول وقـت مـتأخـر مـن يـوم الخـمMس، لـم �ـعد أحـد يـتظاهـر 

-ـأن بـنك سـKلKكون فـاHt سـKقاوم الـظروف الـصع0ة. كـتب مسـ�ثمر 

 H
Iè0áس أنــه يMــمان مــساء الخــمäل أKارديــر بــKصــندوق الــتحوط الــمل

. و  Htكون فـــــاKلKالـــــتدخـــــل إلنـــــقاذ بـــــنك ســـــ H
IJ لـــــلحكومـــــة أن تـــــنظر

كة بــــــنك  كة األم ل�� فــــــKد -ــــــأن ال��
é
-حــــــلول صــــــ0اح يــــــوم الجــــــمعة أ

H الـعثور عx أي 
IJ بـيع الـبنك -ـعد فشـلها tإ èس¼ Htكون فـاKلKسـ

ــــــما ذكــــــرت CNBC ألول  ة لــــــدعــــــمه،̧  rاللحــــــظة األخ� H
IJ رأس مــــــال

ة حـــادة، ومـــع  rات الـــسحب والـــبيع اســـتمرت بـــوت�Kمـــرة. لـــ�ن عـــمل

عــدم تــقدم أي مشــ�� مهــتم، صــادرت الســلطات الــفKدرالــKة الــبنك 

́ا  rوأصوله أخ�

H -ـــعد ذلـــك. و قـــالـــت FDIC يـــوم الجـــمعة 
ال أحـــد �ـــدرك مـــاذا ســـKأ��

H بــنك ســKلKكون فــاHt أقــل مــن حــد الهــيئة الــتنظKمKة 
IJ إن الــودائــع

I الــ0الــغ 250،000 دوالر ســتكون مــتاحــة لــلسحب  rsالــقا-ــل لــلتأم

I عx الـــعمالء الـــذيـــن لـــديـــهم ودائـــع أعx مـــن  rsســـ�تع . I rsيـــوم االثن

 H
IJ االنـتظار ومـعرفـة مـا يـتم بـيع أصـول الـبنك I rsالحـد الـقا-ـل لـلتأم

نــها�ــة الــمطاف لتحــد�ــد الــم0لغ الــذي �ــمكنهم اســتعادتــه. أصــدرت 
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 xشــهادات ¼ــسمح لــلعمالء -ــأن �ــكونــوا أول مــن �ــحصل ع FDIC

أي تـــعÈ;ـــض، عx الـــرغـــم مـــن أنـــه مـــن غ�r الـــواضـــح م½� ســـKحدث 

ذلك و ماHí األموال المتاحة. 

ي عx قــدم وســاق، والهــدف هــو إبــرام  ال يــزال الــ0حث عــن المشــ��

صـفقة انـقاذ إمـا لجـميع أصـول الـبنك أو -ـعضها فـقط -حـلول يـوم 

ج -ــــعد االســــ�Kالء عx الــــبنك مــــن  ، وفــــقا لــــما ذكــــرتــــه -ــــلوم�� I rsاالثن

H مـــورغـــان  �� H �î ة. و قـــال المحـــللون مـــنKدرالـــKقـــ0ل الســـلطات الـــف

كة "عـــــــالـــــــمKة  �Ñ ال يـــــــزال Htكون فـــــــاKلKيـــــــوم الجـــــــمعة إن بـــــــنك ســـــــ

ان "تقيKما جذا-ا للغا�ة".   ̧ Htالمستوى" وأن سعر سهمها الحا

ـان انهـKار بـنك سـKلKكون فـاHt سـKكون لـه  الـقلق الـم0ا�Ñ هـو مـا إذا̧ 

تـــــــأث�r كب�r عx الـــــــبنوك األخـــــــرى. تـــــــواجـــــــه الـــــــعد�ـــــــد مـــــــن الـــــــبنوك 

ة مــنها، قــضا�ــا مــماثــلة لــبنك ســKلKكون  rة، وخــاصــة الصغ�Kاألمــ�;ــك

فـاHt مـع اسـتمرار ارتـفاع أسـعار الـفائـدة، وعx الـرغـم مـن عـدم إثـارة 

أي بـــنوك أخـــرى مـــخاوف Æـــشأن مـــالءتـــها الـــمالـــKة ح½� اآلن، إال أن 

ست  rذلـــــــك ف� H
IJ ة -ـــــــماKمKة واإلقـــــــل rاســـــــهم -ـــــــعض الـــــــبنوك الصغ�

ا  rســــت -ــــانــــكورب شهــــدت انــــخفاضــــا كب�ðك و بــــنك -ــــاك وKــــلÃÈر;ــــب

ــارثــة بــنك  ;ن ســاعــة الــماضــKة حــKث دفــعت̧  خــالل االرÃــــع والع��

H بـــنوك أخـــرى مـــنذ يـــوم الخـــمMس 
IJ ات الـــبيعKعـــمل Htكون فـــاKلKســـ

   . H
IÄالما
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P و اOــضاحــات اضــافــ7ة وفــق  QRســT فVــمنصة تــرجــمة آلــ7ة مــع تZ ــاالســتعانــةZ تــمت ال̂_جمة

الســــ7اق و هــــو تVف محــــدود ال Oخــــل Zــــالــــمعنــى و ال يــــؤثــــر عg الــــنتائــــج، و قــــد قــــام الم̂_جم 

وع:      Zاعادة ص7اغة المقال و اضاف اضافات محدودة لالستفادة منه ضمن م34

                             ترجمة مليون Bلمة نافعة ح<= نها>ة ٢٠٢٥م.     
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