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 :  صستخلالم

التجةار  الكترونةى وهةو ظهةور النقةود       فةى المجةاا التقنةى بمةا  مةدا ميةدان النشةا         تهتم الدراسةة الحاليةة بقلقةال ال ةول علةى أحةد التاةورال الها لةة        

ا اإللكترونية.وتهدف الدراسة الى الوقوف على أثر تاور هذا النوع من النقود على مفةاهيم ونشة   االلكترونيةة ومةا  تعلةه بهةا مةن       والتجةارة  األعمةاا  

نةك المركة     المسا ل القانونية والتنظيمية والفقهية واالقتصاد ة.وكذلك أثر العمليال المصرفية التى تعتمةد علةى تلةك النقةود علةى الةدور المحةور  لل        

لةةى المةةنهت التحليلةةى الوتةةفى للتعةةرف علةةى ماهيةةة النقةةود اإللكترونيةةة فةى تحقيةةه أهةةداف السياسةةة النقد ةةة واال تمانيةةة واالقتصةةاد ة.وتعتمد الدراسةةة ع 

وأنواعهةةةةةا بةةةةةدلا مةةةةةن التعةةةةةرف علةةةةةى كيفيةةةةةة نشةةةةةةة فكةةةةةرة العمليةةةةةال المصةةةةةرفية اإللكترونيةةةةةة وتحد ةةةةةد ماهيتهةةةةةا ثم  بةةةةةراز أهةةةةةم م ا ةةةةةا تلةةةةةك         

المصةرفية الحد ةةة علةى دور ال نةوم المرك  ةة فةى  دارة        العمليال ومماطرها والتكيف الفقهى واالقتصاد  لتلك العمليال ثم بيان أثةر هةذا العمليةال   

وتفةةتم مجةةاال    االسياسةةة النقد ةةة لتحقيةةه األهةةداف االقتصةةاد ة الممتلفة.ولقةةد توتةةلأ الدراسةةة الةةى أن النقةةود اإللكترونيةةة تةةوفر العد ةةد مةةن الم ا ةة              

لوا م وقواعد التنظيم واإلشةراف علةى المعةامال اإللكترونيةة     وان كانأ محاطة ب عض المماطر والتى  مكن تجاوزها بتاو ر ال الستةمارال جد دة 

وعلى ال نوم المرك  ة وواضعى السياسال النقد ة  عادة النظةر فةى تلةك األدوال التةى تتةةثر بالمعةامال اإللكترونيةة        .على المستو ن المحلى والدولى

هيةة ألثةر النقةود اإللكترونيةة علةى المعةامال الماليةة فةقن الممالفةال فةى           لتمفيف من حدة المماطر الناجمة عن تلك العمليةال.وفى ضةول الدراسةة الفق   

العاد ةة   التجارة اإللكترونية ل عض القواعد الشرعية ال تمتص بعمليال التجارة اإللكترونية خاتة و نما  مكن أن تحدث هذا الممارسةال فةى التجةارة   

أهمهةا  ولكترونيةة  لوفةال بمتال ةال الصةيرفة اإل   ا ب ةرورة  والقانونية.وتوتةى الدراسةة   بصفة عامة والتى  مكةن العمةل علةى تافيهةا باألسةالين الفنيةة      

 التوسةةع فةةى ال نةةى التحتيةةة والتقنيةةة لل نةةوم االلكترونيةةة.مع ضةةرورة العمةةل مةةن اجةةل تاةةو ر الةةوعى المصةةرفى لةةد  العمةةال مةةن جهةةة ونشةةر الةقافةةة    

 الصيرفية االلكترونية وتوفير ادواتها من جهة اخر .
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فى ظل ما  مةر بةا العةالم مةن تتيةرال وتيةارال ممتلفةة مةا          تلعن     

تحر ر ةةة واالنفتةةاح و زالةةة الحةةدود الدوليةةة  جتةةاح      بةةين العولمةةة وال 

العالم اليوا تاورال ها لة على كافة األتعدة وخاتة علةى الصةعيد   

التقنى الذ   تملل كافةة منةاحى الحيةاة االقتصةاد ة واالجتماعيةة.ومن      

تةةةناعة  أهةةةم المجةةةاالل ال ةةةارزة التةةةى عصةةةف بهةةةا التاةةةور التقنةةةى  

مامةم هةذا التاةور مةن الناحيةة       المدمال المالية والتةى تعةد أحةد أهةم    

تعةةةةةد النقةةةةةود الرقميةةةةةة أو اإللكترونيةةةةةة واحةةةةةدة مةةةةةن  االقتصةةةةةاد ة. و

االبتكةةةةارال التةةةةى أفرزهةةةةا التقةةةةدا التقنةةةةى والتكنولةةةةوجى فةةةةى هةةةةذا    

ع ظهور التجةارة اإللكترونيةة اسةتحدثأ وسةا ل جد ةدة تعةد       المجاا.فم

فيمةا   أكةر ما مة لا يعة ومتال ال ذلك النوع من التجةارة  وخاتةة  

 تعلةةه بوسةةا ل الةةدفع والسةةداد التةةى ظهةةرل مةةع بةةدا ال التحةةوا  لةةى    

عصر المعلومال والمعرفةة التةى فجةرل االسةتمداا المكةةف لتقنيةال       

المعلومةةال واالتصةةاالل حيم  ةةتم الةةدفع مةةن خةةاا قنةةوال اتصةةاا      

اليكترونيةةة مةةابين حاسةةن نلةةى و نترنةةأ والةةذ   ةةؤد   لةةى سةةرعة         

قلةةيص الحاجةةة  لةةى االحتفةةاد بةةالنقود   وسةةهولة تسةةو ة المةةدفوعال وت 

تعةةةةةاظم االهتمةةةةةاا بالصةةةةةةيرفة   السةةةةةا لة والةةةةةذ  أد  بةةةةةدورا الةةةةةةى    

 االلكترونية.وفى ظل هذا التاورال الها لة أت حأ ال نوم تنظر 
 
 

 
 

الةةى النقةةود اإللكترونيةةة علةةى انهةةا فرتةةة ل  ةةادة الربحيةةة والحصةةة      

وفير نظةةةم .ممةةةا دفةةةع تةةناعة المةةةدمال الماليةةةة الةةى تةةة  السةةوقية لل نك 

وتا يقةةةال جد ةةةدة تحقةةةه االسةةةتفادة القصةةةو  مةةةن هةةةذا التكنولوجيةةةا   

 الحد ةة.

  .مشكلة الدراسة

)الورقيةةععلى    قتصر  تدار العمال التقليد ةة  فى حين 

ال نةةوم المرك  ةةة فةةقن العملةةة االفتراضةةية )اإللكترونيةةةعوالتى  مكةةن   

تةةداولها اعت ارهةةا تمةيةةل رقمةةى لقيمةةة  مكةةن تحو لهةةا أو تم  نهةةا أو     

الكترونيا ال تصدر عةن ال نةك المركة   أو السةلاال العامةة وليسةأ       

الةةدوالر  اليةوروع  نمةا  ق ةل النةةاس    (بال ةرورة متعلقةة بعملةة ورقيةة     

بها كوسيلة للدفع. وتنتشر فى العالم اليوا أنواعا شهيرة مةن العمةال   

 أو مةا (Bitcoin ) الرقمية أهمها وأكةرها شةع ية حاليةا هةى ال تكةو ن     

 الةةه عليةةا التعةةد ن وهةةى قابلةةة للتقسةةيم الةةى وحةةدال أتةةتر تسةةمى     

الساتوشةةى.وهنام سةةو س كةةو ن وهةةى شةةركة سو سةةر ة تقةةدا عملةةة     

 كو ن.ثم تةتى عملة 100رقمية على غرار ال تكو ن وتعاى بونص 
One Gram  الرقميةةع لتكةون العملةة الوحيةدة المرت اةة       )ون غةراا

تعد من النقود الرقميةة التةى تسةتند    بالذهن والتى تعتمد عليا وبالتالى 

 . لى نقود حقيقية مما   عدها شيئا ما عن المماطرة

 ذا كان التاور التقنةى فةى مجةاا الصةيرفة الماليةة ومةا ترتةن عليةا         و

من انتشار التقنيال الحد ةة وتاور وسا ل الوفةال وطةرق نقةل النقةود     

بةد مةن اخةذ    الكترونيا قد حقةه م ا ةا عد ةدة ال  مكةن تجاهلهةا  فانةا ال      

 اإللكترونيةة النقةود   ع2017)  سلو  محمود أبوضيف أحمةد  األقت اس:  

لمجلةةة .ا وأثرهةةا علةةى المعةةامال الماليةةة : دراسةةة فقهيةةة واقتصةةاد ة.    

 ع 91-83)   تفحة1 عدد 4أكتوبر. مجلد 6العلمية لجامعة 

مقةاا  : بحةم   سلو  محمةود أبوضةيف أحمةد   :  2017: © حقوق النشر

قابةةل لتةةداوا العلمةةى بموجةةن شةةرو  الرخصةةة اإلبداعيةةة  الةةذ   سةةمم    

الفكريةة   باالسةةتمداا  والتوز ةةع واالستنسةةا  بشةةر  حفةةل حقةةوق الملكيةةة
 للمؤلف.
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الحياة والحذر عند استمداا تلك النقود فى كافة العمليةال المصةرفية   

اإللكترونيةةة لمةةا قةةد  ترتةةن عليهةةا مةةن االضةةرار بمصةةالم المتعةةاملين  

ةيةةر ظهةةور النقةةود اإللكترونيةةة بممتلةةف تةةورها عةةددا مةةن  كمةةا  بها.

تمةاا  المسا ل القانونية والتنظيمية الفقهية واالقتصاد ة التى  تعين االه

بها.و ت ةةةمن ذلةةةك   جةةةاد مجموعةةةة مةةةن الوسةةةا ل المق ولةةةة لتوثيةةةه    

خةةةاا اسةةةتمداا تلةةةك االليةةةال والتكنولوجيةةةال     وحما ةةةة المعلومةةةال 

ومن هنةا تن ةع مشةكلة الدراسةة مةن التاةورال التةى أحةدثتها          الحد ةة.

التكنولوجيا فى الحركة المصرفية مةن خةاا شة كة االتصةاالل. ومةا      

يولة خةار  النظةاا المصةرفى.حيم أحةدثأ     ترتن عليها من وجود سة 

النقةةةود االلكترونيةةةة  مقارنةةةة بةةةالنقود التقليد ةةةة  تحةةةوال جةةةذر ا فةةةى       

حةةاوا الدراسةةة الحاليةةة القةةال ال ةةول علةةى نشةةةة  ومن هنةةا تاالقتصةةاد.

فكرة العمليال المصرفية االلكترونية وتحد د ماهيتهةا  ثةم  بةراز أهةم     

ر هةةذا العمليةال المصةةرفية  م ا ةا تلةك العمليال ومماطرها وبيةةان أثة   

علةةى الةةدور المحةةور  لل نةةك المركةة   فةةى تحقيةةه أهةةداف السياسةةة     

 النقد ة واال تمانية واالقتصاد ة

 

 همية الدراسةأ
ترجةةع اهميةةة الدراسةةة الحاليةةة الةةى التعر ةةف بةةالنقود الرقميةةة  كةحةةد     

المجةةاالل الحد ةةةة للتاةةور التكنولةةوجى علةةى الصةةعيد المالى وكيفيةةة   

هةةا ومةةد  اهميتهةةا فةةى تاةةور التجةةارة االلكترونيةةة كةةذلك        التعامةةل ب

التعر ةةف بمصةةا ص هةةذا العمةةال ومتةةى  عت ةةر اتةةدار هةةذا النقةةود   

مقارنا بتعر ف النقود العاد ة وما هةى اشةكالها وكيف    عما مصرفيا

 كةةون دورهةةا فةةى النشةةا  المةةالى والتجار  والم ا ةةا التةةى  مكةةن أن    

ر ن منهةةا  ومةةا هةةى ط يعتهةةا    المسةةتهلكين والتجةةار والمصةةد    حققهةةا

القانونيةةةة ثم مةةةا هةةةو أثرهةةةا علةةةى السياسةةةة النقد ةةةة وعلى النةةةواحى       

المالية وما هةى ضةوابإ  تةدارها مةن الناحيةة الشةكلية ومةن الناحيةة         

 خيرا  ما هو مستق لها؟أالموضوعية و

  تمةل الهدف الر يسى للدراسة فى:هدف الدراسة : 

أمةةاا اسةةتمداا التقنيةةال     لقةةال ال ةةول علةةى المعوقةةال التةة  تقةةف     .1

 .الحد ةة بالرغم من تاور وسا ل االتصاا
ى أدوال السياسةة النقد ةة التةى    معرفة تاثير النقةود االلكترونيةة علة    .2

   ستمدمها ال نك المرك  .
معرفةةةةة  متال ةةةةال تا يةةةةه هةةةةذا التقنيةةةةة علةةةةى مسةةةةتو  الت ةةةةادا   .3

 ...االقتصاد 

 منهج الدراسة

التحليلى من خةاا  و را ى  الوتفىسيتم االعتماد على المنهت االستق

االطةةاع علةةى ادبيةةال المتعلقةةة بالموضةةوع فةةى الكتةةن والةةدور ال        

والتقةةار ر للمةةرو  بقجابةةال علةةى االسةةئلة عةةن تعر ةةف        واألبحةةاث

 ازدهةةارمةةد  اثرهةةا فةةى  و   ةةاحالعمةةال الرقميةةة وكيفيةةة تا يقهةةا  

 . التجارة االلكترونية  ومد  قانونيتها وكيفية ادارة مماطرها

 التأصيل النظرى .

ع الى التعرف على ط يعة 1998هدفأ دراسة منصور ) 

وأنةةةةواع بااقةةةةال اال تمةةةةان وأثارهةةةةا االقتصةةةةاد ة علةةةةى المتعةةةةاملين  

بهةةا والتكييف الشةةرعى لتلةةك ال ااقةةال. وباسةةتمداا المةةنهت الوتةةفى   

والتحليلةةى توتةةلأ الدراسةةة الةةى ان هنةةام عقةةودا تتجةةاذ  أطةةراف      

الحوالةةة والقةةرن وأن التكييةةف الشةةرعى  الةةذ    المعادلةةة كالوكالةةة و 

 تاى جميع مراحل ال ااقة  ر  أن الرسوا المستوفاة من ق ل ال نةك  

هى أجر على المدمة المقدمة وهى ثمن ال ااقة والتى عنةد االتةدار   

سةةوال اسةةتمدمها العميةةل اا لةةم  سةةتمدمها  امةةا بالنسةة ة للعمولةةة فقنهةةا   

نكع نيابة عن العميل. كمةا توتةلأ   تمةل سمسرة قاا بها الكفيل)أو ال 

الدراسةةة أ  ةةا الةةى جةةواز اسةةتمداا ال ااقةةة لشةةرال الةةذهن والف ةةة      

سهم والسةندال  وجةواز التحاسةن مةع العميةل بعملةة ممتلفةة عةن         واأل

العملةة التةى دفعهةا ال نةك للتةاجر. وال  جةوز اخةذ عمولةة فةرق العملةةة          

 نها تعد فى هذا الحالة ربا.أل

ع أن التجةةةارة  2003العربةةةى) وأوضةةةحأ دراسةةةة ن يةةةل     

االلكترونية تحقه نموا وتاةورا مسةتمرا رغةم حالةة الت ةاطؤ فةى نمةو        

االقتصاد العالمى.وأوضم ال احم ان التجارة االلكترونية تمر بةةاث  

تسةةليم  –اتةةدار امةةر الشةةرال    –مرحةةل هةةى علةةى الترتيةةن ال حةةم     

ونيةةة المنةةتت . وأسةةتهدفأ الدراسةةة بيةةان مةةد  اهميةةة الشةةيكال االلكتر 

وأهميةةةةة النقةةةةود الرقمية)األلكترونيةةةةةع فةةةةى نمةةةةو وتاةةةةو ر التجةةةةارة   

االلكترونيةةة واسةةتمدا ال احةةم االسةةلو  الوتةةفى التحليلةةى للتوتةةل    

كترونية  ستل ا االفصاح عةن المسةتهلك   ل لى ان استمداا الشيكال اإل

اما النقود الرقمية فا تستل ا ذلك وهذا  فسةر انتشةار التعامةل بةالنقود     

 ذال التوقيع االعمى. الرقمية

بدراسةةة تسةةتهدف التعةةرف علةةى   Helene White (2004)وقةةاا  

أسةة ا  عةةةدا ز ةةادة مسةةةتمدمى ال نةةةوم االلكترونيةةة بالدرجةةةة نفسةةةها    

مقارنةةة مةةةع االزد ةةاد الك يةةةر فةةى مسةةةتمدمى االنترنةةأ فةةةى المملكةةةة     

المتحدة وباستمداا المنهت الوتفى والتحليلى  توتلأ الدراسةة الةى   

دها ان عدا توفر السر ة وعناتر االمةان المصةرفى كانةأ    نتيجة مفا

أهةةةم األسةةة ا  ورال ذلك كمةةةا ت ةةةين ان اسةةةتمداا العمةةةاا للصةةةيرفة       

االلكترونية   حقه لهم م ا ةا عد ةدة منهةا تةوفير الوقةأ والجهةد الةذ         

 قت ةةةى تشةةةجيع الم  ةةةد مةةةن المسةةةتمدمين علةةةى ت نةةةى تكنولوجيةةةةا        

  . لمنافع المتحققة منهاالصيرفة االلكترونية  لاستفادة من ا

ع الةةةةى معرفةةةةة  2010وتهةةةةدف دراسةةةةة ع ةةةةد الع  ةةةة  )    

المدمال المصرفية الجد دة التى افرزها التاةور المسةتمر فةى مجةاا     

تكنولوجيةةةا االتصةةةاالل  والتحقةةةه مةةةن الةةةدور الةةةذ   مكةةةن أن تلع ةةةا  

تقنيةةال االتصةةاالل الحد ةةةة فةةى المصةةارف وأثرهةةا علةةى المةةدمال        

أ  ا على وسا ل أمن المعلومةال وخاتةة فةى    المصرفية  والتعرف 

المنهت الوتةفى التحليلةى    وبقت اعظل تاور تقنيال االتصاا الحد ةة.

لتحليةةةل العاقةةةة بةةةين وسةةةا ل االتصةةةاا الحد ةةةةة وتحسةةةين مسةةةتو        

المدمال المصرفية توتلأ الدراسة الى وجةود عاقةة    جابيةة بةين     

 تاور وسا ل االتصاا وجودة المدمال المصرفية .

ع معرفةةةةة تحد ةةةةد أثةةةةر الصةةةةيرفة    2010واسةةةةتهدفأ هيفةةةةال أحمةةةةد)  

االلكترونية على االدال المصةرفى وات عأ الدراسةة المةنهت الوتةفى     

والمةةةنهت االستن اطى وتوتةةةلأ الةةةى وجةةةود عاقةةةة بةةةين الصةةةيرفة     

االلكترونيةةة وتقليةةل التكةةاليف نتيجةةة اسةةتمداا التكنولوجيةةا المتاةةورة     

. كمةا توتةلأ الةى ان هنالةك عاقةة      الوقأ والجهد والمةاا  توفرالتى 

بين الصيرفة االلكترونية وسرعة تقد م المةدمال  وان هنالةك عاقةة    

بةةةين الصةةةةيرفة االلكترونيةةةةة وتحقيةةةةه أربةةةاح لل نةةةةوم التةةةةى تصةةةةدر   

ال ااقةةال  وكةةذلك وجةةود عاقةةة بةةين الصةةيرفة االلكترونيةةة وز ةةادة      

وانتشةار   الم يعال. ووجود عاقة بةين الصةيرفة االلكترونيةة واتسةاع    

 ال نوم

ع اسةةةتهدفأ  ال حةةةم فةةةى النقةةةود  2014وفةةةى دراسةةةة نهةةةى عيسةةةى ) 

االلكترونيةةةةة بتحد ةةةةد معناهةةةةا وبيةةةةان ط يعتهةةةةا القانونيةةةةة وانواعهةةةةا    

ومةةا تواجهةةا.كما هةةدفأ هةةذا الدراسةةة الةةى اتةةدار تشةةر ع   وأحكامهةةا

مستقل  نظم المعاملة فى النقود االلكترونية كذلك انشال ادارة مسةتقلة  

المركةةة   لمراق ةةةة بااقةةةال الةةةدفع االلكترونيةةةة. واسةةةتمدمأ  بال نةةةك 

ال احةة االسلو  الوتفى التحليلى وتوتلأ الى بعةض النتةا ت منهةا    

الوقوف على مفهوا للنقود اإللكترونية  بةنها قيمة نقد ة مم نةة علةى   

وسةةةيلة الكترونيةةةة مدفوعةةةة مقةةةدما وغيةةةبر مرت اةةةبة بحسةةةا  بنكةةةى    

قةةاا بقتةةدارها وتسةةتعمل كةةةداة  وتحظةةى بق ةةوا واسةةع مةةن غيةةر مةةن   

أن النقةةةود االلكترونيةةةة لهةةةا ط يعةةةة قانونيةةةة   و  بااللت امةةةالللوفةةةال 

خاتة  وال  مكن أل  نظاا من األنظمة القانونيبة التقليد بة أن  فسةر  

وأخيةرا تعةد النقةود االلكترونيةة      جميع العاقال القانونية الناشئة عنهةا 

نى لها طابع خةا  تتمية  بةا    وسيلة حد ةة من وسا ل الوفال االلكترو

 عبن وسبا ل الوفال االخر .

ع أنةا  2015) ونخرون جوشوا بارونوأوضحأ دراسة  

االهتمةةاا بةةالعمال   ازدادمةةع  دخةةاا بتكةةو ن وت ا ةةد الحةةد م عنهةةا     

)االفتراضيةعومع تنوع فئال المجتمع المتعاملين بها مةن   اإللكترونية

د ين.واسةةةةتهدفأ أتةةةةحا  المشةةةةار ع ورلوس المةةةةاا  لةةةةى االقتصا  

الدراسة الى الوقوف على مد   مكانية تمكن المجموعال االجراميةة  

أو المتمردة او االرهابيةة باالسةتناد الةى قوتهةا أو نفوذهةا السياسةى او       

االقتصةةاد  عةةن طر ةةه نشةةر عملةةة افتراضةةية السةةتمدامها بةةدال مةةن    

 ةةل العملةة العاد ةةة ل  ةةادة قوتهةةا االقتصةاد ة واسةةتمدامها وسةةيلة للتحو  

غيةةةر المشةةةروع أو لجمةةةع الت رعةةةال أو لتسةةةيل االمواا.وباسةةةتمداا   

المقةةابال الشمصةةية ومةةع خ ةةرال متمصصةةين فةةى الجوانةةن الفنيةةة      

وباالعتمةةةاد علةةةى بعةةةض الدراسةةةال االكاد ميةةةة المنشةةةورة وكةةةذلك       

تةةةداعيال العملةةةة  واالبحةةةاث حةةةوا اسةةةتمداا العمةةةال االفتراضةةةية     

ة  تع  ةةةة  المجموعةةةةال االفتراضية.خلصةةةةأ الدراسةةةةة الةةةةى  مكانيةةةة 

االرهابيةةة أو االجراميةةة نفوذهةةا السياسةةى او االقتصةةاد  مةةن خةةاا      
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الدراسةةةة بم  ةةةد مةةةن الدراسةةةال  وأوتةةةأانشةةةال عمةةةال افتراضية.

المستق لية حوا هذا الموضوع وتقنين الكيفيةة التةى تقةوا بهةا الجهةال      

غير الحكوميةة فةى االسةتةمار فةى العمةال االفتراضةية كمةا اوتةأ         

من الدراسال التكنولوجية فى كيفية نشر العمال االفتراضةية   بم  د

 وكيفية استتاا الجهال غير الحكومية لذلك حوا العالم.

 المبحث األول: مفهوم وتطور النقود األلكترونية.

 أوال:تطور النقود اإللكترونية 

حياة االقتصةاد ة للفةرد حيةم أن مسةتو      فى اللع أ النقود دورا هاما 

 ى مكن للفرد أن  حققا  نما  توقف على كمية النقود التة   لذالمعيشة ا

وال شك أن كل فرد  علم انا فى بعض األوقال  صعن . حصل عليها

ن بعةةض األوقةةال األخةةر  كمةةا أن القةةوة     عةةالحصةةوا علةةى النقةةود   

وعلى الةرغم مةن تعةدد أشةكاا     .خرالشرا ية للعملة تمتلف من وقأ آل

نسان قد عرفها منذ نالف السةنين وقةد   وأنواع النقود تار ميا  ال أن اإل

حسن ط يعة وظروف الحيةاة   ىمرل النقود بمراحل للتاور التدر ج

سادل كةل مرحلةة مةن مراحةل التاةور       ىاالقتصاد ة واالجتماعية الت

 كمةةةا كةةةان للنقةةةود دور مهةةةم فةةةى توجيةةةا وتنظةةةيم الحيةةةاة االقتصةةةاد ة  

تل يةةة  واالجتماعيةةة سةةوال كةةان ذلةةك علةةى مسةةتو  الفةةرد مةةن خةةاا      

ويعدددد نظدددام  متال ةةةال المعشةةةية أو علةةةى مسةةةتو  المجتمةةةع عمومةةةا.   

أوا األنظمةةة التةةى اسةةتمدمأ للوفةةال بااللت امةةال فكانةةأ      المقايضددة

تفى باحتياجال االقتصاد ال دا ى دون الحاجة السةتعماا النقةود ولكةن    

مةةع تاةةور المجتمعةةال عجةة  نظةةاا المقا  ةةة عةةن الوفةةال باحتياجةةال  

قل المجتمع مدفوعا ب تإ الحاجة  لى ال حم عةن  االفراد وعندها انت

وسةةيلة أف ةةل لت ةةادا السةةلع والمةةدمال وفى هةةذا الوقةةأ جةةال التفكيةةر  

ف ةدأل باختيةار سةلعة معينةة ذال      النقدود  فى وسيإ عاا للت ةادا وهةى  

ق ةةةوا عةةةاا بةةةين األفةةةراد كوسةةةيإ فةةةى الم ادلةةةة بتيرهةةةا مةةةن السةةةلع       

الل النقةود  كوسةيإ عةاا    والمدمال للقياا بدور النقود وهكذا حتى جة 

النقدود  للت ادا  ق لا جميع أفراد المجتمع.وتاورل أشةكاا النقةود مةن    

فةةةى شةةةكل سةةةلع مق ولةةةة تعةةةارف اإلنسةةةان علةةةى اسةةةتمدامها السدددلعية 

حيةةةم اكتشةةةف  النقدددود المعدنيدددةعمليةةةة الت ةةةادا.ثم الةةةى  ىكوسةةيإ فةةة 

المتعةةةةاملون أن المعادن)مةةةةةل الةةةةذهن والف ةةةةةعهى أف ةةةةل وسةةةةيإ  

ليةةة الت ةةادا بيةةنهم مةةن حيةةم كونهةةا أقةةو  علةةى ال قال كمةةا  إلجةةرال عم

النقدود   مكن تج  تها وتشكيلها بالحجم والشكل المالوبين. ثم جةالل  

صاالل نماية تحولأ  والتى ظهرل فى ال دا ة فى تورة   الورقية

فيمةةا بعةةد  لةةى سةةندال لحاملها وأتةة حأ تتةةداوا مةةن  ةةد  لةةى  ةةد دون  

النقدددود   ةةةد مةةةن التاةةةور ظهةةةرل   وكنتيجةةةة لمر.الحاجةةةة  لةةةى تظهي 

وتنقسةم   .لتنهى الصلة نها يا بةين النقبةبود والمعةادن النفيسةة    االئتمانية 

 ىهة  فالنقود القانونيةالنقود اال تمانية  لى نقود قانونية ونقود ا تمانية.

المعاتةرة. وسةميأ ابةالنقود القانونيةةا ألنهةا تسةتمد        النقود األساسية

األفةراد لهةا ق ةوالا عامةاا نظةراا  الحتكةار       قوتها من قوة القانون وق ةوا  

وتنقسم النقود القانونية  لى نقود ورقيةة  .حه  تدارها  ال نك المرك 

 ل اميةةةة ع ةةةارة عةةةن أوراق نقةةةد  صةةةدرها ال نةةةك المركةةة   ونقةةةود     

النقددود مسةةاعدة تةخةةذ عةةادة شةةكل مسةةكوكال معدنيةةة أو ورقيةةة .أمةةا     

الحسةةابال  ىغ المودعةةة فةةالم ةةال ى) نقةةود الودا ععوتتمةةةل فةةاالئتمانيددة

ال نوم وتكون قابلة للدفع عند الالن و مكن تحو لها مةن   ىالجار ة ف

العملدددددددة فةةةةةةةرد آلخةةةةةةةر بواسةةةةةةةاة الشةةةةةةةيكال. وأخيةةةةةةةرا ظهةةةةةةةرل   

)الرقميةةةع مةةةل ال تكةةو ن وهةةى ت ةةدو بعيةةدة عةةن العمةةال   االفتراضددية

الذه يةةة التةةى عةةادة مةةا تسةةتمدا علةةى سةة يل المقارنةةة لكةةن العمةةال         

وبةذلك نجةد أن   .ليس لها مظهر ماد  وال  قيمة جوهر ةة   االفتراضية

أنواع النقةود قةد تةدرجأ وتنوعةأ بتاةور الةنظم االقتصةاد ة ودرجةة         

نموهةةا  فةتةةة حأ النقةةةود مةةةن المتتيةةرال االقتصةةةاد ة المهمةةةة التةةةى   

أتةة حأ تةةؤثر وتتةةةثر بتيرهةةا مةةن المتتيةةرال األخةةر  التةةى تشةةمل     

   .االستةماراإلنتا  والعمالة والدخل واالستهام و

وقةد شةةكلأ النقةود االلكترونيةةة القيمةة النقد ةةة لعملةة  صةةدرها القاةةاع     

العةةةاا او المةةةا  بشةةةكل الكترونةةة  و جةةةر  تم  نهةةةا فةةة  جهةةةاز        

الكترونةةة    وتعةةةد احةةةد اهةةةم اشةةةكاا االدوال الماليةةةة الرقميةةةة التةةة      

تستايع انجاز كل او بعض وظا ف النقد والمعالجةة الكترونيةا ضةمن    

 االلكترونية.    أنظمة ال نوم

تاةةةةةةو ر العد ةةةةةةد مةةةةةةن أشةةةةةةكاا النقةةةةةةود   جةةةةةةر  حاليةةةةةةاا 

اإللكترونيةةةةة.من أهةةةةم هةةةةذا األشةةةةةكاا: نظةةةةم المد ونيةةةةة واال تمةةةةةان      

والنقةةود الرقميةةة الفعليةةة التةةى تحمةةل    االلكترونيةةة وال ااقةةال الذكيةةة  

  .الكةير من الصفال الممي ة لألمواا النقد ة

 ثانيا:تعريف النقود االلكترونية

النقةةود   1996سةةنة   Basil عةةرف مةةؤتمر بةةازا   فيمةةا 

ا تمانيةةة مم ونةةة  االلكترونيةةة بةنهةةا ا قيمةةة نقد ةةة فةة  شةةكل وحةةدال 

)نهةةى " بشةةكل الكترونيةةة او علةةى اداة الكترونيةةة  حوزهةةا المسةةتهلك 

 (2014, و سرال ألشمر&   الموسو

النقةةود االلكترونيةةة بةنهةةا ا   1998عرفةةأ المفوضةةية االوربيةةة عةةاا   

مم نة بار قة الكترونية على وسيلة الكترونية ك ااقة او  قيمة نقد ة

ذاكةةةةرة كم يوتر ومق ولةةةةة كوسةةةةيلة للةةةةدفع بواسةةةةاة متعهةةةةد ن غيةةةةر  

المؤسسةةةة التةةة  اتةةةدرتها  و ةةةتم وضةةةعها فةةةى متنةةةاوا المسةةةتمدمين 

احةداث   الستعمالها ك د ل عن العمال النقد ة والورقيةة وذلك بهةدف  

ال ان هةةةةذا  ." مةةةةة محةةةدد تحةةةو ال الكترونيةةةةة لمةةةدفوعال ذال قي  

التعر ف لةيس مانعةا تنقصةا الدقةة حيم انةا ال  سةت عد دخةوا وسةا ل         

 ع2010)التميمى  عال؛الدفع االلكترونية االخر 

 ىفقةةد عرفهةةا بةنهةةا ا ممةة ون الكترونةة ىامةا ال نةةك المركةة   االوربةة 

لقيمة نقد ة على وسيلة تقنية  ستمدا بصورة شا عة للقيةاا بمةدفوعال   

عند  ىغير من اتدرها دون الحاجة الى وجود حسا  بنكلمتعهد ن 

 الصةةةفقة وتسةةةتمدا كةةةةداة محمولةةةة مدفوعةةةة مقةةةدما       اجةةةرال
و عةد هةذا التعر ةف هةو االقةر  للصةوا         (2010التميمى,عالء؛)"

نظةةرا لدقتةةا وشةةمولا لصةةور النقةةود االلكترونيةةة واسةةت عادا للظةةواهر   

 . االخر  الت  ممكن ان تتشابا معها

 European Centralل نةةك المركةة   األوروبةة  ) كمةةا عرفهةةا ا 
Bank ع بةنهةةةا : اممةةة ن الكترونةةة  لقيمةةةة نقد ةةةة علةةةى وسةةةيلة تقنيةةةة

 ستمدا بصورة شا عة للقياا بمدفوعال لمتعهد ن غيةر مةن أتةدرها    

  دون الحاجة  لى وجود حسا  بنكة  عنةد  جةرال الصةفقة وتسةتمدا      

ر ةةف هةةو األقةةر    كةةةداة محمولةةة مدفوعةةة مقةةدماا  ا  و عةةد هةةذا التع   

للوتف الصحيم لماهية النقود اإللكترونية . و مكةن تعر فهةا بةنهةا :    

اقيمةةة نقد ةةة مم نةةة علةةى وسةةيلة الكترونيةةة مدفوعةةة مقةةدماا وغيةةر        

مرت اةةةة بحسةةةا  بنكةةة  وتحظةةةى بق ةةةوا واسةةةع مةةةن غيةةةر مةةةن قةةةاا     

 .بقتدارها   وتستعمل كةداة للدفع لتحقيه أغران ممتلفة

منهةا  عةدة  شةكاا    لنقةود االلكترونيةة  ل :اللكترونيةأنواع النقود ا ا:لثثا

 :لحصرعلى س يل المةاا ال ا

حيم  ةتم تمصةيص م ةالغ فةى حافظةة      :نقود المخزون االلكترونى -1

نقود اليكترونية  تم تم  نها على بااقة لهةا ذاكرة تصة م الغيةة بعةد     

 نفةةةاذ الم ةةةالغ المحملةةةة عليها وهنالةةةك حافظةةةة النقةةةود االفتراضةةةية  
monnaievirtuel Porte         حيةم ال  كةون الم لةغ الممصةص بهةا

ثابتةةا علةةى بااقةةة بل علةةى ذاكةةرة كم يةةوتر ال نةةك او الجهةةة التةةى تقةةدا  

خدمة الدفع االلكترونى. و قوا العميةل بالحصةوا علةى وحةدال النقةد      

االلكترونةةى مةةن ال نةةك بالكميةةة التةةى  رغ هةةا فةةى تةةورة وحةةدال نقةةد  

نقود التةى  متارهةا و تم الوفةال    تتيرة و الن وضعها فى محفظة ال

مةةةن المشةةةتر  الةةةى ال ةةةا ع مةةةن خةةةاا برنةةةامت خةةةا  بةةةقدارة الةةةدفع  

 االلكترونى  كون لد  الارفين.

وهةةى بااقةةال باسةةتيكية   : البطاقددات البالسددتيكية المم نطددة    -2

متناطيسةةية تصةةدرها ال نةةوم لعما هةةا للتعامةةل بهةةا بةةدال مةةن حمةةل         

 Card Master لماسةةتر كةةارلوا Visa النقود واشةةهرها الفيةة 
وتكةون هةذا ال ااقةال     American Express وامر كةان اكسة رس   

مدفوعةةةة القيمةةةة الماليةةةة سةةةلفا ومم نةةةة فيهةةةا و مكن اسةةةتمداا هةةةذا      

ال ااقةةةال للةةةدفع ع ةةةر االنترنةةةأ وغيرهةةةا مةةةن الشةةة كال كما  مكةةةن    

وعنةدما   Point of sale اسةتمدامها للةدفع فة  نقةا  ال يةع التقليد ةة      

لمسةةتمدا بعمليةةة شةةرال سةةوال أكةةان ذلةةك ع ةةر االنترنةةأ اا فةة    قةةوا ا

  .متجر تقليد   تم خصم قيمة المشتر ال

و الةةه عليهةةا النقةةود الرقميةةة او : النقدود االئتمانيددة االليكترونيددة  -3

وتعةةرف بةنهةةا تسةةجيل لقيمةةة العملةةة      cash.E الرم  ةةة او القيميةةة 

ال نك لحاملهةا تسةهيا   الموثقة والمقيدة ف  شكل الكترونى و منم فيها 

ا تمانيا حيةةةةةةةم  سةةةةةةةتايع اسةةةةةةةتعمالها للحصةةةةةةةوا علةةةةةةةى السةةةةةةةلع      

والمدمال و تولى ال نك السداد ثم  قوا الحامةل بسةداد مةا دفعةا ال نةك      

مع الفوا د خاا اجل متفةه عليةا وال تمةنم ال نةوم هةذا ال ااقةال  ال       
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بعد التةكد من مالة العميل او الحصوا منا على ضةمانال عينيةة او   

 شمصية وهى تمةل المفهوا الحقيقى للعملة االلكترونية.

هى بااقة ذكيةة  مكةن تة يتهةا علةى     النقود االلكترونية البرمجية : -4

الكم يةةوتر الشمةةبصى او تكةةبون قرتةةا مرنةةا  مكةةن ادخالةةا فةةى فتحةةة  

القر  المرن فى الكم يوتر الشمصى و ةتم نقةل القيمةة الماليةة )منةا      

خاا المحفظة االلكترونية.وجد ر بالةذكر   ع ر االنترنأ من)او اليا 

 CHIP ان ال ااقةةة الذكيةةة هةةى بااقةةة باسةةتيكية مةة ودة بشةةر حة    
حسابية وهى قةادرة علةى تمة  ن بيانةال تعةادا خمسةما ة ضةعف مةا         

 مكةةن ان تم نةةا ال ااقةةال ال اسةةتيكية الممتناةةة وبماف مةةا عليةةا    

جيةةال فقةةإ فقنةةا الحةةاا فةةى النقةةود االلكترونيةةة التةةى تعتمةةد علةةى ال رم

 مكةةن اسةةتمداا ال ااقةةال الذكيةةة للةةدفع ع ةةر االنترنةةأ وفةةى االسةةواق  

التقليد ةةةةةة كونها فا قةةةةةة القةةةةةدرة علةةةةةى تمةةةةة  ن ال يانةةةةةال الماتةةةةةة    

بعميلها فهى كم يوتر متنقل وتمةل حما ة ك يةرة ضةد الت و ةر وسةول     

االستمداا حيم تتم ألجه ة قرالة ال ااقال التةى توضةع فةى المواقةع     

 . ة التدقيه فى تفاتيل الحسابال المالية لصاح هاالتجار

الصةةةةك   :(Checks Electronic)ةالصددددكول االلكترونيدددد  -5

االلكترون  هو المكافئ االلكترونب  للصكوم الورقية  التقليد ةة التة    

اعتدنا التعامل بهةا  والصةك االلكترونة  هةو وثيقةة الكترونيةة موثقةبة        

 مةةل رقةم الصةك  واسةم الةدافع      ومؤمنبة تحتو  على ال يانةال اآلتيةة   

 رقم حسا  الدافع  واسم المصرف  اسم المستفيد القيمة الت  سةتدفع  

التوقيةةةةةةةةع   وحةةةةةةةةدة العملةةةةةةةةة المسةةةةةةةةتعملة  تةةةةةةةةار خ الصةةةةةةةةاحية    

 رسةةةةةةةةةلها مةةةةةةةةةبصدر الةةةةةةةةةبصك الةةةةةةةةةبى مسةةةةةةةةةتلم     .وااللكترونةةةةةةةةة 

الصك)حاملاعليعتمدا و قدمةا لل نةك الةذ   عمةل ع ةر االنترنةأ ليقوا       

ل قيمبة البصك المالية الى حسا  حامل الصك وبعةد  ال نك اوال بتحو 

ذلك  قةوا بقلتةال الصةك و عادتةا الكترونيةا الةى مسةتلم الصةك ليكةون          

دلةبيا علةةى انةا قةةد تةةم تةرف الصةةك فعةةا و مكةن لمسةةتلم الصةةك ان     

 تةكد الكترونيا قد تم بالفعل تحو ةل الم لةغ لحسةابا و تعهد فيهةا ال نةك      

عميل بشرو  معينةة حيم  قةوا ال نةك    بسداد الصكوم التى  حررها ال

بفةةبتم حةةبسا  وتحد ةةد التوقيةةع االلكترونةةى للعميةةل و مار كةةل مةةن     

الرتةيد مةن    الارفين بتمةاا اجةرال المعاملةبة المةبصرفية ا  خةبصم      

وبشةةكل عةةاا فةةقن اهةةم مةةا  ميةة     لحسةةا  ال ةةا ع  و ضةةافتاالمشةةتر  

 وموقعا الصك االلكترون  أنةا ال  شةتر  ان  كةون مكتوبةا بمةإ اليةد      

بواساة الشمص الذ   صدرا)الساحنعبالشةكل التقليةد  لكةى  كةون     

 قانونيا وتالحا لاستمداا .

مةةن التعر فةةال السةةابقة للنقةةود    رابعا:خصددائص النقددود االلكترونيددة:  

 اإللكترونية  مكننا ان نحدد أهم خصا صها أو م ا اها فيما  لى

شةةة كة ال  مكةةةن أن تسةةةتمدا  ال بوجةةةبود جهةةةباز حاسةةةن مةةةرت إ ب   .1

الكترونية خاتة أو عامة.وهذا الماتية تجعل النقةود االلكترونيةة ذ   

ال طةةةةابع دولى حيةةةةم أن فةةةةب ال الةةةةبش كال اإللكترونيةةةةة ال  تقيةةةةد  

 بالحدود الجترافية.  
تشةةمل وحةةدال نقد ةةة لهةةا قيمةةةة ماليةةة مةةةل ما ةةة د نةةار او الةةةف           .2

 دوالر.وبالتةةةالى ال تعت ةةةر بااقةةةال االتصةةةاا التلفونى)الشةةةحنع وال    

ال ااقةال التذا يةة)الكوبونالعمن النقةود االلكترونيةة حيةم ان القيمةةة      

المم نةةة علةةى االولةةى ع ةةارة عةةن وحةةدال اتصةةاا تليفونيةةة وليسةةأ     

قيمة نقد ة قادرة على شرال السةلع والمةدمال. وكةذلك االمةر بالنسة ة      

للقيمة المسجلة على الةانية هةى قيمةة عينيةة تعاةى حاملهةا الحةه فة         

  ية او اكةر.  شرال وج ة غذا
وجود وسيلة تم  ن الكترونية تعد هةذا الصةفة عنصةرا مهمةا فة        .3

حيةةم  ةةتم شةةحن القيمةةة النقد ةةة بار قةةة    تعر ةةف النقةةود االلكترونيةةة  

الكترونية على بااقةة باسةتيكية أو علةى القةر  الصةلن للكم يةوتر       

ة تميةة  النقةةود االلكترونيةةة عةةن    يتةةاالشمصةةى للمسةةتهلك وهذا الم 

نونيةةةةة وال ااقةةةةال اال تمانيةةةةة التةةةةى تعةةةةد وحةةةةدال نقد ةةةةة   النقةةةةود القا

مصةةكوكة او ما وعةةة وفى الواقةةع فقنةةا  ةةتم دفةةع ثمةةن هةةذا ال ااقةةال  

مس قا وشرا ها من المؤسسال التى اتدرتها ولهذا فقنا  اله عليهةا  

 .ع  ( Cards Prepaidال ااقال سابقة الدفع
يةةة عةةن  بحسةةا  بنكةةى وهةةذا مةةا  ميةة  النقةةود االلكترون    ال تددرتب  .4

وسا ل الدفع االلكترونية األخر  حيم ال  شةتر  االحتفةاد بةرتةدة    

فةةةى حسةةةابال ماليةةةة لةةةد  ال نوم كمةةةا فةةةى ال ااقةةةال اإللكترونيةةةةة        

المرت اة بحسابال بنكية للعمال لتمكنهم من القياا بدفع اثمان السةلع  

والمةةدمال التةةى  شةةترونها مقابةةل عمولةةة  ةةتم دفعهةةا لل نةةك مقةةدا هةةذا   

ن امةلة وسا ل الةدفع االلكترونةى بااقةال المصةم بااقال     المدمة.وم

ومةةن الواضةةم ان النقةةود االلكترونيةةة تتشةةابا مةةع الشةةيكال    اال تمةةان.

عةن اسةتحقاق حةر     التى هى ع ارة (Checks Travelers) السياحية

او عا م على بنك خا  او مؤسسةة ماليةة اخر  وغيةر مةرت إ بةة       

 حسا  خا .
فى التعامل بشةكل واسةع مةن االشةما       ق وا النقود االلكترونية .5

والمؤسسةةةةال فا  قتصةةةةر اسةةةةتعمالها علةةةةى مجموعةةةةة معينةةةةة مةةةةن    

 .أو نااق اقليمى محدد االفراد او مدة محددا من ال من 
تنوع مصةادر النقةود االلكترونيةة عةن النقةود التقليد ةة فقةد تكةون          .6

الجهة المصدرة حكومية أو عن طر ه مؤسسال أو شةركال خاتةة   

عنصةةر التنةةافس بشةةكل اك ةةر فةةى النقةةود االلكترونيةةة  امةةا    ممةةا  ةةدعم 

 النقود التقليد ة فتتمي  بوحدة المصدر وهو ال نك المرك   . 
وسةيلة دفةةع لتحقيةةه أغةران ممتلفةةة  جةةن ان تكةون هةةذا النقةةود     .7

و كدفع ال ةرا ن  أتالحة للوفال بالت امال كشرال السلع والمدمال 

 ..الخ.
ود اإللكترونيةةةة تسةةةتل ا نظامةةةا   ا النقةةةه ن اآلليةةةة التةةة  تسةةةتمدم   .8

مصةةةةرفيا خاتةةةةا ت ةةةةعا ال نةةةةوم سةةةةوال كانةةةةأ بنةةةةوم حقيقةةةةة أو       

تقوا على حما ة السر ة واألمن ألن ف ال االنترنةأ  قةوا   .افتراضية

علةةى وجةةود أرقةةاا متسلسةةلة ترمةة   لةةى القيمةةة النقد ةةة وهةةذا األرقةةاا     

تسةتمدا لمةرة واحةبدة كمةا رأ نةا بحيةم  قةوا المصةرف بتتييةر الةرقم           

المتسلسل عند انتقاا النقةود االلكترونيةة مةن شةمص آلخةبر وهةذا مةا        

 .  ستل ا نظاما مصرفيا خاتا

 المبحث الثانى :النقود األلكترونية والمعامالت المالية األلكترونية  

 اإللكترونيةة  التجةارة  :النقود األلكترونية والتجدارة األلكترونيدة  أوال:
E. Commerce   ال  ةا ع  رالوشة  بيةع  عةن  ع ةارة  ب سةاطة  هة 

 لتق   حيم اإلنترنأ ش كة استمداا خاا من والمعلومال والمدمال

 خةاا  مةن  الرقمة   العةالم  هةذا  ع ةر  والسماسةرة  والمشترون ال ا عون
 عليهةا  والتعةرف  والمةدمال  السةلع  عةرن  من أجةل  الممتلفة المواقع

والشةرال   ال يةع  عمليةال  علةى تفاتةيل   واالتفاق والتفاون والتواتل

 العربيةة لاتصةاالل   للشة كة  اإللكترونيةة  التجةارة  لجنةة  تعةرف  كمةا 
المعةامال   كةل  أو بعةض  تنفيةذ ( بةنهةا  اإللكترونيةة  التجةارة  المصةر ة 

 أو وأخةر   تجار ةة  جهةة  بةين  تةتم  التة   والمدمال السلع ف  التجار ة
 )واالتصةاالل  المعلومةال  تقنيةة  باستمداا وجهة تجار ة مستهلك بين

 .العالمية التجارة ق ل منظمة من كذلك المعتمد التعر ف وهو

 خةاا  مةن  الصةفقال  ثمةن  دفةع  أ  ةا  اإلنترنةأ  خةاا  مةن   ةتم  كمةا 
 وسةا ل  مةن  غيرهةا  أو اال تمةان  بااقال ع ر األمواا تحو ل عمليال

 التجةارة  وسةا ل  بةين  الجمةع  أ  ةا  كمةا  مكةن   اإللكترونة   الةدفع 
 مةن  بجة ل  القيةاا  خةاا  مةن  واحةد  نن فة   والتقليد ةة  اإللكترونيةة 

 والكميةة  السةعر  علةى  االتفةاق  مةةل  ىاإللكترونة  الوسةإ  ىف االجرالال

 ال  ةا ع  معا نةة  مةةل  الملموسة األنشاة خاا من ت قى ما واستكماا
  وجةد  ال أنةا  بمةا . و النقةد   الةدفع  أو الشةحن  مكةان  مةن  اسةتامها  أو

 للتجةارة  دوليةاا  عليةا  متفةه  تعر ةف  أنةا  علةى  عنةا  القوا  مكن تعر ف
 العد ةد   درا  فة   الشةةن  هةذا  فة   المعنيةون  اجتهةد  لكنو اإللكترونية 

 محةاولين  اإللكترونيةة   التجةارة  موضةوع  أدبيةال  حوا التعار ف من
 فة   المتعةاملين  خدمةة  علةى   قةوا  وعةاا  شةامل  تعر ةف   لةى  الوتةوا 

 :فالتعار  هذا ومن اإللكترونية  التجارة

 وسةرعة  والمةدمال  السلع  لى موجا األعماا ف  حد م منهتا  .1
 واسةترجاع  ال حةم  فة   االتصةاالل  شة كة  اسةتمداا  و ت ةمن  دال األ

 .والمنظمالقرارال األفراد  اتماذ دعم أجل من المعلومال
 الت ةادا  بةةدال  عرااإلس أجل من والمدمال وجيالالتكنو من م  ت .2

 وبةين  األعمةاا  مؤسسةة  داخةل  المعلومال لت ادا نليةو  جاد  التجار 
 عمليةال  أ  والعمةال   عمةاا األ مؤسسةال  وبين األعماا  مؤسسال

 .والشرال ال يع
 شةة كة بواسةةاة المنتجةةال وتوز ةةع وبيةةع  وتةةرو ت   نتةةا   .3

 اتصاالل
 ى لكترونةة ال يانةةال ت ةةادا نظةةاا باسةةتمداا ت ةةادا عمليةةال .4

Electronic Data Interchange اإللكترونةةة  ال ر ةةد  وأ 
 الوسةا إ  بواسةاة  األمةواا  وتحو ةل  والفةاكس  اإللكترونيةة  لشراوالن
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 الوسةا إ  كافةة  وكذلك Electronic Funds Transfer اإللكترونية
 .المشابهة اإللكترونية

 الوسةا إ  سلسةلة  ضةتإ   لةى  تهةدف  تكنولوجيةة  أساسةية  بنيةة  . .5
 .المناسن الوقأ ف  األعماا وأدال السوق لال ال استجابة

 وسةيلة  أو بار قةة  افةا طرأ  تعامةل  حيةم  األعمةاا  ت ادا من نوع .6
 ذلةك  فة   بمةا  أخةر   ماد ةة  لوسةا إ  استمدامهم عن عوضاا  لكترونية
 .الم اشر االتصاا

 شة كة  اسةتمداا  خةاا  مةن  التجةار   الت ةادا  أشةكاا  مةن  شةكل  .7
 ومؤسسةال  الة عض   بع ةها  مةع  األعمةاا  مؤسسال بين االتصاالل

 .العامة واإلدارة األعماا مؤسسال بين أو وزبا نها  األعماا
 مؤسسال بين فعالا إرواب إل جاد المعلومال تكنولوجيا استمداا .8

 .التجار ة العمليال ف  األعماا
 والمسةتهلكين   المنتجةين  بين ما شرال وال ال يع عمليال من نوع  .9
 اسةتمداا  خةاا  مةن  الة عض  وبع ةها  األعمةاا  مؤسسةال  بةين  أو

 .واالتصاالل المعلومال تكنولوجيا

 :مزايا التجارة اإللكترونية
 -e) لكترونيةةةةاألسةةةواق اإلحيةةةم تفةةةتم  :تدددوفير الوقددده والجهدددد 

market)      بشةةكل دا ةةم )طيلةةة اليةةوا ودون أ  عالةةةعوال  حتةةا 
العمال  للسفر أو االنتظار ف  طةابور لشةرال منةتت معةين  كمةا لةيس       

عليهم نقل هذا المنتت  لى ال يأ وال  تالن شرال أحد المنتجال أكةةر  

مةةةن النقةةةةر علةةةةى المنتت و دخةةةةاا بعةةةةض المعلومةةةةال عةةةةن ال ااقةةةةة  

 وجد باإلضافة  لى ال ااقال اال تمانيةة العد ةد مةن أنظمةة     اال تمانية و

   (E-money). الدفع الما مة مةل استمداا النقود اإللكترونية
تةةةوفر التجةةةارة اإللكترونيةةةة فرتةةةة را عةةةة ل  ةةةارة   :حريدددة االختيدددار

ممتلف أنواع المحةال علةى اإلنترنةأ   وباإلضةافة  لةى ذلةك  فهة         

ملة عن المنتجال  و ةتم كةل ذلةك بةدون     ت ود ال با ن بالمعلومال الكا

  .أ  ضتو  من ال اعة

بةسةةةعار غال ةةةا ت يةةةع  ت يةةةع السةةةلع   ىالشةةةركال التةةة ف:خفدددأل األسدددعار 

ممف ة مقارنة بالمتةاجر التقليد ةة وذلك ألن التسةوق علةى اإلنترنةأ      

التسةوق العاد  ممةا  صةن     ى وفر الكةير من التكةاليف التةى تنفةه  فة    

 .ف  مصلحة العمال
تةوفر اإلنترنةأ اتصةاالل تفاعليةة م اشةرة      حيدث  :المستخدمنيل رضا 

-e) ىالسةةوق اإللكترونةة ىللشةةركال الموجةةودة فةة  ممةةا  تةةيموسةةر عة 
market)  ممةةةا لتواتةةل سةةةر ع وفعاا  االسةةتفادة مةةةن هةةذا الميةةة ال 

  . عما هم رضا  وفر  ستحوذ على

 ثانيا:النقود األلكترونية والبنول األلكترونية

علةةةةى انهةةةةا اتلةةةةك ال نةةةةوم او  لكترونيددددة يمكددددر تعريددددف البنددددول اال 

المؤسسةال الماليةة التةة  تقةوا علةى الركةةا   االلكترونيةة والتاةةورال      

الحد ةةةة فةةى مجةةاا تكنولوجيةةا االتصةةاالل والمعلومةةال لتقةةد م كافةةة      

 .االمدمال المصرفية بةمان ماله

:ا  ةم كافةة العمليةال او    بةناكما يعرف العمل المصرفي االلكتروني 

ت   تم عقدها او تنفيذها او الترو ت لها بواسةاة الوسةا ل   النشاطال ال

االلكترونيةةةة ال ةةةو يةا مةةةةل الهةةةاتف او الحاسةةةو  وغيرهةةةا.و تمي   

العمل المصةرف  االلكترونة  بعةدة م ا ةا منهةا: عةدا الحاجةة للةذها          

الةى الفةةرع والحصةةوا علةةى المدمةةة فةة  أ  وقةةأ وبةسةةرع مةةا  مكةةن  

 وبةقل وقأ وجهد.
 

األلكترونيددة بخصددائص مددر أهمهددا )محمددود صدديام     وتتميددز البنددول  

 وعالء سعد,السنة  (

 اختفال الوثا ه الورقية للمعامال حيم تتم الكترونياا. .1
فتم المجاا لل نوم الصتيرة لتوسيع نشاطها عالميةاا باسةتمداا    .2

 ش كة االنترنأ.
القةةةدرة علةةةى ادارة العمليةةةال المصةةةرفية لل نةةةوم علةةةى شةةة كة  .3

 موقع جتراف . االنترنأ بكفالة من أ 
عةةدا امكانيةةةة تحد ةةد الهو ةةةة حيةةم ال  ةةةر  كةةاا مةةةن طرفةةة       .4

 التعامال االلكترونية للارف االخر.
امكانية تسليم بعض المنتجال الكترونياا مةل كشةوف الحسةا     .5

 والرتيد وغيرا.

سةةرعة تتييةةر القواعةةد الحاكمةةة وذلةةك لمواك ةةة التاةةور السةةر ع فةة    .6

 مجاا المعامال االلكترونية.
 -أهم الخدمات المصرفية المقدمة عبر االنترنه:ومر 

حيم  قوا المصرف بعرن وتسةو ه خدماتةا   خدمات معلوماتية: ع1

 ومنتجاتا المصرفية.
حيةةم  ناةةو  هةةذا النةةوع مةةن المةةدمال علةةى الخدددمات االتصددالية: ع2

مماطر اعلى من المدمال المعلوماتية حيم  سمم بنوع من االتصةاا  

 الداخلية للمصرف. المحدود بش كة وانظمة المعلومال
حيةةم  سةةمم لعميةةل المصةةرف تنفيةةذ المدمةةة    الخدددمات التنفيةيددة:  ع3

 المصرفية ع ر االنترنأ وه  اكةر المدمال خاورة.
 المبحث الثالث:الطبيعة والقانونية للنقود االلكترونية

تمتلةةف االوراق النقد ةةة  أوال:التكيددف القانونيددة للنقددود األلكترونيددة:   

تمةل قيمة معينةة و ةتم التعامةل بهةا فهةى      لتى عن بقية أنواع األوراق ا

تمتلةةةف عةةةن األوراق التجار ةةةة واألوراق الماليةةةة ولعل جةةةوهر هةةةذا 

االختاف هو اتدار هذا العملة بقانون وط عها بشكلية معينة تصدر 

عن ال نك المرك   وهو ما  جعلها مل مة الق وا لد  الفرد بحيم ال 

تاف  ةيةر تسةالال حةوا     ستايع احد رف ها فى التعامل. ن هذا االخ

ط يعة القيمة المالية المم نة الكترونيا ذلك انهةا قةد تصةدر مةن ال نةك      

المرك   وقد تصدر من مؤسسال مالية اخر  وهو ما  جعةل عةدها   

لةةذا اثةةارل .نقةةودا  لةة ا االفةةراد بق ولهةةا فةةى التعامةةل امةةرا محةةل نظةةر   

بةةين فقهةةال   الا يعةةة القانونيةةة للنقةةود االلكترونيةةة جةةدال ك يةةرا  فيمةةا       

القةةانون على الةةرغم مةةن اتفاقهةةا علةةى اهميةةة هةةذا النقةةود فةةى التجةةارة   

االلكترونية.وقةد وانحصةر وجةا المةاف فةى انةا هةل مةن الممكةن ان          

تؤد  النقود االلكترونية نفس الوظا ف التى تؤد هةا النقةود الحقيقيةة ؟    

وهل هةى نةوع جد ةد مةن النقةود اا انهةا واحةدة مةن النقةود الورقيةة او           

 الفتراضية ؟ ا

اتفةةةةه فقهةةةةال القةةةةانون فةةةةى الةةةةرأ  علةةةةى ان الوحةةةةدال       

االلكترونيةةةة التةةةى تسةةةتمدا فةةةى الوفةةةال باإللت امةةةال ع ةةةر االنترنةةةأ   

تتةةوافر فيهةةا خصةةا ص النقةةود وتقةةوا بوظا فهةةا ولكنهم اختلفةةوا فةةى        

مكانةةة هةةذا النقةةود بالمقارنةةة بنةةوعى النقةةود االخةةر  النقةةود الورقيةةة      

ن مةنهم فةى هةذا المقةاا ان النقةود االلكترونيةة        فير  جان واالفتراضية

ليسةةأ سةةو  نقةةود افتراضةةية او مكتوبةةة فهةةى ال تكةةون فةةى تةةورة       

ماد ة و نما فى تورة ارقاا تقيةد فةى جانةن المةد ن للحسةا  بالنسة ة       

للمستهلك الذ   سدد بها وتقيد فى جانةن الةدا ن بالنسة ة للتةاجر الةذ       

مالكا وسيلة وفال حقيقيةة ت ةر     ق ل السداد بها وبذلك  كون المستهلك

ذمتةةا و سةةدد بهةةا د ونةةا بعملةةة الكترونيةةة بةةدال مةةن الورق.وقةةد ذهةةن    

الجانن األخر الى أن النقود االلكترونيةة نةوع جد ةد مةن النقةود  تمتةع       

بمصوتية تجاا النقود الورقيةة ذلك أن التةاجر بعةد أن  حصةل علةى      

مةةةةةةن  النقةةةةةود االلكترونيةةةةةة مةةةةةةن المسةةةةةتهلك عنةةةةةد سةةةةةةدادا  الةةةةةن     

المصةةةةةةدر)ال نكع أن  حولهةةةةةةا لةةةةةةا  مةةةةةةا نقةةةةةةودا ورقيةةةةةةة أو نقةةةةةةودا    

مكتوبة وكذلك فقن وتةوا هةذا الوحةدال الةى التةاجر ال  عت ةر دا نةا        

للمصدر بقيمتها وليس من حقا ماال ة االخيةر بالسةداد ولكن لةا فقةإ     

ان  الن تحو لها الى أمةواا عاد ةة.و مكن الميةل نحةو مةا ذهةن  ليةا        

ن أن حسا  النقةود االلكترونيةة ال  عةد ممةةا     أتحا  الرأ  األوا م

أل  ا ةداع لعملةة جد ةدة لةةد  ال نةوم و نمةا مجةةرد نقةود عاد ةة  تةةولى        

ال بون ادارتها من حسابا اآللى بوساطة نظاا النقةود االلكترونية لةذا   

فا وجود لنقود جد ةدة ولكةن االخيةرة تتمية  ب ليةة جد ةدة فةى تحر ةك         

جهةاز كم يةوتر الةى جهةاز نخةر )نهةى       األمواا عن بعد وتحو لها من 

 (2014, و سرال ألشمر&   الموسو
 المبحث الرابع : مخاطر النقود األلكترونية.

 عد ال عد األمنى أحةد   حيمأوال:المخاطر األمنية للنقود اإللكترونية: 

أهةةةم الموضةةةوعال التةةةى تقلةةةه المتعةةةاملين فةةةى القاةةةاع المصةةةرفى       

حد  الظواهر التى  مكن أن ت  ةد  والنقد .وتمةل النقود اإللكترونية  

من حجم المماطر األمنية. وعلى الرغم من قابلية جميع وسا ل الدفع 

اإللكترونيةةة إلحةةداث ممةةاطر أمنيةةة  ال أن النقةةود اإللكترونيةةة تتمتةةع     

بقدرة أك ر على خله تلك المماطر والتى من أمةلتها تعوبة التحقةه  

.والجةةد ر بالةةذكر أن مةن تةةحتها وعدا االعتةراف بهةةا أو عةدا ق ولها   

الممةةاطر األمنيةةة ال تتعلةةه بالمسةةتهلك فقإ و نمةةا قةةد تمتةةد أ  ةةا  لةةى   

التةةاجر و لةةى مصةةدر هةةذا النقود.فقةةد تتعةةرن ال ااقةةال اإللكترونيةةة   

المملوكةةةة للمسةةةتهلك أو للتةةةاجر للسةةةرقة أو للت  يةةةف و ةةةتم معاملتهةةةا   
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عةةن باعت ارهةةا نقةةودا  لكترونيةةة أتةةلية.وقد  حةةدث أن  ةةتم الت و ةةر      

طر ه تعد ل ال يانال المم ونةة علةى ال ااقةال اإللكترونيةة أو علةى      

ال رمجيةةةال أو علةةةى القةةةر  الصةةةلن للكم يةةةوتر الشمصةةةى.كما قةةةد 

 حدث المرق األمنى  ما كنتيجة لعمةل  جرامةى عمةد  مةةل الت و ةر      

والت  يف و ما كنتيجة لعمل غير عمد  مةةل محةو أو تمر ةن موقةع     

إلخةةاا بتصةةميمال األنظمةةة اإللكترونيةةة مةةن مواقةةع اإلنترنأ و مةةا ا

والقرتةةنة اإللكترونيةةة.فمن شةةةن كةةل هةةذا التصةةرفال والتهد ةةةدال       

 السابقة أن تؤد   لى نثار قانونية وأمنية ومالية خايرة.

وانااقةةا ممةةا سةة ه فقنا مةةن المهةةم بمكةةان أن تتةكةةد الجهةةة المصةةدرة  

سةةوال بالنسةة ة للنقةةود اإللكترونيةةة مةةن تةةوافر كافةةة ال ةةمانال األمنيةةة  

للمسةةةةتهلك أو بالنسةةةة ة للتةةةةاجر وسةةةةوال أكةةةةان ذلةةةةك متعلقةةةةا بةةةةالنقود   

اإللكترونيةةة التةةى تةخةةذ شةةكل ال ااقةةال ال اسةةتيكية أو تلةةك التةةى  ةةتم    

التعامةةل بهةةا ع ةةر اإلنترنةةأ)النقود الشةة كيةع.ومن الجةةد ر بالةةذكر أنةةا  

مةةةةن الصةةةةعن أن  تةةةةوافر األمةةةةان المالةةةةه فةةةةى المةةةةدمال ال نكيةةةةة     

نية ومع هذا فمن ال رور  أن  تناسن مسةتو  األمةان مةع    اإللكترو

الترن المالةو  تحقيقةا.وعلى هةذا فةقن الترتي ةال األمنيةة المتعلقةة        

بالنقود اإللكترونية البد وأن ترمى بصفة ر يسة  لى تحقيه مجموعة 

من األهداف من بينها ضرورة قصر الدخوا  لى النظةاا اإللكترونةى   

ألفةةةراد المسةةةموح لهةةةم فقإ والتةكةةةد مةةةن    للنقةةةود اإللكترونيةةةة علةةةى ا  

شمصةةةية جميةةةع األطةةةراف المعنيةةةة وذلةةةك ل ةةةمان مشةةةروعية كافةةةة 

 الصفقال الم رمة ع ر ش كة اإلنترنأ.

الةةى جانةةن الممةةاطر   .:ثانيا:المخدداطر القانونيددة للنقددود اإللكترونيددة   

األمنية فمن المتوقع أ  ا أن تةير النقود اإللكترونية بعةض الممةاطر   

تن ع هةةةذا الممةةةاطر أساسةةةا مةةةن خةةةاا انتهةةةام القةةةوانين     القانونيةةةة.و

واللةوا م مةةل جةرا م غسةيل األمواا و فشةال أسةرار العميةل وانتهةام         

السر ة.من ناحية أخر   فقن المماطر القانونية قد تتولد أ  اا عنةدما  

تقةةةةنن حقةةةةوق والت امةةةةال األطةةةةراف الممتلفةةةةة المتعاملةةةةة بةةةةالنقود       

حيةةةةم أن العاقةةةةال التعاقد ةةةةة    اإللكترونيةةةةة بار قةةةةة غيةةةةر دقيقةةةةة.   

والقانونيةةة التةةى تنشةةة بةةين المسةةتهلكين وتجةةار التج  ةةة والمصةةدر ن     

والمشتلين هةى عاقةال متشةع ة ومعقةدة.ومن المسةا ل المهمةة أ  ةا        

والتى تتعله بالممةاطر القانونيةة هةى مةد  وضةوح وشةفافية الحقةوق        

وااللت امةةةال الماتةةةة بكةةةل طرف.فعلةةةى سةةة يل المةاا سةةةوف تةةةةار   

مسةةةلة المسةةؤولية القانونيةةة لألطةةراف الممتلفةةة فةةى حةةاالل الت  يةةف    

والت و ر واالحتياا والتش. وأخيرا  فقن موضةوع حما ةة المسةتهلك    

 عةةةد مةةةن أهةةةم الممةةةاطر القانونيةةةة التةةةى  مكةةةن أن تفرزهةةةا النقةةةود         

اإللكترونية.من المتوقع أ  ا أن  صةاحن انتشةار النقةود اإللكترونيةة     

تهةر  ال ةر  ى حيةم سةيكون مةن الصةعن علةى        ت ا دا فى جرا م ال

الجهال الحكومية المكلفةة بتحصةيل ال ةرا ن القيةاا بةربإ ال ةر  ة       

على تلك الصفقال التى تتم بواساة النقود اإللكترونية نظرا ألن تلك 

 الصفقال تتم خفية ع ر ش كة اإلنترنأ.

 ن  : )الخصوصددددية(  ثالثا:مخدددداطر النقددددود اإللكترونيددددة والسددددرية   

سة الصحيحة للتعامل بالنقود اإللكترونيةة تقت ةى القةدرة علةى     الممار

التةكد من أن الصفقال المت ادلة والتةى ت ةرا بواسةاة اسةتمداا النقةود      

اإللكترونية تتم فقإ بين األطراف المعنية وأن عمليةة الت ةادا تنصةن    

على تلك السةلع والمةدمال المصةرح بهةا فقةإ. ومةع ذلةك   قةى هنةام          

تهلكين وذلةةةك مةةةن جةةةرال  مكانيةةةة اسةةةتمداا    تمةةةوف مةةةن ق ةةةل المسةةة  

المعلومال وال يانال المتعلقةة بةقبراا الصةفقال دون تةرخيص أو  ذن     

مس ه.وسةةوف تت ةةاعف هةةذا الممةةاوف مةةع االزد ةةاد الماةةرد فةةى        

اسةةةةتمداا النقةةةةود اإللكترونيةةةةة فةةةة   بةةةةراا الصةةةةفقال التجار ة.و عةةةةد  

طةةةراف المحافظةةةة علةةةى سةةةر ة ال يانةةةال الماليةةةة الماتةةةة بجميةةةع األ 

المتعةةاملين بةةالنقود اإللكترونيةةة مةةن أهةةم الق ةةا ا الشةةا كة المصةةاح ة    

للنمو المت ا ةد واالنتشةار الك يةر المتوقةع للنقةود اإللكترونيةة.فكما هةو        

الحاا بالنس ة للمحافظة على سةر ة الحسةابال ال نكيةة للعمةال والتةى      

 حةةةرا بمقت ةةةاها اطةةةاع أ  شةةةمص غير العميةةةل نفسةةةا على أحةةةد   

ال ال نكية فقنةةةا مةةةن ال ةةةرور  أ  ةةةا أن تمةةةنم األطةةةراف    الحسةةةاب

الممتلفةةة المسةةتمدمة للنقةةود اإللكترونيةةة ال ةةمانال الكافيةةة التةةى تحةةد 

من اطاع أ  طرف نخر غير معنى بالصفقة الم رمة علةى ال يانةال   

الماليةةة المت ادلةةة ع ةةر شةة كة االتصةةاا.كما  جةةن الحفةةاد علةةى سةةر ة   

النقةود اإللكترونيةة مةن تعةد  اآلخةر ن      التعامال التى ت را بواسةاة  

سوال كانوا أفرادا عاد ين أو جهال حكومية. وفى تلةك الحالةة سةوف    

ت رز مشكلة خايرة أال وهى التنةاقض بةين ضةرورة المحافظةة علةى      

سةةر ة المعةةامال مةةن جهةةة باعت ارهةةا حقةةا مةةن حقةةوق األفراد وحةةه  

الجر مةة.فعلى   الدولة فى استمداا كافة الوسا ل المتاحة للق ةال علةى  

س يل المةاا قد  تعةين علةى الدولةة مراق ةة شة كال االتصةاا الممتلفةة        

بهةةةةدف الحيلولةةةةة دون وقةةةةوع جر مةةةةة غسةةةةيل األمةةةةواا أو التهةةةةر   

ال ةةةر  ى ع ةةةر اسةةةتمداا النقةةةود اإللكترونيةةةة.وبالتالى سةةةيكون مةةةن    

الصةةعن فةةى مةةةل هةةذا الحةةاالل الموالمةةة بةةين المحافظةةة علةةى سةةر ة  

األفراد مةن جهةة وضةرورة مواجهةة الجر مةة       وخصوتية معامال

 من جهة أخر .

علةةى الةةرغم ممةةا  ف:رابعا:مخدداطر االعتددداء علددى النقددود االلكترونيددة   

تقدما النقود االلكترونيةة مةن تيسةير للتجةارة ع ةر االنترنةأ فةقن هةذا         

التقنية ليسأ خالية من المماطر الن حا   هذا النقود ليس بمةمن من 

مسةةم ذاكةةرة جهازا وهنةةا سةةوف  فقةةد كةةل      ترتةةن عليةةا  ىحةةادث فنةة 

فلةس مةن   أن  خةر   ألكترونيةة ومن جهةة   بحافظا نقودا اإل ىنقودا الت

لكترونيةةةة فةةةقن العميةةةل  تعةةةرن لماةةةر عةةةدا  تةةةدر هةةةذا النقةةةود اإلأ

لم  سةتعملها بعةد كما قةد  تعةرن التةاجر       ىاسترداد قيمة الوحدال الت

وهنام عدة تةور  لمار عدا استيفال الوحدال التى حولها لا العميل.

لاعتةةةدال و سةةةالة اسةةةتعماا وسةةةا ل الةةةدفع االلكترون  وتتعةةةدد هةةةذا    

الصور وتتتير بتتير اسالين االمان المت عةة فة  هةذا المجةاا   ولعةل      

 ابرز هذا الصور :

وتتحقةه   إساءة استعمال النقود االلكترونية مر قبل حامل البطاقة .1

بنةةال علةةى   هةةذا الصةةورة بعةةدة اشةةكاا منهةةا الحصةةوا علةةى ال ااقةةة     

مستندال م ورة أو استعمالها رغم انتهال مدة تةاحيتها او  لتالهةا   

من ق ل ال نك المصةدر لها.كمةا تتحقةه اسةالة االسةتعماا بتجةاوز حةد        

السةةةحن بةةةالتواطؤ مةةةع الموظةةةف او التةةةاجر او التحا ةةةل علةةةى نقةةةا     

ال يةةع أو باسةةتمداا خةةدمال نقةةا  ال يةةع االلكترونيةةة التةةى  قةةدا فيهةةا        

بااقتا ال اسةتيكية مةن اجةل دفةع الت اماتةا فةى ا ةداع شةيكال         العميل 

بدون رتيد بحيم ت اف قيمة الشيك الى قيمة الحسا  االتةل  ثم  

 لجةةةة العميةةةل لتحصةةةيل قيمةةةة هةةةذا الشةةةيكال بواسةةةاة نقاةةةة ال يةةةع        

  .االلكترونية ق ل تماا المقاتة بين ال نوم بع ها  ال عض 
 قصةد بةالتير   ر قبدل ال يدر:  إساءة استعمال النقود االلكترونية مد  .2

الشةةمص االجن ةةى عةةن اسةةتمداا النقةةد االلكترونةة  وال  نصةةرف  ليةةا  

ش ل من نثار التصةرف أ  ال  صة م دا نةا وال مةد نا   وتتحقةه هةذا       

الصورة ف  حالةة سةرقة او ضةياع ال ااقةة او الةرقم السةر  المةا         

 بها و قوا التير بت و ر بااقال الدفع او السحن عن طر ه بااقةال 

ا تمةةان مسةةروقة واسةةت داا مةةا بهةةا مةةن بيانةةال  وقةةد  ةةتم التواطةةؤ مةةع   

تاحن ال ااقة حيم  تركهةا للتيةر السةتعمالها فة  السةحن وت و ةر       

توقيعا ثم  قوا بةاالعتران علةى عمليةال السةحن و اعةن بةالت و ر       

كمةا  .على توقيعا حتى ال  مصم الم لغ المسحو  من حسابا المةا  

ضةةر علةةى معلومةةال الحسةةا  بار قةةة   ةةتم الحصةةوا فةة  الوقةةأ الحا

اكةةةر تعقيةةدا تةةدعى االستنسةةا  و تالةةن االستنسةةا  ط اعةةة الشةةر إ     

المتناطيسةة  وتم  نةةا فةة  الكم يةةوتر وبعةةد ذلةةك ط اعةةة المعلومةةال     

بحةةروف نةةافرة علةةى بااقةةة مةة ورة او مفقةةودة او مسةةروقة  وبهةةذا      

الار قةةةة  ةةةتم الحصةةةوا علةةةى المعلومةةةال االتةةةلية بمةةةا فةةة  ذلةةةك        

مال االمنية وهكذا  تم استنسا  الشةر إ المتناطيسة  االتةل     المعلو

وبعةد ذلةك  جةن ط اعةة المعلومةةال الماتةة بالحسةا  علةى ال ااقةةة        

  .الم ورة او االتلية المفقودة او المسروقة 
 ن  إساءة استعمال النقود االلكترونية عر طريق شدبكة االنترنده   .3

وال تعلةه ذلةك بتقةد م    قياا ال نوم بالعمليال المصرفية االلكترونيةة سة  

خةةةدماتها ع ةةةر شةةة كة االنترنةةةأ او قيامهةةةا بقتةةةدار نقةةةود الكترونيةةةة  

 صاح ها مماطر متعددة وتتم هةذا الصةورة مةن خةاا التاعةن بهةا       

مةةن ق ةةل مةةوظف  ال نةةك المصةةدر لهةةا او عةةن طر ةةه التجةةار او عةةن     

طر ه ش كة االنترنأ كت و ر ارقاا ال ااقال أو خله مواقع وهميةة  

 . ا المعةةامال الماليةةة الماتةةة بةةالموقع الحقيقةة   وغيرهةا السةتق ا 
لةةذلك  جةةن أن  ةةتم اللجةةول الةةى وسةةا ل أمةةان فنيةةة لتةةوفير الةقةةة بةةين      

المتعةةاملين وضةةمان فعاليةةة تلةةك الوسةةيلة فةة  الةةدفع لتيسةةير وازدهةةار   

وتتةةةولى الجهةةةةة التةةة  تقةةةدا خدمةةةة الةةةةدفع      .التجةةةارة االلكترونيةةةة   

 ةةتم تحد ةةد الةةدا ن والمةةد ن اطةةراف    االلكترونةة  هةةذا المهمةةة  حيةةم   

العملية الت  تتم بار قة مشفرة من خةاا برنةامت معةد لهةذا التةرن      

بحيم ال  ظهر الرقم ال نك  على الش كة و تم عمةل ارشةيف    سةهل    
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السحن عليها بهذا الار قة  وهةذا مةا    الرجوع اليا   للم الغ الت   تم 

 .منة اله عليا نظاا المعامال االلكترونية اآل
علددددددى المعددددددامالت  اإللكترونيددددددةالمبحددددددث الخددددددام :أثر النقددددددود  

 .فقهية اقتصادية المالية:دراسة تحليلية

 أوال:أثر النقود اإللكترونية على الشكل القانونى للنقود.

 ىالنقةةود االلكترونيةةة مرحلةةة جد ةةدة مةةن مراحةةل التعامةةل اإلنسةةان  تعةةد

ا علةةى السةةلع  وسةةيلة للحصةةو كبةةدأ باسةةتمداا المقا  ةةة    الةةذ ىالمةةال

والمدمال ثم ما ل م أن تحوا اإلنسان  لى اسةبتمداا الةذهن والف ةة    

بوتفهما مقياسةا لقيمةة األشةيال ق ةل أن تصةدر المسةكوكال المعدنيةة        

تاةورل   ىمةلأ المرحلة األولةى مةن مراحةل ظهةور العملةة التة       ىالت

هةةذ ا التاةةور  و ع ةةر لتصةة م أوراقةةا نقد ةةة ما وعةةة بشةةكلية معينةةة .    

أن النقد بصورة معينة ليس لبا قيمبة  ىهوعن حقيقة مهمة  ىالتار م

 فيها.وتمةةةلحةةد ذاتةةا بةةل هةةو رمةة  لقيمةةة معينةةة  تعامةةل األفةةراد      ىفةة

العملةةة رمةة ا  لقيمةةة محةةددة  كةةون القةةانون هةةو الفيصةةل فةة  تحد ةةدها   

فيمكن أن  كبون هذا الرمة  مسةكوكة معدنيةة و مكةن أن  كةون ورقةة       

مكةبن أن  كةبون مجموعةة مةن ال يانةال      نقد ة تا ع بشكل معةين كمةا    

أن تكون هذا النقود شيئا ممتلفةا عةن   هذا  ىال  عنا.والمم نة الكتروني

ل واحةةد هةةو القيمةةة   ىرمةةب  لشةة  ىالنقةةود الورقيةةة أو المعدنيةةة بةةل هةةب   

منهةا سةوف  كةون م ر ةا       فقن قياا المد ن بالوفةال بةة   ىالمالية وبالتال

 ىقابل لكن التعامل بالنقد االلكترونة لذمتا ولبن  عد هنا الوفال وفالا بم

ال نةوم   ىتمفة  تتعامبل بةبا  ذ  ىللمصارف الت ىتنظيم قانون  حتا   لى

االلكترونية مشاكل الدفع والوفال بااللت امال ومشاكل تقةد م المدمةبة   

وما تةيرا من مسةؤوليال تتالةن جاه  ةة تتفةبه مةبع مماطرهةا)نهى       

 . (2014, و سرال ألشمر&   الموسو

 ىاألوراق النقد ةةة عةةن بقيةةة أنةةواع األوراق التةة    تلةةفوتم 

تمتلةةةف عةةةن األوراق التجار ةةةة واألوراق    ىفهةةةب تمةةةةل قيمةةةة معينة 

ولعةل جةوهر هةذا االخةةتاف هةو  تةدار هةبذا العملةبة بقةةانون        .الماليةة 

وهةةو مةةا  جعلهةةا   وط عهةةا بشةةكلية معينةةة تصةةدر عةةن ال نةةك المركةة  

 ىيع أحةةةد رف ةةةها فةةة  مل مةةةة الق ةةةوا لةةةبد  الفةةةبرد بحيةةةم ال  سةةةتا    

هةةةذا االخةةةتاف تسةةةالال حةةةوا ط يعةةةة القيمةةةة الماليةةةة   .و ةير التعامةةةل

 وقةةد تصةةدر  قةةد تصةةدر مةةن ال نةةك المركةة  حيةةم المم نةة الكترونيا 

من مؤسسال مالية أخر  وهةو مةا  جعةل عةدها نقةبودا  لةب ا األفةراد        

 ىهةةذا المشةةكلة فةةتةةم عةةا  وقةد  ر.التعامةةل أمةةرا محةةل نظ ىبق ولهةا فةة 

عةةن طر ةةه منةةبع  تةةبدار    ىاالتحةةاد األوربةة  ىل المتحةةدة وفةة الوال ةةا

 ال مةن المؤسسةال    ىوسا ل الدفع االلكترونة   النقود االلكترونية أو أ

الماليةةةة اال تمانيةةةةة أو تحةةةةأ  شةةةةرافها وهةةةةو تقييةةةةد إلتةةةةدار العملةةةةة  

ذلك أن  تةدار العملةة    غير أن هذا الحل ليس حا سةليما .االلكترونية

 جةةن أن تنفةةرد الدولةةة    ىسة االقتصةةاد ة التةة  ةةبرت إ م اشةةبرة بالةةبسيا 

بتقر ر ةةةا وهةةةو مةةةا ال  مكةةةن مةةةع وجةةةود جهةةةال أخةةةبر  إلتةةةبدار      

باإلضةافة  لةى ذلةك فةقن العملةة االلكترونيةة تسةتمدا كمةا رأ نةا          .النقود

الحةةةةةةدود ع ةةةةةةر شةةةةةة كة الكترونيةةةةةةة وهةةةةةةو مةةةةةةبا  جعلهةةةةةةا تتجةةةةةةاوز  

ذا كانةةأ للسةةيادة الوطنيةةة فةةق  ىتحةةدد الناةةاق المكةةان  ىوالت الجترافيةةة

 ىالنقبود االلكترونيبة  تتجاوز الحدود الجترافية وتتسم بالاةابع الةدول  

 ىوجةود تنظةيم قةانون   .ونقترح تشكل خارا على السيادة الوطنيةة  ىفه

لمسةلة  تدار العملة االلكترونيبة ألن هذا العملة كما تقةدا مةن    ىدول

ال  مكن حصر التعامةل داخةبل    ىتعر فها وخصا صها ذال طابع دول

واألهميةةة المت ا ةةدة لألسةةواق  ىحةةدود دولةةة معينةةة. ن النقةةد االلكترونةة

تحةةدث مشةةكال عد ةةدة أمةةاا سةةيارة الحكومةةة       الرقميةةة  مكةةن أن 

االقتصةةاد ين كما تجعةةل   المرك  ةةة علةةى االقتصةةاد وسةةلوم الفةةاعلين  

الحةةةةةةدود المحياةةةةةةة باألسةةةةةةواق القوميةةةةةةة والةةةةةةدوا القوميةةةةةةة أكةةةةةةةر 

 اواقعة  ىالحقيقة  ىم فيا النقد االلكترونة عالم  ص  ىفف .لاختراق قابلية

اقتصةاد السةوق    ىللحكومةة فة   ىتحد د الدور األساسة  سوف  عاد ا ومي

الحةدود الجترافيةا. ن هةذا       ضةرورة  مةد النظر فةى  الحر كما سيعاد 

 .الق ا ا الداخلية والدولية بين ااالشكاليال تعكس انقااعا تقليد 

فصةل   ا  نمةا هةو  الرقميةة أو التحةوا  ليهة    و مكن القةوا أن  

 ىالةدول  ىللنقود واألمواا عن مراسيها الجترافية كما أن النظاا المةال 

 ىمةةن مئةةال اآلالف مةةن شاشةةال الحواسةةين المنتشةةرة فةة   تةةةلف  الةةذ

دوليةة ولةن تكةون هةذا السةوق       أرجال العةالم هو أوا سةوق الكترونيةة   

الممارسةةةة الصةةةحيحة للتعامةةةل بةةةالنقود اإللكترونيةةةة ف. نخةةةر األسةةةواق

ت را بواساة اسةتمداا   ىالتةكد من أن الصفقال المت ادلة والت ى تقت

النقود اإللكترونية تتم فقةإ بةين األطةراف المعنيةة وأن عمليةة الت ةادا       

تنصن على تلك السلع والمدمال المصرح بها فقةإ. ومةع ذلةك   قةى     

هنام تمةوف مةن ق ةل المسةتهلكين وذلةك مةن جةرال  مكانيةة اسةتمداا          

ال المتعلقةة بةقبراا الصةفقال دون تةرخيص أو  ذن     المعلومال وال يان

 ىمس ه.وسةةوف تت ةةاعف هةةذا الممةةاوف مةةع االزد ةةاد الماةةرد فةة       

ن كما أ بةةةراا الصةةةفقال التجار ةةةة.  ىاسةةةتمداا النقةةةود اإللكترونيةةةة فةةة 

المحافظةةةة علةةةى سةةةر ة ال يانةةةال الماليةةةة الماتةةةة بجميةةةع األطةةةراف  

 ا ا الشا كة المصةاح ة  المتعاملين بالنقود اإللكترونية تعد من أهم الق

.فكمةا هةو    للنمو المت ا د واالنتشار الك ير المتوقةع للنقةود اإللكترونيةة   

 ىالحاا بالنس ة للمحافظة على سةر ة الحسةابال ال نكيةة للعمةال والتة     

على أحةةةد  غير العميةةةل نفسةةةا شةةةمص   حةةةرا بمقت ةةةاها اطةةةاع أ 

راف أ  ةةاا أن تمةةنم األطةة     الحسةةابال ال نكيةةة  فقنةةا مةةن ال ةةرور    

تحةةد  ىالممتلفةةة المسةةتمدمة للنقةةود اإللكترونيةةة ال ةةمانال الكافيةةة التةة

طرف نخر غير معنى بالصفقة الم رمة علةى ال يانةال     من اطاع أ

ت ةرا   ىالمالية المت ادلةة ع ةر شة كة االتصةاا. ن سةر ة التعةامال التة       

اآلخةر ن    بواساة النقود اإللكترونية  جن المحافظة عليها مةن تعةد  

تلةك الحالةة سةوف     ىانوا أفراداا عاد ين أو جهال حكومية. وفسوال ك

التنةاقض بةين ضةرورة المحافظةة علةى       ىت رز مشكلة خايرة أال وه

سةةر ة المعةةامال مةةن جهةةة باعت ارهةةا حقةةا مةةن حقةةوق األفراد وحةةه  

استمداا كافة الوسا ل المتاحةة للق ةال علةى الجر مةة.على      ىالدولة ف

دولةة مراق ةة شة كال االتصةاا الممتلفةة      س يل المةاا قد  تعةين علةى ال  

بهةةةةدف الحيلولةةةةة دون وقةةةةوع جر مةةةةة غسةةةةيل األمةةةةواا أو التهةةةةر   

وفى مةةةل هةةذا الحةةاالل  ع ةةر اسةةتمداا النقةةود اإللكترونيةةة.  ىال ةةر  

سيكون من الصعن الموالمة بين المحافظة على سةر ة وخصوتةية   

معةةامال األفةةراد مةةن جهةةة وضةةرورة مواجهةةة الجر مةةة مةةن جهةةة       

 لةةةةى النقةةةةود  والعشةةةةر ن  نظةةةةر  . ن بةةةةدا ال القةةةةرن الحةةةةادأخةةةةر 

االلكترونيةةةة وال ااقةةةال الذكيةةةة والنقةةةود الرقميةةةة علةةةى أنهةةةا عةةةالم        

و سةةةةةةرال  &   االلكترونيةةةةةةة المتنافسةةةةةةة)نهى الموسةةةةةةو   العمةةةةةةال

  .(2014, ألشمر

 أثر النقود الرقمية على السياسة النقدية للبنك المركزى

ال ال نةةوم يةةحتياطالكترونيةةة جعةةل اال النقددود  مكةةن القةةوا أن ظهةةور 

سعر  عادة المصم لةن  كةون    أن التجار ة ت داد وبالتالى  مكن القوا

حجةةةم اال تمان وذلةةةك ألن  ق ةةةاا  علدددى السةةةيارة فدددي ك يةةةر تدددأثير لةةةا

سةيقل   ى المركز البنك من  عادة خصم األوراق التجار ة على ال نوم

وانمفةةةةةةةةةةان حاجتهةةةةةةةةةةا  النقديددددددددددة بسةةةةةةةةةة ن ز ةةةةةةةةةةادة سةةةةةةةةةةيولتها 

سةعر   ىفد  فمهما كانأ التتيةرال    لمنحها هذا السيولة المركزي كلل ن

حجةم اال تمةان ألنةا ال  وجةد طلةن       علدى   عةادة المصةم فقنةا لةن  ةؤثر     

.و مكن تحليةل أثةر النقةود اإللكترونيةة     إلعادة خصم األوراق التجار ة

 على أدوال السياسة النقد ة كما بلى:

 ن :لمفتوحددددددةالسددددددوق ا علددددددى االلكترونيددددددة النقددددددود تددددددأثيرأوال:

أن  القانونيةةة  مكةةن النقددود  االلكترونيةةة وحلولهةةا محةةل  النقددود تاةةور

ى أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها البندك فدى االقتصداد    ف  ؤثر

 ةةال السةةوق المفتوحةةة باعت ارهةةا  حةةةد      وخاصددة تددعثر علددى عمددل    

  قةةةةرار ى فدددد ى المركددددز  البنددددك   سةةةةتمدمهاى األدوال المهمةةةةة التةةةة

 ن :الناحيدة األولدى  :مدر  الما مة وذلك مةن نةاحيتين   ديةالنق السياسة 

االلكترونية بصورة شا عة سوف  دفعهم  النقود قياا األفراد باستمداا

وسةةوف  تةةدر جيا  لةةى االسةةتتنال عةةن االحتفةةاد بنقةةود قانونيةةة سا ل     

هةةذا قيةةاا ال نةةوم التجار ةةة بةةرد مةةا    ةةد عةةن حاجتهةةا         علددى  ترتةةن

لد ةا  ال أن    النقةد  ىدة نس ة االحتيةاط بهدف ز ا ى البنك المركز  لى

 علددى ىالمركدز   البنددك  قةدرة  تحةةد مةن  سةوف  ىز ةادة حجةم االحتيةةاط  

القيةةاا ب يةةع األوراق الماليةةة المتصةةا  جةة ل مةةن السةةيولة الموجةةودة  

 ىوفةة.مةنم اال تمةان   علدى  مقةدرتها  علددى  التةةثير  ىلةد  ال نةوم وبالتةال   

لماليةة مةن األفةراد بهةدف     بشرال األوراق ا حالة قياا ال نوم المرك  ة

  فةةقن األفةةراد سةةوف  سةةتمدمون نقةةودهم االلكترونيةةة  بسةةإ اال تمةةان
 ال أن عةةةةةةةةةدا وجةةةةةةةةةود ارت ةةةةةةةةةا     شةةةةةةةةةرال تلةةةةةةةةةك األوراق  ىفددددددددد

أرتدة لهم لد  ال نوم التجار ة فقن   االلكترونية وبين أ النقود بين

اال تمانيةة   السياسدة  علدى  تدأثير   من شةن هذا العملية أال  كون لهةا أ 

عمليةال السةوق    علدى  االلكترونيةة  النقدود  فتةثير ك ال نوم ومع هذالتل



ع91-83)   تفحة1  عدد 4  مجلد 2017أكتوبر   6جلة العلمية لجامعة الم, سلو  ابوضيف   

 

90 
 

مةةد   علددى سةةوف تتوقةةف بصةةورة ر يسةةية ىالمركددز المفتوحةةة لل نةةك

االلكترونيةةةةة فكلمةةةةا كةةةةان التعامةةةةل بةةةةالنقود  النقددددود شةةةةيوع اسةةةةتمداا

فعاليةةة سياسةةة   علددى االلكترونيةةة هامشةةيا كلمةةا كةةان تةثيرهةةا ضةةعيفا     

وعلةةى العكةةس مةةن  ىالمركددز البنددك  بهةةا قةةوا  ىالسةةوق المفتوحةةة التةة

قةد  كةون    االلكترونية ك د ل للنقةود القانونيةة   النقود  فقن استمداا ذلك

سةوق   ىفد   با عةا  مشةتر ا أو  ىالمركدز  البندك  تةدخل  على ك ير تأثير لا

األوراق المالية وكةةذلك فةةقن هةةذا اآلثةةار قةةد تمتةةد  لةةى مسةةتو  سةةعر      

هذا السةوق حيم   ىفى المركز نكالب لنشا  الفا دة المتوقع تتيرا ت عا

 لةةةى ز ةةةادة نسةةة ة     أن قيامةةةا بشةةةرال األوراق الماليةةةة سةةةوف  ةةةؤد    

 لةى انمفةان سةعر      ممةا  ةؤد   النقدود     ةد عةرن   ىالسيولة وبالتال

ى لألسددواق المركددز البنددك دخةةوا فةةى حالةةة  الفا ةةدة و حةةدث العكةةس  

ى فدد  التوسةةع  ن:مددر الناحيددة الثانيددة و.ألوراق الماليةةةلةة الماليددة بائعددا

االلكترونيةةةة سةةةيقلص مي انيةةةة ال نةةةوم المرك  ةةةة   النقدددود  اسةةةتعماا 

بشكل ظاهر وعنةد مسةتو  معةين قةد  قيةد هةذا التقلةيص قةدرة ال نةوم          

.وهنةةام مةةن  ةةر     جةةرال عمليةةال السةةوق المفتوحةةة  علددى المرك  ةةة

سياسةة السةةوق المفتوحةة ولكةةن     علددى االلكترونيةةة سةتؤثر  النقدود  بةةن 

ون بةةةن اسةتمداا عمليةةال السةةوق المفتوحةةة  بار قةة   جابيةةة حيم  ةةر 

الكترونيةةةا ع ةةةر الش كة سةةةيكون أكةةةةر سةةةرعة وكفةةةالة مةةةن الوسةةةيلة    

التقليد ةةةة.حيم تصةةةل لقاعةةةدة أوسةةةع مةةةن العمةةةال داخليةةةا وخارجيةةةا     

أن  عةةود بصةةورة أسةةرع. ولكةةن مةةا       مكةةن للتةةوازن النقةةد  ىوبالتةةال

ليةةة بدرجةةة  جةدر اإلشةةارة  ليةةا أن تلةك الوسةةيلة سةةتكون محةدودة الفعا   

 .الدوا النامية الفتقارها لمعظم متال اتها ىف ك يرة

االحتيدددددددددداطي  علددددددددددى االلكترونيددددددددددة النقددددددددددود تددددددددددأثيرثانيةةةةةةةةةةا: 

ال نوم التجار ة االحتفاد بنس ة معينة مةن حجةم    على  جن القانونى:

 كاحتيةةةاط  نقةةةد   المركدددزي  البندددك  الودا ةةةع المتةةةوفرة لةةةد ها لةةةد    

ن  ذ  مكةةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةةةكل رتةةةةةةةةةةةةةيد دا ةةةةةةةةةةةةةن   علدددددددددددددى قةةةةةةةةةةةةةانون 

مةةةةنم  علددددى قةةةةدرة ال نةةةةوم التجار ةةةةة  فددددي الةةةةتحكم المركددددزي لل نةةةةك

وذلةك  –االحتيةاط  القةانون   –اال تمان عن طر ه استعماا هذا األداة 

حجددددددددم االحتيدددددددداطى المحددددددددتف  بدددددددد      علددددددددىبتتييةةةةةةةةر نسةةةةةةةة تها  

االلكترونيةةةةة  النقددددود  ن التحةةةةوا السةةةةتمداا:المركددددزى البنددددك لدددددى

يةاطى القةانونى وذلةك    القانونيةة سةيرفع مةن مسةتو  االحت     النقود محل

 ألن ز ادة الودا ع تؤد   لى ز ادة االحتياطى.  

ال  منةةةع اإلسةةةاا مةةةن   ثالثدددا:التكيف الشدددرعى للنقدددود اإللكترونيدددة:   

التجةارة طالمةا  ةتم التعاقةد فةى  طةار القواعةد         االستفادة باإلنترنةأ فةى  

بالمعامال المالية وتتمةل هةذا   الشرعية العامة خاتة ما  تعله منها

 : عد فى التالىالقوا

:فةا  جةوز التعامةل    المعاملة ومندع الضدرر   تحقيق المنفعة لطرفى .1

للمعةةامال  فيمةةا ال  حقةةه منفعةةة أ  ال  جةةوز شةةرعا أن  كةةون محةةاا 

 و قصةةةد بةةةذلك النهةةةى    أو غيرهةةةا سةةةوال فةةةى التجةةةارة اإللكترونيةةةة   

كةل معاملةة  حصةل فيهةا ضةرر علةى أحةد المتعةاملين          واالمتنةاع عةن  

المعةامال الربو ةة أو  قةع فيهةا ضةرر علةى        تت عةن مةل ال رر النا

تناةةو  علةةى  ضةةرار بالعقيةةدة أو قةةيم  المجتمةةع مةةةل المعةةامال التةةى

األخاقيةةةة وبيةةةع  المجتمةةع وأمنةةةا وتماسةةكا كةةةاألفاا والصةةةور غيةةر   

الممةةةةةةدرال بةنواعهةةةةةةا والكتةةةةةةن اإلباحيةةةةةةة التةةةةةةى تمةةةةةةس العقيةةةةةةدة   

تسةليم   نترنةأ و ةتم  اإلسامية ولألسف فقن هذا المواد متاحة علةى اإل 

 .بع ها  لكترونيا
بمعنى تةوفر القصةد واالختيةار واإلرادة الكاملةة لارفةى      :التراضى .2

للقيةةاا بالمعاملةةة و مكن القةةوا أنةةا فةةى     المعاملةةة علةةى قةةدا المسةةاواة  

التراضةةى حيةةم ال  وجةةد أ  سةةلاة   التجةةارة اإللكترونيةةة  تحقةةه هةةذا 

 . المعاملة  تج ر أ  من طرفى التعامل على  جرال
بمعنةةى أن  :تددوافر المعلومددات الشددفافية ومنددع ال ددرر أو الجهالددة  .3

محةةل المعاملةةة لكةةا الاةةرفين لكةةى   تتةةوافر المعلومةةال الصةةادقة عةةن 

تةاا ب ثارهةا ونتا جهةا وال      تمذ قرارا بالقياا بالمعاملة وهو على علةم 

أ  معلومةةةال عةةةن   بقخفةةةال قةةةوا أ  مةةةن الاةةةرفين وخاتةةةة ال ةةةا ع   

قوا  ن التجارة اإللكترونية توفر المعلومةال  الارف اآلخر.و مكن ال

السلعة والةمن غير أن مسةلة الصدق فى هذا المعلومةال   الكاملة عن

مةةن احتمةةاا بةةم معلومةةال غيةةر       تتعةةرن لةةا التجةةارة اإللكترونيةةة   

 لكترونيةا   تادقة من جانن التجةار أو العمال كمةا أن عةرن السةلع    

جودهةا فةى شةكل مةاد      على شاشة الكم يوتر أقل فى المعلومية من و

محسوس ولكن  مفف من ذلك أنا فةى حالةة اكتشةاف ا  ممالفةة فةى      

تةةم بةةةا علةةى اإلنترنةةأ  قةةوا المسةةتمدا   مواتةةفال السةةلعة ماد ةةا عمةةا

وال  تعةاملون مةع مةن     ب م ذلك على اإلنترنأ  فيتعرف عليا الجميع

  قدا المعلومال الم للة 
  قةةد  قةةع علةةى أحةةد الةةذ منددع الظلددمو العدالددة بددير طرفددى المعاملددة .4

المتعاقد ن بعدا حصولا علةى حقةا مةع الوفةال بالت اماتةا أو حصةولا       

فةةى تةةوازن   .ويتمثددل كلددك ممةةا تعاقةةد عليةةا تةةفة أو كميةةة    علةةى أقةةل 

المنفعةةة والعا ةةد مةةن المعاملةةة لكةةل مةةن ال ةةا ع والمشةةتر  وهو أمةةر       

فةةى التجةةارة اإللكترونيةةة التةةى  تمةذ كةةل طةةرف قةةرارا بحر ةةة    تحقةه 

 ونادرا مةا    كافئ بين المنفعة والعا د ما  حقه مصلحتا بشكلتامة وب

فهةةو كمةةا  حةةدث فةةى   حةدث ذلةةك فةةى التجةةارة اإللكترونيةةة و ن حةدث  

التجةةةةارة العاد ةةةةة غير أن األمةةةةر الجةةةةد ر بالةةةةذكر هنةةةةا أنةةةةا توجةةةةد     

بالتجارة اإللكترونية تتمةل فةى حةه الرجةوع  علةى ال ةا ع فةى        مشكلة

  جن العمل على حل هذا المشكلة.حالة تسلم الحه ناقصا ولذا 
النقةةود اإللكترونيةةة  ممةةا سةة ه  مكننةةا القةةوا أن :والتوصددياتالخاتمددة 

تةةوفر العد ةةد مةةن الم ا ةةا لألفةةراد وتفةةتم مجةةاال السةةتةمارال جد ةةدة        

 ىمتعددة وعلى النقيض تماما فةنها ت  د من تفاقم المماطر ف وفرتا

اةو ر اللةوا م وقواعةد    ال نوم التقليد ة ولتجاوز تلك المماطر  جةن ت 

التنظةةةيم واإلشةةةراف علةةةى المعةةةامال اإللكترونيةةةة لةةةيس فقةةةإ علةةةى    

للتقليةةةل مةةةن تلةةةك   ىالمسةةةتو  المحلةةةى و نمةةةا علةةةى المسةةةتو  الةةةدول   

 ى وعلى مسةةةتو  ال نةةةوم المرك  ةةةة فيجةةةن علةةةى واضةةةع   رالممةةةاط

تتةةةثر  ىتلةةك األدوال التةة ىالسياسةةال الماليةةة والنقد ةةة  عةةادة النظةةر فةة

إللكترونية لتمفيف مةن حةدة الممةاطر الناجمةة عةن تلةك       بالمعامال ا

  العمليال.

وفى ضول الدراسة الفقهية ألثةر النقةود اإللكترونيةة علةى      

المعةةةامال الماليةةةة  مكةةةن القةةةوا أنةةةا  ذا كانةةةأ توجةةةد ممالفةةةال فةةةى  

التجارة اإللكترونية ل عض القواعد الشرعية فهى ال تمتص بعمليةال  

و نما  مكن أن تحدث هذا الممارسال فى التجارة اإللكترونية خاتة 

التجةةةةارة العاد ةةةةة بصةةةةفة عامةةةةة والتى  مكةةةةن العمةةةةل علةةةةى تافيهةةةةا  

باألسةةةالين الفنيةةةة والقانونية.وتوتةةةى الدراسةةةة بةةة عض التوتةةةيال     

للوفةةةال بمتال ةةةال الصةةةيرفة االلكترونيةةةة أهمهةةةا التوسةةةع فةةةى ال نةةةى     

مةةةن اجةةةل التحتيةةةة والتقنيةةةة لل نةةةوم االلكترونيةةةة.مع ضةةةرورة العمةةةل 

تاةةو ر الةةوعى المصةةرفى لةةد  العمةةال ع ةةر وسةةا ل التعةةرف علةةى     

القنةةوال االلكترونيةةة مةةن جهةةة ونشةةر الةقافةةة الصةةيرفية االلكترونيةةة     

وتةةوفير ادواتهةةا مةةن جهةةة اخر .كمةةا  جةةن قيةةاا ال نةةوم المرك  ةةة        

بمراجعةةةة التشةةةر عال والقةةةوانين النافةةةذة بتنظةةةيم اسةةةتمداا الصةةةيرفة   

خ ةةةةوع المؤسسةةةةال المصةةةةدرة للنقةةةةود   االلكترونيةةةةة مع ضةةةةرورة

االلكترونيةةةةةةةةةةةةةةةةة للشةةةةةةةةةةةةةةةةراف والرقابةةةةةةةةةةةةةةةةة الدقيقةةةةةةةةةةةةةةةةة أما  ذا  

النقةةةود االلكترونيةةةة ففى هةةةذا  عمليةةةة  تةةدار  المركةةة   ال نةةةك تةةولى 

الحالة لن  كون هنام  شراف من جهة أخر   ال أن الصعوبة تت ا ةد  

 لى جهةة مصةرفية أخةر . كةذلك      حينما  عهد بةمر  تدار هذا النقود

التشةر ع المتعلةه    الدراسة ب رورة توافر ضوابإ أمنية على توتى

بةةالنقود االلكترونيةةة ليعةةالت المشةةكال الماليةةة المتوقةةع حةةدوثها مةةةل     

غسةةيل األمةةواا أو المسةةا ل األمنية ولهةةذا فةةقن االهتمةةاا ال  جةةن أن      

الجهةة المصةدرة للنقةود االلكترونيةة و نما  جةن أن       علةى   نصن فقإ

االلكترونيةةة المقةةرر  النقةةود  أنةةواع  علةةى   ةةا ركةة  هةةذا التشةةر ع أ 

 تةةدارها مع ضةةرورة  لتةة اا الجهةةة المصةةدرة للنقةةود االلكترونيةةة       

كمةا تةةم ت يانةا سةةابقا فقن    بتقةد م تقةار ر  حصةةا ية نقد ةة بصةةفة دور ةة    

مةةةةن خةةةةاا  النقد ةةةةة السياسةةةةة علةةةةى االلكترونيةةةةة قةةةةد تةةةةؤثر  النقةةةةود

المؤسسةال المصةدرة   النقةود مةع ضةرورة  لة اا      عرن على تةثيرها

لنقود بق وا تحو لها  لى نقود عاد ة وذلك عند سةعر التعةادا أو   تلك ال

تتييرها.كمةا  مكةن    النقةود  هةذا  أ  وقةأ  الةن فيةا حامةل     فةى  التكافؤ

االلكترونيةةةةةة باالحتفةةةةةاد باحتيةةةةةاطى    النقةةةةةود   لةةةةة اا مصةةةةةدر  

المركةة    ال نةك  المركة   وتقةةع هةذا المهمةةة علةى عةةاته     ال نةةك لةد  

كةةذلك ضةةرورة .ومةةن شةةةنا المحافظةةة علةةى اسةةتقرار األسةةعار  وذلةةك 

وجةةود تنسةةيه وتعةةاون تشةةر عى دولةةى فنظةةرا لل عةةد الةةدولى للنقةةود         

لةن  كةون فعةا     النقةود  االلكترونية فقن التنظيم القةانونى الةوطنى لهةذا   
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مةةا لةةم  سةةتكمل بتنظةةيم وتنسةةيه وتعةةاون دولةةى من خةةاا اتفاقيةةال         

 .يال مواطنى كل دولةجماعية وثنا ية  وضم فيها مسؤول
   

 :الهوامش والمراجع
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