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لاث الخجازة الالىتروهُت   حشَس

            

 الوحدة التاسعة

الطبيعة القانونية ملحفظة النقود الالكترونية   

 

 ثمهيد:

أثازث الؼبُلت اللاهىهُت للىلىد الالىتروهُت حدال واطلا بين الفلهاء، فلد اجفم حاهب مً الفله كلى أن الىخداث 

الالىتروهُت التي حظخخدم في الىفاء كبر الاهترهذ جخىافس فيها خصابص الىلىد وجلىم بىؿابفها، وزأي هرا الجاهب أن جلً 

دًً للحظاب باليظبت للمظتهلً الري ٌظدد بها، وفي 
َ
د في الجاهب اإلا ُّ الىلىد هلىد افتراطُت أو مىخىبت بصىزة أزكام جل

 بل الظداد بها.الجاهب الدابً باليظبت للخاحس الري ك

أما الجاهب الفلهي آلاخس، فلد ذهب إلى أن الىلىد الالىتروهُت هي هلىد مً هىق حدًد، جخمخم بخصىصُت ججاه الىلىد 

لّد دابىا إلاصدز الىلىد الخللُدًت، وبالخالي ال  ٌُ الخللُدًت، ذلً أن الخاحس الري ًلبل الىفاء باطخخدام جلً الىلىد ال 

ل الىخداث الالىتروهُت التي خصل كليها م مُىه اإلاظتهلً ٌظخؼُم مؼالبخه بالىفاء ، وإهما ٌظخؼُم أن ًؼلب مىه جدٍى

 إلى هلىد جللُدًت، ألامس الري ًمّيز جلً الىلىد كً الىلىد الخللُدًت كلى السغم مً أنها جلىم بالدوز الىؿُفي هفظه.

دفـت الىلىد الالىتروهُت، ًبرا ذمت اإلاشتري أ، أهه وبىاء كلى ذلً فلد اخخلف الفلهاء فُما إذا وان الىفاء باطخخدام م

ال ًبرا ذمخه، خُث ذهب بلظهم إلى أن اهخلاٌ الىخداث الالىتروهُت مً مدفـت اللمُل إلى خظاب الخاحس، ال ٌلد 

إهما وفاء وال ًبرا ذمت اللمُل ججاه الخاحس، وذلً ألن اهخلاٌ الىخداث الالىتروهُت ال ًيىن بهدف الدظدًد النهاةي، و 

لها إلى هلىد جللُدًت.  بهدف جدٍى

بِىما ذهب بلظهم آلاخس إلى أن اهخلاٌ الىخداث الالىتروهُت مبرا لرمت اللمُل ججاه الخاحس، ػاإلاا أ، الخاحس كد كبل 

م مدفـت الىلىد الالىتروهُت بمىحب الاجفاق بِىه وبين اللمُل اإلاشتري، فُيىن الىفاء باطخخدام  الىفاء كً ػٍس

دًً.املحفـت و 
َ
 فاء خلُلُا مبربا لرمت اإلا

جلترب املحافف الالىتروهُت مً بؼاكاث الابخمان باكخبازها وطُلت مً وطابل الىفاء والابخمان الالىترووي، فيل منها 

ًلىم كلى كالكاث مخلددة ألاػساف، فاملحفـت الالىتروهُت جفترض وحىد ثالثت أػساف كم مصدز املحفـت واللمُل 

 والخاحس، 
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حافف وهى ما 
َ
ًىؼبم كلى البؼاكت الابخماهُت، ومم ذلً ًـّل الابخمان هى اللىصس السبِس ي اإلاميز بُنهما، ذلً أن امل

الالىتروهُت جلخض ي دابما وحىد زصُد هلدي لللمُل في خظابه لدي اإلاصسف هملابل للىخداث التي جخّصن في املحفـت، 

صدزة للبؼاكت.بِىما جلىم البؼاكاث الابخماهُت بصفت أطاطُت كلى الاب
ُ
 خمان أو الاكخماد اإلامىىح للحامل مً الجهت اإلا

صدز أو 
ُ
وبالخالي ًمىً اللٌى إن الخلامل بمدفـت الىلىد الالىتروهُت ال ًدخاج إلى وحىد خظاي لللمُل لدي اإلاصسف اإلا

شحنها بالىخداث الالىتروهُت دون أن ًيىن لدًه خظاب لدي  أي مصسف آخس، فُمىً لللمُل أن ٌشتري املحفـت َو

صدز.
ُ
 اإلاصسف اإلا

هما أن البؼاكت الرهُت اإلاسجبؼت باملحفـت لِظذ مجسد وطُلت للىصٌى إلى خظاب اللمُل لللُام بملامالجه اإلاالُت، 

هما هى الحاٌ في بؼاكاث الابخمان، فهي حشيل بلد شحنها بالىخداث الالىتروهُت كُمت هلدًت براتها، ًمىً اطخخدامها 

 شس.في الىفاء بشيل مبا

طىلسض مً خالٌ هره املحاطسة الؼبُلت اللاهىهُت لللالكاث اللابمت بين مخخلف أػساف مدفـت الىلىد الالىتروهُت 

للخىصل إلى اللىاكد اللاهىهُت الىاؿمت لخلً اللالكاث، خُث ولالج أوال الؼبُلُت اللاهىهُت لللالكت بين اإلاصدز 

لللالكت بين اللمُل والدابً، وهبدث ثالثا في الؼبُلت اللاهىهُت لللالكت بين واللمُل، بِىما هبين ثاهُا الؼبُلت اللاهىهُت 

صدز والدابً.
ُ
 اإلا

صِدر والعميل
ُ
 أوال: الطبيعة القانونية للعالقة بين امل

صدز كد ًيىن مؤطظت مً مؤطظاث الابخمان أو أًت مؤطظت أخسي تهخم بئصداز الىلىد 
ُ
ىا فُما طبم أن اإلا ِّ ب

جخظم جلً اإلاؤطظاث إلى ؤلاشساف والسكابت مً كبل الظلؼاث اإلاالُت املخخصت. وطيبين الؼبُلت الالىتروهُت، خُث 

صدز واللمُل ججاه آلاخس.
ُ
صدز واللمُل، ومً ثم هبدث في التزام ول مً اإلا

ُ
 اللاهىهُت بين اإلا

كلى الىدٌلت، خُث ًىدق اججه حاهب مً الفله إلى كّد اللالكت بين ُمصدز مدفـت الىلىد الالىتروهُت واللُل كابمت 

صدز الري ًلتزم بسد الىدٌلت وفلا لالجفاق بِىه وبين اللمُل. ووفلا لهرا 
ُ
اللمُل مبلغا ملُىا مً الىلىد لدي اإلاصسف اإلا

الاججاه فئن اللمُل كىدما ًىدق مبلغا ملُىا مً الىلىد اإلاادًت التي ٌظدبدٌ بها وخداث الالىتروهُت مخّصهت في مدفـت 

صدز، وكىدما ٌظخخدم اللمُل املحفـت الىلىد الال
ُ
ىتروهُت، ًيىن كد اطترد الىدٌلت التي أودكها لدي اإلاصسف اإلا

وىطُلت وفاء، فئهه ًىفم مً الىخداث الالىتروهُت املخصهت بما ٌلادٌ اإلابلغ الىلدي اإلاؼلىب طداده. أما باليظبت 

ت أخسي أو أهه ًؼلب اطترداها مً للىخداث الالىتروهُت اإلاخبلُت فُمىىه الاخخفاؾ بها لِظخخدمها  في كملُت ججاٍز

صدز هلُمت هلدًت مادًت.
ُ
 اإلا
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بالسغم مً وحىد حشابه في اللالكت بين ُمصدز مدفـت الىلىد الالىتروهُت واللمُل واللالكت بين اإلاىِدق واإلاىَدق لدًه في 

صد
ُ
د للاء ذلً الحصٌى كلى املحفـت كلد الىدٌلت، إال أن اللمُل الري ًلدم مبلغا ملُىا مً الىلىد إلى اإلا ز إهما ًٍس

ل الىلىد التي كّدمها إلى وخداث إلىتروهُت مخّصهت في املحفـت الطخخدامها وىطُلت للىفاء، وال ًلصد مً جلدًمه  وجدٍى

صدز الطترداده كىد الحاحت.
ُ
 هرا اإلابلغ إًداكه لدي اإلاصسف اإلا

سف اإلاىَدق لدًه، بِىما ال هجد ذلً باليظبت ملحفـت الىلىد هما أن الىدٌلت جسجبؽ بىحىد خظاب للمىِدق لدي اإلاص

صدز، وكد ال ًيىن له خظاب.
ُ
 الالىتروهُت، فلد ًيىن لللمُل خظاب لدي اإلاصسف اإلا

صدز مبيُت كلى كلد البُم، فاللمُل ًدل مدل اإلاشتري، 
ُ
واججه حاهب آخس مً الفله إلى كّد اللالكت بين اللمُل واإلا

صدز ملابل مبلغ ملين مً الىلىد ٌظاوي كُمت اإلابُم اإلاخمثل  فِشتري مدفـت الىلىد
ُ
الالىتروهُت مً اإلاصسف اإلا

 بالىخداث الالىتروهُت املخصهت في املحفـت.

إال أن مظمىن اللالكت بين الباةم واإلاشتري في كلد البُم، والري ًلىم كلى هلل ملىُت اإلابُم مً الباةم إٌ اإلاشتري 

صدز واللمُل، ذلً أن لُخمىً مً اطخلماله واطخغ
ُ
الله والخصسف به هما ٌشاء، ًخخلف كً ػبُلت اللالكت بين اإلا

اللمُل الري ًدفم مبلغا مً الىلىد ملابل كدد مً الىخداث الالىتروهُت ًمىىه أن ٌظترد اإلابلغ الري دفله ملابل 

صدز ما جبلى لدًه مً وخداث،
ُ
إطافت إلى ذلً فئهه ًمىً  الىخداث الالىتروهُت، هما ًمىىه أن ًسد للمصسف اإلا

لللمُل أن ًجدد حلبئت املحفـت فُما لى هفرث منها الىخداث، وهرا ًخلازض مم ملخظُاث كلد البُم الري جيخهي فُه 

لىم الباةم  اللالكت بين الباةم واإلاشتري بمجسد كُام ول منهما بالتزامه ججاه آلاخس، أي كىدما ًدفم اإلاشتري الثمً، ٍو

 م إلى اإلاشتري.بىلل ملىُت اإلابُ

لخبر مدفـت الىلىد الالىتروهُت وطُلت دفم حدًدة  صدز، َو
ُ
ؤهد بلع الفله كلى خصىصُت اللالكت بين اللمُل واإلا ٍو

يخج كً هرا الخفسد جفسد وخصىصُت في جىُُف اللالكاث اللاهىهُت الىاشئت  لها اطخلاللها كما ٌشابهها مً وطابل، ٍو

 كنها.

لىد الالىتروهُت حشيل وطُلت دفم خدًثت اللهد، جدىاطب مم الىاكم الجدًد الري فسطه وبرلً هصل إلى أن مدفـت الى

الخؼىز الخىىىلىجي والخلني اإلالحىؾ، فهي جخخلف في طماتها وآلُتها كً وطابل الدفم الخللُدًت، ألامس الري ًجلل مً 

 الظسوزي صُاغت كىاكد خاصت هاؿمت لللالكاث املخخلفت الىاشئت كنها.
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صدر ثجاه العميلالتزاما -1
ُ
 ت امل

ل أطاض كمل املحفـت، ًخجظد في 
ّ
صدز ملحفـت الىلىد الالىتروهُت، والري ٌشي

ُ
إن الالتزام السبِس ي للمصسف اإلا

ل الىخداث الالىتروهُت املخّصهت في املحفـت إلى كُمت هلدًت مادًت وذلً كىد الؼلب، طىاء وان الؼلب مً كبل  جدٍى

ل جلً الىخداث الالىتروهُت إذا جم إبالغه بظسكت الخاحس الري اللمُل أو  ًخلامل مله. وباإلالابل فئهه ًلتزم بلدم جدٍى

املحفـت أو طُاكها، فهى ًلغي الفلالُت الالىتروهُت للمدفـت بمجسد إبالغه كً ذلً للحُلىلت دون الاطخخدام غير 

 اإلاشسوق مً كبل الغير.

صدز بخلدًم املحفـت إلى ا
ُ
لتزم اإلاصسف اإلا للمُل حاهصة لالطخخدام، مظخىفُت لجمُم الىىاحي الفىُت الالشمت للمل ٍو

املحفـت وىطُلت دفم إلىترووي وذلً مً خالٌ ججهيز البرامج اإلالّدة إلىتروهُا وجمىين اللمُل مً اطخخدامها مً خالٌ 

ألاخؼاز املحخملت  الخللُماث التي جبين الؼس الىفُلت لظمان الاطخخدام ألامثل للمدفـت، وجىضح الخدرًساث مً

 هدُجت الاطخخدام الخاػئ لها.

ت لدشغُل املحفـت، بما فيها السكم الظّسي اإلادون كلى  صدز بمىذ اللمُل ول البُاهاث الخاصت الظسوٍز
ُ
هما ًلتزم اإلا

 البؼاكت الرهُت اإلاسجبؼت باملحفـت.

ت والخصىصُت لخدلُم ألامً والاػمئ صدز بظمان الظسٍّ
ُ
ىان لدي اللمُل كىد اطخخدامه إطافت لرلً ًلتزم اإلا

ت.  للمدفـت في ملامالجه الخجاٍز

صدر -2
ُ
 التزامات العميل ثجاه امل

صدز، والحفاؾ كلى البُاهاث 
ُ
ت إلبسام الللد بِىه وبين اإلا ًلتزم اللمُل بخلدًم ول البُاهاث الشخصُت واإلاالُت الظسوٍز

الىُت، وذلً للحُلىلت دون حلسض املحفـت للظسكت أو الخاصت باملحفـت، بما فيها السكم الظّسي اإلادون كلى البؼاكت 

 الظُاق، وإال فئهه ٌلّد مظؤوال كً ذلً، ما لم ًثبذ أو طسكت املحفـت أو طُاكها لم ًىً بظبب إهماله أو خؼأ مىه.

صدز مً اجخاذ ؤلاحساءاث 
ُ
صدز كً طسكت املحفـت أو طُاكها، وذلً لخمىين اإلا

ُ
هما ًلتزم اللمُل بئخؼاز اإلا

 شمت إلاىم الغير مً الاطخخدام غير اإلاشسوق للمدفـت. الال 
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 ثانيا: الطبيعة القانونية للعالقة بين العميل والتاجر

ت املخخلفت التي  إن اللمل الخجازي هى السابؽ اإلاشترن بين اللمُل والخاحس، خُث جخم بُنهما اإلالامالث الخجاٍز

بل: مدفـت الىلىد الالىتروهُت، ألنها جدىاطب مم الخجازة جدخاج إلى وطابل دفم مخخلفت، وللل مً أبسش جلً الىطا

 الالىتروهُت التي بدأث جىدشس في آلاوهت ألاخيرة هىدُجت خخمُت للخؼىز الخىىىلىجي والخلني.

م مدفـت الىلىد الالىتروهُت، فئن  فئذا اجفم ول مً اللمُل والخاحس كلى طداز اإلاىخجاث أو الخدماث كً ػٍس

ل الىخداث الالىتروهُت املخصهت في البؼاكت الرهُت للمدفـت إلى  ذمت اللمُل جبرأ في مىاحهت الخاحس بمجسد جدٍى

ا لى أزاد الاخخفاؾ بخلً الىخداث الالىتروهُت في الرهُت للمدفـت الالىتروهُت اللابدة للخاحس فُمالبؼاكت 

ل الىخداث الالىتروهُت إلى هلىد مادًت. صدز جدٍى
ُ
 مدفـخه، أو أهه ًؼلب مً اإلاصسف اإلا

 التزام العميل ثجاه التاجر -1

ه ًلتزم اللمُل بالحفاؾ كلى البُاهاث الخاصت باملحفـت والسكم الظّسي اإلادّون كلى البؼاكت الرهُت، هما ًجب كلُ

صدز للمدفـت والخاحس الري ًخلامل مله في خالت طسكت املحفـت أو طُاق أي مً البُاهاث 
ُ
إخؼاز ول مً اإلاصسف اإلا

ت إلًلاف اللمل باملحفـت، والخاحس مً اجباق  صدز مً اجخاذ مً ؤلاحساءاث الظسوٍز
ُ
الخاصت بها، وذلً وي ًخمىً اإلا

ت.  الحُؼت والحرز في ملامالجه الخجاٍز

 اجر ثجاه العميلالتزام الت -2

ػاإلاا أن الخاحس كد كبل طداد ثمً اإلاىخجاث أو الخدماث التي ًلدمها باطخخدام مدفـت الىلىد الالىتروهُت بمىحب 

 الاجفاق اإلابرم بِىه وبين اللمُل، فئهه ال ٌظخؼُم أن ًسفع اللامل بها. 

 ثالثا: الطبيعة القانونية للعالقة بين التاجر واملصدر 

الفلسة الظابلت أن الخاحس الري ًلبل طداد أثمان مىخجاجه باطخخدام مدفـت الىلىد الالىتروهُت ال هما بِىا في 

ٌظخؼُم بلد ذلً أن ٌشترغ الىفاء بالىلىد الخللُدًت، فهى كد التزم بمىحب الاجفاق الللدي الري ًمىً أن ًخم بِىه 

صدز بمدفـت الىلىد الالى
ُ
 تروهُت.وبين اللمُل أو بِىه وبين اإلاصسف اإلا
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صدز 
ُ
يىن هال مً الخاحس واإلا صدز جلىم كلى اشتراغ إلاصلحت الغير، ٍو

ُ
ًسي حاهب ن الفله أن اللالكت بين الخاحس واإلا

صدز هى اإلاشترغ، 
ُ
صدز والخاحس إلاصلحت اللمُل، فُيىن اإلا

ُ
واللمُل أػسافا لهرا الاشتراغ، خُث ًخم الخلاكد بين اإلا

 ظخفُد.والخاحس هى اإلاخلهد، واللمُل هى اإلا

( مً اللاهىن اإلادوي الظىزي في الاشتراغ إلاصلحت الغير أن ًخلاكد اإلاشترغ باطمه، وأن ًيىن له 511اشترػذ اإلاادة )

( مً اللاهىن اإلادوي الظىزي أهه كد ًيىن 511مصلحت شخصُت مادًت أو أدبُت مً هرا الاشتراغ. وكد أهدث اإلاادة )

 لد الخلاكد.اإلاىخفم مدددا وكذ الخلاكد أو كد ًَددد ب

صدز والخاحس، خُث ًخلاكد 
ُ
هالخف أن الشسوغ اإلاؼلىب جىافسها في الاشتراغ إلاصلحت الغير جىؼبم كلى اللالكت بين اإلا

لصمه بلبٌى الىفاء مً كبل اللمُل باطخخدام مدفـت الىلىد الالىتروهُت دون أن ًؼلب  صدز باطمه مم الخاحس ٍو
ُ
اإلا

ُمصدز مصلحت مادًت مً هرا الخلاكد، جخجظد في خصىله كلى اللمىلت مً اللمالء الىفاء ملابل ثمً هلدي، وجيىن لل

ت جخمثل في حلمُم ثلت اإلاخلاملين مله. لبلىن كلى شساء املحفـت الالىتروهُت، هما أهه له مصلحت ملىٍى ًُ  اللرًً 

صدر -1
ُ
 التزام التاجر ثجاه امل

صدز والخاحس التزام الخاحس بلبٌى ا
ُ
لىفاء باطخخدام مدفـت الىلىد الالىتروهُت، فهى بالخالي ملتزم ًخظمً الللد بين اإلا

صدز، فئهه ًخدلل مً هرا الالتزام ججاه اللمُل أًظا، إال 
ُ
برلً أمام اللمُل أًظا، فئذا جدلل مً التزامه هرا ججاه اإلا

 إذا وان كد التزم ججاه اللمُل بشيل مباشس بمىحب اجفاق كلدي بُنهما. 

جب كلى الخاحس الخأ ت مالً ٍو هد مً صحت كملُت الىفاء، ولرلً مً خالٌ الخأهد مً صالخُت املحفـت، وهٍى

املحفـت، وجىكُله، والبُاهاث ألاخسي اإلادوهت كلى البؼاكت الرهُت اإلاسجبؼت باملحفـت. فئذا لم ًلم لهرا الالتزام، فئهه 

 لالشمت لدشغُل مدفـت الىلىد الالىتروهُت. ًخدمل هخابج فشل كملُت الىفاء ألهه أهمل في الخأهد مً طالمت البُاهاث ا

صدر ثجاه التاجر -2
ُ
 التزام امل

صدز بئخؼاز الخاحس بظسكت مدفـت الىلىد الالىتروهُت أو طُاكها وذلً لخىبُه الخاحس إلى كدم 
ُ
ًلتزم اإلاصسف اإلا

م املحفـت بلد إخؼازه بظسكتها أو طُاكها، وبال ت كً ػٍس خالي فئهه ًخخر إحساءاث مشسوكُت اإلالامالث اإلاالُت الخجاٍز

ت.   الحُؼت والحرز في ملامالجه الخجاٍز

هخلص لللٌى إن مدفـت الىلىد الالىتروهُت جلىم بدزوها الىؿُفي وىطُلت للخبادٌ والىفاء، وذلً بىاء كلى فلالُت 

 اللالكاث بين أػسافها وكُام ول منهم بالتزامه ججاه آلاخس.

 ند. عبدهللا سمير موسا مدرس املقرر:


