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 ملخصال
ية، كما لتتوونتناول البحث موضوع الحقوق التي تثبت للحامل القانوني للصكوك اإل   

من األموو المهمة والحديثة في مجال العمل  يعد ةيلتتوونأن العمل بالصكوك اإل
المصوفي، وهذا النوع من الصكوك يتميز بميزات جعلته يتفوق على الصكوك التقليدية، 

اتثو  األول يوا عما يعمل في الصكوك التقليدية ، اال انوان كان العمل به ال يختلف كث
امانًا من الثاني بسبب صعوبة تزويوه وتوفيو العديد من وسائل الحماية واالمن 

ثم تأل ذلك خاتمة تضمنت اهم ن اغلب دول العالم تبنت استخدامه، لذلك فا ةيلتتووناإل
 .البحث النتائج والتوصيات والتي تم التوصل اليها من خالل هذا

 ية، التجاوي لتتوونوك، اإلالصك كلمات المفتاحية:
Summary 

The study dealt with the subject of the rights that prove to 

the legal holder of electronic instruments, and the work of 

electronic instruments is important and modern in the field of 

banking, and this type of Suck features advantages that make it 

superior to traditional instruments, although the work is not much 

different from what works in traditional instruments, But the first 

is safer than the second because of the difficulty of forgery and the 

provision of many means of protection and electronic security so 

most of the world adopted its use. This was followed by a 

conclusion that included the most important conclusions and 

recommendations reached through this research. 
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 المقدمـــة
ن التطووات الحاصلة في مجال تتنولوجيا المعلومات ووسائل االتصال كان لها اثو إ   
ية لتتووناالستخدام الواسع للوسائل اإلإلى  أدى هلغ على العمل المصوفي، وهذا بدوو با

ك الوسائل لتسوية التثيو من التعامالت المصوفية، والتبادل المالي من خالل تل
ية وهي من الوسائل الحديثة في لتتوونالمتطووة، عن طويق ما يسمى بالصكوك اإل
ي الناتجة عن الثووة التتنولوجية لتتوونالعمل المصوفي، إذ تعد من وسائل الدفع اإل

تحديد الحقوق القانونية  ضوووةإلى  الهائلة، ولعل وجود مثل هذا النظام المتطوو أدى
هي عباوة عن وسالة  ةيلتتوونوالصكوك اإل، اصة بهخشويعات اللحاملة وتحديد الت

يًا مع ملف يتضمن معلومات إلتتوونية موثقة وتحمل تعهدًا بالدفع وتحمل توقيعًا إلتتوون
تتميز البيئة المصوفية بالسوعة في المعامالت ومواتبة التطووات في مجاالت خاصة، 

متعددة لعمليات الوفاء النقدي منها ما  استخدام وسائل الدفع الحديثة، إذ ظهوت بدائل
أو  الحوالة التجاويةأو  أصبح تقليديًا حاليًا كالوفاء باألوواق التجاوية سواء التمبيالة

صك عادي والنوع االخو يكون بدون تداول النقود الووقية، وهو ما يطلق علية بوسائل 
ية ما يعوف بالصكوك تتوونلية الحديثة. ولعل من أبوز وسائل الدفع اإللتتوونالدفع اإل

 ي.لتتوونوالتي تعد أداة حديثة للدفع اإل( Electronic Checks) يةلتتووناإل
مجال المصوفي، الية من المواضيع الحديثة في لتتوونالصكوك اإل: مشكلة البحث: أولا 

إذ تعد نتيجة للتطووات الهائلة في مجال تتنولوجيا المعلومات، والتي ينبغي وضع 
والعالقات  يةلتتوونت المناسبة وتحديد الحقوق القانونية لحامل الصكوك اإلالتشويعا

 واألعمال الصفقات أنواع لمختلف صلحت جديدة وسيلة اكونه، الناشئة عن أصدواها
 وسيلة اكونهإلى  باإلضافة االنتونت، اتشبك عبو يلتتووناإل بالتسوق  لحامله ويسمح

 المكتوب التقليدي الووقي الصك استخدام عن تنتج التي المنازعاتو  المخاطو لمعالجة
 أحد غيابأو  قيمته يغطي كافي وصيد وجود عدم إمكانية من يصاحبه لما يدوياً 

 تجاوية ووقة يعد حتى المكتوب الووقي الصك في توافوها يجب التي اإللزامية البيانات
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 صداوهمإ عند النية سيئ األشخاص بعض ذلك استغل وقد الصوف، قانون  عليها يطبق
 في عمليات االحتيال. الصك
 : تتجلى أهمية البحث في النقاط االتية: أهمية البحث: ثانياا 

مكانية  ةيلتتوونأهمية الصكوك اإل -1 كتوجه حديث في نطاق العمل المصوفي وا 
 العمل بها من خالل الواقع العملي.

 التقليل من المنازعات والخالفات التي قد تحصل من خالل استخدام الصكوك -2
يوفو األمان ويجنب  ةيلتتوونالتقليدية، حيث ان تبني استخدام الصكوك اإل

 .المنازعات وذلك بسبب صعوبة تزويوها
يكمن الهدف الوئيسي الختياو موضوع البحث في كون : أهداف البحث -: ثالثاا 

ية من المواضيع الحديثة، فضاًل عن مجموعة من االهداف لتتوونموضوع الصكوك اإل
 : وهي كاآلتي

 ية.لتتوونبيان الحقوق القانونية لحامل الصكوك اإل .1
ي نظام جديد في البيئة التجاوية، وبالتالي يمكن أن لتتوونيعتبو الصك اإل .2

يكون له كبيوًا في تعزيز البيئة التجاوية واالسهام في االزدهاو التجاوة 
 الدولية.

ون لها دووًا ية يكلتتوونان المزايا التي تنتج من خالل استخدام الصكوك اإل .3
 حاملها القانوني.إلى  كبيوًا في الحفاظ على حقوق التي تثبت

ان البحث لهذا الموضوع تتوون مون خوالل اتبواع المونهج المقواون : رابعاا: منهجية البحث
بوصفه سبياًل لمعالجة الموضوع محل البحث من خالل بيان موقف المشوع العواقي في 

 والسويماومقاونتوه موع التشوويعات العو يوة  2012لسنة( 78ي وقم)لتتوونقانون التوقيع اإل
 لووذلك، 2015( لسوونة 15ي وقووم )لتتوونوواإلالمشوووع األودنووي موون خووالل قووانون التوقيووع 

 التعويوف األول المبحوث فوي نتنواول مبحثوين علوى الموضووع هوذا بمعالجوة نقومسو
الحقوووق المشووووعة لحاموول الصووكوك  الثوواني المبحووث وفووي يووةلتتوونلصووكوك اإلبا
 ية، ومن ثم ستتون هناك خاتمة للموضوع بمجموعة من النتائج والتوصيات.لتتوونإلا
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 األول المبحث
 يةلتترونالتعريف بالصكوك ال  

يوة لتتوونمفهووم الصوكوك اإل األول مطلبوين، نتنواول فوي المطلوبإلوى  نقسم المبحثس   
ليووووةلتتوونومزاياهووووا، وفووووي المطلووووب الثوووواني نبووووين أنووووواع الصووووكوك اإل العموووول بهووووا،  يووووة وا 

 وكاآلتي:
 األول المطلب
 ومزاياها يةلتترونمفهوم الصكوك ال 

 تية هي أداة حديثة ظهو لتتوونالصكوك اإل: يةلتترونمفهوم الصكوك ال األول:  الفرع
في التعامالت المصوفية نتيجة الثووة الحاصلة في تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

وو في الحد من النزاعات والخالفات التي تسببها واثبتت جداوتها نتيجة لما لها من د
يستخدم بالطويقة نفسها التي يستخدم بها الصك  إذ أنه ،الصكوك الووقية التقليدية

أتثو أمنًا من الثاني بسبب صعوبة تزويوه وتوفيو العديد من  األول التقليدي، إال إن
للصكوك التقليدية الووقية  يلتتوونهي المكافئ اإل، و يةلتتوونوسائل الحماية واألمن اإل

ية مؤمنة وموثقة يوسلها مصدو الصك إلتتوونعباوة عن وسالة  يالتي نتعامل بها، وه
مستلم الصك البائع ليعتمده ويقدمه للبنك الذي يعمل عبو وسائل التواصل إلى  المشتوي 

 )االنتونت(، ليقوم البنك بخصم مبلغ المشتويات التي تمت عبو االنتونت من الوصيد
ضافتها وصيد البائع وتتم عملية الخصم بطويقة إلى  الموجود في حساب المشتوي وا 

ية و تدخل من قبل النظام المصوفي، وبعد ذلك يقوم البنك بإلغاء الصك إلتتوون
وجاعه  مستلم الصك )البائع( ليكون دليال على انه قد تم صوف الصك إلى  ياإلتتوونوا 

يا من إنه قد تم بالفعل تحويل المبلغ إلتتوونن يتأتد فعال ويمكن لمستلم الصك )البائع( ا
لحسابه، ومن ثم يقوم البنك بإخطاو كل من الطوفين بتمام إجواء المعاملة المصوفية، 

ضافته لحساب البائع  .( 1)اي خصم الوصيد من المشتوي وا 

                                                           

 اإللكترونية، مجلة الصكوك مقاصة لنظام مقترح تدقيق (،بحث2017حمدان،) حسين خولة (1)

 .86ص  41العدد عشر الثاني المجلد ومالية محاسبية دراسات
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"وثيقة تحتوي على جميع البيانات الموجودة بالصكوك التقليدية  بانةوقد عوف    
يًا عبو إلتتووني ويتم إوساله إلتتوونووقية يقوم المشتوي بإثباتها عند تحويو صك ال

كما عوفه جانب آخو من الفقه بأنه  .( 1)ي للمشتوي" لتتووناالنتونيت ويحمل التوقيع اإل
ي للصكوك الووقية التقليدية التي يتم التعامل بها، وهو وثيقة ومؤمنة لتتوون"المكافئ اإل

مستلم الصك )البائع( ليعتمده ويقدمه للبنك الذي إلى  لصك )المشتوي(يوسلها مصدو ا
إلى  يعمل عبو وسائل االتصال )االنتونت( ليقوم البنك أواًل بتحويل قيمة الصك المالية

فيما أشاو البعض اآلخو على أنها "التزام قانوني , (2)حساب مستلم الصك )البائع("
شخص آخو، ويتم أو  محدد لصالح جهة معينة يًا في تاويخإلتتوونبسداد مبلغ معين 

ي، ويتمتع بنفس قوة الصكوك إلتتووني ويتم تذييله بتوقيع إلتتوونتحويوه بواسطة نظام 
وكما وعوف  .( 3)ي" لتتوونالتقليدية الووقية في الدول التي تعتوف بصحة التوقيع اإل

كلي يتضمن أموًا من أو  يًا بشكل جزئيإلتتوونأيضًا بأنه "محوو ثالثي األطواف معالج 
البنك المسحوب عليه بأن يدفع مبلغًا من المال إلذن إلى  شخص يسمى الساحب

 .( 4)شخص ثالث وهو المستفيد"

ية بأنها "مكافئ للصكوك التقليدية الووقية لتتوونوكذلك يمكن تعويف الصكوك اإل   
يًا ومؤمنة يوسلها إلتتوون التي اعتدنا التعامل بها ويعد كوثيقة تعهد بالدفع موقعة توقيعاً 

الحامل( كمقابل لدين في ذمة أو  مستلم الصك )المستفيدإلى  مصدو الصك )محووه(
مصدو الصك لمصلحة المستلم الذي يحصل على قيمته المالية عن طويق البنك الذي 

ي آمن يحتوي على معلومات إلتتوونيعمل عبو االنتونت، ويتضمن الصك على ملف 
وغم التعويفات , (5)معلومات أخوى"إلى  ك وجهة صوفه باإلضافةخاصة بمحوو الص

                                                           

 .  97(،ص2007د. طاهر شوقي مؤمن، عقد البيع اإللكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، )(1) 

 . 98د. طاهر شوقي مؤمن، مصدر سابق، ص (2)

حمد، أساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة اإللكترونية، منشورات الحلبي د. محمد سعيد أ (3)

،ود. نبيل صالح العربي، الشيك اإللكتروني والنقود الرقمية، 322الحقوقية،بيروت،بدون سنةطبع، ص

  67(، ص2003بحث منشور في مؤتمراألعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون، دبي، )

. مصطفى كمال طه ود. وائل أنور بندق، األوراق التجارية ووسائل الدفع اإللكترونية الحديثة، د (4)

 . 350(،ص2009دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، )

د. محمود أحمد الشرقاوي، مفهوم األعمال المصرفية اإللكترونية وأهم تطبيقاتها، بحث منشور في  (5)

 .  27(، ص2003ية بين الشريعة والقانون، دبي )مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترون
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 ية والتي تتاد تنطوي على ذات المعنىلتتوونالعديدة التي اوودها البعض للصكوك اإل
ية إلتتوون"عباوة عن وسالة  يةلتتوونإال أننا نؤيد التعويف الذي يوى بان الصكوك اإل

ي آمن يضم إلتتوونيًا، مع ملف تتوونإلموثقة وتحمل تعهدًا بالدفع وتحمل توقيعًا 
معلومات خاصة تتعلق باسم الدافع ووقم الصك واسم البنك ووقم حساب الدافع واسم 

ي والقيمة التي ستدفع للصك وتاويخ الصالحية لتتوون( والتظهيو اإلPayeeالمستفيد )
 . (1)ي للدافع" لتتوونووحدة العملة المستعملة والتوقيع اإل

 و نك سيتي، بنك هو ةيلتتووناإل وكالصك تستخدم التي فمصاو ال أهم ومن
 كالهما تسعى( Check Free) وشوكة( Cyber Cash) شوكة تتبناه كما بوسطن،

جواء استخدامه في التوسع نحو  تشتهو التي المواقع ومن ،متعددة بعمالت المعامالت وا 
، Western Union، Money Zap): هي يةلتتووناإل بالصكوك بالتعامل

Chexpedite، PayBy Check). دول معظم في مطبق ةيلتتووناإل وكالصك إن 
 . (2) العالم في تصدو التي الصكوك حجم من% 85 النظام هذا يمثل حيث العالم

ية بالعديد من المزايا لتتوونتتمتع الصكوك اإل: يةلتترونالفرع الثاني: مزايا الصكوك ال 
ها وهي ما ميزتها عن الصكوك التقليدية دمستخالتي جعلت معظم المصاوف العالمية ت

 : الووقية ونذكو منها
ية هي لتتوونمن أهم المزايا التي تتمتع بها الصكوك اإل انخفاض التتاليف: .1

انخفاض تتاليفه قياسًا بتتلفة الصكوك الووقية التقليدية، وهذا ما أوضحته 
نوك تستخدم العديد من الدواسات التي اجويت في الواليات المتحدة بأن الب

 ( مليون صك ووقي تقليدي تصل تتلفة إجواءات تشغيلها500سنويًا أتثو من )
% سنويًا، 3( سنت لتل صك وتتزايد أعداد الصكوك بنسبة 79ما يقاوب )إلى 

تتلفة التشغيلية للصك يمكن أن الإن فية لتتوونأما في حال الصكوك اإل
( 250د يوفو حوالي )( سنت وهو ما ق79( سنت بداَل من )25)إلى  ينخفض

                                                           

د. رشيد مختار العوضي ود. سعدية محمد خير، التسويق والتجارة اإللكترونية، دار النهضة (1) 

 -1،والقاضي أحمد سفر، أنظمة الدفع اإللكتروني، ط198و197ص –( 2010العربية القاهرة، )

 . 44ص – -2008-بيروت  –منشورات الحلبي الحقوقية 

 . 27د. محمود أحمد الشرقاوي، مصدر سابق، ص (2)



 يةلكروونحقوق الحامل القانوني في الصكوك اإل

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

272 

مليون دوالو سنويًا في الواليات المتحدة األمويكية فقط. لذلك كانت احدى 
ية هي انخفاض تتلفتها بالمقاونة مع لتتووناسباب استخدام الصكوك اإل

 ية.لتتوونالصكوك الووقية والتقليدية، الذي يتمشى مع مقتضيات التجاوة اإل
للصكوك، يساهم في تنمية االسواق إن تأسيس سوق جديدة  تنمية السواق: .2

التي تعاني من اقتصاو األدوات االستثماوية على األسهم التي بدووها تؤدي في 
 خسائو عالية والتي يتعوض لها المستثموين الصغاو.إلى  بعض االحيان

أصبح التعامالت المالية أتثو أمانًا بعد تشغيل  مستوى عالي من المن: .3
، من خالل امتالك االطواف البائع والمشتوي ي للصكوكلتتوونالنظام اإل

لتودات تمكنهم من معوفة عمليات التحويل وكذلك تبلغيهم عمليات السحب 
ية إلتتوونصكوك إلى  القديمة الصكوكواالستالم، لذلك ينبغي تحويل كل 

 . (1) يةجديدة قبل القيام بأي معامالت تجاو 
من المميزات االخوى في الصكوك : يلتترونتظهير الصكوك بشكل ال  .4

شخص ثالث بعد أن يتم التعامل بين إلى  ية إمكانية تظهيو الصكلتتووناإل
ي، وتأتد عملية التحويل من لتتوونالساحب والمستفيد عن طويق الصك اإل

، مع إمكانية خالل تأتيد المستفيد من توفو وصيد بالصك المستلم من الساحب
ي موة أخوى لتتوونشخص أخو وذلك من خالل إمواو الصك اإلإلى  تظهيوه

دخال ومز خاص للتأتد من وجود وصيد من عدمه،  على الجهاز القاوئ، وا 
ومن ثم يصدو إشعاو من الجهاز القاوئ بوجود وصيد من عدمه، وتعليق مبلغ 

ميزة توفو ميزة جيدة وبالطبع فان هذه ال ،الصك لمصلحة المظهو إليه األخيو
ية على نطاق واسع لما تحوي من الثقة واألمان لتتوونللتعامل بالصكوك اإل
 .النتيجة الموغوبة من استقواو التعامل االقتصاديإلى  والضمان، مما يؤدي

                                                           

د. صالح زين الدين دراسات اقتصادية لبعض مشكالت وسائل الدفع إللكترونية، بحث منشور في  (1)

، وأياد زكي 315( ص2003مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون، دبي )

جارة اإللكترونية ونظم التسوية المحاسبية عنها، رسالة محمد أبو رحمة، أساليب تنفيذ عمليات الت

 .44( ص2009ماجستير مقدمة إلى كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل، الجامعة اإلسالمية، غزة )

https://www.almrsal.com/post/472209
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ي أيضًا عن لتتوونيتميز الصك اإل: يةإلتترونإمكانية حدوث المقاصة بطريقة  .5
المقاصة، إذ أن الصكوك العادية عند تقديمها الصك الووقي التقليدي في حالة 

ساعة  24للبنك لتحصيل قيمتها تستغوق وقتًا في عملية المقاصة قد يتجاوز الو 
في الغالب، إذا كان المصوفان في نفس المدينة، أما في حالة اختالف المدن 

ساعة في الغالب، االمو  48فان عملية المقاصة قد تستغوق مدة تتجاوز الو 
قد يتطلب وجود أعداد كبيوة من الموظفين في البنك، لتغطية هذا الجهد الذي 

المطلوب بذله في زمن محدود، مما يعني بالطبع تتاليف عالية. أما في حالة 
ية في نفس اللحظة، لوجود إلتتووني، فأنه يتم عمل مقاصة لتتوونالصك اإل

لتأتد من وجود وصيد خلية التخزين التي تتيح إمكانية اأو  آلية الشويط الممغنط
يًا من خالل شبكة االنتونيت توتبط بها جميع المصاوف إلتتوونللصك 

 . (1)يةلتتوونالمشاوكة والعاملة في نظام المقاصة اإل
ي لتتوونالصك اإل:  ي )آلية جديدة لحل الصكوك المؤجلة(لتترونالصك ال  .6

لصك المؤجل، هو اآللية الفنية التي من خاللها يمكن معوفة جدية التعامل با
ويتم ذلك من خالل البنوك التي يتعامل معها التجاو، وذلك بان تقوم هذه 

أو  الموهونات على العقاواتأو  االحتياطاتأو  البنوك بأخذ الضمانات الالزمة
غيوها، وتقديو القيمة التي من خاللها يتم السماح للتاجو بالتعامل بقيمة 

ين، وذلك خاضع لشووط البنك في الصكوك المؤجلة التي سوف يحووها لآلخو 
االحتياطات التي أو  التعامل، وبالطبع تحدد هذه القيمة بناًء على الضمانات

 .(2)يةلتتوونأعطاها البنك من خالل اآللية الفنية المتوفوة في الصكوك اإل
  ية وهي اآلتي:لتتوونلصكوك اإلأخوى لمزايا  يمكن أن تضافكما 

 .في إصداو الصكوكتحقيق السوعة والضبط والدقة  .1
 .تخفيض ازدحام المتعاملين والمواجعين وتخفيض تواتم المعامالت .2

                                                           

د. موسى عيسى العامري، الشيك الذكي، بحث منشور في مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية  (1)

 . 91و 90(،ص 2003بين الشريعة والقانون، دبي، )

موسى عيسى العامري، الشيك الذكي، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي األول ألكاديمية شرطة  (2)

 (.www.arablawinfo.coمنشور في شبكة االنترنت ) 4م(، ص2003/ابريل/28-26دبي)

http://www.arablawinfo.co/
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وهنًا أو  هبةأو  كامالً أو  توثيق عملية نقل الملتية سواء كان بيعًا جزئياً  .3
 .لصناديق اإلقواض الحكومية الصناعية والعقاوية والزواعي

 .ووقية التقليديةالحد من عمليات االحتيال والتزويو التي تتم في الصكوك ال .4
 .تسهيل العمليات التوثيقية من خالل الو ط اآللي .5
إمكانية الشواء والبيع في الوقت نفسة الذي يتم فيه االنتهاء من إفواغ  .6

 .(1)الصكوك
ضمان عدم ازدواجية إصداو الصكوك، كما هو الحال في الصكوك التقليدية  .7

 .الووقية
خالل هذه الشبكة يمكن ، من ية موحدةإلتتوونتوحيد الصكوك في شبكة  .8

 .للمستفيدين من معوفة عمليات التحويل الخاصة بهم
يًا إلتتوونتسجيل أغلب المؤشوات العقاوية التي تتم في الفتوات الزمنية المختلفة  .9

السكنية أو  عبو تسجيل كامل اإلفواغات التي تتون للعقاوات سواء التجاوية
لى حساب انخفاض وغيوها من شواء و يع ووهن ووقف، مما يساعد ع

 .اوتفاعها وفقًا لفتوات زمنية محددةأو  المؤشوات
 (2)حفظ الصكوك من التجاوزات التي قد تطوأ عليها .10

 المطلب الثاني
 ية وألية العمل بهالتترونأنواع الصكوك ال 

ية تصدو بنماذج وانواع لتتوونالصكوك اإل: يةلتترونأنواع الصكوك ال األول:  الفرع
 : أشكال وهي اآلتي مختلفة وتتخذ عدة

ية والذي يتضمن بيانات لتتوونوهو نوع آخو من الصكوك اإل الصك السياحي: .1
وتتضمن اسم المصوف والفوع  األول موئية مطبوعة، وغيو موئية مشفوة كالنوع

ووقمه ووقم الحساب وقيمة الصك، والقيام بإدخال الصك في الجهاز القاوئ 

                                                           

 . 92مصدر سابق، صد. موسى عيسى العامري،  (1)

المحفظة اإللكترونية والشيك اإللكتروني، بحث منشور على شبكة االنترنت وعلى الموقع  (2)

 . 8(،صwww . Traidntاإللكتروني )

http://www.traidnt/
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شفوة ومطابقتها مع البيانات المطبوعة حيث يتم قواءة البيانات المخزنة الم
ومن ثم حجز مبلغ الصك لمصلحة  للتأتد من صحة الوصيد في الصك،

 . (1)المستفيد لدى المصوف

من الصكوك  األول : وهو النوعي المدفوع القيمة مقدماا لتترونالصك ال  .2
و ية والذي تتون فيه البيانات بصووة الموئية المطبوعة والمدونة، وغيلتتووناإل

الشويط الممغنط تدل على مبلغ أو  الموئية تتون المشفوة على خلية التخزين
الحد األقصى له مثاًل مليون ديناو، وهذا المبلغ يكون مدفوع مسبقًا والدائن 
لحساب الساحب، والذي ينبغي ان ال تتعداه القيمة الفعلية للصك عند 

ها إيداع مبلغ مجمد في ية يشتوط فيلتتووناإلصداو، وهذا النوع من الصكوك اإل
وصيد الساحب يغطي القيم القصوى لعدد الصكوك التي سوف يسحبها 
ويمنحها المصوف للعميل، بحيث يظل في الوصيد مبلغًا يساوي عدد الصكوك 

 .( 2)مضووبًا في القيمة القصوى لتل صك

: وهو النوع يدفع كأداة نقدية من الحساب الحاليأو  الصك الذي يظهر .3
ية والذي يكون عندما يوجد حساب للساحب عند لتتوونالصكوك اإلاالخيو من 

المستفيد، وهذا إلى  إعطاء الصك للمستفيد لتحويل المبلغ من حساب الساحب
المبلغ مطابق للمبلغ المكتوب على الصك ومجمد في حساب الساحب ليتم 

ي التحويل مباشوًا بعد إمواو الصك في الجهاز القاوئ المتصل بالنظام البنك
دخال البيانات للتأتد من إن الحساب الحالي للساحب الذي يحتوي على مبلغ  وا 

في هذا النوع من الصكوك عندما يقوم  ،دائن كافي لتغطية قيمة الصك
الساحب بملء مبلغ الصك يستطيع المستفيد مباشوًا إمواو الصك في الجهاز 

دخال مبلغ الصك وتجميد المبلغ المكتوب على الصك  في حساب القاوئ وا 
الساحب لمصلحة المستفيد، وهذا مالئم لألطواف )الساحب والمستفيد( لتي ال 

                                                           

 . 91د. موسى عيسى العامري، الشيك الذكي، مصدر سابق، ص(1) 

 صدر سابق، منشور على شبكة االنترنيت ي،موسى عيسى العامري، الشيك الذك (2)

(www.arablawinfo.co.) 

http://www.arablawinfo.co/
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 . (1)يتعوض كالهما لعدم وجود وصيد كافي لسداد مبلغ الصك

 إلتمام يةلتتووناإل الصكوك تستخدم: يةلتترونأليات العمل بالصكوك ال : الفرع الثاني
 جهة عليه يطلق بينهم وسيط قعن طوي االطواف بين ةيلتتووناإل التحويل عمليات

 الوسيط هذا يكون  ما وغالباً  ،(Clearing House) بمصطلح يعوف ماأو  التخليص
 هذه فإن ذلك ومع االنتونت، اتشبك عبو تعمل التي يةلتتووناإل مصاوفال أحد هو

 تشغيل كأنظمة توظيفها ليتم مميز بشكل تصميمها تم قد المؤمنةالموثوقة و  األنظمة
 التي يةلتتووناإل مصاوفلل الوقمية التحتية البنية من واالستفادة ةيلتتووناإل وكللصك
ة يلتتووناإل وكالصك في العمل آلية إن، (2)االنتونت اتشبك عبو مباشوة خدماتها تقدم

 عليها مسجل الصك أطواف ىعل مثبت ممغنط شويطأو  تخزين خلية عن طويق تتون 
 التأتد يمكن لكو ذ مناسب، قاوئ  جهاز واسطةب تقوأ مخزنةمشفوة و  موئية غيو بيانات

 التتشاف الموئية غيو البيانات مع الصك على المطبوعة الموئية البيانات مطابقة من
 دخالإ وتتون طويقة استخدامه عن طويق الصك، في مصوح غيو تزويوأو  تعديل أي

 قيمة إدخال يتم ممن ثو  البيع، نقاط في المتوفوة القاوئة االجهزة أحد في إمواوهأو  الصك
 الصك بقبول النتيجة تظهو الفوو وعلى االدخال زو على والضغط الجهاز في الصك

 .( 3) الصك قيمة يغطيو  قائم وصيد لتوفو طبقاً  عدمه من

 : كاآلتي وهي التالية الخطوات فتتون وفق ةيلتتووناإل وكالصك عمل طبيعة أما
   تحديد ويتم ،البنك لدى جاوي  بحسا بفتح المشتوي  يقومفي هذه الخطوة  :أولا 

 بيانات قاعدة في يلتتووناإل التوقيع هذا تسجيل وبعدها يتم يلتتووناإل توقيعه
 جاوي  حساب له يكون  أن ينبغي للبائع بالنسبة الحال وكذلك ،الخاصة بالبنك

 ،البنك بيانات قاعدة في يلتتووناإل توقيعه تسجيل يتم وكذلك ،البنك نفس لدى
 شخصيال الحاسوب في خاص بونامج تحميل عن طويق الدفع فيصبح

 عطي حويةوي الصكوك دفتو دوو يلعب ويكون على شكل ملف لمشتوي،ل
                                                           

 للعلوم مجلة المحقق الحليالصكوك اإللكترونية، ،(2015)إسراء قدير، نهى خالد عيسى،  (1)

 .3والسياسية، العدد  القانونية

 .  323ابق، ص د. محمد سعيد أحمد، مصدر س (2)

 . 87د. موسى عيسى العامري، مصدر سابق، ص (3)
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 ذلكإلى  باإلضافة ،التاجوإلى  مشفو يإلتتوون صك بإوسال يقوم أن للمشتوي 
 االنتونت اتشبك على موقعاً  يلتتووناإل بالصك يتعامل الذي لألخيو يكون 

 .يةلتتووناإل الصكوك بنموذج الموقع يتضمنها التي تووةالفا عليها موجوداً 
   ويتم  البائع من شواءها في يوغب التي السلعةأو  الخدمة المشتوي  يختاو :ثانياا

 بملء المشتوي  يقوم ثم ،بين الطوفين السعو تحديدو  الدفع اسلوب على االتفاق
 بهحاسو  خالل من يإلتتوون صك بتحويو يقوم ومن ثم الشواء، فاتووة

 البويد عبو التاجوإلى  ويوسله مشفو ياً إلتتوون توقيعاً  ويوقعه الشخصي
 .يلتتووناإل

   بالتوقيع يقوم ثم المشتوي  موقع من يلتتووناإل الصكيقوم البائع باستالم  :ثالثاا 
 يقوم ومن ثم )طوف ثاني(، مستفيد بصفته الخاص يلتتووناإل بتوقيعه عليه

 حساب ولديه معه يتعامل الذي "الوسيطك "البنإلى  االنتونت عبو بإوساله
 .فيه جاوي 

   صحة من مواجعتهالتحقق منه و  ويتولى الصك البنك باستالم يقوم :رابعاا 
 قاعدة من االستفساو بالمشتوي والبائع عن طويق الخاصة والتوقيعات األوصدة

 يةبعمل البنك يقوم والبيانات العملية صالحية من يتأتد أن وبعد. بنكال بيانات
ضافته المشتوي  حساب من المبلغ بخصم تتمثل وهي المقاصة  حسابإلى  اوا 

 .(1) اً يإلتتوون المالية العملية بإتمام منهما كل إخطاو ثم لبائعا
  ًيمكن عد وهنا ،المستفيد البائعإلى  نفسه الصك بإعادة بنكال يقوم: خامسا 

 ستفيدالم لمصلحة الصك صوف تم قد إنه على دليل الصك إعادة عملية
ضافتهاو  )البائع(،  عبو الدخول عن طويق ذلك يمكنهو  الخاص حسابهإلى  ا 

 باعتباوه بنكال إنللتأتد،  به الخاص الحساب صفحة على االنتونت شبكة
 التاجوإلى  بقيمتها كشف بإوسال يقوم إذ عمولة، مقابل ذلك بكل يقوم وسيط

                                                           

، ود. محمد سعيد أحمد، مصدر سابق، 98و97د. طاهر شوقي مؤمن، مصدر سابق، ص (1)

، دار 2، وكذلك د. محمد ابراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة اإللكترونية، ط325و324ص

 . 316و 315ر سابق، ص،ود. صالح زين الدين، مصد36( ص2011الثقافة،عمان )
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 أن مع العلم ية،توونلتاإل بالصكوك العمولة هذه دفع ويتم شهو، كل نهاية في
 .ثابتة كقيمة بل حجمها كان مهما العملية قيمة من كنسبة تحسب ال العمولة

 ىاألول الخدمات من بنوعين بائعالو  المشتوي  بين الوسيط باعتباوه البنك يقوم
 أما. يلتتووناإل الصك إصداو فيها يتم والتي( العادية الخدمة) تسمى وهي

 ،المعلومات من التثيو البنك فيها دققي والتي (زةالممتا الخدمة) تسمى الثانية
 صكوك وجود وعدم بنكال لدى الصكوك إصداو في وسمعته العميل سيوة مثل

 لحظة مجمد غيو المشتوي  حساب إن من تأتديتم ال كما مسووقة،أو  مزووة
 .(1)الشواءأو  دفع الفاتووة عملية

 المبحث الثاني
 يةتترونلالحقوق المشروعة لحامل الصكوك ال 

المشووعة والتي تثبت  ق الحقو  األول مطلبين نتناول في المطلبإلى  نقسم المبحثس   
القانون، أما المطلب الثاني فسنتناول فيه العالقات  وهيقو  لحامل هذه الصكوك وفقًا لما

 : ي وكاآلتيلتتوونالصك اإل إصداوالقانونية الناشئة عن 
 األول المطلب

 يةلتترونالصكوك ال الحقوق القانونية لحامل 
ي إذ يتم استخدام الصكوك لتتوونية بنظام اإلنتاج اإللتتوونتنشأ الصكوك اإل   

المصوفية الجديدة والتي تتون مزودة بشوائط ممغنطة مدمجة على األجزاء السميكة من 
إذ تتضمن  ،الصك لعالج مشكلة تزويو الصكوك التقليدية وعدم وجود أوصدة لها

وشويط ممغنط  أوجه أمامية وخلفية تحمل بيانات موئية مطبوعة عملية إصداو صكوك
مسجاًل عليها بيانات غيو موئية مخزنة مشفوة تقوأ من خالل جهاز قاوئ مناسب، و ذا 
يمكن التأتد من مطابقة البيانات الموئية مع البيانات المخزنة المشفوة غيو الموئية 

                                                           

عائض سلطان البقمي، الشيكات اإللكترونية، بحث منشور في جريدة الرياض، العدد  (1)

ومنشور على شبكة االنترنت وعلى الموقع اإللكتروني  2و1( السعودية، ص2005(،)13626)

(www.alriyadh.com.) 

http://www.alriyadh.com/
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وينبغي أن تتضمن  .( 1)صكتزويو غيو مصوح به في الأو  التتشاف أي تعديل
ية، بيانات معينة تتون إلزامية إذ لتتوونالبيانات الموئية لهذا النوع من الصكوك اإل

نصت عليها معظم التشويعات التجاوية واستقو عليها العوف المصوفي وهي عباوة صك 
أمو غيو معلق على شوط بأداء مبلغ إلى  ومكان وتاويخ إنشائه باإلضافة يإلتتوون
من المال واسم وتوقيع من انشأ الصك )الساحب( واسم المستفيد واسم من يؤمو  محدد

ذا لم يتضمن الصك هذه المعلومات فانه يفقد صفته ( 2)باألداء)البنك المسحوب عليه( وا 
وفقًا ألهمية  سند عاديإلى  يتحولأو  ي ويمكن أن يكون تصوفًا باطالً إلتتوونكصك 

ي كعدم تضمنه شوط األمو فال لتتوونصفة الصك اإل وحالما فقد الصك البيان الناقص،
هيو الدفوع التي تتوتب على ظقاعدة تو يمكن خضوعه ألحكام قانون الصوف 

 .( 3)التظهيو

ية من خاللها يتم التأتد من صحة لتتوونيتم استخدام أجهزة قاوئة للصكوك اإل   
ي عبو لتتوونصك اإلوسالمة وأمان هذه الصكوك ويتم تداول قيمتها عن طويق إمواو ال

ويقصد بالصك المعتمد:  ،يتم اعتماد الصك مصوفيًا لمصلحة المستفيدلالجهاز القاوئ 
أو  يةإلتتووناعتماد البنك المسحوب عليه للصك بوضع توقيعه عليه عن طويق بصمة 

تجميد الوصيد لصالح أو  تأشيو الجهاز القاوئ، مما يتوتب عليه التزام البنك بتعليق
واألثو الذي يتوتب على اعتماد البنك للصك هو ، خالل فتوة تقديم الصكالمستفيد 

وكذلك يجوز أن تتضمن  .( 4)وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تأويخ التأشيو
ية بعض البيانات االختياوية التي جوي العوف على إضافتها من لتتوونالصكوك اإل

ية تخضع لتتوونأن الصكوك اإل ،صكوكدون أن تؤثو هذه البيانات على طبيعة هذه ال
تمتع مصدوها )البنك( بأهلية إلى  للشووط الموضوعية القانونية العامة باإلضافة

                                                           

 صدر سابق، منشور على شبكة االنترنيت، مموسى عيسى العامري (1)

(www.arablawinfo.co.) 

 .م1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 933انظر المادة ) (2)

، 1986عة بغداد، د. فائق الشماع ود.فوزي محمد سامي،القانون التجاري، األوراق التجارية، جام (3)

 .1984لسنة  30( من قانون التجارة العراقي رقم 138وما بعدها. وانظر نص المادة ) 310ص 

 .وما بعدها 375(، 2005،دار النهضة العربية، القاهرة،)4د.سميحة القليوبي،األوراق التجارية،ط (4)

http://www.arablawinfo.co/
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ويمثل هذا اطمئنانًا للمستفيد )الطوف االخو(  .(1)وتوخيص إصداو مثل هذه الصكوك
 ،في ضمان وجود الوصيد في الصك عند تقديم الصك خالل المواعيد القانونية لتقديمة

 / ثانيًا( من قانون التجاوة العواقي بقولها142ذلك بشكل صويح المادة )إلى  وأشاوت
ويفيد االعتماد وجود مقابل  ،يجوز للمسحوب عليه أن يؤشو على الصك باعتماده

للسداد لدى المسحوب عليه في تاويخ التأشيو به، ويعد توقيع المسحوب عليه على وجه 
ذا فو , (2)الصك اعتمادًا له ض ووقع البنك المسحوب عليه باالعتماد مع عدم وجود وا 

وصيد كافي لديه لقيمة الصك، يلتزم البنك بالوفاء للمستفيد إذا تقدم به خالل المواعيد 
زم تالقانونية، إذ يفتوض وجود وصيد معلق لصالحه خالل فتوة تقديم الصك. ويل

لصالح حامله طوال فتوة المسحوب عليه بتعليق قيمة الوصيد للصك الذي وقع باعتماده 
/ وابعًا( 142تقديم الصك للوفاء ويطلق عليه تعليق الصك، وينص على ذلك المادة )

من قانون التجاوة العواقي بقولها: ))يبقى مقابل وفاء الصك المعتمد معلقًا لدى 
وقت انتهاء مواعيد تقديم الصك إلى  المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل

 للوفاء((. 
كما يلزم القانون المسحوب عليه بالتأشيو باعتماد الصك طالما توفو لديه 

( من 142وصيد كافي لدفع قيمته، وهذا ما تنص عليه الفقوة الثالثة من ذات المادة )
إلى  التظهيوبي لتتوونوهذا بدووة ال يمنع من تداول الصك اإل، قانون التجاوة العواقي

ية معينه عند إلتتوونتية ويتم ذلك عن طويق أجواء اشاوات احد البنوك تظهيوًا ناقاًل للمل
ي في هذه لتتووني على الجهاز القاوئ، ويخضع الصك اإللتتوونإمواو الصك اإل

 وكعلى الوغم من أن الصك, (3)الحالة ألحكام تظهيو الووقة التجاوية بصفة عامة
في التشويعات العو ية المقاونة، إال أن تلك  بشكل نهائي لم تنظم أحكامه ةيلتتووناإل

 ،م2001لعام  (85)ية األودني وقملتتوونالفكوة وجدت صداها في قانون المعامالت اإل
ما نصت عليه  من خالل ،ي القابل للتحويللتتوونفي الفصل الخاص بالسند اإل

                                                           

 .وما بعدها 544د. سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص  (1)

 .1984( لسنة 30( من قانون التجارة العراقي رقم )142مادة )انظر ال (2)

 .1984( لسنة 30( من قانون التجارة العراقي رقم )142انظر المادة ) (3)
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على صفحتي إذا أمكن استوجاع البيانات الواودة  -( منه بأنه: ))ب19صواحة المادة )
( من هذا القانون إجواء 8يًا وفقًا ألحكام المادة )إلتتوونالشيك يعتبو االحتفاظ بالشيك 

( من هذا القانون 24(، )23(، )22(، )21(، )20ال تسوي أحكام المواد ) -قانونيًا. ج
ية إال بموافقة البنك الموكزي تحدد أسسها بمقتضى تعليمات لتتوونعلى الشيكات اإل

 .( 1)هذه الغاية(( يصدوها ل
( اشتوطت 18( في المادة )2015لسنة ) 15كما أن القانون االودني وقم 

ي فضاًل عن كونه موقعًا لتتوونموافقة الساحب على التداول إلمكانية تظهيو السند اإل
( من القانون ذاته التي اعطت 19يًا فضاًل عن الحقوق التي اوجبتها المادة )إلتتوون

ية الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي، كما لتتوونللحامل الصكوك اإل
( من القانون نفسة من الفقوة )ب( خولت البنك الموكزي االودني ووفق 21ان المادة )

ية والنظام لتتووننظام تصديوه تحديد الشووط واالجواءات والمتطلبات الفنية للشيكات اإل
خضاعها للمقاصةي الواجب تطبيقها لتقديم التتووناإل فضاًل عن ضوووة  . (2)لشيكات وا 

ي لتتوونية وفقًا لقانون التوقيع اإللتتوونمدى معالجة موضوع الصكوك اإلإلى  التطوق 
منة على أمكانية انشاء اوواق ( 22( إذ أشاوت المادة )2012لسنة ) 78العواقي وقم 

نات التي نص عليها القانون ية وفقًا لشووط معينة فيما يتعلق بضوووة توافو البياإلتتوون
فضاًل عن ضوووة ان يكون نظام معالجة على ضوووة توافوها في االوواق التقليدية، 

ي يعود لألطواف لتتوونالبيانات قادوًا على اثبات الحق فيها لتحقق من كون التوقيع اإل
ان في ظل مما تبين لنا انه المشوع االودني سواء ك, (3)المعنية لما أوودته المادة ذاتها

ي النافذ وقم لتتوونقانون التوقيع اإلأو  (2001ي الملغى لسنة )لتتوونالقانون التوقيع اإل
ية مما جاء به قانون التوقيع لتتوون( كان أتثو تنظيمًا للصكوك اإل2015لسنة ) 15
 (.2012ي العواقي لسنة )لتتووناإل

                                                           

 .2001( لسنة 85( من قانون المعامالت اإللكترونية االردني رقم )19انظر المادة ) (1)

 (.2015لسنة ) 15االردني رقم من القانون  (18انظر المادة )(2)

 .2012لسنة  78( من قانون التوقيع اإللكتروني العراقي رقم 22انظر المادة ) (3)
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 المطلب الثاني
 يلتترونك ال العالقات القانونية الناشئة عن إصدار الص

ي نشاطًا مصوفيًا بحتًا، ويشتوط إلصداوه ووفائه أن لتتوونيعد حساب الصكوك اإل   
ضمنًا، ويفتح المصوف حسابًا من خالل القيود، أو  يكون مسحوبًا على بنك، صواحةً 

واإليداعات النقدية التي يقدمها العميل والمسحوبات التي يباشوها على وصيد اإليداع 
لصكوك وهكذا يفتح حساب الصكوك الذي يتميز بكونه حسابًا دائنًا بأسلوب سحب ا

ال عد  دائمًا ويخول صاحبه السحب من الحساب في حدود وصيد الحساب فقط وا 
هذا ما نص به قانون التجاوة العواقي صواحة إذ جاء  ،السحب بدون وصيد مخالف

ب عليه حين ال يجوز إصداو الصك ما لم يكن للساحب لدى المسحو )النص بأنه )
أو  إنشاء الصك مقابل وفاء نقدي يمكن التصوف فيه بموجب صك طبقًا التفاق ضمني

ية مقتون بإمكانية المودع لتتوونويتضح مما سبق أن حساب الصكوك اإل, ( 1)صويح(( 
 ،صويح مع البنك على تحقيق مسحوباته بموجب صك حصواً أو  بموجب اتفاق ضمني

ية يتطلب وجود اتفاق صويح يعطي الحق لتتوونفان التعامل بالصكوك اإللذلك 
ذلك ينبغي إلى  باإلضافة ،يإلتتوونلصاحب الحساب إجواء مسحوباته بموجب صك 

وجود اتفاق صويح أخو مع التاجو تعطي الحق لألخيو استخدام الجهاز القاوئ من 
 .( 2): ية. ووفقًا لذلك تنشأ ثالث عالقات قانونيةلتتووناجل التعامل بالصكوك اإل

ى بين الساحب )العميل( والمسحوب عليه )البنك( األول تتون العالقة: ىاألول العالقة
والتي تفتوض وجود وصيد في البنك وهو ما يطلق عليه مقابل الوفاء يمكن على أساسه 

 ية لصالح الغيو. لتتوونالساحب سحب صكوكه اإل
البنك للوفاء بقيمة الصك إلى  دالتي تنشأ هذه العالقة عند توجه المستفي نيةالعالقة الثا

 تعليق مبلغه عن طويق إمواوه عبو الجهاز القاوئ. أو  يلتتووناإل

                                                           

 .1984( لسنة 30/أوالً( من قانون التجارة العراقي رقم )141المادة )انظر  (1)

تجدر اإلشارة إلى أن ضرورة االتفاق مع المصرف بجواز السحب بموجب صك على الحساب  (2)

ً لصحة إنشاء الصك )المادة ليس سوى شرط لصرف الصك  من  141وتسديد قيمته، وليس شرطا

 .)قانون التجارة العراقي
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: هي بين المستفيد والساحب والتي تمثل سبب التزام الساحب قبل لثةالعالقة الثا
  .يلتتوونالمستفيد والتي بسببها حوو الصك اإل

 :وع، وذلك على النحو اآلتيوسنبين تنظيم هذه العالقات القانونية في ثالثة فو 
ان التطووات الحاصلة في مجال الصناعة  :(عالقة البنك بالساحب)األول:  الفرع

لعمالء البنوك بإجواء العمليات المصوفية عن طويق شبكات االتصال المصوفية سمح 
ية من قبل الجهة الموخص لها بإصداو لتتوونالصكوك اإل إصداوية، إذ يتم لتتووناإل

الصكوك وفقًا للقانون الوطني المنظم لها، أن إصداو مثل هذه الصكوك أنما مثل هذه 
يمثل عملية من عمليات البنوك إال أن التنظيم القانوني للعالقات التي تنشأ نتيجة 

العقد إلى  ية تخضع العالقة بين البنك المصدو لها وعميلهلتتوونإصداو الصكوك اإل
بدقة طوق استخدام هذه الصكوك والحد األقصى من المبوم بينهما، وفي هذا العقد يحدد 

ي، والتعويض أن كان له لتتووناالموال المباح استخدام الصك له تبعًا لنوع الصك اإل
وغالبًا ما يوتبط العقد بين الطوفين البنك والعميل بفتح حساب جاوي للعميل ، مقتضى

 ية المسلم إليه.نلتتوو يصب فيه تعامالت العميل في شأن وخصوص دفتو الصكوك اإل
ي و ين العميل بإيجاب يصدو من قبل لتتوونويتم العقد بين البنك مصدو الصك اإل

وينبغي أن يتضمن إيجاب البنك كافة الشووط والمعلومات  ،البنك ويكون مكتوبا عادةً 
االموال المصوح في أو  ية وحدود المبالغلتتوونالخاصة بعمليًة إصداو الصكوك اإل

ذلك يلتزم البنك بإيضاح إلى  باإلضافة .لصفقات عليها لصالح المستفيدحدودها إبوام ا
ية وطوق اإلبالغ عن لتتوونكافة عمليات التحذيو وطوق الحفاظ على دفتو الصكوك اإل

فقدها وكيفية وسوعة هذا اإلبالغ وما مدى مسؤولية العميل في حالة عدم اإلبالغ، 
ويوسل البنك موافقته على التعاقد مع  .( 1)يلتتوونخشية تجنب عمليات االحتيال اإل

موافقته بعد توقيع أو  في الغالب يشتوط البنك وفضه العميل وتتون الموافقة مكتوبة،
العميل بالموافقة، كما يبطل شوط إعفاء البنك من المسؤولية عند تخلفه عن تنفيذ 

ب عليه بطالن شوط عدم ضمان المسحو إلى  التزاماته في مواجهة العميل، باإلضافة

                                                           

 .201انظر في هذا المعنى: د. فائق الشماع، المرجع السابق، ص (1)
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إذ يتم إصداو دفتو ، ي إذ يعد التعاقد مفوغًا من مضمونهلتتوونالوفاء بقيمة الصك اإلو 
ية لشخص محدد وال يجوز له التنازل لشخص آخو وذلك ألنها لتتوونالصكوك اإل

ي لصاحبها وله الحق وحده التوقيع، ويشتوط البنك لتتوونشخصية وتحمل التوقيع اإل
ضمانات شخصية في حالة قبوله الوفاء على المكشوف، و أ على عميله تقديم كفاالت

ية يعتمد في الواقع على نقل األموال بتدخل لتتوونو ذلك فان استخدام الصكوك اإل
ية )عميل لتتوونشخص ثالث هو البنك بين المستفيد )كالتاجو( ومنشأ الصكوك اإل

نه و ين العميل وفي ية لشووط العقد بيلتتوونيلتزم البنك المصدو للصكوك اإل البنك(.
المستفيد إلى  فإذا ما تجاوز العميل هذه الحدود وقام البنك بالسداد حدود وصيد العميل،

فانه يقوم بالسداد بصفته وكياًل عن العميل، إذ تخضع هذه العالقات لعقد الوكالة التي 
يمكن بمقتضاها للعميل سحب وكالته وعدم الوفاء للبنك بما زاد عن حدود المبالغ 

 .( 1)المتفق على استخدامها ما لم يقم البنك بإخطاو العميل سلفًا 
كذلك يلتزم البنك بإوسال إشعاوات بكشف حساب لعميله من وقت ألخو، و يان    

حوكة تعامالته على الحساب. وتنتهي العالقة التعاقدية بين البنك والعميل بانتهاء المدة 
نك، العميل( في إنهائها، ولما كانت هذه وغبة أي من الطوفين )البأو  المتفق عليها

العالقة قائمة على االعتباو الشخصي فانه يحق للبنك فسخها بإوادته المنفودة إذا حدث 
إفالسه كما تنقضي العالقة أو  ما يخل بالثقة في العميل كصدوو قواو بالحجو عليه

بلغ الصكوك ي ملتزم بالوفاء بملتتوونويبقى البنك مصدو الصك اإل .بوفاة العميل
المعتمدة )المحجوزة مبالغها من قبل البنك لمصلحة المستفيد(، ويمكن للبنك مصدو 

بناءًا أو  ي تعديل حدودها خالل فتوة سويانها بناًء على وغبة البنكلتتوونالصك اإل
وفي هذه الحالة قد يتطلب األمو سحب الصكوك  ،نقصاناً أو  طلب العميل زيادةً 

صداو صكوك أخوى جديدية الساوية و لتتووناإل  .ة بالحدود التي اتفق على تعديلهاا 
 :ية يتم في الحاالت اآلتيةلتتوونويمكن القول أن إيقاف التعامل في الصكوك اإل

بالغ المصوف بذلكلتتوونفقدان الصك اإلأو  . سوقة1  .ي وا 
                                                           

عائض سلطان البقمي، الشيك اإللكتروني، مقال منشور في جريدة الرياض اليومية، العدد  (1)

 http://www.alriyadh.comدة الرياض اليومية م، موقع جري14/10/2005(،في 13626)

http://www.alriyadh.com/
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 .. إساءة استخدام الصك من قبل العميل خالفًا لشووط العقد2
 .لعميل. الحجز على أمالك ا3
. تعوض العميل للمساءلة القانونية لتوقفه عن سداد التزاماته للمصوف )أي السحب 4

 .وفع دعاوى بشأنهاأو  على المكشوف(
 .. وفاة العميل5
. إيقاف التعامل مع العميل ألسباب شوعية يواها البنك كصدوو أحكام ضد العميل 6

 لمدنية إذا أدلى بمعلومات مزووةهذا وتنعقد مسؤولية العميل ا القتل،أو  مخلة بالشوف
المسؤولية الجنائية إذا توافوت إلى  ي باإلضافةلتتوونكاذبة للبنك مصدو الصك اإلأو 

 .( 1)شووطها
أتد البنك الموكزي العواقي على االجواءات الخاصة بإيقاف الصكوك كما 

بأعمامه العدد  C-ACH يلتتوونالمسحوبة على المصاوف في نظام المقاصة اإل

وأشاو االعمام في هذا . لعموم المصاوف العاملة 26/4/2017في 9/4/174
  :اآلتيإلى  الخصوص

. على ز ائنكم وموظفي مصاوفكم الذين بعهدتهم دفاتو صكوك بذل العناية الواجبة 1
 .) التزويو، السوقةالفقدان،)ءات القانونية المناسبة في حاالتللحفاظ عليها واتباع االجوا

ي في حال ووود بالغ للمصوف لتتوونك فووًا على نظام المقاصة اإل. ايقاف الصكو 2
 بفقدان، التزويو، السوقة( لتافة انواع الصكوك الصادوة من المصوف)
. اعالم البنك الموكزي والمصاوف العاملة كافة بتفاصيل الصكوك التي تم ايقافها 3

 .على النظام
( ديناو عن 25000قداوها ). للبنك الموكزي الحق بفوض غوامة على المصوف م4

ووقة صك )المزووة، المسووقة، المفقودة( وللمصوف الحق باستقطاعها من حساب 
  .الموظف المسؤول اذا ثبت تقصيوهأو  الز ون 

                                                           

 .د. عائض سلطان البقمي، الشيك اإللكتروني، المقال المشار إليه سابقاً  (1)
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التحقيق التخاذ العقوبة االداوية المناسبة اذا ثبت إلى  . إحالة الموظف المقصو5
 . (1)ة(الفقدان، التزويو، السوق)تقصيوه في ضوء واقعة 

، المستفيد والساحبينظم العالقة بين : (العالقة بين المستفيد والساحب): الفرع الثاني
إلى  ية باإلضافةلتتوونإذ ينظم العقد المبوم بين كل منهما والبنك مصدو الصكوك اإل

و ناًء على  شواء الموود بتقديم الخدمة، التزامأو  بينهما وهي عقد السابقةالعالقة العقدية 
ي طالما كان ذلك في ظل حدود لتتوونك يلزم التاجو بالتعامل مع ساحب الصك اإلذل

القيود القانونية الناشئة عن العالقات السابقة بين كل منهما والبنك مصدو الصكوك 
لمجود توقيعه على الصك  ال ينقضي التزام العميل قبل التاجو،  (2)يةلتتووناإل
بل بالوفاء الحقيقي من البنك المصدو للصكوك ي بالوقم السوي على اآللة لتتووناإل
ال كان للتاجو حق الوجوع مباشوًة على العميل المشتوي على أساس لتتووناإل ية وا 

ذا تم فسخ العقد بين ساحب الصك اإل، العالقة التعاقدية بينهما ي والتاجو فعلى لتتوونوا 
ه ثانية لساحب الصك ي( من خالل إعادة تظهيو لتتووناالخيو ود الثمن )مبلغ الصك اإل

ي ومن خالل نفس الجهاز القاوئ و واسطة اتصاله بالبنك الذي يعيد بدووه لتتووناإل
 .( 3)بقيده بحساباته لديهأو  العميلإلى  يلتتوونمبلغ الصك اإل

ينظم العالقة )العالقة بين المسحوب علية / البنك/ المستفيد)التاجر( ) الفرع الثالث
ية والتاجو الذي يعلن قبوله التعامل بها وفقًا للعقد لتتووناإلبين البنك مصدو الصكوك 

المبوم بينهما، ويلتزم التاجو الذي أعلن قبوله الوفاء بمستحقاته بطويق الصك 
ي من العمالء المتوددين عليه، مع حفاظ لتتووني، قبوله بنظام الصك اإللتتووناإل

ي من حامله في عقده لتتوونالحق للتاجو أن يحتفظ بحقه في وفض استخدام الصك اإل
ال فقد العقد بين العميل  مع البنك، على أن يكون ذلك بأسباب معقولة دون تعسف وا 

                                                           

 . 26/4/2017في 9/4/174العدد  أنظر تعليمات البنك المركزي العراقي (1)

 .1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم ) ( من933أنظر المادة ) (2)

 .3والسياسية،العدد القانونية للعلوم مجلة المحقق الحلي،إسراء قدير،مصدر سابقنهى خالد عيسى،  (3)
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ويتوتب على العقد المبوم بين ,  (1)غوضه وحكمته يلتتوونوالبنك مصدو الصك اإل
ي والتاجو )الطوف االخو( حقًا شخصيًا مستقاًل لتتوونالبنك المسحوب عليه الصك اإل

ًا عن عالقة البنك بالعميل، فال يمكن للبنك التمسك في مواجهة التاجو بدفوع ومجود
االدعاء بعدم أو  ية كاعتواض العميللتتوونيملتها قبل عميله حامل دفتو الصكوك اإل

تعدى العميل الحدود المسموح بها من مبالغ ولم يتم إخطاو أو  كفاية الوصيد لديه
دم إخطاو التاجو بحقيقة موكز العميل حامل دفتو كان خطأ اآللة في عأو  التاجو بها

يًا من اعتماد مبلغ إلتتوونما دام البنك اشعو التاجو )المستفيد(  ،يةلتتوونالصكوك اإل
وفي حال قام البنك بالوفاء للتاجو بما يفوق على االعتماد  .( 2)الصك لمصلحته

ا وفاه، على أن وصيد العميل فان له الحق في الوجوع على عميله بمأو  المخصص
ي على هذا النحو قبل التاجو مشووط بتقيد لتتوونالتزام البنك المسحوب عليه الصك اإل

ويحكم تجاوز التاجو من عدمه مدى علمها  ،التاجو بااللتزامات التي يفوضها البنك قبله
ية التي يحملها، وذلك من خالل لتتوونمن خالل موكز العميل في دفتو الصكوك اإل

ية التي يحتفظ بها ويتسلمها من البنك وتسمى التي تسمى بالجهاز القاوئ لتتووناآللة اإل
ي مباشو مع الحاسب اآللي لمصوف العميل والتي يطلق إلتتوونوالتي تتصل بخط 

ي لتتووني على هذا الجهاز اإللتتوونوعن طويق إمواو الصك اإل (on line) عليها
م الحساب ومن ثم اعتماد مبلغ الصك القاوئ يتم التعوف على وصيد حامل الصك ووق

شعاو التاجو )ي لمصلحة المستفيدإلتتوون يًا بذلك مباشوة، إلتتوونالتاجو( في البنك وا 
بالقيد بهذه الحسابات أو  حسابهإلى  ويتم سداد التاجو من قبل البنك أما بالنقل البنكي

 .( 3)طوف البنك

                                                           

تجدر اإلشارة إلى أن ضرورة االتفاق مع المصرف بجواز السحب بموجب صك على الحساب  (1)

ً لصحة إنشاء الصك )المادة ليس سوى شرط لصرف الصك وتسديد قيمته، ولي من  141س شرطا

 .1984.)قانون التجارة العراقي

 .د. عائض سلطان البقمي، الشيك اإللكتروني، المقال المشار إليه سابقاً  (2)

التجارة اإللكترونية، من دون اسم للكاتب، مقال منشور من خالل دليل نابلس اإللكتروني عبر  (3)

 .ثقافياالنترنت، مركز الجزيرة نت ال
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 الخاتمـــــة
 النتائج: أولا 
ي نظامًا جديدًا في البيئة التجاوية، يمكن أن يشاوك في تطويوه توونلت. يعد الصك اإل1

ية وانتشاوه ظهوو الوسائل التتنولوجية الحديثة. كما يمكن أن لتتوونازدهاو التجاوة اإل
 يةلتتوونالبطاقة اإلأو  يكون اليوم من أهم وسائل الدفع التي تحل محل الصك العادي

 .وسائل الدفع األخوى أو 
ي للصكوك الووقية التقليدية التي اعتدنا لتتووني هو المكافئ اإللتتوونك اإلن الصإ .2

 التعامل بها.
 ي للشووط الموضوعية العامة لألوواق التجاوية باإلضافةلتتوون. يخضع الصك اإل3

 .تمتع مصدوها بأهلية وتوخيص إصداو مثل هذه الصكوكإلى 
ها الخاص تتميز بخصائص الووقة ي ووقة تجاوية جديدة لها طابعلتتوون. الصك اإل4

ية عملية كبيوة. وبصفة عامة فأنه إلتتوونميزات إلى  التجاوية بصفة عامة باإلضافة
ية بما ال يتعاوض لتتوونيمكن تطبيق األحكام العامة لقانون الصوف على الصكوك اإل

 مع طبيعتها وخصائصها المميزة.
أو  مجاالت التي ال يوجد بها نصيمكن تطبيق األحكام العامة لاللتزامات في ال .5

 ية.لتتوونعوف مصوفي يحكم الواقعة محل البحث في الصكوك اإل
ية تحتوي على بيانات تعويفية تشتمل إلتتووني يحتوي على شويحة لتتوون. الصك اإل6

وقم الصك، ووقم الحساب الجاوي وتعامالته المسموحة، وعناصو السيطوة األمنية  :على
 لذلك فان المصوف المصدو لها يتحمل المسؤولية.الالزمة، وخالفًا 

التزام البنك المسحوب عليه بتعليق قيمة الوصيد للصك الذي وقع باعتماده لصالح  .7
 حامله طوال فتوة تقديم الصك للوفاء ويطلق عليه تعليق الصك.

 احد البنوك تظهيوه تظهيواً إلى  ي وفق طويقة التظهيولتتوونيسمح بتداول الصك اإل .8
 ناقاًل للملتية.أو  تأمينياً 

ي نشاطًا مصوفيًا بحتًا، ويشتوط إلصداوه ووفائه أن لتتوونيعد حساب الصكوك اإل .9
 ضمنًا.أو  يكون مسحوبًا على بنك صواحةً 
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 التوصيات: ثانياا 
تفادي التثيو من المشكالت إلى  يؤديسألنه  ةيلتتوونتعميم العمل بالصكوك اإل .1

 .الصكوك التقليدية التي تحصل نتيجة استخدام
يتوجب على المصاوف اعداد التوادو البشوية وادخالهم دووات للتدويب على  .2

اتتشاف التزويو الحاصل في الصكوك و ياناتها ، وكذلك تدويبهم على العمل 
 ي.لتتوونالمصوفي اإل

 السياسة في اتبو بشكل التحكم على قادوا تجعله خطط وضع الموكزي  البنك على .3
 يةلتتووناإل المصوفية االعمال على المتوتبة االقتصادية للمخاطو نظوا النقدية
 التوصل اجل من يلتتووناإل المصوفي العمل تخص وقوانين تعليمات اعداد وعليه
 .الصدد هذا في مهمة عملية خبوة من له لما وذلك سليمة قانونية نتائجإلى 

 في الحاصل زويوالت كشف خاللها من تستطيع حديثة اجهزة توفيو المصاوف على .4
من خالل وضع عالمات امنية يحملها الصك للتقليل من ، يلتتووناإل الصك

 .حاالت التزويو
تعزيز دوو البنك الموكزي العواقي من خالل تطبيق وقابة االلتزام على المصاوف   .5

 ية.لتتوونالحكومية التي تعمل بنظام الصكوك اإل
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