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المةورفية  تتميز البيئة التجارية بالسرعة في المعامالت ومواكبة التطوور ااةوة فوي مجواع العم يوات  

لوفوا  بةفة عامة ومجاالت استادام وسائع الدفع الحديثوة بةوفة ااةوةذ ظه ت ورت بودائع متعودد  عو  ا

النقدي من ا موا صةوبت تق يودياا حاليواا كالوفوا  بوااوراا التجاريوة سووا  حوالوة تجاريوة صو كمبيالوة صو ةو  

 Electronicعادي ومن وا موا  وو  لوي بودو  توداوع النقوود الور يوة مثوع الودفع بالةوكو  االلكترونيوة  

Checks) لحديثة.و ي م  بي  ما يط ا ع يه حالياا وسائع الدفع االلكترونية ا 

ع ووا المسووتوم المح ووي وا   يمووي  ذالنوواب بالتعامووع بالةووكو  العاديووة ااةووةا بعوود ص  تراجعووت ثقووة  

والدولي مما صدم ظلا تجنب الناب التعامع بالةكو ذ كما ص  بروز تا ر  ارتوداد الةوكو  لعودم وجوود 

ذ لوها كوا  الودافع نفيهيوةالسو طتي  القضوائية والت رةيد  ائم وكاٍف يغطي  يمت ا صدم ظلا ضغط كبير ع ا

ورا   ها االاتراع ظرجا  الثقة ظلا التعامع بالةكو  كما كانوت فوي السواباذ وظعواد  الثقوة المتبادلوة بوي  

الساحب والمستفيد والتي فقودت بسوبب الةوكو  المتداولوة حاليواا. كموا نرموي مو   وها البحوأ ص  نبوي  ص  

دا  نقدية يمك  الوثوا بهذ و و يمكو  ص  يحوع محوع الة  االلكتروني  و محع ثقة وضما  انه يعتبر ص

 النقود ويكو  بديالا عن ا. 

ول ها الموضوع ص مية نترية وعم ية في ص  واحدذ ويعود هل  ظلا ص   وه  الةوكو  االلكترونيوة  يور 

منتمة تشريعيااذ وا  ظمكانية زياد  استادام ا وتداول ا في الوا ع العم يذمستقبالاذ البد ص  يثير في صحيا  

كو  االلكترونية ل وفوا  معينة بعض المنازعات سوا  بي  المسحوب ع يه المةرف( ومستادم  ه  الة

بالتزامذ صو بي  احد ما والتاجر الدائ (. ع ماا ص  نةوص التشريع العرا ي والتشريعات المقارنة لم تنتم 

صحكام  ها النوع م  الةكو ذ فكا   ها حافزاا نحو ااتيار  وها الموضووعذ وصةوبت  ودف  وه  الدراسوة 

. مسوتقبالا  نويذ له ميوة الكبيور  التوي تحويط ب وها النتوام و صبراز الجوانب القانونية لنتام الةو  االلكترو

ونرجو ص  يكو   ها البحوأ لبنوة فوي المكتبوة القانونيوة العربيوة كدراسوة متاةةوة ب وها الةودد لغورض 

 الوةوع ظلا  ها ال دف.
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ص   ها الموضوع يقتضي منا ص  نحدد مف وم الة  االلكتروني وهل  في المبحوأ ااوعذ ثوم سونتناوع  

تام الة  االلكترونوي موضوع التطبيوا فوي المبحوأ الثوانيذ لنبوي  فوي ن ايوة البحوأ النتوائ  التوي وضع ن

نتوةع ظلي ا. والبد م  التنويه ابتدا ا ظننا لم نجد مةادر مباشور  تعوال   وها الموضووع وبةوور  عاموةذ 

اةوة بالةو  فوي وهل  لجدتهذ وبهل  حاولنا ص  نستفيد م  الموضوعات التي تتدااع معوهذ كالقواعود الا

القانو  التجاريذ وما كتب بةدد وسائع الودفع االلكترونيوة الحديثوة. وحاولنوا فوي توع تةوور موا يحودأ 

 .مات فة ل ه  الةكو  االلكترونيةعم ياا بيا  الجوانب القانونية ال

 


