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اننقود االنكترونيت انبالستيكيت
ظهرد النقىد االلكزرونُه والجالستزُكُه عتت ررتىك تكو ونىاُته النقتىد وثتٍ اؽتمس تىك عت
تتىك النقتتىد ثتتو ورلزجتتر الررَت التتٍ اتتبلا ثتتال نقتتىد اٌ اتتبلا رلزاتتٍ دُتته ا ُتتبد رتتماو النقتتىد
ث لنبثب ال بدٌ والانٍ دٍ ظو اللىل ه الزٍ عل تذ اللتبلا اتبلا ثتال ؽتمود وثتال ُتىد وَر ت ا تٍ
ثذا النىع ع ربلنقىد اَضب ثرب بد المدت االلُكزرونُه  ،او وسبئو المدت الؾمَضه دتٍ ا تبح واهتؾه
الٍ الزبصُر الكجُر ل زقمم الزكنىلىعٍ التذٌ تهم الن تل الضتبنٍ عت القترر اللوترَ وو تو التٍ
ُه عت ثماَه االلاُه الضبلضه ا ٍ اؽم اثا اخزراابد الجورَه وثى النقىد .
ورلىد نوبح ثذا النىع ع النقىد الٍ اللقم الزبنٍ ع القرر اللورَ ؽُن ب را رماولهب ثُ ترابد
الجزتتترو االعرَكُتتته ُتتتر ار اتتتبم  0561تتتهم الجماَتتته الؾقُقُتتته والالبلتتته الستتتزلماعبد النقتتتىد
االلكزرونُه والجالسزُكُه .
ودٍ عغب رى ُل النقىد االلكزرونُه والجالسزُكُه دبنه َ ك القى ثبر ثتذ ال تىك عت النقتىد
رلم نىاب عب ع انىاع النقىد النبئجه ث لنٍ انهب رنىة ا النقىد الؾقُقُته دتٍ القُتبم ثىظُاتخ النقتىد
اىسُط ل زجبد ُر انهتب اازبتجذ عتت عتروك البتنُ تلجُه واستله اىستُط اتبم دتٍ عغتب ثترا
الذعه وربىَه ال مدىابد واالرساعبد وثى االعر الذٌ اكرقٍ ثهب الٍ عررجه النقىد
و م اسز ع ثذا الزرىك الاىائم النب ئه ا اسزلماعهب والزٍ َقت دٍ عقمعزهب البراه الكجُر دتٍ
عغب اعرا ال جبدالد ورغنتت علتب ر ؽ تو النقتىد وا زرانهتب ثبللىل ته اال ز تبدَه ثكتو اثلبدثتب
خب تته عتتت استتزلماعهب عت ختتال تتجكه االنزرنتتذ دتتٍ عغتتب اقتتم ال تتاقبد الزغبكَتته المولُتته اٌ
اقبد الزغبك االلكزرونُته ستىا رل ت االعتر داختو المولته الىاؽتم او ثتُ دو اللتبلا ال لز اته
وث اه ابعه دبر النقىد االلكزرونُته الجالستزُكُه رر ت ا تٍ ثرب تبد التمدت االلكزرونُته  ،الزتٍ ال
رلرط ا اىنهب ثرب بد ثالسزُكُه َزا علبلغزهب الكزرونُب وذلك السزلماعهب دٍ ا ترا عزلتمد
ع ت ختتال ال ل ىعتتبد ال لسنتته ا ُهتتب والتتمخى ثهتتب ا تتٍ االالد ال لتتم لزؾقُ ت ثتتذ اال تترا
ورزلمد ثرب بد المدت االلكزرونُه ؽُش نذار عنهب
 ثرب بد االر بر credit card
 ثرب بد المدت الاىكٌ debt cards
 ثرب بد المدت ال ؤعو او ثرب بد ااز بد الناقبد EFT-POS cards
 ثرب بد ال راف االلٍ (ATM Cards ) Automated Teller Machine
 ارود ه بر الوُكبد cheque cards
ور تتمك االنتتىاع البتتبثقه ع ت النقتتىد االازرونُتته الجالستتزُكُه ا ت عن تتبد او ثنتتى اازبتتجذ صقتته
الل ال دُ ب َ مك انهب ع ر ردبد ع ردُه  ،وثبلزبلٍ لررالذ الزساعبرهتب ال تبدك دتٍ تكو
ثتتذ الوتتجكه عت ثرب تتبد التتمدت االلكزرونُتته التتٍ عررجتته النقتتىد النتته ث ىعتتت ثتتذ الجرب تتبد َ كت
ل ل ال را الب ت واللمعبد وربىَه االلزساعتبد وستؾت االعتىا و ُرثتب ع تب َ كت ار رال ته
النقىد
وَ ك اابد ر نُل االنىاع الببثقه لجرب بد المدت االلكزرونُه لكٍ رزلذ اؽم صالصته ا تكب ثبعته
َ ك ار نىعسثب دُ ب َ ٍ :
انشكم االول  :الجرب بد ال غنره  magnetic stripe cardsودُهب رزض الجرب ه الجالسزُكُه
رَرب ع غنرب َزا ع خالله ادثتب ورلتسَ ورتنعُ الجُبنتبد ال وتار ا ُته وَزؾقت التمدت ثهتذ
الجرب ه ع خال را ال ل ىعبد ال لسنه ا ٍ ثذا الورَط.
انشككم اناككاني الجرب تتبد الر بئقُتته  chip cardsورؾزتتىي ثتتذ الجرب تتبد ا تتً تترَؾه ذااتتر
(ستتُ ُكىرو وعت ختتال ثتتذ الوتترَؾه َتتزا ربتتغُو ُ تته النقتتىد دتتً الؾبتتبة ال تتردً دتتً ابعتتو
الجرب ه ورقىم ثل ُبد الل ا واالهبده ع ؽببثه ثقُ ه علبعالره

وثنب انىاع اضُر ع الجرب بد الر بئقُه اث هب االنىاع الضالصه الزبلُه :
ثرب ه الذاار  Memory chip cardودُهب رقىم الذاار ث غرد رلسَ ال ل ىعبد ودً عقتمعزهب
ثرب بد الز ُاىر
الجرب ه الذاُه  smartcardsؽُش رزض ثذ الجرب ه علبلظ ثُبنبد  micro processووسُ ه
ذاار لزلسَ ال ل ىعبد ا ً الر ُقه ال لجب دً ثُكو الجرب ه
الجرب ته عار ته التذاب  Super-smart cardsثؾُتش رؾزتىي ثتذ الجرب ته ا تً علتبلظ تغُر
غُر وعابرُؼ عؾوىك دً نبُظ الجرب ه
وذاار و رَط ع غنط و ب ه ار
الوكو الضبلش  :الجرب بد الج رَه  Option cardsوثً ثرب بد رىهؼ ثهب ال ل ىعبد اللب ه
ثضا المدت وال ل ىعبد ال زغُر وانب ر الزبعُ ثوكو ث ري وع االعض ه ا ً ذلك الهىلغرام
او ال ىك ال غب ه صالصُته االثلتبد وعنهتب اَضتب ثرب تبد الاُتسا اتبكد وال بتزر اتبكد وال بتزلمعه
ؽبلُب
وَ ك ت دتتً هتتى اللتتر البتتبث ار نزلتترف ثو ت ع ت الزا تتُو ا تتً صالصتته انتتىاع ع ت النقتتىد
االلكزرونُه الجالسزُكُه ال زماوله ؽبلُب دً اللبلا
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ثٍ رز ضو دٍ الجرب بد ال غنره ابلكبكد الول ً او الاُسا او ال بسزر ابكد و َبزرُت ؽبع هتب
اسزلماعهب دٍ را عل ا اؽزُبعبره و ادا عب َؾ و ا ُه ع خمعبد دور الؾبعته لؾ تو عجتبل
اجُر م رلرهه ل لب ر البر ه او الضُبع او الز ل.و َتزا استزلمام ثتذ النقتىد عت ختال االد
ال رف الذارٍ  ATMالزً سبث ذ دتٍ رؾبتُ اللتمعبد ال تردُه ل ل تال ا تب سته ذ رلبعتو
الل تتال عتتت الجنتتى ختتال  42ستتباه ث تتب دُهتتب االعتتبزاد و اللرتتالد الرس ت ُه .و رنقبتتا النقتتىد
الجالسزُكُه الً صالصه انىاع ثً:

أ -طاقات الدفعDEBIT CARDS :
و ثٍ الجرب بد الزً رلز م ا ٍ وعىد اك تم دل ُته ل ل ُتو لتمي الجنتك دتٍ تىك ؽبتبثبد
عبكَه رقبثو ال بؾىثبد ال زى له ل ل ُو بلت الجرب ته و ثتٍ اَضتب اترود َتزا التزؾكا دُهتب
ا رَ الجنك و رب ؼ ل ل ُو ثبؾت نقىد ع الؾببة دٍ الجنك و َ كت استزلماعهب اَضتب
ل لرده عل ىعبد ا الر ُم ع خال اله ال رف الذارً .ATM

ب -ال طاقات االئ ماني CREDIT CARDS:
ثٍ ر ك الجرب بد الزً ر مكثب الجنى دٍ ؽتمود عجتبل علُنهتى َتزا استزلماعهب اتبدا ودتب و
ائز بر النهب رزُؼ لؾبع هب در ه الؾ ى ا ً الب ت و اللمعبد عت ددت آعو لقُ زهب ا ب انهب
رلرتتٍ لؾبع هتتب ؽبتتبثب عؾتتمد ل زلبعتتو ثتته عتتت عت َىادقتتىر ا تٍ التتمدت لهتتا ثهتتذ ال تتىك عتتت
الزن ُا عت الجنك و رغلو ؽبع ُهب اَضب َقجضىر ددلبد نقمَخ ع خال االالد االرىعبرُكُه و
الر ُم ال َىعم ا ُه دىائم و َزا ربمَم جو دزر علُنه و لك اذا لا َزا ربىَزه َزا اخذ دبئمح
ا ُه و َزا اؽزببة دبئمح عمَنه ا ٍ اول الؾببة ثبلقُ ه الزً رغبوزثب الل ُو دٍ نهبَه او
هر النهب رلزجر ا راهب عقمعب و ال َزا ا ماك ثذ الجرب بد اال ثلم دكاسه عُم ل ل ُو ؽزٍ
ال رىاعه علب ر ابلُه دٍ ؽبله امم البماد و ع اعض زهب ثرب ه الاُسا و ال بسزرابكد و رز ُس
ثذ الجرب بد ثبنهب رىدرل ل ال الورا الاىكٌ و المدت االعو ا ب ر مك ثبلل زُ ال ؾ ُته و
االعنجُه ا ب رؾ و ىك الل ُو خىدب ع الزسوَر او البر ه ا ب َ ك ل ل ُتو ستماد ال جتبل

ال بتتؾىثه عت ثتتذ الجرب تتبد ثبلل تته ال ؾ ُتته ستتىا اتتبر ال ج ت ال ن تترف عؾ ُتتب او ختتبكط
الموله

ت -طاقات الصرف الشهريcharge cards :
و ثتتذ الجر ب تتبد رلز تتل ات الجرب تتبد االئز بنُتته دتتٍ ار البتتماد َغتتت ار َتتزا اتتبعال عت
الل ُو ل جنك خال الوهر الذٌ َزا دُه البؾت

جتتو

 -2النقود االلك روني
عت ررىك االسبلُت الزكنىلىعُه ال ردُه ظهرد النقىد االلكزرونُه و اخذ الغ هىك َزماولهب
ع خال اللمَتم عت اال تكب عضتو الزغتبك االلكزرونُته عت ختال تجكه االنزرنتذ و الهتبرل
ال ردٍ و اواعر المدت ال ردُه و خمعبد ال قب ه االلكزرونُه و االنزرنذ ال ردٍ
و الزغتتتبك االلكزرونُتتته  E-COMMERCEرلز تتتم اسبستتتب ا تتتً التتترثط ثتتتُ ركنىلىعُتتتب
االر تتبالد ال زرتتىك و تتجكبد ال ل ىعتتبد المولُتته االنزرنتتذ و ثتتُ ن تتا التتمدت االلكزرونُتته
المولُتته الؾمَضتته ثغتتر ربتتهُو ال لتتبعالد اال ز تتبدَه الزغبكَتته ا تتً عبتتزىي االدتتراد و
الورابد و اللروط ثبلل ُبد الزغبكَه ع الن بم الزق ُتمٌ التذٌ َلز تم ا تٍ وعتىد ا تراف
دٍ عكبر ار بم ال اقه الً ادبق كؽجه رب ؼ لها ثبر بم ر ك ال اقبد ات ثلتم ث تب َؾقت لكتو
رف اثماده الزً َبلً الُهب و الزغبك االلكزرونُه ثٍ اؽم اثا ع بثر اللىل ه
و الهتتبرل ال تتردً ا تتجؼ عزتتبػ ل ل تتال ا تتٍ عبتتزىٌ اللتتبلا لزؾب تتٍ تتىاثُر الل تتال
لالسزاببك ا ؽببثبرها و ربز ر ثذ اللمعه ىا  42سباه َىعُب
اعب اواعر المدت االلكزرونُه وخمعبد ال قب ته االلكزرونُته دهتً اؽتم وستبئو التمدت دتً رتبكَ
عؾمد ثنب ا ً ت الل ُو وثً دً ررىك عبز ر
اعب ن بم االنزرنذ ال ردً دهى بئا ا ً ال رف ال نسلً وثً رلزجتر اكختت رك اته عت
ا بعتته دتتروع ل تترف ورزلتتمد ا تتكبله عت الوتتكو الجبتتُط ال ز ضتتو دتتً النوتتراد االلكزرونُتته
االاالنُه ا اللمعبد ال ردُه الً اعماد الل ال ث ل ىعبد ا اك مرها الً رَقه لمدت
الل ال ل ك جُبالد ال بؾىثه ا ُها الكزرونُب الً اُاُه داكح عؾا ه االوكاق ال بلُه ل ل ال
الً رَقه رؾىَو االعىا ثُ ؽببثبد الل ال ال لز اه والزا الزرىك عبز ر
 -3النقىد الذاُه و م ظهرد عت الزرتىك ال بتز ر الغتبكي ودتً عغتب ركنىلىعُتب ال ل ىعتبد
ال تتردُه ورز ضتتو دُ تتب َب ت ً ثبلجرب تته الذاُتته  smart cardورضتتا ر تتك الجرب تته خ ُتته
الُكزرونُه َزا ا ُهب رلسَ ع ُت الجُبنبد اللب ه ثؾبع هب عضو االسا  ،اللنتىار  ،ال ترف
 ،ال تتمك  ،است ىة ال تترف  ،ال ج ت ال ن تترف وربكَلتته ورتتبكَ ؽُتتب الل ُتتو ال تتردُه
وَوتتجه التتجله ثتتذ الجرب تته ثتتبلك جُىرر ال زنقتتو لكىنهتتب رؾزتتىي دلتتال ا تتً ستتغو ثبلجُبنتتبد
وال ل ىعبد واالك م القبئ ه ل بؽت الجرب ه وؽمود الز ردبد ال بلُه الزً َقىم ثهب دضال
ا ثُبنبره الول ُه والر ا البري
وَزا اسزلمام الجرب بد الذاُته دتً اللتبلا دتً عغتبالد عزلتمد عت اث هتب رؾىَ هتب التً ؽبد ته
نقىد الُكزرونُه .

دور اننقود فى تحديد أسعار انفائدة :
وَ هتر دوك النقتتىد دتتً رؾمَتتم استتلبك الابئتتمح انتتمعب نزتتذار ار اتتر النقتتىد ثتتى اؽتتم
ال زغُتتراد اال ز تتبدَه االسبستتُه الزتتً ربتتبام اضُتترا دتتً رابتتُر الزغُتتراد دتتً استتلبك
الابئمح ؽُش َزؾمد سلر الابئمح دً سىق النقم ثبلر ت ا تً النقتىد واتر النقتىد دقتم
لىؽظ دً اضُر ع المكاسبد ار السَبد دً ار النقىد َ تبؽجهب زَتبد دتً استلبك
الابئمح
ون تترا لزتتبصُر اتتر النقتتىد ا تتً ستتلر الابئتتمح واللمَتتم ع ت ال زغُتتراد اال ز تتبدَه
االخري دً اال ز بد القىعً دبر الجنى ال راسَه دً اي دوله دً اللتبلا َكتىر لتمَهب
ع الب ربد النقمَخ الزً ر كنهب ع داكح البُبسته النقمَتخ ثوتكو َبتزرُت علته رؾقُت
االستتزقراك دتتً اتتر النقتتىد وثبلزتتبلً دتتً ستتلر الابئتتمح وثبلزتتبلً دتتً عبتتزىي النوتتب
اال ز بدي .
الاىائم ال بدُخ واإلع بلُخ:
اإلع بلُخ:
Definition: Price paid for the use of capital which includes the sum to cover the risk involved and
a sum to cover costs incurred in making the loan. Or interest earned before taxes are deducted.

ال بدُخ:
.

This is the amount of interest earned once tax has been deducted

