النقود االلكترونية
الكاتب :الدكتور هيثم عدنان عزو
نقود اإللكترونية دراسة قانونية مقدمة
تواجهها اللههكاية القانونيههة المسههتمدا مهها القههانوا الرومههان من ه ههوال
خمسههة رلههر رامهها ت ههديا جديههدا يلههايا لههو الت ههد اله واج تهها يههاا
ظ ور ميهد سهاناا اإلرادا ه القهرا التاسه رلهر ويتم هل حه ا الت هد
ي ههورا االتالههاالل والمااوماتيههة الت ه لقههل يظول هها را ه وجهها النلههان
اإلنسان كا ة.
وقههد يههد ل ح ه ر ال ههورا تاق ه يظول هها را ه راههو القههانوا يههرل ويههدلل
الك ير مها الماهاحيو الته درل الاقها والتلهري والق ها راه رهدحا مها
المسامال الته ال تتقيهل النقهاأ حالهي ل يهدي يال ارمها را اد تقايديهة
يسهها الك يههر اله الههتخاا من هها تههارا يالتاسههير الواسه و خههر يههالنا
را ما يخالا ا.
ولاهل الالهاوية الكامنهة ه تح يرحها حههو رهدو التوا هر يهيا السهررة الته
تتنهههور ي ههها تقنيهههة المااومهههال والوقهههل النويهههل الههه ت تاجههها القارهههدا
القانونية لك ت يل وترسخ التنيير وحو ما جال الملت ايا ه قهل
القانوا ماو ت د كيير يتم ل الموائمة ييا ح يا ارمريا.
وياد مو وع النقود االلكترونية ما المو ورال ال دي ة ح ا الالدد
والت لو تجد،ل د يومنا،ماالجة قانونية كاماهة ه الهدول المتقدمهة هو
را الدول ارخر الت لو تحلف ح ا النوع ما التاامل ياد ت تاكهر ه
ل لا.
ولكههه نكهههوا سهههياقيا ههه الماالجهههة القانونيهههة ناهههال الملهههكاة قيهههل ا
تههدحمنا،وح سههتدحمنا ال م الههة ،ر يههل ا اختههار حهه ا المو ه رنوانهها
لي ث ال تهوعع الكهوو يها راه و هة منالهب قهدمل ل ها يتم يهد هول
ما تاريف يا وال.
تاريف النقود االلكترونية لما يقت يا ي ث المو
و تنرقل المناب ارول ال خالهائا النقهود االلكترونيهة واقتالهرل
يا را ي ث الخالهائا الته تميهع النقهود االلكترونيهة والته ته ر ه
التنظيو القانون ل ا وقد توعع الكوو ح ا المناب را قرتيا.

و ه المناههب ال ههان كههاا الي ههث ههول ليههة التاامههل يههالنقود االلكترونيههة
وحو مر رور لاتاهرف راه كيايهة اسهتخداو النقهود االلكترونيهة لكه
يمكا التارف يالهورا در راه الملهاكل اله تنلهح مها حه ا االسهتخداو
تاو الملهاكل الته كهاا مو هورا لامناهب ال الهث اله تهوعع الكهوو يها
را رريا كاا ارول ول نيياة النقود االلكترونية يما خالا الارع
ال ههان لي ههث مههد كاايههة النقههود االلكترونيههة لاو هها  .ههو ن يههل الكههوو
يخاتمة استار هل ي ها حهو مها توالهال اليها ه الي هث اله رجهو ا
قل القانوا.
يقدو ليئا لاملت ايا
تم يد:تاريف النقود االلكترونية
حنههاو رههدا تاههاريف لانقههود االلكترونيههة قههد رر هها الههيا يحن هها د ه و
ت ويهههل الودائههه المدخاهههة والماالجهههة الكترونيههها هههما نظمهههة الينهههوو
االلكترونية ( )1غير ا ح ا المو ظ راه حه ا التاريهف نها يتنهرر اله
وسياة ت ويل القيمة الكترونيا دوا ا يتنرر ال تاريف القيمهة النقديهة
ناس ا.
يما حب ر خر اله ا النقهود االلكترونيهة حه يناقهال ت تهو راه
مخعوا الكترون و رالهدا نقديهة م ماهة الكترونيها راه يناقهة تخهعيا
القيمة ( )2غير ا ح ر التاريف لهو ياهرف حهو ا خهر النقهود االلكترونيهة
يل ررف الوسياة الت يتو ي ا خعا و اظ تاو النقود.
ويههر تاريههف ك ههر دقههة ا النقههود االلكترونيههة ريههارا رهها ساسههاة مهها
اررقاو الت تاير را قيو ماينة تالهدرحا الينهوو التقايديهة و اال ترا هية
لموديا ا وي الل ح ال راي ا الورا ني هال ك روم نانيسهية راه
كارل كه و راه القهرا الالهاب ( )3غيهر ا حه ا التاريهف،واا كهاا
مسهههتو يا لامانههه الانههه والمهههاد لانقهههود االلكترونيهههة ،ينقالههها الجانهههب
تاريف النقود االلكترونية.
المو ور
مما تقدو يمكننا ا نارف النقود االلكترونية يحن ا ريارا رها قيمهة نقديهة
ياماة م ددا تالدر الورا ييانال الكترونية مخعنهة راه كهارل كه
و قرا الاب ي يث يسهتني الها ي ا نقهل ماكيت ها اله مها يلها دوا
تدخل لخا الث.
وتجدر اإللارا ال ا النقهود االلكترونيهة ريهارا رها وسهياة مها وسهائل
الههد االلكترون ه اله يههتو ياههدا وسههائل خههر غيههر النقههود االلكترونيههة
وح ه ا مهها يتنههاق م ه اسههتخداو الههيا ( )4لمالههناا النقههد االلكترون ه

لاداللههة را ه كههل نههواع الههد الت ه تههتو ينريقههة الكترونيههة ،غيههر ا ح ه ا
االستخداو يد ين سر م تياور ما وو النقود االلكترونية وت ديد ماناحا.
ا يختاف مالناا النقود االلكترونية را اليناقال المالر ية االلكترونية
م ههل يناقههة االئتمههاا ( )5ويناقههة الس ه ب ا ل ه ( )6ويناقههة الههد ()7
ويناقال الالرف الينك ( )8واليناقهال ال كيهة ( )9ويناقهال المونهدكا
()11
كما يختاف ما وو النقود االلكترونية را الت ويل االلكترون اله يانه
ت ويههل قيمههة نقديههة مهها سههاب ال ه خههر يوسههياة الكترونيههة ( )11وحههو
يالتال ال يت ما تم ل قيمهة نقديهة ماينهة ه كيهاا مهاد يهل حهو ريهارا
را رقهو يت هول مها سهاب اله خهر وكهل مها ه ارمهر ا الت ويهل يهتو
نايا يوسياة الكترونية دوا ا يختاف را الت ويل الااد ال يهتو ه
الماامول الورقية.
ك لو تختاف النقود االلكترونية را الوسائن االلكترونية المالهر ية وحه
مجمورة مها الخهدمال الته تقهدم ا المالهارف يمكها يواسهنت ا لاامهو
االسههتاادا مهها خههدمال المالههرف ريههر االنترنيههل م ههل ال ههاتف المالههر
وخدمال المقاالة االلكترونية واالنترنيل المالر (.)12
المناب ارول :خالائا النقود االلكترونية
لقد يينا يما سير ا النقد االلكترونه نمهن جديهد مها نمهان النقهود وحهو
مهها يترتههب رايهها وجههود اختو ههال يين هها ويههيا مهها سههير مهها نمههان النقههود
وح ر االختو ال ي د ات ا يمكا ا نادحا خالائا لانقود االلكترونية.
لكننهها حنهها سههن اول االقتالههار راه الخالههائا الته سههتاق ي ارحهها راه
دراستنا القانونية لانقد االلكترون والت يمكا القول ا حم ا ح د ا ا
رير ليكة الكترونيهة ووجهوب تهوا ر نظهاو مالهر ماهد ل هر التاامهل
مهه النقههد االلكترونهه وسههنتناول كهههو مهها حههاتيا الخاالههيتيا هه قهههرا
مستقاة
وال :د

النقود رير ليكة الكترونية

ما خول تاريف النقود االلكترونية يتييا لنا ن ا ال يمكا ا تستخدو اال
يوجود ج اع اسوب مرتين رير ليكة الكترونية خاالة و رامة ()13

اا حه ر الخاالههية تجاههل مهها النقههود االلكترونيههة ال نههاي دوله لههو ا
ها اللهيكال اإللكترونيههة ال يتقيهد يال ههدود الج را يهة لدولههة ماينهة يههل
يمتد ليلمل رجا المامورا وحو ما يستاعو تنظيما دوليا ل ر النقود.
كمههها يترتهههب راههه حههه ر الخاالهههية رهههدو هههرورا المااالهههرا العمانيهههة و
التواجد مكاا وا د نها اسهتامال الاماهة اإللكترونيهة هو يلهترن ا
يكوا دا النقود وما تد لا متواجديا ه مكهاا و عمهاا وا هد ته
تتو رماية الد يل يمكا ا تتو الاماية ما خول وجود نرف وا د.
انيا :وجود نظاو مالر

ماد ل ر

التاامل يالنقود اإللكترونية

اا ا ليههة الت ه تسههتخدو ي هها النقههود اإللكترونيههة تسههتاعو نظامهها مالههر يا
خاالهها ت ههاا الينههوو سههوا كانههل ينههوو قيقههة و ا ترا ههية ( )14وقههد
ال ظنهها ه المناههب ال ههان ا حنههاو نظههاميا ماههديا ل ه ا ال ههر ارول
وال ان .
وكههو ح ه يا النظههاميا يسههتاعو نظامهها مالههر يا خاالهها يقههوو را ه مايههة
السههرية وارمهها را هها االنترنيههل يقههوو را ه وجههود رقههاو متساسههاة
ترمههع ال ه القيمههة النقديههة وح ه ر اررقههاو تسههتخدو لمههرا وا ههدا كمهها ر ينهها
ي يههههث يقههههوو المالههههرف يت ييههههر الههههرقو المتساسههههل رنههههد انتقههههال النقههههود
االلكترونية ما لخا خر وح ا ما يستاعو نظاما مالر يا خاالا.
المناب ال ان  :لية التاامل يالنقد االلكترون
ييد التاامل يالنقد االلكترون ما خول االدار المالرف لاماهة الكترونيهة
تايههر رن هها ساسههاة مهها اررقههاو الالههوائية الت ه تسههم الههرقو المتساسههل
لااماة ويتو اظ ح ا الرقو يناقهة و ه ج هاع الاميل.ياهد لهو يقهوو
الاميل ياستخداو ح ر النقود را نرير منا الرقو المتساسل،ملارا ،اله
ما يتاامل ماا يقهوو حه ا ارخيهر ياالتالهال يالمالهرف الستالهدار رماهة
جديدا ياسما و لت ويل القيمة النقديهة اله سهايا ويقهوو المالهرف مها
خول قائمة اررقاو الموجودا لديا يهالت قر مها كهوا حه ر النقهود الهادرا
منا وما كون ا لو تالرف ياد ()15
غير ا ح ر النريقهة منتقهدا مها وج هيا ارول ا التهاجر و مها يتاامهل
م الاميل ال يستني الت قر ما كوا ح ر النقود قهد الهر ل سهايقا و ال
وا ا مكنها لهو هنها يكهوا ياهد هوال ارواا ،مها الوجها ال هان هها حه ر

ا يكههوا سههريا مار هها
النريقههة تجاههل الههرقو المتساسههل ال ه ياتههر
لاكلف رندما يقوو المالرف يالتحكد ما رقو الاماة المتساسل ()16
ل لو قد يرعل تقنية الاماة المخاية الت تاتمد را وجود رقو متساسهل
م روب رامل ساي (رقو مخا يمتاكا الاميل قن ) وح ر التقنية
تو ر السرية والخالوالية الته تهد الك يهريا لاتاامهل مه تقنيهة النقهود
االلكترونية (.)17
ما مار ة كوا النقهود قهد الهر ل و ال قهد اسهتامال ل ه ر الخدمهة رهدا
تقنيال تجال ما الممكا لاتاجر ا يارف يما ا ا كانل النقود قد الهر ل
و ال وحههو مهها يمنه التورههب مهها الههيا يالههرف النقههود رك ههر مهها مههرا
()18
المناب ال الث :الملاكل النالئة را استخداو النقود االلكترونية
ال ريههب ا اسههتخداو النقههود االلكترونيههة ي يههر رههددا مهها الملههاكل الانيههة
والماليههة واالقتالههادية والقانونيههة لههو ا ح ه ر النقههود نمههن جديههد يختاههف
يات و الما ية مها تجسهد القيمهة النقديهة ه
رما ارتاد رايا اليلر
ل ه مامههوا يههر يههالايا المجههردا وال ي تههال ال ه واسههنة لك ه يههتو
التاامل ي ا.
ورا ي نا متركع را ي ث النقود االلكترونية مها النا يهة القانونيهة له ا
سوف نقتالهر راه مها نهرار ينلهح مها ملهاكل قانونيهة ه هال اسهتخداو
النقود االلكترونية.
يمكا القول ا النقود االلكترونية ت ير ملكاة نييات ا وال وت يهر ملهكاة
مد امكانية قيول ا لاو ا يااللتعامال يديو را النقود الورقية
الارع ارول :نيياة النقود االلكترونية
نر ما ال رور تقسيو الكوو ح ا الارع را قرتيا ارول تاال
النيياههة القانونيههة لانقههود االلكترونيههة ههيو يههتو تخالههيا الاقههرا ال انيههة
لي ث النيياة الواقاية لانقود االلكترونيهة والته سهوف ت هدد نهوع ال هر
الوارد راي ا
وال:النيياة القانونية لانقود االلكترونية

تختاههف ارورار النقديههة رهها يقيههة نههواع ارورار الته تم ههل قيمههة ماينههة
ويههتو التاامههل ي هها ه تختاههف رهها ارورار التجاريههة وارورار الماليههة
ولال جوحر ح ا االختوف حو االدار ح ر الاماة يقهانوا ونيا ها يلهكاية
ماينة تالدر را الينو المركع وحو ما يجاا ا ماعمة القيول لد الاهرد
ا التاامل (.)19
ي يث ال يستني د ر
اا حههه ا االخهههتوف ي يهههر تسههها ال هههول نيياهههة القيمهههة الماليهههة المخعنهههة
الكترونيا لو ن ا قد تالدر ما الينو المركع وقهد تالهدر (نظريها ) مها
م سسال مالية خر وحو ما يجال ردحا نقودا ياعو ار راد يقيول ها ه
التاامل مرا م ل نظر (.)21
وقد رولجل ح ر الملكاة الواليال المت دا و االت اد اروريه رها
نرير من االهدار النقهود االلكترونيهة و وسهائل الهد االلكترونه اال
مهها الم سسههال الماليههة االئتمانيههة و ت ههل الههرا ا وحههو تقييههد إلالههدار
الاماة االلكترونية (.)21
غيههر ا حه ا ال ههل لههيا ههو سههايما ير ينهها لههو ا االههدار الاماههة يههرتين
ميالرا يالسياسة االقتالادية الت يجب ا تناهرد الدولهة يتقريري ها وحهو
ما ال يمكا م وجود ج ال خر إلالدار النقود.
ياإل ا ة ال لهو هها الاماهة االلكترونيهة تسهتخدو كمها ر ينها ريهر لهيكة
الكترونية وحو ما يجاا ا تتجاوع الج را ية والته ت هدد الننهار المكهان
لاسيادا الوننية ه ا كانهل النقهود االلكترونيهة تتجهاوع ال هدود الج را يهة
تلكل خنرا را السيادا الوننية ()22
وتتسو يالناي الدول
اا ال ل ارساو نظرنا حهو وجهود تنظهيو قهانون دوله لمسهحلة االهدار
الاماة االلكترونية را ح ر الاماة كما تقدو ما تاريا ها وخالائاله ا ال
ناي دول ال يمكا الر التاامل ي ا داخل دود دولة ماينة.
انيا :النيياة الواقاية لااماة االلكترونية
اا كههوا النقههود االلكترونيههة ييانههال مخعنههة راه ال اسههب ا له وحههو مهها
ينرح س اال هول كهوا حه ر النقهود لهيئا ماديها يكهوا ماكيتها ماكيهة
ن هها قهها رينيهها و ا ح ه ر النقههود حه لههيا غيههر ماديههة
مههال مههاد
تكههوا الماكيههة ي هها ماكيههة دييههة و حنيههة.اا اإلجايههة را ه ح ه ا الس ه ال
يني ا تكوا مسيوقة ييياا كياية خعا المااومال را ال اسب ا له
را الاماة االلكترونية وا دا ما نمان ح ر المااومال.

اا الاماهههة االلكترونيهههة تخهههعا راههه مهههادا قاياهههة لاتم هههنن تتهههيا ت هههميا
المااومههال ي هها رهها نريههر م ننههة كههل نقنههة مهها نقان هها يهههمرار تيههار
ك ريهههائ ي ههها ( )23ا تهههتو االسهههتاادا مههها قايايهههة حههه ر المهههادا لاتم هههنن
ياالرتماد را نظاو اررقاو ال نائية (نظاو  )24( )1،1يث تكهوا م ننهة
نقنة ياتجار رقهارب السهارة مه و سهتجاا ا ُتقهر ه ال اسهوب يوالها ا
الههرقو  1ولكهها لههو تمههل م ننت هها ياتجههار ماههاكا سههتقر يوالهها ا الههرقو
الار ( )25ويتجمي اررقاو الموجودا ه رهدا نقهان سهوف يتكهوا رمهع
ماههيا يم ههل كتايههة و مااومههال يموجههب نظمههة ماههدا تههعود ي هها ج ههعا
ال اسوب (.)26
ممهها تقههدو نو ههظ ا الاماههة االلكترونيههة ح ه تم ههل مههاد لاقيمههة النقديههة
ويالتال ها ال ر الوراد راي ا حو هر رينه وال يمنه مها لهو كون ها
غيههر قاياههة لوسههتخداو اال ريههر ج ههاع ال اسههوب را حهه ر الالههاة تنهها
قاياية الر ية لااماة االلكترونية ولكن ا ال تنا ماديت ا
الارع ال ان  :مد كااية النقود االلكترونية لاو ا يااللتعامال
يمكا القول يحا ح ر الملكاة حه حهو الملهاكل الته تنلهح رها اسهتخداو
الاماههة االلكترونيههة ه انههار الماههامول الماليههة را ال ههر مهها النقههود
يالورا رامة حو الو ها يااللتعامهال تترتهب راه ارلهخاا رها نريهر
نقل ماكية النقود .ل تكا النقود االلكترونية لاو ا يااللتعامال الماليهة
م ا ا م ل النقود وتنير راي ا ناا كاو النقود الورقية ؟
اننهها نههر ا النقههود االلكترونيههة ح ه مر اههة جديههدا مهها مرا ههل التاامههل
اإلنسان المال ال يد ياستخداو المقاي ة وسياة لا الول را السا
والخههدمال ههو مهها ليههث ا ت ههول اإلنسههاا ال ه اسههتخداو ال ه حب والا ههة
يوالا ما مقياسا لقيمة ارليا قيل ا تالهدر المسهكوكال المادنيهة الته
م اههل المر اههة ارول ه مهها مرا ههل ظ ههور الاماههة الت ه تنههورل لتالههيا
وراقهها نقديههة منيورههة يلههكاية ماينههة يقههوو را ه ساس ه ا قيمههة ارلههيا
(.)27
اا حه ا التنههور التههاريخ يايههر رهها قيقههة م مههة حه ا النقههد يالههورا
د اتا يل حهو رمهع لقيمهة ماينهة يتسهالو ار هراد
ماينة ليا لا قيمة
را مساوتا ي ا والدليل را لهو ا الهدور قهانوا يهل ها رماهة ماينهة
و ت يير لكا ا سوف يساب ما الاماهة القديمهة القيمهة الته كانهل ترمهع
ل ا (.)28

ومهها دامههل الاماههة رمههعا لقيمههة م ههددا يكههوا القههانوا حههو الايالههل هه
ت ديههدحا ههيمكا ا يكههوا ح ه ا الرمههع مسههكوكة مادنيههة ويمكهها ا يكههوا
ورقة نقدية تني يلكل مايا كما يمكها ا يكهوا مجمورهة مها الييانهال
المخعنة الكترونياد.
وحه ا ال يانه ا تكههوا حه ر النقههود لههيئا مختااهها رهها النقههود الورقيههة و
المادنية يل حه رمهع لله وا هد حهو القيمهة الماليهة ويالتهال هها قيهاو
المديا يالو ا يهح من ها سهوف يكهوا ميرئها ل متها ولها ياهد حنها الو ها
و ا ا يمقايل.
كمهها يترتههب را ه لههو ي هها ا ماكيههة النقههود االلكترونيههة تنتقههل يالتسههايو
( )29وحو تسايو ماد وليا تسايما مانويا را الايالل التارقة ييا
نههور التسههايو حههو قيههاو المههو يامههل مههاد ( )31وال لههو ا تسههايو
النقههود االلكترونيههة يههتو يامههل مههاد حههو نقههل الييانههال الت ه ترمههع لاقيمههة
المالية ما ياعا لخا ال خر.
لكا التاامل يالنقد االلكترون ي تال اله ت يئهة تنظهيو قهانون لامالهارف
الت ه تتاامههل يهها ا ((تخا ه رههوالو الينههوو االلكترونيههة وت ديههدا ملههاكل
الهههد والو ههها يااللتعامهههال وملهههاكل تقهههديو الخدمهههة ومههها ت يهههرر مههها
مسهه وليال عمههة ماتيههرا مهها الملههكول والنعارههال المتوقاههة تتناههب
جاحعية تتار م مخانرحا )) ()31
خاتمة
لقد تييا لنا ما خول الي ث ا النقهود االلكترونيهة حه ريهارا رها قيمهة
نقدية ياماة م ددا تالدر الورا ييانال الكترونية مخعنة را كهارل
ك و قرا الاب ي يهث يسهتني الها ي ا نقهل ماكيت ها اله مها يلها
دوا تدخل لخا الث.ولقد قمنها يهالتمييع يهيا النقهود االلكترونيهة ويهيا
يقيههة وسههائل الههد االلكترونيههة و لههو الاههرر القههائو را ه سههاا وجههود
لخا الث يتدخل يقية وسائل الد االلكترونية.
هههو يينههها خالهههائا النقهههود االلكترونيهههة التههه تتم هههل يهههد ا ا ريهههر لهههيكة
الكترونيههة ،ومهها يترتههب راه لههو مهها تجههاوع النقههود االلكترونيههة لا ههدود
الج را ية ،وتتم ل يوجوب تهو ر نظهاو مالهر ماهد ل هر التاامهل مه
النقود االلكترونية.

و تنرقنا ال ا لية الت يتو ي ا التاامل يالنقود االلكترونية وقد تييا لنها
كيف ا ح ر ا لية تقوو را نائية ارنراف ال را و ية ارنهراف كمها
حو ال ال يقية نواع الوسائل الو ا االلكترون .
كمهها تنههرر الي ههث ال ه الملههاكل القانونيههة الت ه تنلههح مهها التاامههل يالنقههد
االلكترونهه وتم اههل هه ت ديههد نيياههة النقههود االلكترونيههة سههوا كانههل
الواقاية و القانونية ومد كااية النقود االلكترونية لاو ا يااللتعامال.
وياد دراسة المو وع توالانا ال النتائ ا تية:
 .1اا النقود االلكترونية تم ل انانا ة ه تهاريخ التاامهل اإلنسهان اله
يهههد يالمقاي هههة لينت ههه الههه ترميهههع القيمهههة الماليهههة ههه ييانهههال مخعنهههة
الكترونيها وحه ا الهنمن ي تهال اله النظهر اله الما هوو الهوظيا لانقههود ال
ال الما وو الماحو النقود رمع لقيمة مالية تقهاا راه ساسه ا قيمهة
السا والخدمال وليا روريا ا تكوا يماحية ماينهة هيمكا ا تكهوا
ورقا و مادنا و ييانال الكترونية.ظ
 .2اا النقههود االلكترونيههة ت تههال ال ه ارتههراف قههانون ته يمكهها رههدحا
نقودا يالمان القانون لكا ح ا االرتراف يجهب ا يهحت ه انهار تنظهيو
قانون دول را ح ر النقود كمها تيهيا رنهد ي هث خالائاله ا ال نيياهة
دوليههة ال يمكهها السههينرا را ه التاامههل ي هها ه انههار ال ههدود الج را يههة
لدولة ماينة.
 .3اا ال ر الهوارد راه النقهود االلكترونيهة هر وارد راه له مهاد
وال يمكا ا يكوا لرن وجود ال اسوب لاتاامهل ي ها ماناها مها لهو را
وجوب التاامل رير ليكة الكترونية ال ينا ماديت ا.
 .4اا النقههود ال تاههد لههيئا مختااهها رهها النقههود الورقيههة و المادني هة ه
رموع لقيمة وا دا ويالتال ال ياد الو ا ي ها اال د اها لمياهق نقهد م هدد
ييرئ مة دا اا ولا يكوا و ا ا يمقايل.
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