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 o.alsunaid@seu.edu.sa الربيد االلكتروين:

 محمد أحمد عبدالخالق سالمد. 

أستاذ القانون التجاري املساعد، قسم القانون، كلية العلوم 

  والدراسات النظرية، اجلامعة السعودية اإللكترونية

 m.sallam@seu.edu.sa الربيد االلكتروين:

 هـ)١٥/٠٩/١٤٤٢يف  رللنشوقبل  هـ؛١٠/٠٨/١٤٤٢(قدم للنشر يف  

، الرقمـي) ُتعد أحد أهم وسائل الدفع PayPal and Apple Pay(المحافظ الرقمية كـ المستخلص:

وبعبـارة ، هي البديل المكافئ للبطاقات البنكيـة (الخصـم) واالئتمانيـة والشـيكات واألوراق النقديـة

تتســم بالمرونــة العاليــة والســرعة بيــد أهنــا ؛ واحــدة فهــي ُتعــد بــديالً لجميــع وســائل الــدفع التقليــدي

القصوى واألمان التام يف إبرام الصفقات والمعامالت. ونظرًا لتلك السمات وغيرها يتم اسـتخدامها 

ــة  ــة بمختلــف أنشــطتها، وأهمهــا إرســال واســتقبال المــدفوعات المالي يف مجــال التجــارة اإللكرتوني

 كافة. الرقمية

والمحافظ الرقمية رغـم  الرقميةيفرق بين النقود  وقد خلص البحث إلى أن المنظم السعودي لم

 الفروق الجوهرية بينهما، على عكس المنظم األمريكي الذي ميز بينهما على ضوء ماهية كلٍّ منهما.

 .، الحماية القانونيةالرقمية، المحفظة الرقميوسائل الدفع الكلمات المفتاحية: 

* * * 
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Abstract: Electronic wallets such as (PayPal and Apple Pay) are one of the most 
important devises of electronic payment and are considered to be an equal substitute 
for bank debit and credit cards, paper checks and paper money but with extraordinary 
features in completing transactions in a flexible way, maximum speed and high 
security. Thus, the electronic payment devises are adopted globally in the field of e-
commerce to be used as method in its various transactions which includes sending and 
receiving all electronic financial payments. This research concluded that the Saudi 
legal system did not differentiate between “electronic money” and “electronic 
wallets” despite the fundamental differences between them, unlike the USA legal 
system which distinguished each of them in terms of the features. 
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 المقدمة

 

للـدفع  وسـائَل انعكس تطور التجارة اإللكرتونية يف وقتنا الـراهن علـى اسـتحداث 

؛ إذ إن هذه األخيرة عمادها األساسي هو التقنيات الحديثة التي أسـهمت بشـكٍل الرقمي

 .الرقميملحوٍظ يف تحديث األنشطة المصرفية عموم� وعلى األخصِّ خدمات الدفع 

التي طورهتا البنوك تعمل يف إطار ما ُيسمى (بالعمل  يالرقمكما أن وسائل الدفع 

المصريف اإللكـرتوين) والـذي يقـوم يف األسـاس علـى معالجـة البيانـات والمعلومـات 

إلكرتوني�؛ مما يؤدي بدوره إلى سرعة إنجـاز المعـامالت والخـدمات المصـرفية مـن 

أخيـرًا تـنخفض ناحيٍة، ومن ناحيٍة أخرى يؤدي إلى انخفاض تكلفة تلك الخدمات، و

 من خاللها احتماالت خطأ البنوك إلى أقصى حٍد ممكٍن.

، والتي هي محور بحثنا، والتـي الرقميةالمحفظة  الرقميومن أهم وسائل الدفع 

سوف نتعرض لها من زاوية الحماية القانونية الواجبة لها يف كلٍّ من األنظمة السعودية 

؛ رأينـا أن نقـوم بتقسـيمه علـى نحـو واألمريكية، وبـالنظر إلـى أهميـة موضـوع البحـث

 الخطة المرفقة.

 أهمية البحث:* 

 تتمثل أهمية هذا البحث يف األهمية العلمية والعملية، وهي على النحو التالي:

  :أوًال: األهمية العلمية للبحث

الحمايـة القانونيـة «تنطلق األهمية العلميـة لهـذا البحـث مـن حيـث أن موضـوع  

، موضــوع »نظمــة الســعودية بالمقارنــة مــع نظيرهتــا األمريكيــةيف األ الرقميــةللمحفظــة 

حديث لم يتناوله أحد بالبحث والدراسة من قبل، باإلضافة إلى أن هـذا البحـث يقـف 
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على مدى مواكبة البنية النظامية يف المملكة العربية السعودية للتطـور الهائـل يف مجـال 

، الرقميــةخصــوص المحفظــة والتقنيــة الماليــة وعلــى وجــه ال الرقمــيخــدمات الــدفع 

 ومقارنتها بمثيالهتا األمريكية.

 :ثاني�: األهمية العملية للبحث

إن األَهميَّة العملية لهذا البحث َتَتأتَّى من أن العالم اليوم كما نشاهد أصـبح قريـًة 

إلكرتونيــٍة حديثــٍة، ومــن التقنيــات بوســائَل صــغيرًة تجــَري كثيــر مــن التعــامالت فيهــا 

، التـي تـدعم نمـو التجــارة الرقميـةظهـرت يف اآلونـة األخيـرة المحــافظ الحديثـة التـي 

اإللكرتونية، والتـي تسـعى المملكـة العربيـة السـعودية إلـى تعظيمهـا مـن خـالل رؤيـة 

؛ الرقمـي، الهادفة يف األساس إلى مواكبة التطورات العالمية يف خدمات الـدفع ٢٠٣٠

 ي السعودي برمته.مما سيعود بالنفع والفائدة على االقتصاد الوطن

 أهداف البحث:* 

 :تتمثل أهداف هذا البحث يف

 عموم�. الرقميالوقوف على ماهية وسائل وخدمات الدفع  -١

إلقــاء الضــوء علــى ماهيــة المحفظــة الرقميــة يف المملكــة العربيــة الســعودية  -٢

 والواليات المتحدة األمريكية.

ة يف المملكة العربية السـعودية بحث مدى مواكبة البنية التشريعية أو التنظيمي -٣

عموًمـا والمحفظـة الرقميـة علـى وجـه  الرقميللتطور الهائل يف مجال خدمات الدفع 

 الخصوص.

 .الرقميةمعرفة التكييف القانوين للمحفظة  -٤

الوقــوف علــى الــدور المنــوط بالبنــك المركــزي الســعودي يف تطــوير البنيــة  -٥
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 لكة العربية السعودية.يف المم الرقميالنظامية لخدمات الدفع 

إلقاء الضوء علـى التقـدم المحـَرز مـن البنـك المركـزي السـعودي يف مجـال  -٦

المختلفــة ومنهــا المحــافظ الرقميــة يف المملكــة  الرقمــيحمايــة عمــالء وســائل الــدفع 

 العربية السعودية، عند مقارنتها بمثيالهتا يف الواليات المتحدة األمريكية.

 إشكالية البحث:* 

إشكالية البحث يف دراسة وسائل الحماية القانونية للمحفظة الرقمية يف كـل تربز 

من أنظمة المملكة العربيـة والسـعودية والواليـات المتحـدة األمريكيـة؛ وعليـه يمكـن 

 تحديد مشكلة البحث يف التساؤل اآليت: 

 ما هي وسائل الحماية القانونية للمحفظة الرقمية يف األنظمة السعودية بالمقارنـة

 ؟مع نظيرهتا األمريكية

 منهجية البحث: * 

هو المنهج المقارن، والذي يـتم  - بمشيئة اهللا -إن المنهج المتبع يف هذا البحث 

يف ضوئه وضع إطاٍر عاٍم واٍف يتم فيه توضـيح ماهيـة خـدمات الـدفع الرقمـي عموًمـا، 

وتحليـل دور  باإلضافة إلى ماهية المحفظة الرقمية يف األنظمة السـعودية واألمريكيـة،

ــة  ــة يف المملكــة العربي البنــك المركــزي الســعودي يف دعــم قطــاع المــدفوعات الرقمي

، ومقارنته بدور الهيئـات المماثلـة يف الواليـات المتحـدة ٢٠٣٠السعودية وفق� لرؤية 

األمريكية يف ذلك. وقد اعتمد الباحثان على العديد من األدوات الرئيسة التي تمحص 

مثلــة يف األنظمــة والقــرارات واللــوائح واألطــر التنظيميــة، موضــوع البحــث، والمت

باإلضـافة إلــى المراجـع والكتــب واألبحـاث الــواردة يف مقـاالت مــن مجـالت علميــة 

 محكمة يف األنظمة القانونية محل البحث.
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 أسباب اختيار موضوع البحث:* 

 يرجع اختيار موضوع هذا البحث إلى: 

ية القانونية للمحفظة الرقميـة يف األنظمـة أنه لم تفرد لموضوع وسائل الحما -١

 السعودية بالمقارنة مع نظيرهتا األمريكي دراسة مستقلة.

ــة  -٢ ــوع المحفظ ــت موض ــي تناول ــات الت ــاث والدراس ــع واألبح ــدرة المراج ن

الرقميــة بالدراســة والتحليــل، إذ إن مصــطلح المحفظــة الرقميــة مصــطلٌح جديــٌد علــى 

 .الساحتين القانونية واالقتصادية

األهمية العلمية والعملية الكبيرة لموضوع المحفظة الرقمية، وتأثيرهـا علـى  -٣

 تطوير وسائل الدفع الرقمي عموم� يف المملكة العربية السعودية.

 الدراسات السابقة:* 

من أجل تكوين إطاٍر مفاهيميٍّ متكامٍل يكون عماًدا ُيبنَى عليه هـذا البحـث؛ قـام 

وسائل المتاحة ولم ُيعَثر على أي بحث تناول هذا الموضوع الباحثان بالبحث بكافة ال

وسائل الحماية القانونية للمحفظة الرقمية يف األنظمة السعودية بالمقارنة  «المتمثل يف 

؛ لـذلك وجـد الباحثـان الطريـق ممهـدًا علـى نحـٍو كـاٍف للقيـام »مع نظيرهتا األمريكيـة

إن كانـت هنـاك ا مـن البـاحثين. وبإجراء هذا البحـث، حيـث لـم يسـبقهما إليـه غيرهمـ

ــة وأخــرى تتعلــق بوســائل الــدفع الرقمــي، ســوف  دراســات تتعلــق بالمحفظــة الرقمي

 نتعرض لها من خالل السطور القادمة، ومن هذه الدراسات ما يلي: 

 م.٢٠٠٣دراسة غنام، محمد غنام، محفظة النقود الرقمية رؤية مستقبلية،  -١

ــة النقــود الرقم ــة والتــي تناولــت ماهي ــة المحفظــة الرقمي ــة، باإلضــافة إلــى ماهي ي

ومكوناهتا، عالوة على التطبيقات الدولية للمحفظة الرقميـة، وخلصـت إلـى أنَّ فكـرَة 
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المحفظة الرقمية تقوم علـى أسـاس تقنيـة الكـروت الذكيـة، كمـا أهنـا ُتعـد وسـيلة مـن 

 وسائل الدفع الرقمية الحديثة.

 JanOndrus, YvesPigneur, Towards a holistic analysis ofدراســة  -٢

mobile payments: A multiple perspectives approach, 2006.  
وقـد تناولـت هــذه الدراسـة ماهيــة تقنيـات ووســائل الـدفع الرقمــي عـرب الهــاتف 

المحمــول، والفــرق بينهــا وبــين وســائل الــدفع الرقمــي األخــرى، وقــد خلصــت تلــك 

المحمـول ًتعـد بـديالً مثالًيـا ألدوات الـدفع  الدراسة إلى أن وسائل الدفع عرب الهـاتف

 التقليدية.

لـم تتنـاول بالبحـث والتحليـل موضـوع بحثنـا  تانالسابق الدراستانعلى أن تلك 

الحماية القانونية للمحفظة الرقميـة يف األنظمـة السـعودية بالمقارنـة مـع «والمتمثل يف 

 ؛ لذلك قمنا بإجراء هذا البحث. »نظيرهتا األمريكية
 

 ة البحث:خط* 

 قام الباحثان بتقسيم البحث على النحو اآليت:

  :وفيها أهمية البحث، وأهدافه، ومشكلته، وأسباب اختياره، والدراسات المقدمة

 السابقة فيه، وخطته.

 :المبحث األول: ماهية المحفظة الرقمية، ويشتمل على 

 .المطلب األول: تعريف المحفظة الرقمية 

 ظة الرقمية.المطلب الثاين: خصائص المحف 

 .المطلب الثالث: وظائف المحفظة الرقمية 

 .المطلب الرابع: أنواع المحافظ الرقمية 
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  :القانوين للمحفظـة الرقميـة، والتمييـز بينهـا وبـين أنظمـة  التكييفالمبحث الثاين

 الدفع الرقمي األخرى، ويشتمل على:

  :القانوين للمحفظة الرقمية. التكييفالمطلب األول 

 التمييز بين المحفظة الرقمية وأنظمة الدفع الرقميـة األخـرى، المطلب الثاين :

 ويشتمل على:

 الفرع األول: التمييز بين المحفظة الرقمية والشيك الرقمي. - 

 الفرع الثاين: التمييز بين المحفظة الرقمية وبطاقة الدفع الرقمي. - 

 الفرع الثالث: التمييز بين المحفظة الرقمية والنقود الرقمية. - 

 الثالث: وسائل الحماية القانونية للمحفظة الرقمية، ويشمل على: المبحث 

 .المطلب األول: وسائل الحماية القانونية للمحفظة الرقمية يف النظام السعودي 

 .المطلب الثاين: وسائل الحماية القانونية للمحفظة الرقمية يف النظام األمريكي 
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 المبحث األول

 ماهية المحفظة الرقمية

 

 م:تقسي

بمشيئة اهللا سوف يتم تقسيم هـذا المبحـث إلـى عـدة مطالـب، حيـث نتعـرض يف 

ــى  ــاين عل ــب الث ــرف يف المطل ــة، ونتع ــة الرقمي ــى تعريــف المحفظ ــب األول إل المطل

خصــائص المحفظــة الرقميــة، ثــم نتطــرق يف المطلــب الثالــث إلــى وظــائف المحفظــة 

 مطلب الرابع.الرقمية، وأخيرًا نعرج على أنواع المحافظ الرقمية يف ال

 .المطلب األول: تعريف المحفظة الرقمية* 

قيمة نقديـة تمثـل «: )١(قام المنظم السعودي بوضع تعريف للمحافظ الرقمية بأهنا

 بواسطة مطالبة على المصدر، على أن تكون: 

 محفوظة إلكرتونيا أو مغناطيسيا. -أ

 مصدرة عند استالم األموال. -ب

 المدفوعات. مستخدمة لغرض إجراء عمليات -ج

 .»مقبولة كأداة مدفوعات من أشخاص غير المصدر -د

                                           
) بالتعريفات، من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات الصادرة ١/١القاعدة رقم (   )١(

نظام هـ، وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه بموجب ١٤٤١عن البنك المركزي السعودي، ذو الحجة 

هـ، الفقرة ثانيا من مواد إصدار ١١/٤/١٤٤٢) بتاريخ ٣٦البنك المركزي السعودي رقم (م/

ــي  هــذا النظــام، ــه يحــل اســم البنــك المركــزي الســعودي محــل اســم مؤسســة النقــد العرب فإن

 السعودي أينما ورد يف األنظمة والتنظيمات واألوامر والقرارات ذات الصلة.
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أنه ُيؤخذ على المنظم السـعودي أنـه لـم يفـرق يرى الباحثان من خالل هذا التعريف 

بين النقـود الرقميـة والمحـافظ الرقميـة مـع أن بينهمـا فروقـ� تطـرق إليهـا الباحثـان يف ثنايـا 

روق هـو أنـه يف ظـل المحـافظ الرقميـة فـإن ، أهـم هـذه الفـالمبحث الثاين مـن هـذا البحـث

تحويل القيمـة ال يتطلـب تـدخل طـرف ثالـث وسـيط إلتمـام الصـفقة أو العمليـة؛ بينمـا يف 

  .)١(النقود الرقمية يتطلب نقل القيمة وجود وسيط أو طرف ثالث إلتمام الصفقة أو العملية

فـراد مــن تـيح لأليإلكـرتوين  وعـاءوبنـاًء علـى ذلـك، فـإن المحفظـة الرقميـة هـي 

بالشـكل المـادي  مستخدميه إجـراء معـامالت إلكرتونيـة بـدون تبـادل العملـة الرقميـة

غيـر المحفظـة مقابل المنتجات والخدمات التي يحصلون عليهـا، وتصـبح  الملموس

 .فيها المخزنةقابلة لالستخدام بعد نفاذ المبالغ 

نرتنــت عــرب ويــتم إجــراء المعــامالت الرقميــة يف العــادة مــن خــالل االتصــال باإل

أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، وتعمل المحفظة الرقمية عن طريق االقـرتان مـع 

بطاقات الخصم واالئتمان؛ ممـا يعنـي أن الفـرد يحتـاج إلـى ربـط حسـابات المحفظـة 

الخاصة به بحساباته البنكية حتى يتمكن من إجراء تلك المعامالت. كما تتـيح عمليـة 

حساب بنكي للمستخدمين إضافة رصيد مـالي إلـى حسـاباهتم ربط المحفظة الرقمية ب

بسهولة. كـذلك تقـوم المحفظـة الرقميـة بحفـظ بيانـات حساسـة خاصـة بأصـحاهبا أو 

ــة، ويمكــن نقــل هــذه المعلومــات مــن  حامليهــا، منهــا بيانــات شخصــية وأخــرى مالي

  .)٢( )NFCالمســـتخدم إلـــى التـــاجر الســـلكًيا مـــن خـــالل االتصـــال قريـــب المـــدى (

                                           
رها يف الوفاء بااللتزامات التعاقدية، باسم علـوان العقـابي، عـالء عزيـز النقود اإللكرتونية ودو  ) ١(

 ).٨٦ص(م، ٢٠٠٨الجبوري، نعيم كاظم جرب، مجلة أهل البيت، العدد السادس، 

(2) Mjølsnes, Stig Frode, and Chunming Rong. 2003. "Journal Search Results - Cite This For 
Me". Mobile Networks And Applications 8 (1): 87-99. doi:10.1023/a:1021175929111. 
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نى أن المحفظة الرقمية تمنح للمستخدمين امتالك حسابات مدفوعة مسبًقا حيـث بمع

يمكــنهم حفــظ أمــوالهم إلجــراء المعــامالت عــرب اإلنرتنــت، ومــا يعــزز الثقــة يف هــذه 

المعامالت أهنا محمية بكلمات مرور للحفاظ على البيانات المالية لحامليهـا بمـأمن، 

ن حامليها من إجراء معامالهت م بأمان عند الشراء مثًال من البقالة وشراء تذاكر مما ُيمكِّ

 .الخ..الطيران

وتتكـــون المحـــافظ الرقميـــة عـــادة مـــن مكـــونين أساســـيين همـــا: المعلومـــات 

والربنامج؛ حيث يشير المكون الخاص بالمعلومات إلى قاعدة البيانات والمعلومات 

علومـات الخاصـة التي تحتوي على البيانات التي أدخلها المستخدم مثـل: اسـمه والم

بالشحن والمبلغ الذي يجب دفعه وتفاصيل الدفع وتفاصيل بطاقة الخصم واالئتمان. 

ــات الشخصــية  ــام بتخــزين البيان ــامج القي وعلــى الجانــب اآلخــر، يشــمل مكــون الربن

. ُينشأ هذين المكـونين عنـدما يقـوم )١(وحفظها بمأمن من كل أنواع السرقة أو االحتيال

اب جديـد بالمحفظـة الرقميـة، ويكـون علـى النحـو التـالي: المستخدمون بإنشاء حسـ

أوًال: يتم تثبيت الربنامج على جهاز المستخدم (الهاتف الذكي أو الكمبيـوتر بحسـب 

األحوال)، وبعد ذلك يتم إنشاء حساب جديد عن طريق إدخـال البيانـات ذات الصـلة 

وكلمـة المـرور،  مثل البيانات الشخصية وبيانات تأمين الحساب مثل اسم المسـتخدم

وكــذلك البيانــات الخاصــة بالشــحن وغيرهــا مــن البيانــات، وبعــد االنتهــاء مــن إنشــاء 

وإعداد الحساب يتم تخزين المحفظة الرقميـة علـى جهـاز المسـتخدم أو الحامـل لهـا 

ــارة اإللكرتونيــة، ويف ذات  ــامالت التج ــم مع ــراء معظ ــاهزة إلج ــبح ج (العميل)وُتص

ة التي تستضيف خادم المحفظة الرقمية بإنشـاء محفظـة الوقت تقوم الهيئة أو المؤسس

                                           
(1) Caldwell, Tracey. 2012. "Locking Down The E-Wallet". Computer Fraud & 

Security 2012 (4): 5-8. doi:10.1016/s1361-3723(12)70028-3. 
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إلكرتونية على الخـادم ويف العـادة ُيشـار إليهـا باسـم (المحفظـة الرفيعـة)، إذ ُتعـد هـذه 

المحفظة بمثابة المخزن االحتياطي الذي ُيسـتخدم عنـدما ينسـى المسـتخدم البيانـات 

داد معلومـات محفظتـه السرية (مثل كلمة المرور) لمحفظته ومن خاللها يمكنـه اسـرت

وإمعان� يف حماية عمالء المحافظ الرقمية، يتيح نظام األمان الحالي  .)١(الرقمية المنسية

للمستخدمين إجراء المعامالت المالية عرب اإلنرتنت بدون إدخال بيانـات المسـتخدم 

السرية يف كل مرة، مما يحد من وجود ثغرات أمنية والتي يمكـن مـن خاللهـا حصـول 

 على شبكة اإلنرتنت على البيانات المذكورة للعمالء.  للين والمحتالينالمتس

وعلى ذلك؛ يمكننا القـول بأننـا أمـام طريقـة بسـيطة وسـهلة إلجـراء المعـامالت 

المالية كافة، على عكس الطرق التقليديـة التـي يـتم مـن خاللهـا تبـادل النقـود الماديـة 

ي إلى المكان الذي يوجد به متجر هبدف وُتحتِّم على المستخدم االنتقال الفعلي الماد

 شراء السلعة منه.

والمالحظ أنه يتم تطوير تقنية المحافظ الرقمية بشـكل متزايـد ومسـتمر يف وقتنـا 

الحـالي، ونظــًرا لهـذا التطــور نـرى أن هــذه المحـافظ تتكــون اآلن مـن نظــام المحفظــة 

مثـل  -حـافظ الرقميـة الرقمية وجهاز المحفظة الرقمية؛ على سـبيل المثـال، تعتـرب الم

جهاًزا مادًيا يحتوي على بطاقـات ورصـيٍد نقـدي إلـى  -) البيومرتية Dunhill( محفظة

جانب إمكانيـة التواصـل باسـتخدام خاصـية البلوتـوث، وتتضـمن األنظمـة والتقنيـات 

) الموجودة يف NFCاألخرى للمحافظ الرقمية استخدام تقنية االتصال قريب المدى (

                                           
(1) Upadhayaya, Abhay. 2012. "Electronic Commerce And E-Wallet". International Journal 

Of Recent Research And Review I (I): 37-41.  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj-
7o2p2sDvAhVQyYUKHVNtAjsQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ijrrr.com
%2Fpapers%2F8%2520E-wallet.pdf&usg=AOvVaw2KEEb9tBKsXO_Oj_QibNeB. 
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 )IOS() يف األجهزة التي تعمل بنظـام Apple Pay( لحديثة مثل خدمةالهواتف الذكية ا

) Android) يف األجهزة التي تعمـل بنظـام (Google Pay(و )Samsung Payوخدمتي (

ـــن هـــذه ؛ )١( )Venmo) و(PayPal(و )Payoneerوأنظمـــة الـــدفع للتجـــار مثـــل ( وُتمكِّ

اٍن وسهولٍة من خالل استخدام التقنيات المستخدميَن من إجراء المعامالت المالية بأم

هواتفهم الذكية حيث أن العديد من البائعين والتجار يقومـون بـدمج هـذه التقنيـات يف 

 .)٢(شكل مدفوعات عرب الهاتف المحمول وبرامج المحافظ الرقمية المختلفة

ومن خالل ما تقدم؛ يمكن تعريف المحفظة الرقمية بأهنا: (بطاقة هبا قيمـة نقديـة 

ها بواسطة شريط مغناطيسـي أو رقاقـة حاسـوب صـغير هـو يف حقيقتـه يعـد ُمخزنة علي

 ؛ ولذلك يطلق عليها أيًضا مصطلح البطاقة الذكية.)٣(بمثابة حاسوب نقال)

ويفهـم مــن هــذا التعريــف أن المحفظــة الرقميــة تحتــوي علــى بطاقــات االئتمــان 

 .)٤(كوالنقد الرقمية والهوية الشخصية وكافة معلومات االتصال بالمستهل

وحـدات رقميـة يـتم تعريف المحفظة الرقمية بأهنا:(عبارة عـن ويمكن للباحثين 

                                           
(1) Madan, Khushbu, and Rajan Yadav. 2016. "Behavioural Intention To Adopt Mobile 

Wallet: A Developing Country Perspective". Journal Of Indian Business Research 8 (3): 
227-244. doi:10.1108/jibr-10-2015-0112. 

(2) Rathore, Hem Shweta. 2016. "ADOPTION OF DIGITAL WALLET BY 
CONSUMERS". BVIMSR’S Journal Of Management Research 8 (1): 69-75. 
https://search.proquest.com/openview/5f9b37834034fcf276f34a976af9d654/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=2042844. 

باسم علـوان العقـابي، عـالء عزيـز ، قدية الوفاء بااللتزامات التعايفرها والنقود اإللكرتونية ود   )٣(

 .)٨٦ص(م، ٢٠٠٨الجبوري، نعيم كاظم جرب، مجلة أهل البيت، العدد السادس، 

غســان ، طرائــق الســداد اإللكرتونيــة وأهميتهــا يف تســوية المــدفوعات بــين األطــراف المتبادلــة   )٤(

المجلــد  ،ألولفــاروق غنــدور، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصــادية والقانونيــة، العــدد ا

 .)٥٧٩ص(م، ٢٠١٢، )٢٨(
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تحويلها من حساب مالي لشخص ما لحساب شخص آخر بوسيلة إلكرتونيـة حديثـة، 

تقــوم مقــام النقــود التقليديــة يف الوفــاء، وتســتخدم كوســيلة بديلــة عــن محفظــة النقــود 

ك كافــة المعــامالت الماليــة بواســطة التقليديــة لســداد ثمــن الســلع والخــدمات وكــذل

 الشبكة العنكبوتية).

 

 .المطلب الثاين: خصائص المحافظ الرقمية* 

تتمثــل وظيفــة المحــافظ الرقميــة األساســية يف حفــظ وإدارة المعــامالت الماليــة 

ــة أو  للمســتخدمين أو العمــالء، وهــي مصــممة إلتاحــة التعامــل ببــدائل النقــود المادي

وبناًء على هذا؛ يتم استعراض خصائص المحافظ الرقميـة يف  التقليدية للمستخدمين،

إطـار المحـافظ الرقميــة النقديـة ولـيس محــافظ العمـالت المشـفرة، حيــث أنـه ال يــتم 

استخدام تلك األنواع من المحافظ الرقمية باسـتخدام أسـماء المسـتخدمين، وعوًضـا 

 ٢٤ولـه بـين عن ذلك يتم تخصيصها بمفتاح مرور عشـوائي أبجـدي رقمـي يـرتاوح ط

رقما، وُيعدُّ ذلك المفتاُح بمثابة عنوان المحفظة واسـِم المسـتخدم يف آٍن واحـد،  ٢٧و

ويالحظ يف هذا اإلطار أن كلَّ مفتاح مرور يتفرد عن غيره من المفاتيح األخرى بحيث 

، وُيعـد هـذا هـو العنصـر األساسـي المميِّـز )١(ال توجد محفظتان تحمالن نفس العنوان

 قمية عن غيرها من وسائل التجارة الرقمية األخرى. للمحافظ الر

ومن خالل ما سبق، يمكننا استخالص خصائص المحـافظ الرقميـة المتمثلـة يف 

 اآليت:

                                           
(1) Janpitak, Nanta, Woraphon Lilakiatsakun, and Chanboon Sathitwiriyawong. 2020. "The 

Novel Secure Testament Methodology For Cryptocurrency Wallet Using Mnemonic 
Seed". Information Security Journal: A Global Perspective 29 (4): 169-182.  
doi:10.1080/19393555.2020.1739788. 
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 المحافظ الرقمية خفيفة الوزن وسهلة التنقل: -١

إن خفة الوزن وقابلية التنقل هي من الخصائص الرئيسـة للمحفظـة الرقميـة ممـا 

إليها يف أي مكان وأي وقت؛ كما أن المحافظ الرقمية المادية  يعني أنه يمكن الوصول

والمحافظ المخّزنة على الحاسوب الشخصي جـديرة بالثقـة للتخـزين النقـدي طويـل 

األمـد. بيـد أنَّ قيــام األشـخاص بــإجراء معـامالت يوميــة ُيحـتم وجــود محـافظ يمكــن 

اض مثل المحـافظ دعمها واستخدامها من خالل الهواتف الذكية من أجل نفس األغر

الرقمية المادية والمحافظ المخّزنة على الحاسوب الشخصـي، يسـتوجب أن تتضـمن 

 نفس بروتوكوالت األمان والحماية كذلك.

 التحكم الفعلي يف األموال النقدية: -٢

ينبغي أن تتيح المحفظة الرقمية للمستخدمين والعمالء التحكم الكامل وإمكانية 

ية الخاصـة هبـا؛ كمـا ينبغـي أن تسـمح بـالتحكم اآلمـن يف الوصول إلى المفـاتيح السـر

) ال Blockchainالمفاتيح السرية والتأكد من أن االتصال بقواعد البيانات المتسلسلة (

يتضمن وجود أي شبكات ربط أو خوادم وسيطة والتي مـن المحتمـل أن تتـيح معرفـة 

يجــب اســتخدام  بيانــات المحفظــة ومعرفــة الرصــيد هبــا؛ ويف ســبيل التحــرز مــن ذلــك

ط من الدفع ( ) والـذي يتـيح للمسـتخدمين إمكانيـة إجـراء SPVأسلوب التحقق الُمبسَّ

 المعاملة المالية من خالل النظام مباشرة وبال حاجة إلى وسطاء.

 خاصية السرية يف المحافظ الرقمية: -٣

يجب أن تكون كافة المعامالت التي يجريها المستخدم بواسـطة تلـك المحـافظ 

ة سرية من أجـل الحفـاظ علـى سـرية المعلومـات والبيانـات المدونـة هبـا، ُبغيـة الرقمي

 الحد من الثغرات األمنية التي يمكن أن يستغلها المحتالون.
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ومن أجـل ذلـك تتمتـع تلـك المحـافظ حالًيـا بتقنيـة قواعـد البيانـات المتسلسـلة 

)Blockchainعني أن المعامالت ) والتي تتسم بالشفافية ودرجات األمان العالية، مما ي

التي يتم إجراؤها من خاللها مسجلة ومن الممكـن الوصـول إليهـا مـن قِبـل الشـخص 

 الذي لديه إمكانية الوصول إلى مفتاح المرور فقط.

 سهولة استخدام المحافظ الرقمية: -٤

تحتوي أغلب المحافظ الرقمية المعروفة على (ترميزات معقـدة ودوال تجزئـة) 

ن العاديين فك شفرهتا؛ ويف الوقت ذاته وحيـث أن المحـافظ يصُعب على المستخدمي

ــوفر ــة ت ــة الرقمي ــة (أنظم ــهلة  ))P2P( نظري ــة س ــون المحفظ ــي أن تك ــة فينبغ ــر نقدي غي

االستخدام للمشرتي (العميل) حامل المحفظة والتاجر على حٍد سواء. هذا، ويمكـن 

عناها، مما يفهم منه أن فقط لمن لديهم خربة بالرتميز والربمجة ودواَل التجزئة معرفة م

 أغلب األشخاص غير قادرين على معرفة معناها.

 

 .المحفظة الرقمية المطلب الثالث: وظائف* 

تم تحميـل ) فإنه يDigital Wallet Functionsبالنسبة لوظائف المحفظة الرقمية (

المحـافظ الرقميـة بشـكٍل تقليـديٍّ يف تطبيقـات الهـاتف المحمـول أو الكمبيـوتر، كمـا 

كن استخدامها يف الخدمات الُمستضـافة علـى الويـب والتـي ُيمكـن الوصـول إليهـا يم

بيد أنه بسبب وجود عدٍد كبيٍر من مستخدمي الهواتف الذكية  باستخدام المتصفحات؛

بقابلية التنقل والمرونـة يف  فإن محافظ الهاتف المحمول هي األكثر شيوًعا ألهنا تتميز

ها يحتاج فقـط المسـتخدم إلـى تنزيـل التطبيـق علـى التعامل واالستخدام؛ إذ من خالل

هاتفه الذكي الستخدام المحفظة الرقمية، والتي يتم تطويرها بواسطة بنٍك أو مؤسسـٍة 
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تابعٍة لجهٍة خارجيٍة جديرٍة بالثقة ومعتمـدة مـن قبـل الجهـة المخولـة بـالرتخيص لهـا. 

المتوافقة معها؛ بمعنى ) POSوعادة تعمل المحافظ الرقمية عند استخدام نقاط البيع (

أنه ُتخزن يف تلك المحافظ تفاصيل الدفع الخاصـة بالمسـتخدم، بمـا يف ذلـك كلمـات 

المــرور الخاصــة بــه، ومــن الممكــن اســتخدامها إلجــراء المعــامالت الماليــة بســرعٍة 

 .)١(وكفاءٍة من خالل نقاط البيع التي تعمل بتقنية االتصال قريب المدى

  :)٢(ن المحافظ الرقمية تقوم بالوظائف اآلتيةبالبناء على ما تقدم، فإ

تأمين تنزيل التطبيق التسجيل والوصول: حيث إنه يمكن للمحفظـة الرقميـة  -١

تلقي معلومات األمان التي تحدد التجار الموثوق هبم والتجار غيـر الموثـوق هبـم مـن 

ــع  ــتخدامها لمن ــة اس ــة الرقمي ــن للمحفظ ــات يمك ــذه المعلوم ــالل ه ــن خ ــام. وم النظ

لمستخدم من توفير معلومات الحساب المالي أو غيرها من المعلومات للتجـار غيـر ا

الموثوق هبم. على سبيل المثـال: قـد تقـوم المحفظـة الرقميـة بمقارنـة اسـم التـاجر أو 

) بقائمة IP) أو عنوان بروتوكول االنرتنت (URLعنوان موقع الويب الخاص بالتاجر (

هبم قبل نقل المعلومات من المحفظة الرقمية إلى من التجار المعروفين غير الموثوق 

                                           
ايـرتاك للنشـر  محمـد عبـدالحليم عمـر، ،الجوانـب المصـرفية والمحاسـبية لبطاقـات االئتمـان   )١(

ــدة،  ــر الجدي ــع، مص ــارة  م.١٩٩٧والتوزي ــة التج ــام القــانوين لحماي ــى أنظــر: النظ ــس المعن نف

لكرتونيــة وحمايتهــا مــدنيا، عبــدالفتاح بيــومي نظــام التجــارة اإل - الكتــاب األول اإللكرتونيــة

 م.٢٠٠٢ ،اإلسكندرية، حجازي، دار الفكر العربي

دور محفظة الموبايـل الرقميـة يف تعزيـز حجـم التجـارة اإللكرتونيـة، أميـر علـي خليـل، مجلـة   ) ٢(

، )٨(، المجلـــد )٣٠(اإلدارة واالقتصـــاد، كليـــة اإلدارة واالقتصـــاد، جامعـــة كـــربالء، العـــدد 

 .)٢٦٨ص(م، ٢٠٠٩ران حزي
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 موقع التاجر.

حفظ قوائم المشرتيات والخصم التجاري: يمكن للمحفظة الرقمية تخـزين  -٢

قســائم المشــرتيات أو بطاقــات الخصــم التجــاري للعمــالء أو المســتهلكين المميــزين 

لقائيا أثنـاء عمليـة الستخدامها يف المعامالت، ويمكنها أيضا تطبيق القسائم المخزنة ت

 الشراء إذا كان ذلك مناسب�.

 تخزين بطاقات دفع متعددة ومنتجات دفع أخرى هبا نيابة عن المستخدم. -٣

ــة إضــافة  -٤ ــة بخطــوتين (المســتخدم والشــركة المالي إتمــام المعــامالت المالي

ود لكوهنا هي المزودة لخدمة المحفظة الرقمية)، إال إنه يف بعض األحيان قد يكون مز

 خدمة المحفظة الرقمية شركة تقنية غير الشركة المالية كطرف ثالث.

تخــزين المعلومــات حــول أعــداد مختلفــة مــن بطاقــات االئتمــان والخصــم،  -٥

 ....الخ..والحسابات المصرفية، والعمالت االفرتاضية

إدارة خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقـال المتعـددة المقدمـة مـن مختلـف  -٦

 الموردين.

 تعمل على تسهيل وتيسير عمليات الشراء وسائر التعامالت المالية الرقمية. -٧

) Apple Pay( ويمكننا يف هذا السياق أن نذكر على سبيل المثال: وظائف محفظة

 :)١(الرقمية والتي هي على النحو التالي

 .الدفع يف المتاجر والمطاعم وسيارات األجرة والعديد من األماكن األخرى -١

  دفع عرب مصادقة معرف الوجه.ال -٢

                                           
 https://support.apple.com/en-us/HT201239#stores -موقع شركة آبل   ) ١(
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  الدفع عرب مصادقة معرف اللمس. -٣

 .(Apple Watch) الدفع باستخدام -٤

  الدفع بالبطاقات البنكية المختلفة. -٥

 الدفع مقابل شراء التطبيقات أو من داخل التطبيقات. -٦

 .(Safari) الدفع على الويب يف -٧

 .)Siriإرسال واستقبال األموال بمساعدة ( -٨

 استالم أو اسرتداد المكافآت. -٩

  تحقق من سجل مشرتياتك. -١٠

 

 .المطلب الرابع: أنواع المحافظ الرقمية* 

نتيجة للثورة التكنولوجية الهائلة التي نعيشها اليـوم؛ فقـد ظهـرت أنـواع وأنمـاط 

مختلفة للمحافظ الرقميـة منهـا محفظـة الهـاتف المحمـول ومحفظـة سـطح المكتـب 

فظ الرقمية المادية والمحفظة العنكبوتية...الخ، لكن الـذي سـوف للحاسوب والمحا

نتعرض له بالتفصيل يف هذا السياق هو أنواع محافظ الهـاتف المحمـول الرقميـة نظـرًا 

لكوهنا األكثـر شـيوع� واسـتخدام� بسـبب وجـود عـدد كبيـر مـن مـالكي ومسـتخدمي 

 الهواتف الذكية. 

: مغلقـة وشـبه مغلقـة )١(إلى أربعة أنواع وتتنوع محافظ الهاتف المحمول الرقمية

                                           
مجلـة ، أميـر علـي خليـل، دور محفظة الموبايـل الرقميـة يف تعزيـز حجـم التجـارة اإللكرتونيـة   )١(

 ران، حزيـ٨المجلـد  ،)٣٠(كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، العـدد ، اإلدارة واالقتصاد

 .)٢٧١-٢٧٠ص(، م٢٠٠٩
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ُتعـد بمثابـة المحـافظ  فـالنوع األول وهـو المحـافظ المغلقـة: ومفتوحـة وشـبه مفتوحـة؛

المرتبطة ببائع معين بحيـث ُتسـتخدم األمـوال يف المعـامالت المباشـرة مـع ذلـك البـائع 

لبنكــي فقــط، وبالتــالي ال يمكــن تحويــل النقــود مــن المحــافظ المغلقــة إلــى الحســاب ا

 ).Google Play(و )Amazon Pay(و )Ola Moneyالخاص بالمستخدم، ومن أمثلتهـا: (

ُتسـتخدم عنـد وجـود العديـد مـن التجـار،  والنوع الثاين وهـو المحـافظ شـبه المغلقـة:

وُيمكن تحويل العمالت التي يتم تـداولها عـرب المحـافظ شـبه المغلقـة إلـى حسـابات 

 )MobiKwikورة نقـــود، ومـــن أمثلتهـــا: (مصـــرفية، ولكـــن ال يمكـــن ســـحبها يف صـــ

). والنوع الثالث وهو المحافظ المفتوحة: موثوقة أكثر مـن Paytm(و )Freecharge(و

المحافظ المغلقة وشبه المغلقة، ويـتم إصـدارها بواسـطة البنـوك أو مـن خـالل طـرف 

ثالث موثوق فيه وُمعتمد، ويمكن استخدامها يف كافة المعامالت، ويمكن من خاللهـا 

ــا:  ــن أمثلته ــود، وم ــورة نق ــة يف ص ــابات البنكي ــى الحس ــة إل ل ــوال المحوَّ ــحب األم س

)PayPal( و)Payoneer( و)M-PESA والنــوع الرابــع واألخيــر وهــو المحفظــة شــبه .(

التي تسمح بالتعامل مع مقدمي الخـدمات عـرب مـزود خدمـة االتصـاالت،  المفتوحة:

لمودعـة يف المحفظـة، ولكـن ال وعلى ذلك يسـتطيع عمالؤهـا الشـراء فقـط بالمبـالغ ا

 .)١(يمكنهم سحب النقود من خاللها

* * * 

                                           
بحـث مقـدم لنيـل شـهادة ، أمينـة بـن عميـور، البطاقات اإللكرتونية للدفع والقرض والسـحب   )١(

 -  ٢٠٠٤الجزائـر، ، جامعـة قسـيطنة منتـوري، كليـة الحقـوق، الماجستير يف القـانون الخـاص

 .)٢١-٢٠ص(، م٢٠٠٥
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 المبحث الثاين

 القانوين للمحفظة الرقمية،  التكييف

 والتمييز بينها وبين أنظمة الدفع الرقمي األخرى

  

 تقسيم: 

للمحفظـة الرقميـة  القـانوين التكييـفمن خالل هذا المبحث سوف نتعرض إلى 

ب ثاٍن نتعرف على التمييز بين المحفظة الرقمية وأنظمة الدفع يف مطلب أول، ويف مطل

 الرقمية األخرى.

 .القانوين للمحفظة الرقمية التكييفالمطلب األول: * 

هناك ثمة اتفاق بين فقهاء القـانون حـول أهميـة المحـافظ الرقميـة يف نمـو حركـة 

، )١(يـف القـانوين لهـاالتجارة الرقميـة، ويف المقابـل هنـاك جـدٌل كبيـٌر بيـنهم بشـأن التكي

 وذلك على اتجاهين:

االتجاه األول: يرى بأن النقود الرقمية عموما، ومنها المحـافظ الرقميـة هـي  -١

وعلى ذلك فهـي  ) تأخذ الصورة الرقمية؛Scriptural moneyعبارة عن أموال مكتوبة (

الذي تكون يف صورة أرقام حسابية تقيد يف جانب المدين لدى المشرتي أو المستهلك 

اسـتخدمها كوســيلٍة لــدفع قيمـة المشــرتيات، ويف ذات اللحظــة تقيـد يف جانــب الــدائن 

 .)٢(عن طريقها الذي َقبَِل السدادَ  (البائع أو التاجر)

                                           
جهاز توزيع الكتاب الجامعي ، موسى أحمد جمال الدين، النظريات والنظم النقدية المصرفية   )١(

 .)٢٤٣ص(، م٢٠٠١ ،بجامعة المنصورة

 =شـريف محمـد غنـام، مـؤتمر األعمـال المصـرفية، محفظة النقود اإللكرتونية رؤية مسـتقبلية   )٢(
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االتجاه الثاين: يرى بأن النقود الرقمية عموما، ومنهـا المحـافظ الرقميـة هـي  -٢

ة والمكتوبة. من حيـث أوال: نوع جديد من األموال يختلف أو يتميز عن النقود الورقي

ال تســتقل بذاتيــة متميــزة عــن النــوعين المــذكورين مــن األمــوال؛ إذ إن التــاجر بعــد أن 

يتحصل على هذه الوحدات من المشرتي أو المستهلك يف مقابـل عمليـة الشـراء التـي 

نقـود ورقيـة (تقليديـة) أو نقـود مكتوبـة.  إلـىقام هبا، يطلب من المصدر أن يحولها له 

يا: أنه بمجرد وصول هذه الوحدات إلى التـاجر ال يكـون دائنـا للمصـدر بقيمتهـا، وثان

وإنما للتاجر فقط الحق يف مطالبة المصدر تحويل هذه األموال إما إلى نقـود ورقيـة أو 

 .)١( إلى نقود مكتوبة

من خالل ما سبق، فإنه يؤخذ على االتجاهين السابقين أن كالهما لم يفـرق بـين 

 الرقميـةأن المحفظـَة ة والمحافظ الرقمية، رغـم أن بينهمـا فروقـ� أهمهـا النقود الرقمي

كافـة المحفظـة يف إبـرام  علـى المحملةنظاٌم للتخزين يتم من خالله استخدام األموال 

خدمة، بينما تعـد النقـود الرقميـة عملـة  الرقميةالمعامالت؛ وعلى ذلك تعد المحفظة 

تي تطرقنا إليها يف ثنايا البحـث، مـن خـالل ، إلى غير ذلك من الفروق الوليست خدمة

 الفرع الثالث من المطلب الثاين من هذا المبحث.

االتجــاه الثالــث: يــرى بــأن المحــافظ الرقميــة وســيلة دفــع إلكرتونيــة حديثــة  -٣

تؤسس على فكريت الوفاء واالئتمان، وذلك على سند مـن أهنـا تصـدر مـن مصـرف أو 

وتمنحـه حـق الحصـول علـى تسـهيل ائتمـاين  مؤسسة ماليـة معتمـدة لصـالح حاملهـا،

                                           
 .)١١٩ص(م، ٢٠٠٣اإللكرتونية بين الشريعة والقانون، =

 .)١١٩ص(شريف محمد غنام، مرجع سابق اإلشارة،    )١(
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هبدف الوفاء بقيمة مشرتياته وجميع عملياته لدى التجار الذين يرتبطون بروابط عقدية 

 .)١(خاصة بالمصدر بشأن قبول الوفاء بتلك المحافظ

االتجاه األخير الذي يرى بأن المحافظ الرقمية وسيلة دفع  ويرجح الباحثانهذا، 

على فكـريت الوفـاء واالئتمـان، وذلـك ألنـه كمـا أسـلفنا، فـإن  إلكرتونية حديثة تؤسس

ــة  ــم واالئتماني ــة الخص ــات البنكي ــديل المعــادل للبطاق ــة الب تلــك المحــافظ ُتعــد بمثاب

والشيكات واألوراق النقدية وجميع وسائل الدفع التقليدي، فوفق� لذلك ُتعد وسـيلة 

ل مـن حسـاب المشـرتي أو من وسائل الدفع الحديثة، والتي تستخدم لتحويـل األمـوا

 المستهلك إلى حساب التاجر بطريقة تقنية حديثة.

 
 .المطلب الثاين: التمييز بين المحفظة الرقمية وأنظمة الدفع الرقمية األخرى* 

 تمهيد وتقسيم: 

بعد أن تعرضنا يف المطلب األول للطبيعة القانونية للمحفظة الرقمية، البد هنا أن 

لمحفظـة الرقميـة كوسـيلٍة حديثـٍة مـن وسـائل الـدفع الرقمـي نتعرف على التمييز بين ا

 وبين أنظمة الدفع الرقمية األخرى، وذلك من خالل الفروع اآلتية:

 .الفرع األول: التمييز بين المحفظة الرقمية والشيك الرقمي - 

ومـن الممكـن أن  التقنيـةمدفوعٍة مسبًقا عـرب  نقودٍ إن المحافظ الرقمية عبارة عن 

ـــل باســـتخدامها لحفـــظ األمـــوال؛ الســـتخدامها يف كافـــة يقـــوم المســـتخد م أو العمي

                                           
طار القـانوين ألنظمـة الـدفع اإللكـرتوين، حسـينة شـرون، سـعاد سـفار طبـي، مجلـة صـوت اإل  ) ١(

، )٢( القانون، بجامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة بدولة الجزائر، المجلد السابع، العـدد

 .)٢٨٤ص(م، ٢٠٢٠نوفمرب 
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المعامالت عرب االتصال باإلنرتنت؛ وكمـا تمـت اإلشـارة سـابًقا ُيمكـن الوصـول إلـى 

المحافظ الرقمية من خالل الهواتف الذكية أو أجهـزة الكمبيـوتر يف أي وقـٍت. وعلـى 

والخصـم التـي تقـدمها ذلك ُيمكـن ربـط بعـض المحـافظ الرقميـة ببطاقـات االئتمـان 

ــة  ــط معظمهــا بالحســابات البنكي ــة، كمــا يمكــن رب الشــركة المانحــة للمحفظــة الرقمي

والسماح بالتحويالت بين المحفظة الرقمية والحساب البنكي بشكٍل سـلٍس، بينمـا يف 

)، نجـد أنـه تسـمح هـذه e-checksالشيك الرقمي والذي عـادًة مـا ُيشـار إليـه بمسـمى (

بتنفيــذ المعــامالت عــرب اإلنرتنــت أو علــى شــبكات البيانــات  الشــيكات للمســتخدمين

التجـار  حيث ُتمكن تلك الشيكات العمالء بتحويـل األمـوال إلـى حسـابات األخرى،

)؛ وعلى إثر ذلك يحتاج التاجر ACHمن خالل شبكة غرفة المقاصة اآللية المعتمدة (

وحتـى يتـاح لـه إلى الحصول على رخصة معالجة الشيك الرقمـي لكـي تـتم المعاملـة 

ومـن خـالل مـا سـبق، يتضـح  .)١(سحب األموال من الحساب البنكـي للعميـل مباشـرة

الفــارق بــين المحفظــة الرقميــة والشــيك الرقمــي مــن خــالل وظائفهمــا؛ حيــث تتــيح 

) مباشرة مما يعني أنه ال يمكـن C2Cالمحافظ الرقمية تبادل المدفوعات بين عميلين (

آخـر باسـتخدام ذات المحفظـة الرقميـة، علـى سـبيل تحويل األموال إال إلى مستخدم 

وعلـى  )PayPal() بإرسال أموال إلـى بـائع لديـه حسـاب PayPalالمثال، يقوم عميل (

ذلك يمكن إتمام المعاملة إذا كـان لـدى الشخصـين حسـابين علـى محـافظ إلكرتونيـة 

سـتخدمين مختلفة؛ يف المقابل فإن الشيك الرقمي ال يحتاج إلى أن يكون لدى كلِّ الم

ألن عمليــة ســحب الشــيك الرقمـي ُتعــد عمليــة آليــة يــتم مــن  ؛نفـس الحســاب البنكــي

                                           
(1) Dani, A.R., and Krishna, P.R., 2001, September. An E-check framework for electronic 

payment systems in the web-based environment. International Conference on Electronic 
Commerce and Web Technologies (pp. 91-100). Springer, Berlin, Heidelberg. 
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خاللها سـحب األمـوال مـن الحسـاب البنكـي الخـاص بالعميـل وقيـدها يف الحسـاب 

البنكــي للبــائع، ويــتم تســليم إيصــاٍل رقمــيٍّ للعميــل عــرب الربيــد الرقمــي أو الرســائل 

كن على الرغم من ذلك، ال يتم إيداع األموال القصيرة التي تفيد بالسحب واإليداع؛ ل

ــداع  ــة إي ــائع، إذ قــد تســتغرق عملي ــا ومباشــرة يف الحســاب البنكــي الخــاص بالب تلقائًي

 .)١(األموال يف حساب األخير وقت� يصل إلى عدة أيام عمل منذ بدء المعاملة

 .)EPCالفرع الثاين: التمييز بين المحفظة الرقمية وبطاقة الدفع الرقمي ( - 

يف اآلونة األخيرة ظهرت تقنيٌة جديدٌة هي: استخدام بطاقات الـدفع الرقميـة مـن 

وكما هو معلوم فإن الدفع الرقمي هـو أي شـكل مـن  أجل إجراء المدفوعات الرقمية؛

يـتم إصـدار بطاقـات و ،)٢(أشكال الدفع يتضمن التبادل غير النقدي والشيكات الورقيـة

  دون يف األغلـب علـى المـدفوعات الرقميـة.الدفع الرقمـي للمسـتخدمين الـذين يعتمـ

هــذا، ويمكــن أن تكــون بطاقــاُت الــدفع الرقمــي بطاقــاِت ائتمــاٍن أو بطاقــاِت خصــٍم، 

ويحتاج المستخدم الذي لديه بطاقة دفـٍع إلكـرتوين أن يكـون موجـوًدًا فعليـ� يف متجـر 

لبـائع، البائع حيث يتم تنفيـذ المعاملـة مـن خـالل نقطـة بطاقـات الـدفع الرقمـي لـدى ا

وتجدر اإلشارة إلـى أنـه يـتم تـوفير بطاقـة الـدفع الرقمـي مـن خـالل الحسـاب البنكـي 

الخاص بالمالك، ممـا يعنـي أن األمـواَل المسـتخدمَة يف المعاملـة يـتم سـحبها بشـكٍل 

ــداعها يف  ــرتي) وتحويلهــا وإي ــل (المش مباشــٍر مــن الحســاب البنكــي الخــاص بالعمي

                                           
(1) Dani, A.R., and Krishna, P.R., 2001, September. An E-check framework for electronic 

payment systems in the web-based environment. International Conference on Electronic 
Commerce and Web Technologies (pp. 91-100). Springer, Berlin, Heidelberg. 

(2) Vosoghpour, Farkhondeh, and Ali Jafari. 2016. "THE ROLE OF NEW INFORMATION 
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PERFORMANCE OF PUBLIC 
RELATIONS (CASE STUDY: ELECTRONIC PAYMENT CARD NETWORK 
"SHAPARAK")". THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN, ART AND 
COMMUNICATION 6 (APRIL SPECIAL EDITION): 95-101. doi:10.7456/1060ase/009. 
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كل المعـامالت التـي تـتم عـن طريـق بطاقـة دفـع حساب التاجر (البائع). بمعنى أن شـ

)؛ ألهنـا تنطـوي B2Cإلكرتوين تكون يف شكل معامالت بين مؤسسـة تجاريـة وعميـل(

على معامالٍت مباشرٍة بين البائع والعميل؛ وهذا يختلف عما تقوم به المحافظ الرقمية 

ن نفـس ) إذ يلـزم أن يحمـل كـال المسـتخدميC2Cمن أجل إتمام معاملة بين عميلـين (

 المحفظة الرقمية. 

 .الفرع الثالث: التمييز بين المحفظة الرقمية والنقود الرقمية - 

ُيطلق أيًضا على النقـود الرقميـة لفـظ النقـود الرقميـة، وهـي تختلـف عـن النقـود 

؛ وبالتـالي  التقليدية؛ إذ إهنا متاحٌة فقط على اإلنرتنت، بمعنى أنه ليس لها وجوٌد مـاديٌّ

الشعور هبا ألهنا تتواجـد يف صـورة رقميـة أو افرتاضـية، بحيـث يـتم ال يمكن لمسها أو 

إصدارها وتحويلها وحفظها بشكل رقمي وال يمكن استخدامها أو الوصـول إليهـا إال 

 .)١(عرب اإلنرتنت

قيمـة نقديـة ممثلـة بمطالبـة مسـتحقة علـى «ويمكن تعريف النقود الرقمية بأهنـا: 

) صادرة عند استالم نقـود ٢ز إلكرتوين؛ () محفوظة على جها١جهة اإلصدار وهي: (

) مقبولة كوسيلة للدفع يف التزامات أخرى ٣بقيمة ال تقل عن القيمة النقدية الصادرة؛ (

  .)٢(»غير جهة اإلصدار

مخـزون « :وقد قام البنك المركزي األوربي بوضع تعريـف للنقـود الرقميـة بأهنـا

صــورة شــائعة للقيــام بمــدفوعات إلكــرتوين لقيمــة نقديــة علــى وســيلة تقنيــة يســتخدم ب

                                           
(1) Adrian, Tobias, and Tommaso Mancini-Griffoli. 2019. The Rise Of Digital Money. 

Washington, D.C.: INTERNATIONAL MONETARY FUND. 
(2) Halpin, Ruth, and Roksana Moore. 2009. "Developments In Electronic Money 

Regulation – The Electronic Money Directive: A Better Deal For E-Money 
Issuers?". Computer Law & Security Review 25 (6): 563-568.  
doi:10.1016/j.clsr.2009.09.010. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  والسعودي�األمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة احلماية القانونية ل

١٠٩٤  

لمتعهدين غير من أصدرها دون حاجة إلى وجـود حسـاب بنكـي عنـد إجـراء الصـفقة 

 .)١(»وتستخدم كأداة مدفوعة مقدم�

من خالل التعريفين السابقين للنقود الرقمية، يرى الباحثان: أن تلك النقود عبارة 

، وتستخدم من أجـل تسـوية عن قيمة نقدية مدفوعة مقدم� مخزنة على وعاء إلكرتوين

ــفقات  ــراء الص ــد إج ــريف عن ــاب مص ــود حس ــى وج ــة إل ــامالت دون الحاج ــة المع كاف

 بواسطتها.

وتجدر اإلشارة إلى أنه يف البداية، كانت النقود الرقمية تفتقر إلى األمـان الكـايف، 

) والتي أدت blockchainإال أنه اآلن أصبحت توجد تقنية قواعد البيانات المتسلسلة (

 ى ضمان أمن النقود الرقمية رغم استخدامها عرب االنرتنت. إل

هذا، وتختلف النقود الرقمية عن المحفظة الرقمية يف أن المحفظة الرقميـة نظـاٌم 

للتخزين يتم من خالله استخدام األموال المحفوظة يف المحفظة يف إبرام المعامالت؛ 

ود الرقمية عملة وليست خدمة. عد النقوعلى ذلك تعد المحفظة الرقمية خدمة، بينما تُ 

) تتبـع عمـالت دوليـة PayPalكذلك فإن األموال الموجودة يف المحافظ الرقمية مثل (

بينمـا  معرتف هبا مثـل الـدوالر األمريكـي والـين اليابـاين والفرنـك السويسـري...الخ.

سـمح فريـدة ُيشـار إليهـا باسـم النقـود المشـفرة والتـي ت نقـودالنقود الرقمية ُتعد بمثابة 

للمسـتخدمين باسـتالم النقــود الرقميـة بسالسـٍة. باإلضــافة إلـى أنـه بينمــا تـوفر النقــود 

                                           
اآلثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اإللكرتونية، محمد إبراهيم محمود الشافعي، بحث   ) ١(

مؤتمر المنظم مـن مقدم ضمن مؤتمر األعمال المصرفية اإللكرتونية بين الشريعة والقانون، ال

م، ٢٠٠٣مـايو  ١٢-١٠قبل كلية الشريعة والقانون وغرفة تجـارة وصـناعة دبـي يف الفـرتة مـن 

 .)١٣٤ص(المجلد األول، 
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الرقميــة لمســتخدميها بــديالً أكثــر عصــرية لتنفيــذ المعــامالت عــرب اإلنرتنــت، نجــد أن 

المحافظ الرقمية تسمح للمستخدمين بحفظ األموال التقليدية عـرب اإلنرتنـت. عـالوة 

نقـود الرقميـة فوريـة ومنخفضـة يف التكلفـة. يف حـين علـى على ذلك تعترب معامالت ال

النقيض من ذلك، تحمل معامالت المحفظـة الرقميـة رسـوًم� ثابتـة علـى المعـامالت 

؛ باإلضافة إلى ما تقـدم فـإن هنـاك فـارق جـوهري والتي ُتقدر بحسب السعر المتداول

الرقميـة يمكـن مـن  آخر بين المحافظ الرقمية والنقود الرقميـة، يتمثـل يف أن المحـافظ

خاللها تحويل القيمة إلكرتونيا إلى بطاقة أخرى دون الحاجة إلى ربطها بأي حاسوب 

مركزي، كما أنـه لـيس هنـاك حاجـة لالتصـال بالمصـدر، بمعنـى أن تحويـل القيمـة ال 

يتطلب تدخل طرف ثالث (المصدر أو أي وسيط) إلتمام الصفقة أو العملية؛ بينمـا يف 

بد لنقل القيمة مـن وجـود وسـيط أو طـرف ثالـث إلتمـام الصـفقة أو  النقود الرقمية ال

 .)١(العملية

* * *  

                                           
النقود اإللكرتونية ودورها يف الوفاء بااللتزامات التعاقدية، باسم علـوان العقـابي، عـالء عزيـز   ) ١(

 .)٨٦ص(م، ٢٠٠٨د السادس، الجبوري، نعيم كاظم جرب، مجلة أهل البيت، العد



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  والسعودي�األمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة احلماية القانونية ل

١٠٩٦  

 المبحث الثالث

 وسائل الحماية القانونية للمحفظة الرقمية

 

 تقسيم:

بمشيئة اهللا سوف نتعرض من خالل هذا المبحث إلى وسـائل الحمايـة القانونيـة 

ة يف مطلـٍب أوٍل، ويف مطلـٍب ثـاٍن للمحفظة الرقمية يف أنظمة المملكة العربية السعودي

نتعرف على وسائل الحماية القانونية للمحفظـة الرقميـة يف أنظمـة الواليـات المتحـدة 

 األمريكية.

وسائل الحماية القانونية للمحفظة الرقمية يف أنظمة المملكة العربية  المطلب األول:* 

 .السعودية

داف والمبادئ من أجل تنظـيم قام البنك المركزي السعودي بتبني مجموعة من األه

خدمات المـدفوعات عموًمـا يف المملكـة ومـن ضـمنها المحـافظ الرقميـة، باإلضـافة إلـى 

 على النحو التالي:وذلك وضعه القيود الكفيلة بحماية عمالء المصارف يف المملكة، 

: أهداف البنك المركزي السـعودي مـن وضـع القواعـد التنظيميـة لمقـدمي أوالً 

 :)١(ات يف المملكة العربية السعوديةخدمات المدفوع

يتولى البنك المركزي السعودي بموجـب القواعـد التنظيميـة لمقـدمي خـدمات 

المــدفوعات يف المملكــة العربيــة الســعودية تنظــيَم قطــاع المــدفوعات وفًقــا لألهــداف 

 التالية:

                                           
 .)١٠ص(هـ، ١٤٤١) من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات ٢/١القاعدة رقم (   )١(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ محرم) ٨٦(العدد 

  حممد أمحد سالمد.  ، ود. عمر نبيل السنيد

  

١٠٩٧ 

 المساهمة يف الحفاظ على سالمة واستقرار القطاع المالي. -أ

فـــاءة البنيـــة التحتيـــة ألنظمـــة المـــدفوعات، وخـــدمات تعزيـــز ســـالمة وك -ب

 المدفوعات يف المملكة.

 حماية مستخدمي خدمات المدفوعات. -ج

 تشجيع المنافسة العادلة والفاعلة يف قطاع المدفوعات. -د

 تشجيع االبتكار يف المملكة. -هـ

غـي : أن المنظم السعودي من خالل القواعد التنظيمية السابقة يبتويرى الباحثان

يف األســاس مــنح الثقــة واالئتمــان الالزمــين لخدمــة المســتفيدين مــن قطــاع خــدمات 

المدفوعات الرقمية أو الرقميـة، وصـوًال إلـى الحفـاظ علـى سـالمة ومأمونيـة القطـاع 

 المالي يف المملكة العربية السعودية.

وقد منح المنظُم السعودي البنَك المركزيَّ السعوديَّ بعض الصـالحيات للقيـام 

 مهامه يف هذا اإلطار على أكمل وجٍه والتي تتجسد أهمها يف اآليت:ب

ترخيص الكيانات العاملة يف ذلك المضـمار والتـي هتـدف إلـى القيـام بتقـديم  -أ

ــوائح  ــة والل ــد واألنظم ــا لهــذه القواع ــدمات المــدفوعات وفًق ــر مــن خ واحــدة أو أكث

 المعمول هبا.

ات المـدفوعات بأحكـام هـذه المراقبة واإلشراف على التزام مقـدمي خـدم -ب

 .)١(القواعد

ــدمات  ــي خ ــا ه ــو: م ــان وه ــة بمك ــن األهمي ــؤاٌل م ــا س ــار يراودن ــذا اإلط ويف ه

                                           
 .)١١ص(هـ، ١٤٤١) من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات ٢/٢القاعدة رقم (  )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  والسعودي�األمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة احلماية القانونية ل

١٠٩٨  

 :)١(المدفوعات يف المملكة العربية السعودية؟

مـن خـالل القواعـد  - لإلجابة على ذلك السؤال نقول: حدد المـنظُم السـعوديُّ 

شطِة التي ُتعد ضمن نطاق خدماِت كافَة األن - التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات

 المدفوعاِت، والتي من ضمنها:

 تنفيذ عمليات المدفوعات والتي من أهمها: -أ

تحويل األموال إلى حساب المدفوعات بواسطة مقدم خدمات المدفوعات  -١

 الخاص باستخدام أو بواسطة مقدم خدمات مدفوعات أخرى.

 لك من خالل:تغطية األموال عن طريق حساب ائتماين، وذ -٢

 تنفيذ الحواالت الدائنة، بما يف ذلك األوامر المستديمة. -أ

 تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما يف ذلك الحسم المباشر لمرٍة واحدٍة. -ب

 تنفيذ عمليات المدفوعات بموجب أدوات المدفوعات. -ج

 إصدار أدوات المدفوعات. -د

 .إنشاء النقود الرقمية (المحافظ الرقمية) -هـ

المنظم السعودي من خالل ما تقدم، قد نظم خدمات تحويل  أن: ويرى الباحثان

ــة األمــوال بواســطة حســاب ائتمــاين، عــن طريــق تنفيــذ  األمــوال، باإلضــافة إلــى تغطي

الحــواالت، وتنفيــذ عمليــات الحســم المباشــر، وتنفيــذ عمليــات المــدفوعات كافــة، 

ء النقـود الرقميـة والتـي اعتربهـا وإصدار وتنظيم أدوات المدفوعات، عالوة على إنشا

المنظم السعودي بمثابة المحافظ الرقمية، رغم الفوارق الهامة بينهما والتي تطرقنا لها 

                                           
 .)١٢ص( ،هـ١٤٤١) من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات ٥/١القاعدة رقم (  )١(
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١٠٩٩ 

 يف ثنايا بحثنا من خالل الفرع الثالث من المطلب الثاين من المبحث األول.

ــعودي  ــزي الس ــك المرك ــدر البن ــد أص ــام  - وق ــرايف لنظ ــار اإلش ــالل اإلط ــن خ م

م، ٢٠١٥عدة معايير لنظم الدفع ذات األهمية النظامية يف المملكة يف يناير  )١(المدفوعات

وقرر يف هذا اإلطار بأن أي نظاٍم يتوفر به معيار أو أكثر من هـذه المعـايير ُيصـنَُّف علـى 

 أنه نظام مدفوعات ذو أهمية نظامية للقطاع المالي يف المملكة العربية السعودية:

أي نظام يتعامل مع مدفوعات ما بين المصارف أو العمالء والتي قـد تشـكل  -١

 خطرًا على االستقرار المالي.

 نظام الدفع الرئيسي من حيث الحجم الكلي اليومي وقيمة المدفوعات. -٢

 أي نظام له تأثير على تسوية نظام ذي أهمية للنظام المالي. -٣

ية للمدفوعات وثقة العمالء من حيث عدد أي نظام يعترب مركزي للبنية التحت -٤

 ونوع المشاركين والعمق يف السوق وعدم وجود البدائل المتاحة.

 وبناًء على ما تقدم من معايير توجد ثالثة نظم للمدفوعات يف المملكة وهي:

النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (السريع) وهو نظـام للتسـويات  -أ

دفوعات والذي يقوم بالتحويالت المالية بالريال السعودي داخل اإلجمالية اآلنية للم

 المملكة.

الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) والتي تربط شبكات أجهـزة الصـرف  -ب

اآللي ونقاط البيع وتتيح لجميع العمالء حرية الوصول إلى حساباهتم من أي مصـرف 

                                           
اإلطار اإلشرايف لنظام المدفوعات والتسويات المالية الصادر عن البنك المركزي السـعودي،   )١(

 .)٣، ٢ص(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  والسعودي�األمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة احلماية القانونية ل

١١٠٠  

 يف المملكة على مدار الساعة.

وهو نظام عرض ودفع الفواتير الرقمية يف المملكة، نظام سداد للمدفوعات  -ج

وهذا النظام يتيح لجميع الشركات أو األفراد دفع الفـواتير عـرب فـروع البنـوك وأجهـزة 

 الصراف اآللي والخدمات المصرفية عرب االنرتنت والهاتف.

 :ثانًيا: مبادئ حماية عمالء المصارف يف المملكة العربية السعودية

رت مجموعُة العشرين مبادئ حماية العميـل الماليـة لتصـبح م طو٢٠١١يف عام 

عاليَة المستوى، وباعتبـار المملكـة العربيـة السـعودية عضـًوا يف تلـك المجموعـة فقـد 

 :)١(تبنت أهم هذه المبادئ، ويرى الباحثان أن أهم هذه المبادئ تتمثل يف اآليت

 .المبدأ األول: المعاملة بعدل وإنصاف

ف التعامـل بعـدل وأمانـة مـع جميـع العمـالء يف كافـة حيث يجـب علـى المصـار

 مراحل العالقة بينهم.

 .المبدأ الثاين: اإلفصاح والشفافية

حيث يجب على المصارف تحديث معلومات الخـدمات والمنتجـات المقدمـة 

ــن  ــللة ويمك ــر مض ــا، وغي ــهل فهمه ــرة وس ــحة ومختص ــون واض ــث تك ــل، بحي للعمي

تفاصـيل األسـعار والعمـوالت التـي يتقاضـاها الوصول إليهـا بسـهولة، باإلضـافة إلـى 

 المصرف نظير تقديم الخدمات.

 .المبدأ الخامس: الحماية ضد عمليات االحتيال

حيث يجب على المصرف حماية ومراقبة ودائع العمالء من خالل وضع أنظمـٍة 

                                           
ــ  )١( ، م٢٠١٣ همبــادئ حمايــة عمــالء المصــارف الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي، يوني

 .)٧، ٦ ص(المبادئ العامة 
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١١٠١ 

 رقابيٍة تتسم بالكفاءة العالية للحد من عمليات االحتيال أو االختالس.

 .حماية خصوصية المعلومات المبدأ السادس:

حيث يجـب علـى المصـرف حمايـة معلومـات العمـالء الماليـة والشخصـية مـن 

 خالل وضع أنظمة رقابية على مستوى عاٍل من الكفاءة لحماية بيانات العمالء.

أن المنظم السعودي من خالل تقريره لتلـك المبـادئ، فقـد أراد  ويرى الباحثان:

ائل وعمليات االحتيال عن طريـق وضـع األنظمـة من كل وسحماية عمالء المصارف 

الرقابية الكفيلة بالحد من تلـك العمليـات، عـالوة علـى حمايـة خصوصـية معلومـات 

 عمالء المصارف يف المملكة العربية السعودية.

ثالًثا: القيـود الصـادرة مـن البنـك المركـزي السـعودي علـى المصـارف لحمايـة 

 :عمالئها

بوضع عدة قيود علـى المصـارف يف تعامالهتـا مـع  قام البنك المركزي السعودي

عمالئهــا هبــدف حمــايتهم، وهبــدف االرتقــاء بخــدمات المــدفوعات الرقميــة المقدمــة 

 للعمالء والمستهلكين يف المملكة العربية السعودية، وأهم هذه القيود هي:

ــوم  -١ ــد بالرس ــعودية أن يتقي ــة الس ــة العربي ــل يف المملك ــرف العام ــى المص عل

ت التي يتقاضاها من العمالء كما وردت يف الئحـة التعرفـة البنكيـة الصـادرة والعموال

 .)١(من المؤسسة؛ وبالتالي ال يجوز له الزيادة عليها أو تحميل العمالء أية أعباء إضافية

على المصرف العامل يف المملكة العربية السعودية مسـؤولية حمايـة بيانـات  -٢

ينبغي على المصرف توفير بيئة آمنة وسـرية عـرب  العمالء والمحافظة على سريتها، كما

                                           
 .)٩ص(ية السعودية، مبادئ حماية عمالء المصارف يف المملكة العرب  )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  والسعودي�األمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة احلماية القانونية ل

١١٠٢  

كافة قنواته المصرفية المختلفة لضمان الحفاظ على تلك السرية عند تنفيـذه لعملياتـه 

 .)١(المصرفية

ــل وكــذلك بطاقــات  -٣ ــي للعمي ــوفير بطاقــات الصــراف اآلل علــى المصــرف ت

ــاذ  ــرف باتخ ــزام المص ــى الت ــافة إل ــع، باإلض ــاط البي ــة نق ــان وخدم ــراءات االئتم اإلج

المناسبة؛ للتأكد من أن كافة القنـوات المصـرفية اآلليـة عـرب االنرتنـت آمنـة، ويف حـال 

تكبد العمالء خسارة مباشرة نتيجة ضعف هـذه الضـوابط األمنيـة لهـذه القنـوات فيـتم 

 .)٢(تعويض العمالء عن أي خسائر

نظم أنــه مــن أجــل حمايــة المســتهلك اإللكــرتوين فقــد قــرر المــويــرى الباحثــان: 

السعودي أنه يتعين على مالك المتجر اإللكـرتوين مراعـاة كافـة حقـوق المسـتهلك يف 

التجارة اإللكرتونية، وقد نص نظام التجارة اإللكرتونية السعودي الجديد على تمكين 

المســتهلك مــن القيــام باســرتجاع الســلعة خــالل ســبعة أيــام مــن تــاريخ عمليــة الشــراء 

المنتج أو عدم االستفادة مـن الخدمـة، أو فيحـال عـدم والتعاقد يف حال عدم استخدام 

الحصول على منفعة من أي منهما، ويف هذه الحالة يتحمل المستهلك تكاليف عمليـة 

 .)٣(االسرتجاع، إال إذا تم االتفاق على خالف ذلك

                                           
 .)١٠ص(مبادئ حماية عمالء المصارف يف المملكة العربية السعودية،   )١(

 .)١٢ص(مبادئ حماية عمالء المصارف يف المملكة العربية السعودية،   )٢(

) ١٢٦) مــن نظـام التجـارة اإللكرتونيــة السـعودي الجديـد رقــم (م/١٣/١نظـر المـادة رقـم (ا   )٣(

الــدليل اإلرشــادي للتــاجر اإللكــرتوين، الفصــل الثالــث حمايــة هـــ، و١٧/١١/١٤٤٠بتــاريخ 

 . )٢٢ص(حقوق المستهلك، 
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١١٠٣ 

المطلــب الثــاين: وســائل الحمايــة القانونيــة للمحفظــة الرقميــة يف أنظمــة الواليــات * 

 .يكيةالمتحدة األمر

توجد الكثير من المؤسسات والهيئـات وكـذلك األنظمـة واللـوائح يف الواليـات 

المتحدة األمريكية والتي تعمل على تنظيم وحماية مستخدمي وسـائل الـدفع الرقمـي 

عموم� وعلى وجه الخصوص المحفظة الرقميـة؛ وتجـدر اإلشـارة هنـا، إلـى أن تلـك 

ج المشــكالت المتعلقــة بمســتخدمي األنظمــة واللــوائح ُمصــممة خصيًصــا لكــي تعــال

األمن الحاسوبي المعلومايت وكـذلك حمايـة خصوصـية المحفظة الرقمية مثل حماية 

األوراق البيانات. علـى أننـا مـن خـالل النقـاط القادمـة سـوف نتحـدث عـن دور هيئـة 

 يف هذا اإلطار، وذلك على النحو التالي: )SECالمالية والبورصات األمريكية (

) مــن وضــع SECهيئــة األوراق الماليــة والبورصــات األمريكيــة ( أوًال: أهــداف

 :الئحتها المنظِّمة خدمات المدفوعات يف الواليات المتحدة األمريكية

) من خـالل الئحـة هيئـة SECتقوم هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية (

 الواليـات ) بتنظـيم قطـاع المـدفوعات يفS-Pاألوراق المالية والبورصات األمريكية (

)، وفًقـــا PayPalالمتحـــدة األمريكيـــة، وبخاصـــة شـــركات المحـــافظ الرقميـــة مثـــل (

 لألهداف التالية:

 ضمان أمن وسرية سجالت ومعلومات العمالء. -١

الحماية من أي هتديـداٍت أو مخـاطٍر متوقعـٍة علـى أمـن أو سـالمة سـجالت  -٢

 ومعلومات العمالء.

ومات العمالء أو استخدامها؛ والذي قد الحماية من اخرتاق سجالت أو معل -٣

 يؤدي إلى التعرض إلى ضرٍر كبيٍر أو إزعاٍج ألي عميٍل.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  والسعودي�األمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة احلماية القانونية ل

١١٠٤  

إرسال تنبيهات تتعلق بالخصوصية يف البداية وبشكل سنوي للعمالء تصـف  -٤

 سياسات مشاركة المعلومات وإبالغ العمالء بحقوقهم.

 دام.تحديد عمليات اإلفصاح لألطراف الثالثة وإعادة االستخ -٥

الــتخلص مــن المعلومــات علــى نحــو صــحيح عــن طريــق اتخــاذ إجــراءات  -٦

 .)١(معقولة للحماية ضد اخرتاق المعلومات أو استخدامها عند التخلص منها

األوراق المالية والبورصات األمريكية هيئة أن يرى الباحثان: من خالل ما سبق، 

)SEC يف إطــار حمايــة عمــالء ) تقــوم بــدوٍر مماثــٍل لــدور البنــك المركــزي الســعودي

خــدمات الــدفع الرقمــي والمصــارف والمؤسســات الماليــة عمومــ� مــن خــالل تبنيهــا 

 لألهداف السابقة.

ثانًيا: مبادئ حمايـة عمـالء المؤسسـات الماليـة وشـركات المحـافظ الرقميـة يف 

 :الواليات المتحدة األمريكية

يـة علـى ضـرورة ) من مدونـة القواعـد الفيدراليـة األمريك٣١٤/٣نصت المادة (

قيام المؤسسات المالية العاملة يف خدمات المدفوعات الرقمية بوضع وتطوير برنامج 

شــامل ألمــن معلومــات عمالئهــا، علــى أن يكــون ذلــك الربنــامج ســهل الوصــول إليــه 

ويتضمن كافـة الضـمانات الكفيلـة بحفـظ معلومـات العمـالء، وذلـك بعـد تبنـي كافـة 

  ات العمالء؛ وذلك هبدف تحقيق ثالثة أهداٍف هي:المعايير الالزمة لحماية معلوم

 ضمان أمن وسرية معلومات العميل.  -١

الحمايــة مــن أي هتديــدات أو مخــاطر متوقعــة علــى أمــن أو ســالمة هــذه  -٢

                                           
(1) Cornell Law School, n.d.17 CFR Subpart A - Regulation S-P: Privacy of Consumer 

Financial Information and Safeguarding Personal Information [Online]. Available at: 
<https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/part-248/subpart-A> 
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١١٠٥ 

 المعلومات.

الحماية من الوصول غيـر المصـرح بـه إلـى هـذه المعلومـات أو اسـتخدامها  -٣

 ألي عميل. الذي قد يؤدي إلى ضرٍر أو إزعاج ٍكبيرٍ 

مــن خــالل تناولــه لألهــداف - أن المشــرع األمريكــي ، يــرى الباحثــان: ممــا تقــدم

يســعى إلــى بســط الحمايــة الكاملــة لعمــالء المؤسســات الماليــة العاملــة يف - المــذكورة

الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وبخاصــة يف مجــال خــدمات المــدفوعات الرقميــة. كمــا 

عمل على وضع برنامٍج مماثٍل يضمن أمن معلومات بالمنظم السعودي اليهيب الباحثان 

عمالء المصارف يف المملكة العربية السعودية، ويحقق األهداف التي يرنـو إليهـا البنـك 

 المركزي السعودي يف مجال تطوير خدمات المدفوعات الرقمية المقدمة يف المملكة.

)على SECمريكية (ثالثًا: القيود الصادرة من هيئة األوراق المالية والبورصات األ

 :المصارف والمؤسسات المالية لحماية عمالئها

) بوضع عدة قيود علـى SECقامت هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية (

المصارف والمؤسسات المالية العاملـة يف الواليـات المتحـدة األمريكيـة يف تعامالهتـا 

 مع عمالئها هبدف حمايتهم، وأهم هذه القيود هي:

علـى  -ب على كل مؤسسٍة ماليٍة عاملٍة يف الواليـات المتحـدة األمريكيـة يج -١

أن تتخذ كل اإلجراءات الواجبة الحـرتام خصوصـية عمالئهـا وحمايـة  - نحو مستمر

أمن وسرية المعلومات الشخصية الخاصة لهؤالء العمـالء، وإال كانـت مسـؤولة أمـام 

 . )١(الجهات القضائية المختصة

سٍة ماليٍة عاملٍة يف الواليـات المتحـدة األمريكيـة بتقـديم يجب على كل مؤس -٢

                                           
(1) Article (501) of the Law GRAMM – LEACH – BLILEY. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  والسعودي�األمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة احلماية القانونية ل

١١٠٦  

 .)١(شرح مكتوب لكيفية معالجة معلومات المستهلك وحمايتها

يجب على كـل مؤسسـٍة ماليـٍة عاملـٍة يف الواليـات المتحـدة األمريكيـة اعتمـاد  - ٣

السياســـات الكفيلـــة بحمايـــة معلومـــات العمـــالء وحمايتهـــا مـــن االخـــرتاق، وُيقصـــد 

ات العمالء يف هذا المقـام البيانـات الشخصـية مثـل: االسـم والربيـد اإللكـرتوين بمعلوم

والعنوان الفعلي ورقـم الهـاتف؛ وكـذلك معلومـات األمـان مثـل: أسـماء المسـتخدمين 

وكلمات المرور. ويف كل األحوال إذا فشلت المؤسسة يف ذلك تكون مسؤولة عن ذلك 

 .)٢(دوالر ١٫٠٩٨٫١٩٠ رامة تتجاوزاالنتهاك أو االخرتاق، ويمكن أن تتعرض لغ

يجب على كل مؤسسٍة ماليٍة عاملٍة يف الواليات المتحدة األمريكية أن تتقيـد  -٤

بالرسوم والعموالت التـي تتقاضـاها مـن العمـالء كمـا وردت يف األنظمـة والقـرارات 

ضـافيٍة ذات العالقة، وبالتالي ال يجوز لها الزيادة عليها أو تحميـل العمـالء أيـة أعبـاٍء إ

 مثل: رسوم االشرتاك.

أن قيام هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية بوضع تلـك ويرى الباحثان: 

القيــود علــى المؤسســات الماليــة العاملــة يف الواليــات المتحــدة األمريكيــة َيهــِدف يف 

األساس إلى حماية معلومات عمالء تلك المؤسسات السرية من االخرتاق والسرقة، 

أن تلك القيود مماثلة لما أورده البنك المركزي السعودي مـن قيـود الباحثان كما يرى 

 يف ذات السياق.

* * * 

                                           
(1) Kim, P.T. and Hanson, E.A., 2016. People Analytics and the Regulation of Information 

Under the Fair Credit Reporting Act. Louis ULJ, 61, p.17. 
(2) Cornell Law School, n.d.17 CFR Subpart A - Regulation S-P: Privacy of Consumer 

Financial Information and Safeguarding Personal Information [Online]. Available at: 
<https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/part-248/subpart-A> 
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 الخاتمة

 

مــن خــالل دراســتنا تعرضــنا إلــى ماهيــة المحفظــة الرقميــة، مــن حيــث تعريفهــا، 

وخصائصها، ووظائفها، وأنواعها، ثم تعرفنا على الطبيعة القانونية للمحفظة الرقميـة، 

ينها وبين أنظمة الدفع الرقمي األخرى، ثم تناولنـا وسـائل الحمايـة القانونيـة والتمييز ب

للمحفظة الرقمية يف كلٍّ من النظام السعودي واألمريكي، وقد توصل البحث إلى عدة 

 نتائج وتوصيات يمكن تحديدها على النحو التالي:

 .أوًال: النتائج

حديـد وسـائل وخـدمات قام كلٌّ من المنظم السعودي وكـذلك األمريكـي بت -١

 الدفع الرقمي يف المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية.

ــة لمقــدمي خــدمات  -٢ ــالل القواعــد التنظيمي ــعودي مــن خ ــام المــنظم الس ق

هـــ، ١٤٤١المــدفوعات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي يف ذي الحجــة عــام 

 عربية السعودية.بوضع تعريف للمحفظة الرقمية يف المملكة ال

اعترب المنظم السعودي أن المحفظة الرقميـة والنقـود الرقميـة شـيئ� واحـدًا،  -٣

ق بينهما.  على خالف المشرع األمريكي الذي فرَّ

الجهة النظامية المنوط هبا تحديث وتطوير البنية النظامية والتشريعية لخدمات  - ٤

ــي: ال ــعودية ه ــة الس ــة العربي ــي يف المملك ــدفع الرقم ــعودي، ويف ال ــزي الس ــك المرك بن

 .SEC الواليات المتحدة األمريكية هي: هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية

يسعى البنك المركزي السعودي إلـى مواكبـة البنيـة التشـريعية والتنظيميـة يف  -٥

المملكــة العربيــة الســعودية للتطــور الهائــل يف مجــال خــدمات الــدفع الرقمــي عموًمــا 
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  والسعودي�األمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة احلماية القانونية ل

١١٠٨  

الرقميـة علـى وجـه الخصـوص، وذلـك مـن خـالل تبنيـه للقواعـد واألطـر والمحفظة 

 الالزمة لتحقيق التطور المنشود.

قام المشرع األمريكي بوضع برنامج يضمن أمن معلومات عمالء المصارف  -٦

والمؤسسات المالية عموم� يف الواليات المتحدة األمريكيـة، هبـدف تطـوير خـدمات 

 ها، يف حين لم يتبن المنظم السعودي برنامج مماثل.المدفوعات الرقمية المقدمة في

 .ثاني�: التوصيات

هنيب بالمنظم السعودي ضرورة تبني برنامج يضـمن أمـن معلومـات عمـالء  -١

المصــارف والمؤسســات الماليــة العاملــة يف المملكــة العربيــة الســعودية، علــى غــرار 

 كية.الربنامج المطبق يف هذا الشأن بالواليات المتحدة األمري

يتعين العمل المتواصل من قبل البنك المركـزي السـعودي مـن أجـل ابتكـار  -٢

وسائل حماية جديدة أكثر أمان� عند استخدام وسائل الدفع الرقمي عموم� والمحفظة 

الرقمية على وجه الخصوص، هبدف جذب مزيٍد من العمالء الستخدام وسائل الدفع 

 الرقمي يف المعامالت.

الــدعم المســتمر مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي للبنيــة ضــرورة تــوفير  -٣

النظامية والتكنولوجية الحديثة لوسائل الدفع الرقمي المتطورة يوم� تلـو اآلخـر، كـي 

ال نتخلــف عــن مصــاف الــدول المتقدمــة يف هــذا المجــال، ومنهــا الواليــات المتحــدة 

 األمريكية.

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 :ع العربيةأوًال: المراج* 

 أ. الكتب واألبحاث والمراجع العلمية:

اآلثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اإللكرتونية، محمد إبراهيم محمود الشـافعي، بحـث  - 

مقدم ضمن مؤتمر األعمال المصرفية اإللكرتونية بين الشريعة والقـانون، المـؤتمر المـنظم مـن 

م، ٢٠٠٣مـايو  ١٢-١٠جـارة وصـناعة دبـي يف الفـرتة مـن قبل كلية الشـريعة والقـانون وغرفـة ت

 .١٣٤المجلد األول، ص

اإلطــار القــانوين ألنظمــة الــدفع اإللكــرتوين، حســينة شــرون، ســعاد ســفار طبــي، مجلــة صــوت  - 

، ٢القانون، بجامعة الجياللـي بونعامـة بخمـيس مليانـة بدولـة الجزائـر، المجلـد السـابع، العـدد
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 .٢٧١-٢٧٠، صم٢٠٠٩
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 .٥٧٩ص
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