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 الملخص: 
تتعرض هذه الدرااة إلى مفهوم التحويالت المالية عبر الهواتف المحمولة، وتنظر    

في مدى انتشارها عبر الدو: المختلفة، وتحاو: أن توضح الدور الذي تقوم به الشركات 
المصنعة للهواتف الذكية في مجا: تطوير أااليب تحويل األموا: عبر المحافظ 

متطلبات التي يحتاجها نظام التحويالت المالية عبر الرقمية، إضافة إلى تحديد أهم ال
  الهواتف المحمولة، وتشير الدرااة كذلك إلى أهم التحديات التي تواجه هذه العملية.

 التحويالت المالية، المحافظ الرقمية، النقود االفتراضية. الكلمات المفتاحية:
SUMMARY 
This study explores the concept of mobile money transfers, 

examines the extent of their spread across different countries, and 

tries to explain the role of smart phone manufacturers in 

developing money transfer methods through digital portfolios, in 

addition to identifying the most important requirements required 

by the financial transfer system On mobile phones, and the study 

also points to the most important challenges facing this process. 

Key Words:Remittances, Digital Wallets, Virtual Money. 

 .مقدمة
 وما يشهده العالم من تطور في واائل الدفع االنتشار المتزايد للهواتف الذكيةأدى    

اإللكتروني إلى ظهور تطبيقات جديدة ااعدت ماتخدمي الهواتف المحمولة على 
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قيام وتعويضها بمحافظ إلكترونية ياتغلونها في ال االئتمانيةبطاقاتهم االاتغناء عن 
تذاكر الافر  دفعبتاديد أغلب التزاماتهم المالية، اواء تعلق األمر بعمليات التاوق أو 

ن هاتفه م أو تحويل األموا: إلى أصدقائهم، حيث أصبح الماتخدم ال يحتاج إلى أكثر
إلجراء تعامالته المالية وتاديد ما عليه من حقوق لآلخرين، وقد شجعت هذه المحمو: 

الطفرة في مجا: التكنولوجيا الرقمية عدة شركات مصنعة للهواتف المحمولة على ابتكار 
" الكورية، ااماونجاعمة للدفع االلكتروني مثل شركة "أبل" األمريكية وشركة "تقنيات د

 وتحاو: هذه الورقة البحثية التعرض إلى هذه التطورات من خال: المحاور التالية 
  مفهوم التحويالت المالية عبر الهواتف المحمولة. أوال 

 الدو: المختلفة.التحويالت المالية عبر الهواتف المحمولة في ثانيا  انتشار 
 دور الشركات المصنعة في دعم عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة.  ثالثا 
 متطلبات نظام التحويالت المالية عبر الهاتف المحمو:. رابعا 

 التحديات التي تواجه عملية تحويل األموا: عبر الهاتف المحمو:. خاماا 
 مفهوم التحويالت المالية عبر الهواتف المحمولة. أوال:
يختلف مفهوم التحويالت المالية عبر الهاتف المحمو: أو ما يامى كذلك بالدفع    

من خال: المحمو: عن مفهوم الخدمات المصرفية من خال: المحمو: أو ما يامى 
ة تمكنهم كترونيبالبنك المحمو: وهي خدمة يقدمها البنك لعمالئه كجزء من الخدمات االل

ومن أمثلتها االطالع ( 1)من إجراء العديد من العمليات المصرفية بوااطة الهاتف الخلوي 
ات ونتائج معاملة مالية، أو مأل بيان بآثارعلى الرصيد، طلب دفتر الشيكات، اإلخطار 

 بحيث يشترط في ماتخدم الهاتف المحمو: أن يكون عميال للبنك.طلب قرض...إلخ، 
 ياتخدم للتعبير عن ااتخدام الهاتفهو مصطلح فأما تحويل األموا: عبر المحمو:    

المحمو: لاداد مدفوعات لآلخرين، حيث يمكن تخزين القيمة على محفظة محمولة، 
ويقوم الشخص المرال بتحميل األموا: على محفظته عن طريق الذهاب إلى "وكيل" 

ااتخدام آلية إلكترونية مؤمنة لتحويل  هلماجل )وأحيانا مؤااة مالية(، ثم يمكن 
كن للماتلم إما تخزين األموا: في محفظته المحمولة ماألموا: إلى محفظة الماتلم، وي
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للحصو: على مزيد من المعامالت النقدية، أو الذهاب إلى وكيل لتحويل األموا: 
  .(2)المحمولة إلى نقد

 إلكترونية افتراضيةبأنها نقود كذلك الهواتف النّقالة  عرَُّف الخدمات المالية عبروت   
لإليفاء بمتطلبات مالية في تخزين أو االحتفاظ بقيمة  تاتخدم عبر الهاتف المحمو:

 (3)مالية معينة وتحويلها إلى آخرين

  (4)وهي ،نماذج نمطية لتنفيذ خدمات األموا: عبر المحمو: أربعةوهناك   
بما أن أصل نشاط فتح الحاابات وتلقي اإليداعات هو نشاط  النموذج األول: -أ

مصرفي فإن البنوك تميل إلى إدارة نظام الدفع عبر الهاتف المحمو:، وفي العادة يتم 
فصل نظام الدفع عبر الهاتف المحمو: عن النظم األخرى بالمصرف كوايلة للحد من 

لى النظام والقيام المخاطر المرتبطة بدخو: أشخاص أو جهات غير مصرح لها ع
بعمليات غش، ورغم أن إدارة النظام من قبل المصارف عادة ما يكون أكثر كلفة مقارنة 
بإدارته من قبل شركات الهاتف المحمو:، إال أن الميزة األاااية في هده الحالة هي 
وجود فرص لتقديم خدمات مصرفية إضافية لصاحب الحااب وربطه بالخدمات 

 تكون نظام الدفع في هذا النموذج من العناصر التالية ، ويالمصرفية األخرى 
 .موا: عبر الهواتف المحمولةالبنك  يقصد به البنك المقدم لخدمة دفع األ -1
 عمالء.للمقدم الخدمة  ويشمل المنشآت التي يتعاقد معها البنك لتقديم الخدمات  -2
 العميل  يقصد به الشخص الطبيعي المشترك في الخدمة. -3
هاتف المحمو:  يعنى أي هاتف محمو: متوافق مع أي من شبكك الهاتف ال -4

 .المحمو: العاملة بإقليم الدولة
المفتوح و  ،لهاتف المحمو:لحااب اإللكتروني الحااب الهاتف المحمو:  يقصد به  -5

لدى البنك باام العميل والماجل برقم هاتفه، ويتم من خالله عمليات اإليداع والاحب 
 .يرها من العمليات الخاصة بالعميلوالتحويل وغ

وحدات النقود اإللكترونية  وتعني وحدات إلكترونية ذات قيمة نقدية يصدرها البنك  -6
اتبدالها ا مكنلقيمة من النقد الحقيقي، وهي وحدات يمقابل ذلك شريطة ااتالم البنك 

 .مرة أخرى بنقد حقيقي من طرف البنك



ISSN: 2325-0798 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
DOI:5424/IJO/21547 8702السنة  70:عددال 70: مجلدال 

 

126 

 

 رصيد من وحدات النقود اإللكترونية، والناتج عنالرصيد اإللكتروني  يقصد به ال -6
عمليات اإليداع والاحب التي تمت بمعرفة العميل على حااب الهاتف المحمو:، وهذا 
الرصيد اإللكتروني قابل للتحويل إلى أي من العمالء اآلخرين أو مقدمي الخدمة، كما 

 يمكن ااتخدامه كوايلة اداد للجهات المعلن عنها من قبل البنك.
وهو أن تقوم شركة تشغيل المحمو: بأخذ زمام المبادرة حيث يتم  النموذج الثاني: -ب

حفظ أرصدة جميع المحافظ المحمولة للماتخدمين عن طريق الشركة المشغلة للشبكة 
اإليداع الشبكة أوامر العميل ببعدها تاتقبل ، و في حااب مجمع موثوق لدى أحد البنوك

 المحمو: مودعة على وا: المودعة في نظام الدفع عبروتكون األم، والاحب والتحويل
ابيل األمانة وال تملكها شركة الهاتف المحمو: بل تبقى في ملكية العميل صاحب 

تمتلك شركات الهاتف المحمو: الكثير من الخبرات في إدارة مكونات مثل ، و الحااب
، وشبكات هذا النظام حيث أن ماتخدمي النظام هم باألصل عمالء لهذه الشركات

 الء،بشركات التشغيل وبالعم توزيع الخدمة أو ما يعرف بالوكالء هم على عالقة يومية
ثر في تقديم خدمات النظام بتكلفة أقل مقارنة مع أكل هذه العوامل لها  وبالتالي فإن

 ،دون االاتعانة بشركات المحمو: النموذج األو: ج الاابق خاصة عند تقديمذالنمو 
 النموذج يشترط ما يلي وألجل تطبيق هذا 

وني الطلب الاتبدا: النقد االلكتر  تغطيالتأكد من وجود ايولة لدى شركة المحمو:  -1
بنقد حقيقي، حيث يتم إلزام شركة المحمو: باالحتفاظ بأصو: اائلة مكافئة إلجمالي 
قيم األموا: المحصلة من العمالء، ويجب االحتفاظ بتلك األموا: في أحد المصارف 

ودة دإما في صورة اائلة أو في صورة ياهل تاييلها مثل األوراق المالية الحكومية مح
 المخاطر.

عدم ااتخدام أموا: ماتخدمي النظام في مصاريف التشغيل الخاصة بشركة  -2
 بما في ذلك مصاريف تشغيل النظام نفاه. المحمو:

ها وذلك بإيداع ،ضرورة فصل أموا: الماتخدمين عن أموا: شركة المحمو: نفاها -3
: شركة المحمو باام  ليسالمصارف في حااب إجمالي باام ماتخدمي النظام و  لدى
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مما يضمن حماية لتلك األموا: في حالة إفالس شركة المحمو: وحجز الدائنين  نفاها،
 صرفية.حااباتها الم على
يمكن إضافة تدابير أكثر تحوطًا مثل حماية الحااب بغطاء تأميني أو توزيع  -4

 .حاابات في أكثر من مصرف ىعل األموا:
على الشراكة بين المصارف وشركات الهاتف  جذيعتمد هذا النمو  النموذج الثالث: -ب

المحمو: من خال: االاتفادة من قدرات كل طرف وخبرته مع األخذ باالعتبار القوانين 
المنظمة لكل منهما، ويكون المصرف هو المائو: عن فتح الحااب وتلقي اإليداعات، 

للنظام  ةتيبينما تكون شركة المحمو: مائولة عن إدارة الوكالء وتوفير البنية التح
  .الخاص بعمليات الدفع والتحويل

 التحويالت المالية عبر الهواتف المحمولة في الدول المختلفة.ثانيا: انتشار 
وقد  ،الالع والخدماتالهواتف المحمولة لشراء  من خال:تاتخدم عمليات الدفع      

رة كتجا ،أصبحت وااعة االنتشار في الدو: المتقدمة والنامية في معظم المجاالت
النقل وأماكن الترفيه ودفع الفواتير وغيرها، ومن بين األمثلة على تلك  لالتجزئة وواائ

  الدو:
وذلك من ، :خدمة الدفع عن طريق المحمو  ي المصر  األهليالبنك    يقدممصر -أ

صدار وحدات نقود إلكترونية إلى العمالء مقابل الحصو: على نقد بالجنيه  خال: وا 
حااب أو محفظة لكل عميل أو مقدم خدمة من خال: نظام يامى  ويتم فتحالمصري، 

الحااب، ويودع  احااب هاتــف محمو: أو محفظة، ويكون البنك مائوال عن إدارة هذ
به وحدات نقود إلكترونية بمقدار ما أودعه ماتخدم النظام أو مقدم الخدمة من نقد 

 يل األموا: من حاابالخدمة إيداع واحب وتحو هذه تتيح حيث ، ي بالجنيه المصر 
 .(5)هاتف محمو: آخر أيهاتف محمو: إلى حااب محفظة 

أنها تاعى بشكل دائم للتواع فى  "فودافون مصر"أكدت شركة  ومن جهتها      
عدد  إجمالي، حيث أكدت أن «الموبايل كاش»تقدمها عن طريق  التيالخدمات 
وصل إلى نحو ثالثة ماليين عميل، وأكدت الشركة أنها  "فودافون كاش" ماتخدمي

اتتواع خال: الفترة المقبلة فى إنشاء منافذ جديدة حتى ياتطيع العمالء ااتخدام 
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على ماتوى الجمهورية بشكل أاهل، وأشارت الشركة إلى أن  "فودافون كاش"خدمة 
 "كاش فودافون "لديها شراكة مع بنك اإلاكندرية، حيث يوفر بنك اإلاكندرية خدمة 

دة المشتركين فى الخدمة، ما ياهم فى زيا "فودافون "لتياير المعامالت المالية لعمالء 
  المالي.وتوايع دائرة الشمو:  المصرفيعدد المتعاملين مع القطاع 

، التى تتيح خدمة تحويل األموا: "كاش يموب"خدمة  "أورنج"كذلك أطلقت شركة     
ويل إلجراء عمليات الدفع والتح "أورنج" لمشتركيالخدمة ثوان، وأضافت الشركة أن  في

لألموا: ميارة وبطريقة آمنة، وتتيح للعمالء المشتركين القيام بتحويالت مالية عن 
راالها إلى عمالء آخرين مشتركين  ا، إضافة الخدمة نفاه فيطريق هواتفهم المحمولة وا 

، فضاًل "نجأور "الفروع التابعة لـ إلى إمكانية زيادة أرصدتهم أو احبها عبر منافذ جميع
عن إمكانية دفع فواتيرهم عبر الهاتف المحمو: وتعبئة أرصدة حاابات هواتفهم 
المحمولة مابقة الدفع، وشراء العديد من الالع والخدمات من مختلف منافذ البيع 

مصر، إضافة إلى ااتخدام هواتفهم المحمولة إلجراء  فيوالمحا: التجارية المنتشرة 
 .(6)مكان من العالم أي فيامالت دفع عبر اإلنترنت مع
عمل محفظة اإلمارات الرقمية  اإلماراتالمصرف المركزي في  يدير  اإلمارات -ب

من أبرز المصارف الوطنية بالدولة، وذلك وفقا القوانين المتعلقة بالقيمة  16التي يملكها 
، وتقدم المحفظة وايلة مالئمة 2112المخزنة وأنظمة الدفع الرقمي المنشور في يناير 

ًا، وكذلك حفظ وريوفّعالة تتيح لألفراد والشركات في الدولة اداد المدفوعات وااتالمها ف
ف اتخدام الهواتبنظام المتصلة  منصة واحدة للدفع وذلك عبراألموا: أو تحويلها، 

  .(7)الذكية وغيرها من األجهزة المحمولة
ة، لدفع عبر الهواتف الذكيل تهاجاهزي في مجا:من أولى الدو:  وتعتبر إمارة دبي   

 المحمو:" المركز األو: عربياً "مؤشر مااتركارد لجاهزية الدفع لـ حيث حققت تبعًا 
قدرة الدو: على نشر ااتخدام المؤشر يقيس ، حيث 2113انة  والاابع دوليًا في
  .(8)بداًل من البطاقات البالاتيكيةفي عمليات الدفع الهاتف المحمو: 

وفي هذا الاياق أعلنت "مااتركارد" الشركة العالمية الرائدة في مجا: تكنولوجيا     
حلو: الدفع، عن تعاونها مع شركة "بيم واليت"، المنصة الثورية المميزة للتجارة عبر 
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الهواتف المحمولة والمكافآت، لتوفير وايلة دفع اريعة ومبتكرة للعمالء تااهم في 
 .متجر في أنحاء اإلمارات العربية المتحدة 3111أكثر من تعزيز تجربة التاوق في 

وتمنح الوايلة المبتكرة للدفع عبر الهاتف المحمو: الماتخدمين فرصة كاب العديد 
من المكافآت المتنوعة التي تشمل خصومات على خدمات المطاعم والمقاهي والافر 

ال: هذا اإلمارات، ومن خوالتاوق واالتصاالت والترفيه في منافذ البيع الفعلية داخل 
التعاون مع "مااترباس" من "مااتركارد"، ايتمكن ماتخدمو تطبيق "بيم واليت" من 

(9) .موقع حو: العالم 251,111الشراء عبر اإلنترنت من أكثر من 

 والذي  Riyad Payفي الاعودية أطلق بنك الرياض تطبيق جوا:  السعودية -ج
يمكن العمالء من الدفع عبر نقاط البيع بوااطة الهواتف الذكية دون الحاجة إلبراز 

 .تطوير منظومة المصرفية الرقميةلالبطاقة االئتمانية، وذلك في إطار اعي البنك 
 Riyad Pay وحاب نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية األفراد يمثل تطبيق محفظة   

من بنك الرياض، والذي ايمكن العمالء من تحميل أحد حلو: الدفع الرقمية المقدمة 
بطاقة مااتركارد االئتمانية على الجوا:، وتاديد قيمة المشتريات عبر نقاط البيع التي 
تدعم تقنية االتصا: قريب المدى دون الحاجة إلبراز البطاقة االئتمانية، وأشار إلى أن 

ل بنظام التشغيل يتطلب هواتف ذكية تعم Riyad Pay ااتخدام تطبيق محفظة
أندرويد، موضحًا أن التطبيق يمكن ااتخدامه في جميع نقاط البيع التي تدعم تقنية 
االتصا: قريب المدى، وال يتطلب الدفع االلكتروني أن يكون الهاتف متصاًل بشبكة 

  (10)الجوا: أو باإلنترنت
مت عبر ت التيعدد الحركات  بلغ األردني المركزي البنك وفقا لتقرير عن  األردن: -د

وحتى نهاية شهر مايو  2112عام نظام الدفع بالهواتف المحمولة فى األردن منذ بداية 
"ما يعاد:  أردنيألف دينار  251حركة، بقيمة إجمالية بلغت  13.431ي الماض

 "يألف دوالر أمريك 3,363
أشار التقرير إلى أن البنك أصدر رخصا لخمس شركات مالية متخصصة بالدفع و     

ام الدفع كما تم ربط نظ، بالفعل احيث أطلق أربعة منه ،المملكة فيبالهواتف المحمولة 
بالهواتف المحمولة مع نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا بالمملكة، باإلضافة 
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إلى ربط خمس بنوك أردنية أنظمتها بالنظام لتمكين عمالئها بالتحويل ما بين حااباتهم 
 .والمحافظ اإللكترونية

ايتم إطالق خدمة الدفع عبر  "Boloro " الرئيس التنفيذي لشركة وحاب تصريح   
نك الخدمة المعتمدين من قبل الب يمع بعض مشغلالهواتف المحمولة للشركة باالتفاق 

ع تيح للعمالء الدفينظام عالمي  "بولورو"وتعتبر   "JomoPay " المركزي على خدمة
عن طريق الهاتف  بنكية، محفظة إلكترونية أومن خال: أي حاابات اواء كانت 

، األردن والتي اتنتشر في مختلف محافظات "بولورو"بيع شركة  الذي توفره نقاطالنقا: 
ة الداعمة لتقنيو  "ببولورو"على أجهزة البيع الخاصة  وذلك من خال: وضع الهاتف

بلغ المخصوم لمبا "بولورو"التواصل قريب المدى، حيث اياتلم العميل راالة نصية من 
 .(11)والمبلغ المتبقي

قِدم العديد من شركات االتصاالت في البالد خدمة التحويالت المالية ت :الصومال -هـ
شخص لديهم  111من أصل كل  51 أن، حيث 2113عبر الهاتف المحمو: منذ 

ويتم ااتخدام التحويالت المالية عبر الهواتف في البالد باهولة  اشتراك المحمو:،
وعلى نطاق وااع في مختلف أشكا: المعامالت المالية، ومعامالت البيع  ويار

والشراء، وتاهيل عمليات ااتالم المبالغ المحولة، والقدرة على احب األموا: من 
، ومن الخدمات التي توفرها الشركات الحاابات البنكية عن طريق الهاتف المحمو:

 في هذا المجا: 
 "جوليس"تقدمها شركة و لتحويل األموا: عبر الجوا:  (SAHAL) خدمة اهل -1

 .لالتصاالت
 "هرمود"لتحويل األموا: عبر الجوا: التي تقدمها شركة  PLUS)-(EVC خدمة -2

 .لالتصاالت
  Telesomلتحويل األموا: عبر الجوا: التي تقدمها شركة (ZAAD)خدمة -3

  لالتصاالت.
 Nationlink تقدمها شركةو لتحويل األموا: عبر الجوا:  MAAL)-(E خدمة -4

  .لالتصاالت
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 ،EVC Plus  (Electronic Virtual Cash)غير أن الخدمة المعروفة باختصار   
انتشارا  ةااللكترونيمن أكثر الخدمات  لالتصاالت تعتبر "هرمود"والتي توفرها شركة 

 .في يوميات المجتمع الصومالي
لتكون دولة  الصين التطورات التي يشهدها القطاع الرقمي، تتجهعلى وقع الصين: -و

الهواتف  علىدون عملة نقدية، حيث إن ااتحداث تطبيقات جديدة يمكن تحميلها 
وربطها بالحاابات البنكية أدى لالاتغناء عن حافظة النقود، وانعكس ذلك على  الذكية

فحاب بنك الشعب الصيني )البنك المركزي( في بيان د، مناحي الحياة كافة في البال
مليار من عمليات الدفع عبر األجهزة المحمولة في  1.6له عالجت البنوك الصينية 

وارتفع المبلغ  بالمائة على أااس انوي، 41.5الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 
تريليون  33.24ليصل إلى  بالمائة 33.1اإلجمالي للدفع عبر األجهزة المحمولة بنابة 

ط وجاء النمو المتاارع وا تريليونات دوالر أمريكي( في هذه الفترة، 6يوان )حوالي 
تطوير عمالقة الدفع عبر الهواتف المحمولة لمنصات صديقة للماتخدمين مثل 

، وبحاب تقرير صادر عن شركة "تنانت" ومعهد "تشونغيانغ" للدرااات "ويتشات باي"
بالمائة من المواطنين الصينيين قالوا إنهم يشعرون بالراحة حينما  14المالية فإن 

 "علي بابا"حيث توفر مجموعة  ،(12)يخرجون مع هواتفهم المحمولة فقط بدون أي نقود
ات" الدفع عبر تطبيق "ويتش خدمة الدفع عبر موقع "أليباي" وتوفر شركة "تنانت"

لهاتف النقا: في تعزيز الدفع بوااطة ا للماتهلكين الصينيين، وكالهما يلعب دورا كبيرا
 في الصين.

 "انتورأك"كشف تقرير اابق صادر عن شركة  كندا والواليات المتحدة األمريكية: -ز
وااتند إلى إجابات أربعة آالف ماتخدم للهواتف الذكية في كندا والواليات المتحدة 

من اكان أميركا الشمالية يدفعون ثمن  ةالمائفي  21األميركية، عن أن ما يزيد عن 
مشترياتهم بوااطة الهاتف، بمعّد: مّرة واحدة أابوعيا، ويظهر هذا التقرير أيًضا أن 

هواتفهم بر عالمالية بإمكانية إجراء المدفوعات في هذه الدو: الناس أصبحوا أكثر درايًة 
 .الذكية

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/eeaf9267-ded0-43c4-b5b2-8e2e33169eb0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/eeaf9267-ded0-43c4-b5b2-8e2e33169eb0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/eab8d2d8-b194-4852-bf30-48e96e00dad9
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/eab8d2d8-b194-4852-bf30-48e96e00dad9
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/eab8d2d8-b194-4852-bf30-48e96e00dad9
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 دور الشركات المصنعة في دعم عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة.  ثالثا:
 344يع " فقد تم بغارتنر"مؤااة الدرااات واألبحاث العالمية  أعلنت عنهما ل اوفق    

شركات  5التي أّكدت ايطرة و ، 2116مليون هاتف ذكي خال: الربع الثاني من عام 
من  %22.3على  samsung على أكثر من نصف الحصة الاوقية، فقد ايطرت

 مليون جهاز، يليها 22حصة الاوق في الربع الثاني لهذا العام ماجلة بيع نحو 
"apple"   مليون جهاز 44إذ باعت نحو  %12.3التي بلغتها حصتها من الاوق، 

في المرتبة الثالثة من حيث المبيعات، إذ تمكنت من أخذ  Huawei وحّلت شركة
 مليون جهاز، في حين حلت شركتا 31بيع نحو  :من خالمن حصة الاوق  1.3%

oppo و Xiaomi ذه وبذلك تكون ه ،في المرتبتين الرابعة والخاماة على التوالي
 يوه من حصة الاوق العالمية، تاركة الحصة الباقية %54الشركات قد ايطرت على 

 .(13)لتتقاامها عشرات الشركات األخرى  46%
حاب خدمة ألصعلى تقديم  "أبل بايأبل من خال: "شركة تعمل ففي الصين مثال     

القيام بالدفع ضمن المتاجر في جميع أنحاء  "وتش"و "أبل"وااعات  "6يفون "أهواتف 
عاون لاللكترونيات عن توقيعها اتفاقية ت "ااماونج"وفي المقابل أعلنت شركة ، البالد
ع فيما يخص خدمة الدف  China UnionPayالصينية" يونيون باي"مع 

، حيث ايكون بإمكان ماتخدمي هواتف ااماونج Samsung Payااللكتروني
ضمن الصين التمتع بخدمة الدفع الاريعة واآلمنة  "يونيون باي"حاملي بطاقات 

للماتخدمين الصينيين بإدارة بطاقات االئتمان  هذا التعاون وايامح ، المحمولة
من بالدفع عن طريق الخدمة ض وبطاقات الدفع عبر الهاتف المحمو:، باإلضافة للقيام

 .NFCنقاط البيع الطرفية التي تدعم تقنية االتصا:
وتحاو: الشركات اابقة الذكر دخو: أاواق الدفع عبر الهواتف النقالة من خال:     

وهي التقنية التي تعتمد عليها معظم أنظمة  (NFC)سي" ، أف،"أن تقنيات متعددة منها
الدفع عبر الجوا:، حيث يتم نقل كمية صغيرة نابيًا من البيانات عبر ماافات قصيرة 

ة رغم أن هذه الماافة القصيرة تعتبر أحد العيوب الواضح ال تتعدى بضعة انتيمترات،
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الية ن األمور المثألنظمة الدفع غير التالماية بوااطة الهاتف الذكي، إال أنها تعد م
 لتوفير حماية إضافية لعملية نقل البيانات.

الذي ال يعتمد على الهواتف الذكية،  (Mpass) نظام "أم.باس" كذلك نجد تقنية أو     
اي" الذي يتم لصقه على الهواتف الجوالة أو أية أشياء ،أف،ولكنه ياتخدم ملصق "أن

يات وعند إجراء عمل ،ويتم على هذا الملصق تخزين جميع بيانات الدفع الهامة ،أخرى 
 .(14)الدفع، يتعين على الماتخدم تمرير الملصق على الخزينة في محل التاوق 

تطرح البنكية األمريكية " Chase" مؤااةنجد الواليات المتحدة األمريكية  أما في   
  "Chase Pay" االامتطبيق جديد ُمتوافق مع ُمعظم الهواتف الذكية الحديثة يحمل 

يتميز التطبيق بأنه ال يعتمد على وجود منصة دفع ُمحددة تتوافق مع الهاتف، بل 
باركود" خاص حمو: الى "يكتفي بأن يقوم الُمشتري بتوجيه الكاميرا الخاصة بهاتفه الم

بالبائع، ويقوم التطبيق بعد تأكيد الدفع بإتمام الُمعاملة المالية دون الحاجة الى تمرير 
الهاتف على أية جهاز خاص، كما أنه يتوافق مع كافة أنظمة تشغيل الهواتف الذكية 

 .(15)دون مشكالت
 "فيزا"مثل  وهناك العديد من األنظمة األخرى من شركات بطاقات االئتمان    
شركة فيزا وفيزا أوروبا ، فمثال أعلنت (Mpass)تعمل بنفس طريقة نظام  "مااتركارد"و

عن أنواع الهواتف الذكية التي تم اعتمادها الاتخدام البرنامج الذي قامت فيزا 
وتحتوى الهواتف المعتمدة على تقنية التواصل  (Visa payWave) ،بتصميمه

تضمن ت ،والتي يمكن ااتخدامها للدفع عند نقاط البيع NFC المغناطياي قريب المدى
، Galaxy S II بما في ذلك ااماونج،  LGالمجموعة المعتمدة هواتف ااماونج و

 – Bold 9900 – Bold 9790) وبالك بيري ، LG Optimus NET NFCو

Curve 9360 – Curve 9380) وهي هواتف محمولة متوافقة مع نظام فيزا ،
 .لالاتخدام التجاري بوااطة المؤااات المالية للمدفوعات ومتاحة

 "أبل"وتامح هذه المعطيات بفهم المااعي التي تبذلها كبرى الشركات مثل     
لتاويق خيارات الدفع عبر المحمو: "، " فيزا" و"مااتر كارد" ااماونغ"و "غوغل"و

ظهارها كميزة خاّصة بالجهاز بدال من منَتٍج    .ماتقلّ وتعزيز نمّو هذه الخدمة وا 

https://www.chasepay.com/?slide=0
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في  11ووفقا الاتطالع للرأي التي تقوم بها المؤااات المتخصصة، فإن حوالي    
من الماتهلكين الذين جّربوا الدفع عبر الهاتف إنهم قد يصبحون أكثر ااتعدادا  ةالمائ

الاتخدام هذه الخدمة بشكٍل أكبر إذا قّدمت لهم الشركات المعنية عروضا تلّبي نمط 
من الماتهلكين الذين لم يجّربوا الدفع  ةالمائفي  54هم، في حين قا: تاّوقهم واهتمامات

عبر المحمو: إنهم ماتعّدون لتجربة هذه الخدمة إذا قّدمت لهم الشركات خصومات 
 شرائية.

 رابعا: متطلبات نظام التحويالت المالية عبر الهاتف المحمول.
ط لة توفر مجموعة من الشرو يتطلب نظام التحويالت المالية عبر الهواتف المحمو      

  (16)من أهمها
 .اإللكترونيةإصدار النقود  -أ

ية هي التمثيل االلكتروني للنقود التقليدية، ووحدة النقود االلكترونالنقود اإللكترونية    
هي العملة الرقمية أو  االلكترونية، حيث تولد العمالت الرقمية بوااطة واطاء، فإذا 

رقمية فإنه يتصل بالوايط ويطلب كمية معينة منها ويدفع في أراد العميل شراء عملة 
المقابل نقود حقيقية أو فعلية، حينئذ يمكن للعميل أن يقوم بالشراء من أي تاجر يقبل 

تدخل في إطار النقود اإللكترونية أية قيمة مخزنة و ، (17)العمالت الرقمية لذلك الوايط
 ،ايط إلكتروني أو مغناطياي آخرأي و  على بطاقة الكترونية أو هاتف محمو: أو

 .كزي المصدر من البنك المر  كقيمة مقابل قيمة مااوية من النقد ايتم ااتالمه بشرط أن
ومن بين المتطلبات التي يجب أخذها بعين االعتبار من أجل االاتفادة من إصدار    

 النقود االلكترونية في مجا: الدفع عبر الهواتف المحمولة   
ن أالبنك المركزي  أي على ،اللكترونية المصدرةاحدود على قيمة النقود  وضع -0

ذه الحدود وه ،يتدخل من خال: وضع حدود للقيمة اإلجمالية للنقود االلكترونية المصدرة
العملة ومنع التضخم، حيث تمثل النقود  قيمةمن شأنها أن تااهم في الحفاظ على 

وع النقد على ماتوى الدولة )القيمة األصلية مضاعفة لمجم قيمةااللكترونية المصدرة 
التي تم إصدارها من النقود  ويةللنقد الحقيقي المودع لدى البنك والقيمة الماا

 االلكترونية( 
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من منح فائدة على األموا: االلكترونية المودعة لعدم  منع الجهات المصدرة -0
 . إعطاءها الفرصة لخلق نقد جديد

ل النظام مصرفا أو شركة هاتف غاواء كان مشيل: غالحصول على رخصة التش -ب
ة منح رخصعن محمو: أو كالهما معا، فإن الالطات داخل البلد تبقى هي الماؤولة 

 ،وهذه الالطات إما أن تكون البنك المركزي أو وزارة االتصاالت بالدولة ،تشغيل النظام
شاط تحت بند "نوفي كثير من الحاالت تخضع هذه الخدمات لالطة البنك المركزي 

تلقي اإليداعات" أو "نشاط إصدار النقود االلكترونية"، علما بأنه في بعض الدو: ال 
 تكون مثل هذه الخدمات خاضعة ألية الطة منظمة.

نظام الدفع عبر الهواتف المحمولة عندما يبدأ عمالء ضمان أموال المودعين:  -ج
اإليداعات ومائولة عن رد في اإليداع، يجب أن يكون هناك جهة مائولة عن تلك 

من الايولة لرد األموا: الايما أن  أو ضمان وجود حد أدنى ،األموا: وقت الطلب
طبيعة اإليداعات في تلك النظم تتام بأنها ليات إيداعات طويلة األمد ولكن يتم إيداعها 

في هذا اإلطار فإنه في حالة إدارة  االدخار،غالبا إلجراء تحويالت وليات بغرض 
ة الهاتف المحمو: للنظام، ايتم غالبا فصل إيداعات ماتخدمي النظام عن أموا: شرك

التشغيل الخاصة بالشركة وتكون في حاابات باام ماتخدمي النظام حتى ال يتم 
 .الحجز عليها في حا: تعرضت شركة الهاتف نفاها لإلفالس

ن ظام ماؤولة عتكون الجهة التي تتولى إدارة ملفات النإدارة عمليات التحويل:  -د
وباألخص التأكد من صحتها والتأكد أن كل العمليات  ،العمليات التي تتم من خالله

عمالء النظام أو الوكالء يتم رصدها في النظام، وأنها تنعكس على  من طرفالتي تتم 
الحقيقية، وأن يتم إنشاء اجل كامل وصحيح عن كل عمليات التحويل  أرصدتهم

اصة أن أي خ ،لمائولية شديدة األهمية لتعزيز الثقة في النظامهذه ا ،واإليداع والاحب
كن أن يؤدي إلى نتائج مفي احتااب فقدان األرصدة أو أي خلل في النظام ي أخط

 كارثية قد تصل إلى فقدان الثقة في النظام كله خال: ااعات.
تكمن إحدى الواائل الهامة الحدود على رصيد الحساب وعلى مبالغ السحب:  -هـ 

لخفض المخاطر المرتبطة بعدم وجود نظم صارمة للتعرف على هوية العميل هي 



ISSN: 2325-0798 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
DOI:5424/IJO/21547 8702السنة  70:عددال 70: مجلدال 

 

136 

 

وضع حدود على رصيد الحااب أو وضع حدود يومية وشهرية على المبلغ الماحوب 
وترجع أهمية هدا اإلجراء إلى أن العمليات المشبوهة تحتاج إلى مبالغ  ،من الحااب

دام هده الحاابات في عمليات يمنع ااتخيمكن أن وأن وضع تلك الحدود  ،كبيرة
 .مشبوهة

 ء لبعضيمكن أن تقع منازعات ترتبط برفض العمال إجراءات حل المنازعات: -و
لعمليات ا أو القو: بأن بتحويالت معينة القيامالعمليات الماجلة على النظام أو إنكارهم 

ويجب أن تنص قواعد االشتراك في النظام على الواائل  ،تمت على ابيل الخطأ
ظام في ل النغالمتبعة في حل مثل تلك المنازعات، كما يجب النص على مائولية مش

إيقاف النظام بأارع وقت ممكن في حا: إبالغ العميل عن ارقة الهاتف المحمو: 
 .الخاص به أو شكوكه في كشف كلمة الار الخاصة به

جود ويتعلق األمر بو   التحتية من شبكات المحمول ونظم التحويلتوفير البنية  -ز
شركات اتصا: وبنوك لديها القدرة على الوصو: إلى أكبر عدد من العمالء، وقدرتها 
على إقناعهم بالدفع عن طريق هواتفهم المحمولة من خال: تاهيل إجراء المعامالت 

لهواتف أمام الشركات المصنعة ل االلكترونية، وتوفير التطبيقات المالئمة وفتح الاوق 
 المحمولة من أجل دعم تكنولوجيا الدفع االلكتروني في مختلف مجاالت الحياة.

 خامسا: التحديات التي تواجه عملية تحويل األموال عبر الهاتف المحمول.
في ظل ارتفاع حجم العمليات المالية التي تتم من خال: الهواتف الذكية، وانتشارها     

بشكل كبير في كثير من الدو:، أصبح من الضروري على البنوك المركزية وشركات 
االتصا: والمنصات الداعمة لعمليات الدفع عبر تلك الهواتف، التغلب على جملة من 

 التحديات، والتي من أهمها 
 اإللكترونية  ومن بينها صدار النقود بإ التحديات المتعلقة -أ
 يادةز بدون ضوابط يمكن أن يؤدي إلى  االلكترونية التواع في ااتخدام تلك النقود -1

 .العملة داخل الدولة قيمةالنقد وبالتالي حدوث تضخم والتأثير على  المعروض من
دارة نظم -2 ة الدفع عبر الهواتف المحمول عدم وجود ضوابط في اإلصدار والتاجيل وا 

 بية متعددة.ال عياتقد يؤدي إلى وجود عدم ثقة في النقد االلكتروني وهذا يؤدي إلى تدا 
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 عملية إصدار النقد بدون ضوابط يمكن أن تجعل المصدر يقوم ببعض عمليات -3
التزوير، أي إصدار نقود الكترونية بدون غطاء من النقد الحقيقي، وهذا عمل شديد 

 الضرر والخطورة على العملة المحلية.
 لهواتفا تميل نظم التحويل عبرالتحديات المتعلقة بالتحويل من طرف إلى أخر:  -ب

المحمولة إلى أن تكون نظم منفصلة بحيث ال يتم التحويل بين عميل نظام تابع لشركة 
وقد يضعف هذا الوضع من قدرة  ،محمو: وعميل نظام خاص بشركة محمو: أخرى 

ع وتنبع المشكلة الرئياية لعدم تكامل تلك النظم م ،النظم بشكل عام على التواع تلك
بعضها البعض )نظام محمو: لشركة أو مصرف مع نظام محمو: لشركة أخرى أو 

عمالء في نظم الخر( في عدم وجود معايير عالمية موحدة للتحويل بين أمصرف 
لصرافات دمة في التحويل بين نظم االمحمو: مثل تلك الماتخ الهاتف مختلفة للدفع عبر

 .اآللية ونقاط البيع التي تخص بنوك أخرى وحتى دو: أخرى 
يتم تأمين الشبكات التحديات المتعلقة بتأمين الشبكات والمعامالت المالية:  -د
 بأنه عملية تحويل المعلومات إلى يعرفالذي التشفير المعامالت المالية عن طريق و

لهم من اإلطالع على المعلومات  صتشفيرات غير مفهومة لمنع األشخاص غير المرخ
ونية مما عمليات الدفع االلكتر  تحديا كبيرا يواجهوتعتبر عملية التشفير  (18)أو فهمها

ل ك يجعل البنوك والشركات العاملة في مجا: االتصاالت والنقد االلكتروني تعمل في
لديها القدرة على حماية أموا: المودعين وضمان  قوية مرة على تطوير أنظمة حماية
  .من طرف القراصنة عدم تعرض حااباتهم لالختراق

نتيجة لقلة التشريعات المتخصصة، وعدم وجود نظم قانونية  التحديات القانونية: -ج
واضحة ودقيقة بخصوص العمليات المصرفية االلكترونية، وبابب عدم وجود اتفاقيات 

صدار إلالقيام بجهود إضافية األمر  دولية مبرمة حو: هذا النوع من العمليات، يتطلب
لمالية التي تقدمها التكنولوجيا ا قوانين وطنية ودولية تااعد على االاتفادة من المزايا

 في مجا: الدفع عبر الهواتف المحمولة.
 في األجهزة المعلوماتية وتتعلق بمدى تحكم أفراد المجتمع  التحديات الثقافية -د

بر التي تدخل في صلب التعامالت المالية ع ةوقدرتهم على إدارة التطبيقات االلكتروني
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لى درجة إقبا: األفراد ع الهواتف المحمولة خاصة بالنابة لكبار الان، ضف إلى ذلك
ااتخدام الهواتف الذكية وااتعدادهم لشرائها خاصة وأن أاعارها مترفعة مقارنة بالهواتف 

لبنوك وشركات يواجه ا التقليدية، كما تعتبر الفتاوى التي يصدرها بعض العلماء تحديا
االتصا: العاملة في الدو: اإلاالمية، ويدفعها إلى ضبط أنظمة الدفع عبر الهواتف 

ة كانت ار اإلفتاء المصريالنقالة بما يتمشى وقواعد الشريعة اإلاالمية فمثال نجد أن د
ا بالبيع هبيانًا تحّرم فيه تداو: العملة الرقمية المشّفرة "بيتكوين"، والتعامل مع قد أصدرت

ِرها ن الابب يعود إلى "عدِم اعتباأمصر  وقا: مفتي ،والشراء واإلجارة واالشتراك فيها
ِة، وِلَما تشتمل عليه من الضرِر الناشئ  كوايٍط مقبوٍ: للتبادِ: من الجهاِت المُختصَّ
عن الغرِر والجهالِة والغشِّ في َمْصِرفها وِمْعيارها وِقيمتها، فضاًل عما تؤدي إليه 

   (19)"ماراُتها من مخاطَر عاليٍة على األفراد والدو:م
 اتخداماوذلك في حالة  :األموال والتهرب الضريبي ضبتبييالتحديات المتعلقة  -ه

بييضها، مشروعة تمهيدا لتغير قيمة نقدية  الختزانالنقود اإللكترونية كوايلة مثالية 
 واائل الدفع، بحيث تتحو: وهنا َيبرُز الجانب الالبي لهذه الخدمة المتطورة من

ة ن مراقبأ اعتبارإلى وايلة الرتكاب الجريمة على  التحويالت عبر الهواتف المحمولة
ة محاواة ليات مادي فالنقود الرقميةفي غاية الصعوبة،  الما: االفتراضي يعتبر أمرا

خاصة إذا تعلق األمر بإصدارها من طرف جهات غير مرخص يمكن مراقبة حركتها، 
زيادة على ذلك حاالت التهرب الضريبي حيث يصعب على الجهات المكلفة لها، 

وبالتالي  الهاتف المحمو:، بتحصيل الضرائب مراقبة المبيعات والشراء التي تتم عبر
 .يصعب فرض الـضرائب على الالع التي تتم عبر الما: المتنقل

 خاتمة:
ة لم قو: أن الهواتف النقاليمكن ال في هذه الورقة البحثية من خال: ما تم عرضه     

 ل أصبحبكتابة الراائل واماع الموايقى واإلبحار في اإلنترنت، ل تعد مجرد أدوات
ضل ، وذلك بفمن دون الحاجة إلى ايولة نقديةو محفظة النقود تؤدي دور بإمكانها أن 

التكنولوجية الرقمية التي عملت على تطويرها العديد من الشركات المصنعة للهواتف 
المحمولة وشركات تطوير منصات الدفع مثل فيزا كارت وما اتر كارد، ويأتي على 
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،  (Mpass) باس"، نظام "أمو  (NFC)سي" ، أف،"أنرأس تلك التكنولوجيا تقنية  
 ،خدمة الدفع عبر الهاتف بشكٍل اريٍع وعلى نطاق أواع انتشاروهذا ما ايااعد على 

  لي  تقترح هذه الدرااة ما ي حقيق االاتفادة القصوى من هذه التكنولوجيات ومن أجل
 قوذلك عن طري الهواتف،خدمة الدفع عبر  أفراد المجتمع على ااتخدامتشجيع  -1

وق عمالئها في مجا: التااحتياجات عروضا تلّبي تقديم شركات االتصا: والبنوك 
وتحويل األموا:، وتزويد هواتفهم المحمولة ببرامج تااعد على ااتخدام المحفظة 

واالاتماع إلى شكاويهم من أجل التوّصل إلى الحلو:  اإللكترونية بشكل اهل وآمن،
 .للمشاكل التي قد تواجههم المناابة

اوية لعملة مار الهواتف الذكية المتداولة عبيجب أن تكون قيمة النقود اإللكترونية  -2
تم وأن ال ي ،الدولة وتحت قواعد من البنك المركزي بهدف الحفاظ على عملة الدولة

العبث بها بابب إصدار النقد االلكتروني من قبل جهات غير معنية بالايااة النقدية 
 .أو بالتأثير على قيمة العملة

ات التي تقدمها للجمهور، على شركات االتصاالت أن تحان من نوعية الخدم -3
وعليها أن تتحمل ماؤوليتها القانونية اتجاه النقود االلكترونية التي تصدرها، خاصة 

 في ما يتعلق بحماية حاابات العمالء من الارقة واالختراق اإللكتروني.
فتح المجا: أمام مقدمي الخدمات والمراكز التجارية للحصو: على تراخيص  -4

عن طريق المحافظة االلكترونية، وتوجيههم من طرف الالطات  للتعامل مع زبائنهم
 المعنية في مجا: إدارة التكنولوجيا الرقمية الخاصة بعمليات البيع والشراء.

 :والمراجع المعتمدة الهوامش

( عماد الدين أحمد، المعامالت االلكترونية بوااطة الهواتف النقالة، راالة ماجاتير، 1)
 .25، ص2111جامعة الشرق األواط، عمان، 

( بيان حو: ااتخدام خدمات تحويل األموا: والخدمات المصرفية عبر المحمو: 2)
 .12للتنمية الدولية، ص  لتطوير الزراعة في إفريقيا، الوكالة األمريكية
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الخدمات المالية عبر الهاتف الّنقا:  ، عبد هللا أبو بكر سمتر ،علي جبريل الكتبي( 3)
 وأثرها على األمن الوطني، على الموقع 

http://www.somalitimes.net/2016/06/15/ 
هاتف المحمو: "األبعاد والقواعد المطلوبة"، اللجنة العربية لنظم ( نظم الدفع عبر ال4)

الدفع والتاوية، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤااات النقد العربية، 
 . 12، ص2113

، "( البنك األهلى المصري يطلق خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمو: "فون كاش5)
 على الموقع 

http://www.vetogate.com/1862601 

لى ، ع«الموبايل كاش»شركات المحمو: تتواع فى الشمو: المالى عبر خدمات ( 6)
 الموقع 

https://www.elwatannews.com/news/details/3008872 

 ، علىوالدفع عبر الهاتف قبل نهاية العام« محفظة اإلمارات الرقمية»إطالق  (7)
 الموقع 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=25326&y=2017 

على ، 2121اإللكتروني في من المعامالت المالية في الدولة عبر الدفع  21% (8)
 الموقع 

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/a989e3db-d96b-4e81-

893f-02d537af125a 

، ماراتالهاتف المحمو: في اإلتوفران وايلة للدفع عبر ” مااتركارد”و” بيم واليت“ (9)
 على الموقع 

http://alwatannewspaper.ae/?p=31419 

أحدث حلو: الدفع الرقمية من بنك  (Riyad Pay) ألو: مرة في المملكة تطبيق (10)
 ، على الموقع الرياض

https://www.riyadbank.com/ar/information/media-
centre/press-releases/2017/16-11-2017 

  ، على الموقع بولورو" تطلق خدمة نظام الدفع عن طريق الهاتف النقا:" (11)
http://alghad.com/articles/1174792 

http://www.somalitimes.net/2016/06/15/
http://www.vetogate.com/1862601
https://www.elwatannews.com/news/details/3008872
http://www.alittihad.ae/details.php?id=25326&y=2017
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/a989e3db-d96b-4e81-893f-02d537af125a
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/a989e3db-d96b-4e81-893f-02d537af125a
http://alwatannewspaper.ae/?p=31419
https://www.riyadbank.com/ar/information/media-centre/press-releases/2017/16-11-2017
https://www.riyadbank.com/ar/information/media-centre/press-releases/2017/16-11-2017
http://alghad.com/articles/1174792
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 ، على الموقع زيد من الصينيين يفضلون الدفع عبر الهواتف المحمولةم (12)
http://arabic.people.com.cn/n3/2017/0906/c31659-
9265281.html 

 ، على الموقع شركات تايطر على اوق الهواتف في العالم 5 (13)
  http://www.al-akhbar.com/node/263552    

 آما: وتحديات، على الموقع  أنظمة الدفع عبر الجوا:.. (14)
  http://alghad.com/articles/857662     

 المرجع نفاه.أنظمة الدفع عبر الجوا:.. آما: وتحديات،  (15)
نظم الدفع عبر الهاتف المحمو: "األبعاد والقواعد المطلوبة"،مرجع اابق،  (16)

 .25-23ص
بوعافية الرشيد، دور النقود االلكترونية في تطوير التجارة االلكترونية، المجلة  (17)

 .114، ص 2114ابتمبر  جامعة المدية، ،12الجزائرية لالقتصاد والمالية، العدد 
 العربية،  مصيطفي عقيلة، واقع وأفاق المصارف االلكترونية في الدو: (18)

تكوين  في االقتصاد الرقمي ومااهمتهاظل  في الدولي حو: المعرفة  الملتقى
 .6، جامعة الشلف، العربية، ص 2112نوفمبر  ة،المزايا التنافاية للبلدان العربي

  بعد التحريم المصري.. تحذير اعودي شديد من العمالت الرقمية، على الموقع (19)
 https://arabic.cnn.com/business/2018/02/11/saudi-
currency-statement 

http://arabic.people.com.cn/n3/2017/0906/c31659-9265281.html
http://arabic.people.com.cn/n3/2017/0906/c31659-9265281.html
http://www.al-akhbar.com/node/263552
http://www.al-akhbar.com/node/263552
http://alghad.com/articles/857662
http://alghad.com/articles/857662
https://arabic.cnn.com/business/2018/02/11/saudi-currency-statement
https://arabic.cnn.com/business/2018/02/11/saudi-currency-statement

