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   ملخص البحث  
املحافظ الرقمية من املسائل الفقهية احلديثة املعارصة سواء 
السعودية   االتصاالت  رشكة  مثل:  برشكة  مربوطة  كانت 
املحافظ  ما؛ مثل: مرصف اإلنامء. هذه  STCأو بمرصف 
املالية  التقنية  أساليب  من  جديدا  أسلوبا  تعترب  الرقمية 
يف  برسعتها  املعارصة  املدنية  احلياة  تطلبتها  التي  "فنتك" 
االتصاالت وتبادل املعلومات. تقدم هذه املحافظ الرقمية 
تسهيل  والعموالت،مثل:  واملميزات  اخلدمات  من  عددًا 
وسداد  اإللكرتوين  والتسوق  والدفع  الرشاء  عمليات 
لذلك،  يضاف  دوليا.  و  حمليا  األموال  وحتويل  الفواتري 
تتمثل  وعموالت  هدايا  متنح  الرقمية  املحافظ  بعض  أن 
يف مبلغ مايل أو هدية عينية عند استخدام املحافظ الرقمية 
تلك  يناقش  البحث  هذا  فإن  هنا،  ومن  معينة.  برشوط 
املسائل الفقهية التي نشأت بسبب التعامل مع هذه املحافظ 
املبحث  مباحث:  ثالثة  إىل  البحث  تقسيم  وتم  الرقمية، 
تقدمها.  التي  واخلدمات  الرقمية  املحفظة  مفهوم  األول: 
الرقمية  املحافظ  عمليات  توصيف  الثاين:  واملبحث 
الثالث: تطبيق  وحكمها يف الرشيعة اإلسالمية. واملبحث 
عىل بعض فتاوى و قرارات اللجان الرشعية بشأن املحافظ 
البحث  أجاب  وقد  السعودية.  العربية  اململكة  يف  الرقمية 
املحافظ  عمليات  توصيف  ما  مثل:  مهمة،  أسئلة  عىل 
وماحكم  حكمها؟  وما  اإلسالمية  الرشيعة  يف  الرقمية 
املحافظ  استخدام  عىل  والرسوم  والعموالت  اهلدايا 
االستقرائي  املنهج  تطبيق  خالل  ومن  هذا،  الرقمية؟ 
والتحلييل والتطبيقي للتعرف عىل التأصيل الرشعي لتلك 
طبقت  الدراسة  فإن  اإلسالمي؛  الفقه  يف  املهمة  املسائل 
املوجودة  الرشعية  اللجان  وفتاوى  قرارات  بعض  عىل 
واحد  قرار  وهي  الشأن؛  هبذا  السعودية  العربية  باململكة 
منها:  مهمة،  نتائج  إىل  البحث  توصل  واحدة.كام  وفتوى 

Abstract
Digital wallets are among the modern and 
contemporary issues of jurisprudence, wheth-
er they are linked to a company such as: the 
Saudi Telecom Company (STC) or a bank; 
Ex: Alinma Bank. These digital wallets are 
considered a new method of financial technol-
ogy "Fintech" which is required by contempo-
rary civil life with its speed in communication 
and information exchange. These digital wal-
lets offer a number of services, features, and 
commissions, such as: facilitating purchases, 
payments, online shopping, bill payments, and 
transferring funds locally and internationally. 
In addition, some digital wallets give gifts and 
commissions, which are a sum of money or a 
gift in kind when using digital wallets under 
certain conditions. Hence, this research dis-
cusses those jurisprudential issues that arose 
due to dealing with these digital wallets, and 
the research was divided into three sections: 
The first section: the concept of the digital 
wallet and the services it provides. The sec-
ond section: a description of the operations of 
digital wallets and their ruling in Islamic Sha-
ria. And the third section: application of some 
fatwas and decisions of Sharia committees 
regarding digital wallets in the Kingdom of 
Saudi Arabia. The research answered import-
ant questions, such as: What is the description 
of Digital wallet operations in Islamic Sharia 
and what is its ruling? What is the ruling on 
gifts, commissions and fees for using digital 
wallets? This, and through the application of 
the inductive, analytical and applied method, 
to identify the legitimate rooting of these im-
portant issues in Islamic jurisprudence; The 
study was applied to some of the decisions 
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أن العالقة بني العميل واملحفظة الرقمية كعالقة العميل 
لتلك  مقرض  العميل  إن  حيث  اجلاري؛  باحلساب 
تسوية  جيوز  فإنه  وبالتايل؛  اجلارية.  واحلسابات  املحافظ 
واملحفظة  ومشرتيات ونحوها  فواتري  من  هبا  املدفوعات 
ترد بدل القرض، وجيوز حتويل العملة من خالل املحافظ 
رصفها  مع  أجنبية  أو  حملية  العملة  كانت  سواء  الرقمية 
بالعملة املحلية والعكس، وجيوز ملصدر املحفظة الرقمية 
فرض رسوم عىل العمليات وأخذ عمولة عىل التحويل؛ 
اهلدايا  أخذ  للعميل  وجيوز  بأجر  وكيل  أو  وسيط  ألنه 
اإليداع  عىل  الرقمية  املحافظ  تلك  متنحها  التي  واملزايا 

دون اشرتاط وأيضا عىل استخدام الرصيد.

الكلامت املفتاحية: 
املحافظ الرقمية، التقنية املالية، اهلدايا والعموالت.

and fatwas of the Sharia committees in the 
Kingdom of Saudi Arabia in this regard. It 
is one decision and one fatwa. The research 
also reached important results, including: 
that the relationship between the customer 
and the digital wallet is like the customer’s 
relationship with the current account; As the 
client is a lender to those portfolios and cur-
rent accounts. And therefore; It is permissible 
to settle payments with it, such as bills, pur-
chases, and the like, and the wallet will return 
the loan instead. It is permissible to transfer 
currency through digital wallets, whether it is 
a local or foreign currency, with its exchange 
in the local currency and vice versa. The issue 
of the digital wallet may impose fees on oper-
ations and take a commission on the transfer; 
Because it is a broker or a paid agent, and the 
customer may take the gifts and benefits that 
these digital wallets give on deposit without 
a requirement and also on the use of the bal-
ance.

Keywords:
digital wallets, financial technology, gifts and 
commissions..

املقدمة:
ــة  ــامل بداي ــعودية والع ــة الس ــة العربي ــهدت اململك ش
حتــول كبــري نحــو التقنيــة املاليــة خاصــة منــذ النصــف 
ــل  ــار اهلائ ــة لالنتش ــام 2019، نتيج ــن ع ــري م األخ
للتقنيــة واألجهــزة الذكيــة بأيــدي النــاس، األمــر 
ــع  ــن الدف ــتغناء ع ــىل االس ــاس ع ــجع الن ــذي ش ال
ــد مــن النقــود كبــرية كانــت أو  بالــكاش أو محــل املزي
صغــرية. يضــاف لذلــك أننــا شــهدنا يف عــام 2020م 
-ســنة كورونــا وال زالــت آثارهــا حتــى اآلن- حتــوال 
ــة؛  ــوات الرقمي ــرب القن ــة ع ــالت املالي ــا للتعام جذري
املاليــة  املؤسســات  مــن  العديــد  أتاحــت  حيــث 
والبنــوك تقنيــة املحفظــة الرقميــة أو مــا يعــرف باســم 

ــة  ــالت املالي ــة التعام ــن أنظم ــام م "E-Wallet" كنظ

ــتطيعون  ــث يس ــاس، بحي ــىل الن ــهيال ع ــريا وتس تيس
تنفيــذ عملياهتــم املاليــة مــن ســداد للمدفوعــات 
كالفواتــري واملشــرتيات والتحويــل وغــريه بطريقــة آمنة 
ورسيعــة. هــذا، وقــد أفــاد تقريــر صحفــي أنــه يف عــام 
2018، تــم إطــالق ثــالث حمافــظ نقديــة رقميــة هــي 
ــىل  ــرة ع ــي متوف ــان Pay، وه ــة، وبي STC Pay، وهلل

ــظ  ــذه املحاف ــأيت ه ــالي. وت ــل ب ــل و جوج ــر آب متج
ــة  ــة التجريبي ــمى »البيئ ــا يس ــة مل ــة فعلي ــة كرتمج الرقمي
تطويــر  برنامــج  مبــادرات  إحــدى  الترشيعيــة«، 
القطــاع املــايل ضمــن رؤيــة 2030. التــي جتــري حتــت 
اإلرشاف املبــارش للبنــك املركــزي الســعودي )ســاما(، 
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ويعــد »الفنتــك، أي: التقنيــة املاليــة« عمودهــا الفقري. 
ــا إىل  ــد أوجهه ــة يف أح ــة الرقمي ــذه البيئ ــتند ه وتس
احلــد مــن التعامــالت النقديــة اليدويــة والتوجــه نحــو 
جمتمــع »بــال كاش«؛ حتــى يف التعامــالت النقديــة 
بالغــة الصغــر، أي إمكانيــة حتويــل هللــة واحــدة فقــط 
)الريــال الســعودي حيتــوي عــىل 100 هللــة(. ومجيــع 
ــع  ــاما« وتتمت ــص »س ــل تراخي ــات حتم ــك التطبيق تل

ــتهلك. ــوق املس ــظ حق ــة وحف ــة الكامل باملصداقي
إتاحــة  الرقميــة  املحافــظ  أهــداف  ضمــن  ويقــع 
خيــارات إضافيــة للمدفوعــات بأســلوب آمــن، ويفتح 
ذلــك البــاب واســًعا أمــام مــا يســمى »الشــمول املايل« 
عــرب إدمــاج مزيــد مــن األفــراد وأصحــاب األعــامل يف 
ــالع  ــو، 2019(. وباالط ــي احلديث)الفل ــامل الرقم الع
عــىل موقــع البنــك املركــزي، نجــد أن عــدد املحافــظ 
الرقميــة يف أواخــر 2021 م قفــز إىل مخــس حمافــظ 
رقميــة شــاملة، يضــاف هلــا ثــامن حمافــظ رقميــة أخــرى 
خمصصــة خلدمــة املدفوعــات فقــط )البنــك املركــزي، 

2021م(.
ــرُي،  ــة رواُج كب ــات الرقمي ــذه املنتج ــح هل ــد أصب وق
اإللكرتونيــة  التجــارة  ظهــور  تطلــب  حيــث 
ظهــور  وغريهــا،  واجلوائــح  الرقمــي  واالقتصــاد 
ــا  ــن بينه ــرزت م ــوق، وب ــدة يف الس ــع جدي ــرق دف ط
املحافــظ الرقميــة التــي خلــص أحــد التقاريــر إىل أنــه 
ــو  ــع أن ينم ــن املتوق ــام 2023، م ــة ع ــول هناي وبحل
ســوق املحفظــة اإللكرتونيــة العاملــي إىل 2.1 تريليــون 
دوالر أمريكــي »7.8 تريليونــات ريــال« بمعــدل نمــو 

ــغ %15. ــب يبل ــنوي مرك س
فيــام بلــغ عــدد العمــالء املســجلني يف تطبيقــات 
املحافــظ اإللكرتونيــة يف اململكــة نحــو 4 ماليــني، كــام 
ــة  ــرشكات املرخص ــل ال ــن قب ــا م ــتثامر فيه ــاق االس ف
لتقديــم خدمــات املدفوعــات أكثــر مــن نصــف مليــار 
ــام  ــة يف ع ــد التنظيمي ــدور القواع ــة ص ــن بداي ــال م ري
ــور، 2020(.  ــزي )ن ــك املرك ــب البن 2020م. بحس

ــرتة أن  ــل ف ــت قب ــة stc أعلن ــك أن رشك ــاف لذل يض
ــة-  ــظ الرقمي ــدى املحاف ــالء stcpay  -إح ــدد عم ع
وصــل إىل 2 مليــون عميــل بعــد نحــو عــام مــن 
انطــالق أعــامل الرشكــة، يف حــني جتــاوز عــدد مــرات 
التحميــل لتطبيــق stc pay  لألجهــزة الذكيــة 3.2 

.)STC، 2020( مليــون مــرة

أمهية املوضوع وأسباب اختياره: 
متعــددة  فقهيــة  تعامــالت  هلــا  الرقميــة  املحافــظ 
ــرة باالســتقراء والتحــري والدراســة يف الرشيعــة  جدي
ــع  ــة والدف ــوية املالي ــات التس ــل: عملي ــالمية مث اإلس
والــرشاء اإللكــرتوين، وحتويــل النقــود واملصارفــة هبــا، 
كــام أن تلــك املحافــظ الرقميــة قــد تفــرض رســوما أو 
عمــوالت عــىل العمليــات، ومــا قــد ينتــج عــن ذلــك 
ــا  ــا أو مزاي ــة هلداي ــظ الرقمي ــك املحاف ــم تل ــن تقدي م
تنافســية جتــذب هلــا مزيــدا مــن العمــالء. لذلــك كانت 
ــدم  ــة؛ ولع ــث والدراس ــرة بالبح ــائل جدي ــذه املس ه
ــىل  ــات ع ــوع وتطبيق ــة يف املوض ــات كافي ــر دراس توف
املحافــظ الرقميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية. وممــا 
ــن  ــة يمك ــظ الرقمي ــوع: أن املحاف ــة املوض ــزز أمهي يع
ــة  ــزة املحمول ــوال أو األجه ــزة اجل ــىل أجه ــا ع حتميله
An-  )الالبتــوب(؛ ألهنــا متوفــرة عــىل أنظمــة التشــغيل
droid  و Apple ويمكــن حتميلهــا وتفعيلهــا بســهولة 

ــداد  ــل س ــة مث ــات متنوع ــتخدامها يف عملي ــة الس تام
الفواتــري، الــرشاء وحتويــل األمــوال ونحوهــا. وتوفــر 
ــاراٍت  ــة خي ــف الذكي ــة« للهوات ــظ اإللكرتوني »املحاف
ــتخدامها  ــم اس ــن يمكنه ــتخدمني الذي ــددة للمس متع
عــرب نظــام تشــغيل iOS أو أندرويــد »Android«، وال 
توجــد رســوم عــىل فتــح احلســابات البنكيــة أو تفعيــل 
خدمــات الدفــع اإللكرتونيــة واســتخدامها)جريدة 
الــرشق األوســط، 2019( وهــذا النــوع مــن املحافــظ 
الرقميــة -أعنــي: املحافــظ الرقميــة عــىل اجلــواالت- 
زادت نســبة اإلقبــال عليــه، ويمكــن الرجــوع إىل ذلــك 
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مــن خــالل رؤيــة عــدد حتميــالت املحافــظ الرقميــة يف 
متجــر أبــل بــاي و اإلنــامء بــاي و STC بــاي وغريهــا.
يضــاف لذلــك أن هنــاك مميــزات متعــددة الســتخدام 
املحافــظ الرقميــة، مــن أمههــا: إمكانيــة حتميلهــا 
واســتخدامها عــىل اهلواتــف الذكيــة مــن أي شــخص 
حتــى وإن مل يكــن عميــال للبنــك أو الرشكــة املصــدرة 
للمحفظــة. ايضــا، وجــود دعــم هلــا مــن املتاجــر 
البيــع  شــخص  ألي  يمكــن  بحيــث  اإللكرتونيــة 
والــرشاء مــن خــالل املحافــظ الرقميــة. ويــأيت تطبيــق 
املحفظــة الرقميــة عــىل اهلواتــف الذكيــة يف إطــار 
ــل  ــل التعام ــا اهلل- بتقلي ــة -حفظه ــات الدول توجيه
ــادة التعامــل بالدفــع اإللكــرتوين األمــر  بالــكاش وزي
الــذي يســاهم يف احلــد مــن مظاهــر التســرت التجــاري 
ــايب يف  ــل وإجي ــكل فاع ــهم بش ــائبة ويس ــة الس والعامل
ــة  ــل الدول ــوال داخ ــر األم ــي وتدوي ــاد الوطن االقتص
والقضــاء عــىل الفســاد؛ حيــث أفــادت جريــدة الوطــن 
ملكافحــة  الوطنــي  الربنامــج  "إلــزام  أن   )2020(
األنشــطة  بمختلــف  البيــع  منافــذ  مجيــع  التســرت 
اإللكــرتوين  الدفــع  وســائل  باســتخدام  التجاريــة 
قــد بعثــر أوراق املنتفعــني مــن عمليــات التســرت 
التجــاري وخــروج األمــوال بطــرق غــري رشعيــة 
ــظ  ــامهت املحاف ــات، وس ــك العملي ــىل تل ــدة ع معتم
ــرسة  ــع مي ــرق دف ــري ط ــة" يف توف ــة "الرقمي اإللكرتوين
وآمنــة وإثــراء بيئــة املدفوعــات الرقميــة، وحتفيــز 
التجــارة اإللكرتونيــة واســتخدام احللــول التقنيــة 
وتعزيــز الشــمول املــايل، وتنويــع قنــوات الدفــع 
اإللكــرتوين للمتاجــر املتوســطة والصغــرية واملســاعدة 
ــامد  ــل االعت ــن تقلي ــزز م ــا ع ــو م ــارها، وه ــىل انتش ع
عــىل التعامــالت بالنقــد يف االقتصــاد املحــيل ومــا قــد 
ــددت  ــاري." وتع ــرت جت ــات تس ــن عملي ــا م يتخلله
بفعــل  اململكــة  يف  اإللكرتونيــة"  "املحافــظ  أنــواع 
ــة،  ــات الرقمي ــة واملدفوع ــة املالي ــاع التقني ــار قط ازده
حيــث أطلقــت خــالل العامــني املاضيــني عــدة حمافــظ 

ــدى  ــق "م ــل تطبي ــة، مث ــف الذكي ــرب اهلوات ــل ع تعم
 ،"STC Pay"ــق ــة"Apple Pay"، وتطبي Pay "و حمفظ

وغريهــا   "Pay "بيــان  وتطبيــق  "هللــة"،  وتطبيــق 
)البنــك املركــزي الســعودي، 2021(. وسأســتعرض 
ــا و  يف الفقرتــني التاليتــني: اهلــدف مــن الدراســة نظري
تطبيقيــا وتوضيــح حــدود الدراســة يف ظــل االقتصــار 

ــاي. ــاي و STC ب ــامء ب ــي اإلن ــىل حمفظت ع

اهلدف من الدراسة:
هيــدف البحــث يف جانبــه النظــري إىل تأصيــل أحــكام 
ــة يف الرشيعــة اإلســالمية مــن خــالل  املحافــظ الرقمي
للمحافــظ  املوجــودة  املســائل والصــور  توصيــف 
ــك  ــة أو البن ــا وبالرشك ــل هب ــة العمي ــة وعالق الرقمي
ــن  ــأ ع ــا ينش ــة وم ــة الرقمي ــه املحفظ ــع ل ــذي تتب ال
ــرتوين  ــوق اإللك ــوية والتس ــات التس ــن عملي ــك م ذل
وســداد الفواتــري رقميــا والتحويــل والرســوم واهلدايــا 
والعمــوالت عــىل اســتخدام املحافــظ الرقميــة وصوال 
إىل احلكــم الرشعــي لتلــك التعامــالت املاليــة يف الفقــه 
ــد حرصــت  ــب التطبيقــي فق ــا يف اجلان اإلســالمي. أم
ــاوى  ــرارات والفت ــرز الق ــل ألب ــىل حتلي ــة ع الدراس
الصــادرة هبــذا الشــأن مــن اجلهــات الرشعيــة املعتــربة 
ــق  ــوم أن التطبي ــعودية. ومعل ــة الس ــة العربي يف اململك
ويعطــي  أمهيتــه  ويــربز  النظــري  اجلانــب  يعــزز 
القــارئ الكريــم صــورة متكاملــة عــن املوضــوع املــراد 
دراســته؛ وهــذا ممــا يعــزز مكانــة هــذا البحــث ويؤكــد 

ــه. قيمت

حدود الدراسة:
الدراســة  فــإن  واملوضوعيــة؛  املكانيــة  احلــدود  يف 
يف  املوجــودة  الرقميــة  املحافــظ  بحــث  تســتهدف 
اململكــة العربيــة الســعودية والتطبيــق عليهــا مــن 
ــا  ــالمية وتأصيله ــة اإلس ــا يف الرشيع ــث توصيفه حي
وبيــان أحكامهــا. وجتــدر اإلشــارة إىل أن البحــث 
ــرصف  ــة مل ــة الرشعي ــدًا للجن ــرارًا واح ــد إال ق مل جي
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 STC ــأن ــدة بش ــة واح ــوى رشعي ــا فت ــامء وأيض اإلن
Pay ممــا يؤكــد ويعــزز أمهيــة دراســة املوضــوع وســبق 

ــة  ــة باملحفظ ــائل املتعلق ــتقراء املس ــث يف اس ــذا البح ه
الرقميــة وتأصيلهــا والتطبيــق عليهــا يف اململكــة العربية 
الســعودية. يضــاف لذلــك: أن املحافــظ الرقميــة تعترب 
أيًضــا الواجهــة الرئيســة الســتخدام العمالت املشــفرة 
مثــل Bitcoin، ومــع ذلــك؛ لــن يتطــرق هــذا البحــث 
ألحــكام العمــالت املشــفرة حتــى وإن كان هلــا ارتبــاط 
وثيــق باملحافــظ الرقميــة؛ حيــث إن العمــالت الرقميــة 
ال يمكــن التــداول فيهــا واإليــداع والتحويــل إال مــن 
https://www. ، 2021 ، ــان ــة )كاج ــظ رقمي ــالل حماف خ

)investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp

منهج البحث:
ــم  ــتقرائي, ث ــج االس ــذا املنه ــي ه ــتخدمت يف بحث اس
مــا  باســتقراء  أقــوم  حيــث  والتطبيقــي  التحليــيل 
أســتطيع أن أقــف عليــه مــن املصنفــات املتعلقــة 
بعلــوم الفقــه والكتابــات املعــارصة بموضــوع البحــث 
مــع التأصيــل العلمــي والتحليــل ملوضوعــات النقــاش 
وتوثيــق املعلومــات الــواردة مــن مصادرهــا األصليــة 
ــزام  ــة وااللت ــل البحثي ــن أوراق العم ــن، أو م ــا أمك م
باملنهــج العلمــي املعــروف يف التخريــج واملراجــع 
ــض  ــىل بع ــق ع ــم التطبي ــك، ت ــد ذل ــة. بع والفهرس
الفتــاوى و قــرارات اللجــان الرشعيــة بشــأن املحافــظ 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة يف اململك الرقمي

الدراسات السابقة:
بعــد البحــث والتحــري ومراجعــة الفهــارس العلميــة 
واإليــداع النظامــي يف املكتبــة الرقميــة الســعودية 
ــف  ــعودية، مل أق ــة الس ــات اجلامعي ــن املكتب ــا م وغريه
ــة  ــي بدراس ــث يعتن ــىل بح ــه- ع ــت علي ــام اطلع -في
ــاء  ــع االعتن ــة م ــة فقهي ــن ناحي ــة م ــظ الرقمي املحاف
بالتأصيــل والتطبيــق عــىل املحافــظ الرقميــة يف اململكــة 
العربيــة الســعودية. غــري أن الباحــث اســتفاد مــن 

ــة  ــاث اإلنجليزي ــة واألبح ــات الصحفي ــض الكتاب بع
وبعــض قــرارات وفتــاوى اللجــان الرشعيــة يف البنــوك 
الســعودية وغريهــا -ســتظهر للقــارئ خــالل دراســة 
ــا  ــورا فقهي ــوع تص ــور املوض ــاه- يف تص ــوع أدن املوض
يفيــد التأصيــل العلمــي للموضــوع ثــم التطبيــق عــىل 
املحافــظ الرقميــة املوجــودة يف ســوق املــال الســعودي 
البحــث  وألن  املركــزي؛  البنــك  مــن  واملرصحــة 
ــات  ــد كتاب ــم أج ــة فل ــوازل الفقهي ــن الن ــارص وم مع
ــة الســعودية؛  ــة يف اململكــة العربي ــة كافي ــة مؤصل فقهي
ــه  ــة هــذا البحــث؛ بــل وحاجت وهــذا كلــه يؤكــد أمهي
املاســة إىل مزيــد مــن الدراســات والبحــوث األكاديمية 
ــامل  ــن الع ــرى م ــق أخ ــك يف دول ومناط ــق ذل وتطبي
العــريب واإلســالمي الستكشــاف التطبيقــات الفقهيــة 
ــات  ــر عملي ــج أو تطوي ــن ختري ــي يمك ــددة الت املتج

ــا. ــة عليه ــظ الرقمي املحاف

خطة البحث:
ــاره،  ــباب اختي ــوع وأس ــة املوض ــا: أمهي ــة وفيه املقدم
منهــج البحــث، الدراســات الســابقة، خطــة البحــث. 
ــات  ــة واخلدم ــة الرقمي ــوم املحفظ ــث األول: مفه املبح

التــي تقدمهــا. 
لغــة  الرقميــة  املحفظــة  مفهــوم  األول:  املطلــب 

. حــا صطال ا و
املطلــب الثــاين: اخلدمــات التــي تقدمهــا املحافــظ 

ــة الرقمي
املبحــث الثــاين: توصيــف عمليــات املحافــظ الرقميــة 

وحكمهــا يف الرشيعــة اإلســالمية. 
ــة  ــات املحافــظ الرقمي املطلــب األول: توصيــف عملي

يف الرشيعــة اإلســالمية.
ــظ  ــوية باملحاف ــرشاء و التس ــات ال ــرع األول: عملي الف

ــة الرقمي
الفــرع الثــاين: عمليــات حتويــل النقــود باملحافــظ 

الرقميــة

https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
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ــظ  ــىل املحاف ــوالت ع ــا والعم ــث: اهلداي ــرع الثال الف
ــة الرقمي

ــة يف  ــاين: حكــم عمليــات املحافــظ الرقمي املطلــب الث
الرشيعــة اإلســالمية
الفرع األول: القرض

الفرع الثاين: الوكالة
الفرع الثالث: احلوالة عىل مدين أو غري مدين

الفــرع الرابــع: املقاصــة بــني دينــني متحــدي العملــة أو 
خمتلفيها

ــىل  ــوالت ع ــا والعم ــكام اهلداي ــس: أح ــرع اخلام الف
ــة. ــظ الرقمي املحاف

املبحــث الثالــث: تطبيــق عــى بعــض الفتــاوى و 
قــرارات اللجــان الرشعيــة بشــأن املحافــظ الرقميــة يف 

ــعودية ــة الس ــة العربي اململك
املطلــب األول: قــرار اللجنــة الرشعيــة بمــرصف 

ــاي ــامء ب ــة اإلن ــأن حمفظ ــامء بش اإلن
STC Pay املطلب الثاين: فتوى بشأن حمفظة

املبحث األول: 
مفهوم املحفظة الرقمية واخلدمات التي تقدمها. 

املطلب األول: مفهوم املحفظة الرقمية.
ــب  ــح املرك ــا للمصطل ــا لغوي ــث تعريف ــد الباح مل جي
ــري  ــة؛ غ ــة يف اللغ ــه املركب ــة" بصيغت ــة الرقمي "املحفظ
أنــه يمكننــا تفصيــل القــول يف كل مفــردة مــن مفردات 
املصطلــح املذكــور مــن أجــل التعــرف عــىل مفهومــه 
ــح  ــإن مصطل ــايل؛ ف ــك. وبالت ــد ذل ــالح بع يف االصط
املحفظــة الرقميــة يتكــون مــن كلمتــني؛ مهــا: املحفظــة 
ــي  ــة؛ فه ــة" لغ ــة "املحفظ ــبة لكلم ــة. فالبنس و الرقمي
مأخــوذة مــن حفــظ الــيء حيفظه حفظــا، أي: حرســه 
ــري، 256/4، 2001(.  ــاع )األزه ــن الضي ــه م ومنع
ــرون،  ــى وآخ ــم مصطف ــيط )إبراهي ــم الوس ويف املعج
2011( أن كلمــة حمفظــة يقصــد بــه أهنــا حياطــة قويــة 
ضابطــة للــيء فــال يضيــع منــه يشء، ومجــع حمفظــة: 

ــة" يف اللغــة،  حمفظــات وحمافــظ.  وأمــا كلمــة "الرقمي
فقــد ذكــر ابــن فــارس يف معجــم مقاييــس اللغــة )ابــن 
ــوي  ــا اللغ ــة أصله ــة الرقمي ــارس، 2011(  أن كلم ف
ــم.  ــم ورقي ــو راق ــام فه ــم رق ــم يرق ــن رق ــوذ م مأخ
الــراء والقــاف وامليــم أصــل واحــد يــدل عــىل الكتابــة 
ــة  ــوم املحفظ ــر أن مفه ــذا يظه ــم، وهب ــط واخلت واخل
الرقميــة يف اللغــة يــراد بــه: الوعــاء اإللكــرتوين الــذي 

ــع منهــا يشء. حيــوط األمــوال بحيــث ال يضي
تعــددت  اصطالحــا:  الرقميــة  املحفظــة  تعريــف 
املعنيــون  العلــامء  -وهــم  االقتصاديــني  تعريفــات 
ــل  ــل التأصي ــن أج ــاء م ــألة للفقه ــذه املس ــر ه بتصوي
واحلكــم الرشعــي عليهــا؛ حيــث إن احلكــم عــىل 
الــيء فــرع عــن تصــوره- ولكــن  يمكــن حرصهــا يف 
التعريفــات الثالثــة التاليــة. التعريــف األول: تعريــف 
ــث  ــتثامر Investopedia حي ــاد واالس ــة االقتص منص
نصــت يف تعريــف املحفظــة الرقميــة عــىل أن: املحفظــة 
قائــم  نظــام  اإللكرتونيــة(  املحفظــة  )أو  الرقميــة 
ــع  ــات الدف ــن معلوم ــكل آم ــزن بش ــج خي ــىل الربام ع
ــتخدامها  ــتخدمني الس ــة باملس ــرور اخلاص ــامت امل وكل
يف العديــد مــن عمليــات الدفــع واملواقــع اإللكرتونيــة. 
https://www.investopedia.com/terms/d/ ، 2021 ، كاجــان(
ــىل: أن  ــاين ع ــف الث ــص التعري ــام ن digital-wallet.asp( بين

ــة مزيــج مــن الربامــج والبيانــات  املحفظــة اإللكرتوني
التــي تتيــح للمســتهلكني إجــراء عمليــات رشاء رسيعة 
وســهلة باســتخدام مــا يســمى تكنولوجيــا االتصاالت 
ــه  ــل في ــذي يتواص ــكان ال ــذا امل ــة. ه ــة القريب امليداني
جهــازان ذكيــان مــع بعضهــام البعــض عندمــا يكونــان 
 .)Google Pay Apple Pay و  عــىل مقربــة )مثــل 
وســنلقي يف هــذا البحــث نظــرة تفصيليــة عــىل كيفيــة 
عمــل تلــك املحافــظ الرقميــة وكيــف يمكــن أن تعــود 
ــكل  ــة بش ــطة التجاري ــاس واألنش ــىل الن ــدة ع بالفائ
Go Cardless ، 2020 ، https://gocardless.com/( .عــام
guides/posts/what-is-an-e-wallet/(. أمــا التعريــف الثالــث 

https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
https://gocardless.com/guides/posts/what-is-an-e-wallet/
https://gocardless.com/guides/posts/what-is-an-e-wallet/
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فهــو لـ)موقــع ســداد، 2020( حيــث إن املحفظــة 
ــا  ــم انتقاهل ــة يت ــدات رقمي ــن وح ــارة ع ــة عب الرقمي
مــن حســاب شــخص حلســاب شــخص آخــر بطريقــة 
إلكرتونيــة. هــذه الوحــدات يتــم اســتخدامها باعتبارها 
بديــال عــن النقــود الورقيــة بحيــث يتــم تداوهلــا بقيــم 
مســاوية لســداد ثمــن البضائــع أو فواتــري اخلدمــات أو 
إجــراء املعامــالت املاليــة بشــكل عــام عــرب اإلنرتنــت.
وبالنظــر والتأمــل يف العنــارص الفنيــة املكونــة للمحفظة 
الرقميــة، فإننــا نجــد أن املحفظــة الرقميــة تتكــون مــن 
عنرصيــن مهــا: العنــرص الربجمــي )التطبيــق الربجمــي( و 
العنــرص املعلومــايت )الســحابة اإللكرتونيــة(. فالعنــرص 
األول "التطبيــق الربجمــي" هــو الــذي يكــّون الواجهــة 
ــون  ــه ليك ــو موج ــة، فه ــة باملحفظ ــة اخلاص التفاعلي
حتــت حتكــم العميــل بحيــث يعمــل مــع معظــم مواقــع 
ــة. والعنــرص األول هــو املســؤول  التجــارة اإللكرتوني
عــن األمــان، مثــل الشــيفرة املتعلقــة بقفــل معلومــات 
يقــوم  التــي  الفعليــة  الــرشاء  العميــل وعمليــات 
ــة(  ــحابة اإللكرتوني ــاين )الس ــرص الث ــام العن ــا. بين هب
ــارة  ــو عب ــات وه ــظ املعلوم ــذي حيف ــزن ال ــو املخ فه
ــات  ــجل املعلوم ــىل س ــوي ع ــات حتت ــدة بيان ــن قاع ع
املدخلــة للمســتخدم. هــذه املعلومــات تشــمل طــرق 
ــا  ــي حيدده ــن الت ــا أو العناوي ــوم هب ــي يق ــع الت الدف

ــرويس، 2020( ــخ )العم ــحن أو للتواصل..إل للش

املطلــب الثــاين: اخلدمــات التــي تقدمهــا املحافــظ 
الرقميــة

يشــجع البنــك املركــزي الســعودي املصــارف املحليــة 
ورشكات التقنيــة املاليــة لطــرح التطبيقــات واخلدمــات 
ــود  ــو موج ــا ه ــدادًا مل ــوي امت ــاع احلي ــذا القط يف ه
حاليــًا مــن خدمــات يف القطــاع املــرصيف. ويــأيت تعزيــز 
خدمــات »املحافــظ اإللكرتونيــة« يف اململكــة انســجامًا 
ــه  ــادرة التوج ــًا ملب ــة 2030 وحتقيق ــة اململك ــع رؤي م
نحــو جمتمــع غــري نقــدي، وملســتهدفات برنامــج تطوير 

ــز  ــامل وتعزي ــادة األع ــم ري ــال دع ــايل يف جم ــاع امل القط
ــظ  ــواع »املحاف ــف أن ــة، وختتل ــات املالي ــة اخلدم تقني
اإللكرتونيــة« بحســب التقنيــة املســتخدمة، فقــد تكون 
املحفظــة تطبيقــًا إلكرتونيــًا حلفــظ البطاقــات البنكيــة، 
ــق »madaPay« وتطبيــق«Apple Pay« ويف  ــل تطبي مث
ــطة  ــع بواس ــىل للدف ــد األع ــون احل ــة يك ــذه احلال ه
املحفظــة هــو ذاتــه احلــد األعــىل املســموح بــه للبطاقــة 
ــق  ــز عم ــرى لتعزي ــواع أخ ــد أن ــام توج ــة. ك البنكي
وتنــوع اخلدمــات املاليــة واملنتجــات املاليــة املعروضــة 
وتتمثــل يف ســجل إلكــرتوين لرصيد تتــم تغذيتــه بقيمة 
حمــددة بواســطة احلســاب البنكــي، ويمكــن مــن خالله 
الدفــع للمشــرتيات يف مواقــع وتطبيقــات التجــارة 
ــتخدام  ــة الس ــت دون احلاج ــرب اإلنرتن ــة ع اإللكرتوني
البطاقــات، ومثــال ذلــك يف اململكــة حســاب "ســداد". 
ــرشاء  ــىل ال ــة ع ــة الرقمي ــات املحفظ ــرص خدم وال تقت
ــا  ــد خدماهت ــل متت ــط، ب ــة فق ــر اإللكرتوني ــرب  املتاج ع
ــث  ــتعرض البح ــة؛ يس ــرى مهم ــورا أخ ــمل أم لتش

بعضــًا منهــا:
تســوية املدفوعــات والتســوق اإللكــرتوين: يعتــرب . 1

الــرشاء عــرب اإلنرتنــت مــن خــالل املحافــظ 
ــاح  ــث يت ــية؛ حي ــات األساس ــن اخلدم ــة م الرقمي
لصاحــب املصلحــة الــرشاء وتتبــع الطلبــات مــن 
ــاة  ــهل احلي ــذي س ــر ال ــت. األم ــالل اإلنرتن خ
التجاريــة وأصبــح باإلمــكان التســوق اإللكــرتوين 
األســواق  تتبــع  إىل  احلاجــة  دون  املنــزل  مــن 
ــب  ــن جان ــا. م ــخيص إليه ــكل ش ــاب بش والذه
آخــر، افاد بعــض الباحثــني )العمــرويس، 2020( 
أن بعــض البنــوك كالبنــك األهــيل الكويتــي تقــدم 
ــرب  ــوق ع ــة للتس ــة افرتاضي ــدار بطاق ــة إص خدم
ــددة  ــة حم ــط وبقيم ــاعة فق ــدة 24 س ــت مل اإلنرتن

ــة.  ــة الرقمي ــد املحفظ ــن رصي م
ســداد الفواتــري: يمكــن ألي شــخص-وإن مل يكن . 2

عميــال للبنــك أو الرشكــة التــي تتبــع هلــا املحفظــة 
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الرقميــة- إدارة فواتــريه االســتهالكية بســهولة 
مــن خــالل املحفظــة الرقميــة؛ حيــث متكنــه 
ــة  ــريه ومعرف ــة فوات ــن جدول ــة م ــة الرقمي املحفظ
ــة  ــا واملدفوع ــر منه ــتحقاقها واملتأخ ــخ اس تواري
مــن غــري املدفوعة..إلــخ. مثــل: فواتــري الكهربــاء 

ــا. ــوال ونحوه ــاء واجل وامل
التحويــل الداخــيل واخلارجــي: يمكــن التحويــل . 3

عــرب املحافــظ الرقميــة بســهولة -ســواء كان 
هــذا التحويــل داخليــا أو خارجيــا- يف ضــوء 
التعليــامت املنظمــة لذلــك. غــري أنــه يف التحويــل 
رصف  هــي:  أخــرى  ميــزة  تتــاح  اخلارجــي 
العمــالت وإضافــة قيمتهــا بنفــس تاريــخ العمليــة 
إىل رصيــد املحفظــة الرقميــة املحــول إليهــا بتلــك 

ــة.  ــوك املركزي ــامت البن ــا لتعلي ــة وفق العمل
املحافــظ . 4 تتيــح  والســحب:  اإليــداع  إمكانيــة 

الرقميــة ملســتخدميها إمكانيــة إيــداع األمــوال 
بشــكل مبــارش عــىل املحفظــة أو مــن خــالل 
التحويــل مــن حســاباهتم البنكيــة إليهــا. ويمكــن 
ــم  ــحب أمواهل ــة س ــظ الرقمي ــتخدمي املحاف ملس

بالــكاش مــن مكائــن الرصافــات اآلليــة.
إنشــاء املتجــر اإللكــرتوين: مــن اخلدمــات املميــزة . 5

ــارة  ــم التج ــة: دع ــظ الرقمي ــا املحاف ــي تقدمه الت
ــار  ــاء واالنتظ ــي إىل العن ــال داع ــة؛ ف اإللكرتوني
لفتــح حســابات بنكيــة؛ بــل يكفــي ربــط املواقــع 
واملتاجــر اإللكرتونيــة باملحافــظ الرقميــة؛ تســهيال 
للســداد املبــارش والرسيــع. باإلضافــة لذلــك، 
يمكــن للمســتفيد إنشــاء متجــره اإللكــرتوين 
وإضافــة كافــة تفاصيــل منتجاتــه وتســويق ذلــك 

ــي. ــل االجتامع ــائل التواص ــرب وس ع
ــة أيًضــا الواجهــة الرئيســة . 6 ــرب املحافــظ الرقمي تعت

 Bitcoin مثــل  املشــفرة  العمــالت  الســتخدام 
https://www.investopedia.com/  ،2021 )كاجــان، 

)terms/d/digital-wallet.asp

املبحــث الثــاين: توصيــف عمليــات املحافــظ الرقميــة 
وحكمهــا يف الرشيعــة اإلســالمية. 

ــة  ــظ الرقمي ــات املحاف ــف عملي ــب األول: توصي املطل
ــالمية:  ــة اإلس يف الرشيع

ــظ  ــوية باملحاف ــرشاء والتس ــات ال ــرع األول: عملي الف
ــة:  الرقمي

املحافــظ الرقميــة إمــا أن تكــون تابعــة لرشكــة؛ مثــل: 
رشكــة االتصــاالت الســعودية أو أن تكــون تابعــة 
ــني  ــاي، ويف كال احلالت ــامء ب ــة اإلن ــل: حمفظ ــك مث لبن
ــة  ــا يف املحفظــة الرقمي ــودع مبلغــا مالي ــل ي فــإن العمي
بالعملــة املحليــة )الريــال الســعودي مثــال( يف رصيــد 
ــها  ــة نفس ــق الرشك ــن طري ــواء ع ــة س ــة الرقمي املحفظ
أو عــن طريــق احلســاب البنكــي -أو البطاقــة البنكيــة- 
الــذي تتبــع لــه تلــك املحفظــة الرقمية بعــد ربطهــا هبا. 
ويف التكييــف الفقهــي هلــذه العمليــة يظهــر أن العميــل 
ــة  ــك، والرشك ــة أو البن ــن- للرشك ــرض -أي: دائ مق
ــم  ــذي ت ــغ ال ــك املبل ــل بذل ــان للعمي ــك مدين أو البن
ــه إذا  ــث إن ــة؛ حي ــة الرقمي ــاب املحفظ ــه يف حس إيداع
قــام العميــل بســداد مدفوعاتــه؛ مثــل: شــداد الفواتــري 
ــق املحفظــة  أو رشاء يشء مــا مــن االنرتنــت عــن طري
ــة  ــام املحفظ ــع هل ــن تتب ــك الذي ــة أو البن ــإن الرشك ف
ــذي  ــرض ال ــك الق ــل ذل ــرد مث ــان ب ــة يقوم الرقمي
ــات  ــوية مدفوع ــة لتس ــة الرقمي ــه يف املحفظ ــم إيداع ت

ــل. العمي

الفــرع الثــاين: عمليــات حتويــل النقــود باملحافــظ 
الرقميــة

الرقميــة:  التــي تقدمهــا املحافــظ  مــن اخلدمــات 
ــذا،  ــىل ه ــا. وع ــا أو دولي ــود حملي ــل النق ــة حتوي إمكاني
ــل:  ــة تابعــة لرشكــة مث إمــا أن تكــون املحفظــة الرقمي
رشكــة االتصــاالت الســعودية أو لبنــك مثــل مــرصف 

ــني:  ــن حالت ــو م ــر ال خيل ــذا األم ــامء. وه اإلن
أن يكــون للعميــل حســاب لــدى تلــك الرشكــة أو . 1

https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
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البنــك الــذي تتبــع لــه املحفــظ الرقميــة.
 أال يكون للعميل حساب لدهيام. . 2

ففــي احلالــة األوىل: )أن يكــون للعميــل حســاب مــع 
ــه املحفظــة(: يمكــن  ــع ل ــذي تتب الرشكــة أو البنــك ال
ــة  ــالل املحفظ ــن خ ــود م ــل النق ــة حتوي ــف عملي تكيي
ــرض  ــا ق ــىل أهن ــرى ع ــة أخ ــة رقمي ــة إىل حمفظ الرقمي
ــة أو  ــة للرشك ــة الرقمي ــب املحفظ ــل صاح ــن العمي م
ــه؛  ــداد عن ــام يف الس ــل هل ــن العمي ــل م ــك وتوكي البن
حيــث إن العميــل حييــل الديــن عــىل البنــك أو الرشكــة 

ــابه.  ــد يف حس ــه والقي ــع عن ــام يف الدف ويوكله
ــاب  ــل حس ــون للعمي ــة: )أال يك ــة الثاني ــا يف احلال أم
ــة(:  ــه املحفظ ــع ل ــذي تتب ــك ال ــة أو البن ــدى الرشك ل
ــة  ــا عملي ــىل أهن ــل ع ــة التحوي ــف عملي ــن تكيي فيمك
ــة  ــن البنك/الرشك ــرض م ــود ق ــدة عق ــن ع ــة م مركب
للعميــل؛ فحوالــة مــن العميــل عــىل غــري مديــن 
)البنك/الرشكــة( فمقاصــة بــني عمــالت متحــدة 
ــاف  ــالت يض ــت العم ــه إذا اختلف ــام بأن ــس، عل اجلن
هلــا: مصارفــة بــني العمــالت ثــم مقاصــة بــني عمالت 
خمتلفــة اجلنــس. وســوف نســتعرض يف املطلــب الثــاين 
ــل  ــة العمي ــائل: 1(حوال ــك املس ــث تل ــذا البح ــن ه م
عــىل مديــن -إن كان لــه حســابات مــع اجلهــات 
ــن -إن  التابعــة هلــا تلــك املحافــظ- أو عــىل غــري مدي
مل يكــن للعميــل حســابات مــع تلــك اجلهــات التابعــة 
ــك  ــة أو البن ــل للرشك ــة العمي ــظ. 2( وكال ــا املحاف هل
التابعــة هلــا املحفظــة الرقميــة يف التحويــل. 3( املقاصــة 
بــني دينــني )املبلــغ املحــّول واملبلغ الــذي التــزم العميل 

ــا. ــة أو خمتلفيه ــدي العمل ــا متح ــواء كان ــداده( س بس

ــظ  ــى املحاف ــوالت ع ــا والعم ــث: اهلداي ــرع الثال الف
ــة الرقمي

ُتقــدم بعــض املحافــظ الرقمية هدايــا ومزايــا لعمالئها، 
ــد  ــا عن ــا أو عينًي ــا مالًي ــل: مبلًغ ــدم للعمي ــل أن تق مث
تعبئتــه البنزيــن عــن طريــق التطبيــق مــرات معينــة، أو 

عنــد دعوتــه غــريه لتحميــل التطبيــق وإجــراء حتويــٍل 
دويل بــه. كــام أن بعــض تلــك املحافــظ الرقميــة 
ــي  ــات الت ــىل العملي ــوالت ع ــوما أو عم ــب رس يتطل
ــب  ــد يتطل ــال: ق ــبيل املث ــىل س ــا. ع ــن خالهل ــم م تت
التحويــل الــدويل مــن حمفظــة إىل أخــرى دخــول 
ــتعانة  ــم االس ــث يت ــلة بحي ــوك املراس ــطاء كالبن وس
ــد  ــطاء ق ــك الوس ــل. أولئ ــة التحوي ــام عملي ــا يف إمت هب
يتطلبــون رســوما أو عموالت عــىل خدماهتــم. ويمكن 
تكييــف هــؤالء الوســطاء فقهيــا عــىل عقــد اإلجــارة أو 
ــريا  ــرب أج ــل يعت ــك املحي ــث إن بن ــر؛ حي ــة بأج الوكال
مشــرتكا أو وكيــال بأجــر يســتعان بــه إلمتــام العمليــات 
املذكــورة وغريهــا. هــذا مــا يتعلــق بالعمــوالت 
والرســوم عــىل املحافــظ الرقميــة. أمــا اهلدايــا واملزايــا 
التــي تقدمهــا بعــض املحافــظ الرقميــة فــال ختلــو مــن 
أمريــن: األول: أن تكــون مرتبطــة ومرشوطــة باإليــداع 
يف احلســاب. الثــاين: أن متنــح اهلدايــا بســبب اســتعامل 
ــر  ــض النظ ــة بغ ــظ الرقمي ــك املحاف ــتخدام تل أو اس
ــم  ــل احلك ــيأيت تفصي ــراض(. وس ــداع )اإلق ــن اإلي ع

ــايل.  ــب الت ــن املطل ــة م ــألة اخلامس ــام يف املس فيه

ــة يف  ــظ الرقمي ــات املحاف ــم عملي ــاين: حك ــب الث املطل
ــالمية. ــة اإلس الرشيع
الفرع األول: القرض

أمجــع الفقهــاء -رمحهــم اهلل- عــىل جــواز رد القــرض 
 ،35/3 الفقهــاء،  حتفــة  يف  )الســمرقندي  بمثلــه 
1994، الكاســاين، 395/7، 2010، عليــش منــح 
اجلليــل، 401/5، 1998، الشــريازي يف املهــذب، 
85/2، دت ،ابــن قدامــة يف املغنــي، 236/4، 1968، 
ــه  ــايل، فإن ــىل، 347/6، دت (وباالت ــزم يف املح ــن ح اب
جيــوز تســوية املدفوعــات باملحفظــة الرقميــة والــرشاء 
مــن خالهلــا ويعتــرب ذلــك قرضــًا يتــم رده بمثلــه مــن 

ــة. ــظ الرقمي ــك املحاف تل
واإلمجــاع  والســنة  الكتــاب  ذلــك:  عــىل  األدلــة 
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ــذي  ــن ذا ال ــاىل: "م ــه تع ــرآن، قول ــن الق ــاس. م والقي
ــر  ــه أج ــه ول ــه ل ــنا فيضاعف ــا حس ــرض اهلل قرض يق
كريــم" )احلديــد: 11(. ومــن الســنة: حديــث أيب 
ــىل اهلل  ــول اهلل -ص ــوىل رس ــه- م ــع -ريض اهلل عن راف
ــىل  ــول اهلل -ص ــلف رس ــال: استس ــلم- ق ــه وس علي
ــه  ــه؛ غــري أن ــه وســلم- مــن رجــل بكــرا بمثل اهلل علي
ــلم/1998(  ــاء" )مس ــنكم قض ــم أحس ــال: "خيارك ق
وجــه الداللــة مــن النصــوص الرشعيــة الســابقة: 
ــامها  ــري وس ــامل اخل ــاده يف أع ــب عب ــاىل رغ أن اهلل تع
قرضــا؛ تأكيــدا الســتحقاق الثــواب؛ إذ ال يكــون 
ــربي يف  ــه )الط ــتحقًا ب ــوض مس ــا إال إذا كان الع قرض
ــح  ــك توضي ــاف لذل ــرآن/1985(. يض ــكام الق أح
الرســول -صــىل اهلل عليــه وســلم- جلــواز االقــرتاض 
ــدل  ــا ي ــه مم ــلم- ورد مثل ــه وس ــىل اهلل علي ــه -ص بفعل
ــة  ــة الرقمي ــات باملحفظ ــوية املدفوع ــواز تس ــىل ج ع
ويعتــرب هــذا مــن قبيــل رد القــرض بمثلــه؛ حيــث تــرد 
الرشكــة أو البنــك التابعــة لــه تلــك املحفظــة الرقميــة 

ــرض. ــك الق ــل ذل مث
وقــد أمجــع العلــامء عــىل جــواز اإلقــراض واالقــرتاض 
يف املثليــات ووجــوب رد املثــل؛ حيــث إن جــواز 
القــرض للمقــرتض يوجــب رد املثــل عليــه )ابــن 
حــزم يف مراتــب اإلمجــاع، 2014(. وقــد دل املعقــول 
ــد  ــوا يف ح ــاء نص ــث إن الفقه ــك؛ حي ــواز ذل ــىل ج ع
ــرشط رد  ــرتض ب ــى للمق ــا يعط ــه م ــىل أن ــرض ع الق
مثله/بدلــه، ولــومل يتفــق عــىل رد البــدل أو املثــل فــال 
يكــون قرضــا وإنــام هبــة )الشــريازي يف املهــذب، 
82/2، دت، ابــن قدامــة يف املغنــي، 236/4، 1968( 
ــة  ــة الرقمي ــات باملحفظ ــوية املدفوع ــإن تس ــايل ف وبالت
جائــز؛ ألنــه قــرض يتــم رد بدله/مثلــه مــن املقــرتض.

الفرع الثاين: الوكالة
ــا  ــة هل ــك التابع ــة أو البن ــل للرشك ــة العمي  أي: وكال
املحفظــة الرقميــة يف التحويــل عنــه ســواء حمليــًا 

ــه  ــا يف الفق ــا وحكمه ــة هن ــورة الوكال ــاًّ. ص أو دولي
ــر مــن  ــة عــىل جوازهــا أكث اإلســالمي واضــح واألدل
أن حتــى وهــي معلومــة؛ غــري أننــا ســنذكرها بشــكل 
موجــز مــع اإلحالــة عــىل بعــض املراجــع لالســتزادة.
حكــم الوكالــة: جائــزة بدليــل قولــه تعــاىل: )فابعثــوا 
أحدكــم بورقكــم هــذه إىل املدينــة فلينظــر أهيــا أزكــى 
و  )الكهــف: 19(.  منــه(  بــرزق  فليأتكــم  طعامــا 
األصــل يف عقــد الوكالــة انــه عقــد جائــز فيحــق 
ألي مــن الطرفــني فســخه متــى شــاء، هــذا إذا كانــت 
الوكالــة بــال عــوض، فــإن كانــت بعــوض فأهنــا تأخــذ 
حكــم العقــد الــذي آلــت إليــه بحســب نــوع العــوض 
املــرشوط. غــري أن األصــل يف الوكالــة أهنــا مــن عقــود 
التربعــات؛ التــي تقــوم عــىل أســاس الرفــق و املعونة و 
قضــاء احلاجــة بــال عــوض. لكــن لــو اشــرتط الوكيــل 
عوضــا؛ فــإن هــذا الــرشط صحيــح و ملــزم باالتفــاق 
)الزيلعــي، تبيــني احلقائــق، 254/4، 2010، القــرايف، 
املهــذب،  يف  الشــريازي   ،1994  ،5/8 الذخــرية، 
ــىل، 89/7، دت(. ــزم يف املح ــن ح 162/2، دت، اب

الفرع الثالث: احلوالة عى مدين أو غري مدين 
اتفــق الفقهــاء مــن احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية 
ــوز  ــن؛ فيج ــىل املدي ــة ع ــواز احلوال ــىل ج ــة ع واحلنابل
بالتــايل حتويــل العميــل مبالــغ ماليــة مــن حمفظتــه 
فيهــا  للعميــل  بنــك  أو  لرشكــة  التابعــة  الرقميــة 
حســابات. غــري أهنــم اختلفــوا يف مســألة احلوالــة 
عــىل غــري مديــن -يف حــال مل يكــن للعميــل حســابات 
لــدى الرشكــة أو البنــك الــذي تتبــع لــه تلــك املحفظــة 
الرقميــة؛ حيــث إنــه يف هــذه احلالــة يقــرض البنــك أو 
الرشكــة ذلــك العميــل املبلــغ املــراد حتويلــه؛ وبالتــايل 
تكــون العمليــة إحالــة للديــن عــىل غــري مديــن للعميل 
ــدة أو  ــت متح ــواء كان ــالت س ــني العم ــة ب ــم مقاص ث
خمتلفــة يف اجلنــس. ومنشــأ خالفهــم يف حكــم احلوالــة 
عــىل غــري مديــن: هــو االختــالف يف اشــرتاط ثبــوت 
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الديــن يف ذمــة املحــال عليــه لصحــة احلوالــة أو عــدم 
ــة معاوضــة اشــرتط  ــأن احلوال ــال ب اشــرتاطه؛ فمــن ق
ــأن  ــال ب ــه، ومــن ق ــن يف ذمــة املحــال علي ثبــوت الدي
ــع  ــاين، بدائ ــك )الكاس ــرتط ذل ــامن مل يش ــة ض احلوال
الذخــرية،  القــرايف،   ،2010  ،16/6 الصنائــع، 
1994، 241/9، 249، املــواق، التــاج واإلكليــل، 
 ،143/2 املهــذب،  يف  الشــريازي   ،1994  ،21/7
ــك  ــي، 390/4، 1968( وإلي ــة، املغن ــن قدام دت، اب

ــني:  ــة الرأي أدل

أدلــة الــرأي األول )جتــوز احلوالــة عــى غــري مديــن(: 
ــرة  ــث أيب هري ــنة حدي ــن الس ــول؛ فم الســنة واملعق
-ريض اهلل عنــه- أن رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه 
وســلم- قــال: "مطــل الغنــي ظلــم حيــل عرضــه 
ــل"  ــيلء فليحت ــىل م ــم ع ــل أحدك ــإذا أحي ــه؛ ف وعقوبت
ــث  ــوم احلدي ــث إن عم ــاري 94/3، دت( حي )البخ
ــا  ــه مدين ــال علي ــون املح ــرتاط ك ــدم اش ــىل ع ــدل ع ي
ــا يف  ــع؛ مل ــيلء فليتب ــىل م ــل ع ــن أحي ــل م ــل؛ ب للمحي
ــة  ــل باملامطل ــم احلاص ــع الظل ــن دف ــة م ــول احلوال قب
 ،)2002  ،110/12 القــاري،  عمــدة  )العينــي، 
ــه  ــن حمفظت ــغ م ــل مبال ــل العمي ــوز حتوي ــايل جي وبالت
ــا أو  ــدى بنكه ــابات ل ــك حس ــي ال يمل ــة الت الرقمي

ــا. رشكته
ومن أدلة املعقول ما ييل:

عليــه . 1 املحــال  ذمــة  يف  الديــن  اســتقرار  أن   
ــة  ــح احلوال ــة؛ فتص ــة احلوال ــا لصح ــس رشط لي
ســواء كان املحــال عليــه مدينــا للمحيــل أو ال 
)الكاســاين، بدائــع الصنائــع، 16/6، 2010(. 
ــاء  ــن الفقه ــريا م ــأن كث ــك ب ــة ذل ــن مناقش ويمك
ــه؛  ــال علي ــة املح ــن يف ذم ــوت الدي ــرتطوا ثب اش
ألن احلوالــة معاوضــة فــال يوجــد مــا يلــزم 
املحــال عليــه بالســداد إذا مل يكــن مدينــا للمحيــل. 
ــأن مــالءة املحــال  ــة عــن ذلــك ب ويمكــن اإلجاب

عليــه وقدرتــه عــىل الوفــاء تكفــي لإلحالــة عليــه 
ــاألداء. ــربع ب ــامن والت ــل الض ــن قبي ــك م ــرب ذل ويعت

أن صحــة احلوالــة ال تقــف عــىل ثبــوت مــال . 2
ــس  ــق بنف ــة ال تتعل ــه؛ أي: أن احلوال ــال علي املح
الديــن بــل تقــف عــىل ذمــة املحــال عليــه وبينهــام 
 ،171/4 احلقائــق،  تبيــني  )الزيلعــي،  فــرق. 

.)2010

أدلة الرأي الثاين )ال جتوز احلوالة عى غري مدين(: 
ــدم  ــه ع ــوا ب ــا علل ــع م ــرج مجي ــث مل خي ــول؛ حي املعق
اجلــواز عــن كــون احلوالــة معاوضــة ولذلــك يشــرتط 
ــه إذا مل يكــن  ــه؛ ألن ثبــوت الديــن يف ذمــة املحــال علي
ــه  ــا يلزم ــد م ــال يوج ــل ف ــا للمحي ــه مدين ــال علي املح
ــل  ــن للمحي ــري مدي ــه غ ــاء؛ ألن ــا بالوف ــا ونظام رشع
)القــرايف، الذخــرية، 241/9، 1994، املــواق، التــاج 
واإلكليــل، 21/7، 1994، الشــريازي يف املهــذب، 
 ،390/4 املغنــي،  قدامــة،  ابــن  دت،   ،143/2
ــوت  ــأن ثب ــك ب ــن ذل ــة ع ــن اإلجاب 1968(. ويمك
الديــن يف ذمــة املحــال عليــه مل يشــرتطه بعــض الفقهــاء 
فتكــون احلوالــة ضامنــا وليســت معاوضــة وأيضــا فــإن 
عــدم وجــود مــا يلــزم املحــال عليــه بالســداد ال يمنــع 
ــة  ــة الرقمي ــا املحفظ ــع هل ــي تتب ــة الت ــك أو الرشك البن
ــك  ــل فالبن ــة للعمي ــالت املطلوب ــراء التحوي ــن إج م
ــوم  ــل يق ــام أن العمي ــن. ك ــن للدي ــة كالضام أو الرشك
بالســداد يف مواعيــد حمــددة باتفــاق مســبق؛ وبالتــايل ال 
ــرب  ــن ع ــري مدي ــىل غ ــة ع ــن احلوال ــع م ــا يمن ــد م يوج

ــة. ــظ الرقمي املحاف

الرتجيــح: بالنظــر يف أدلــة الفريقــني أميــل للقــول 
ــة  ــل إجــراء التحويــالت املالي باجلــواز؛ فيجــوز للعمي
ــة أو  ــاب يف الرشك ــه حس ــس ل ــة لي ــظ رقمي ــرب حماف ع
البنــك التابعــة هلــا؛ لقــوة أدلــة هــذا الــرأي، ومــا ورد 
عــىل أدلــة القــول الثــاين مــن اعرتاضــات ومناقشــات. 
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الفــرع الرابــع: املقاصــة بــن دينــن متحــدي العملــة أو 
خمتلفيها

ــل  ــر يف حالــة مــا إذا كان العمي ــألة تظه وهــذه املس
ــه  ــة ل ــك التابع ــة أو البن ــابا يف الرشك ــك حس ال يمل
ــا  ــا مالي ــل مبلغ ــول العمي ــإذا ح ــة. ف ــة الرقمي املحفظ
ــدث  ــه حت ــا فإن ــا أو دولي ــة حملي ــة الرقمي ــرب املحفظ ع
ــك أو  ــه البن ــذي دفع ــول ال ــغ املح ــني املبل ــة ب مقاص
ــل  ــزم العمي ــذي الت ــغ ال ــل واملبل ــن العمي ــة ع الرشك
ــول  ــغ املح ــإذا كان املبل ــدد. ف ــد املح ــداده يف املوع بس
ــرى  ــة األخ ــة الرقمي ــتقبل يف املحفظ ــدوالر سيس بال
ــل  ــا حيص ــال فهن ــعودي مث ــال الس ــا بالري ــول إليه املح
العمــالت  بــني  الدينــني ومصارفــة  بــني  مقاصــة 

ــألتني:  ــك يف مس ــان ذل ــك بي ــة، وإلي املختلف

املسألة األوىل: املقاصة بن دينن متحدي العملة
ــة أو  ــدى الرشك ــابا ل ــك حس ــل ال يمل إذا كان العمي
ــامء  ــإن العل ــة؛ ف ــة الرقمي ــه املحفظ ــة ل ــك التابع البن
كانــا  ولــو  -حتــى  الدينــني  مقاصــة  يف  اختلفــوا 
متحديــن يف العملــة- وســبب اخلــالف يرجــع إىل 
مســألة القبــض؛ حيــث إن كال الدينــني ثابــت يف الذمة؛ 
ــا  ــد يف حلظته ــة والقي ــض باملقاص ــل القب ــل حيص فه
ــريف  ــني ط ــب ب ــاق أو الطل ــن االتف ــد م ــه ال ب أو أن
العمليــة؟ هنالــك أربعــة أقــوال يف املســألة نســتعرضها 

ــيل:  ــام ي ــا ك ــع أدلته م

القــول األول: جيــوز للرشكــة أو البنــك الدائــن مقاصــة 
ــم  ــي ت ــة الت ــس العمل ــل بنف ــاب العمي ــن حس ــه م دين
ــي،  ــة. )الرسخ ــة الرقمي ــرب املحفظ ــا ع ــل هب التحوي
املبســوط 19/14، دت، اخلــريش، خمتــرص خليــل، 
 ،1995  ،128/7 األم،  الشــافعي،  دت،   ،233/15

املــرداوي، اإلنصــاف، 449/4، 1995(. 

القــول الثــاين: جيــوز للرشكــة أو البنــك الدائــن مقاصة 
ــم  ــي ت ــة الت ــس العمل ــل بنف ــاب العمي ــن حس ــه م دين
ــة إذا طلــب ذلــك  التحويــل هبــا عــرب املحفظــة الرقمي

ــك.  ــىل ذل ــل ع ــد التحوي ــة عن ــريف املداين ــن ط أي م
املــرداوي،   ،1995  ،128/7 األم،  )الشــافعي، 

.)1995  ،449/4 اإلنصــاف، 

القــول الثالــث: جيــوز للرشكــة أو البنــك الدائــن 
مقاصــة دينــه مــن حســاب العميــل بنفــس العملــة التي 
تــم التحويــل هبــا عــرب املحفظــة الرقميــة إذا اتفــق طرفا 
ــل عــىل ذلــك. )الشــافعي، األم،  ــد التحوي ــة عن املداين

.)1995  ،128/7

ــن  ــك الدائ ــة أو البن ــوز للرشك ــع: ال جي ــول الراب الق
ــة  ــس العمل ــل بنف ــاب العمي ــن حس ــه م ــة دين مقاص
الرقميــة  املحفظــة  التحويــل هبــا عــرب  تــم  التــي 
ــك.  ــىل ذل ــا ع ــة أو اتفق ــا املداين ــى وإن ريض طرف حت
املــرداوي،   ،1995  ،128/7 األم،  )الشــافعي، 

.)1995  ،449/4 اإلنصــاف، 

أدلــة القــول األول: اســتدلوا بالســنة واملعقــول، فمــن 
ــفيان  ــا س ــة "إن أب ــت عتب ــد بن ــث: هن ــنة، حدي الس
رجــل شــحيح وليــس يعطينــي مــا يكفيني وولــدي إال 
مــا أخــذت منــه وهــو ال يعلــم، فقــال هلــا رســول اهلل 
-صــىل اهلل عليــه وســلم-: "خــذي مــا يكفيــك وولدك 
باملعــروف" حيــث إن النفقــة هنــا حــق واجــب للزوجة 
يف ذمــة الــزوج؛ فــإذا منعهــا دون عــذر رشعــي جــاز 
ــن  ــزوج باملعــروف )اب للزوجــة أن تأخــذ مــن مــال ال
ــاري، 542/7، 2003(.  ــح البخ ــال، رشح صحي بط
ــال  ــن م ــذ م ــخص أن يأخ ــوز للش ــا، جي ــك هن كذل
ــك  ــه يف ذل ــم علي ــه وال إث ــدر مال ــه بق ــه حق ــن منع م
ــني متحــدي  ــني الدين ــدل عــىل جــواز املقاصــة ب ممــا ي

اجلنــس دون إذن أو رشط.
ويمكــن االعــرتاض عــىل ذلــك بــأن احلديــث خــارج 
ــه يف النفقــة وهــي ختتلــف عــن  حمــل النــزاع حيــث إن
ــأن  ــك ب ــن ذل ــة ع ــن اإلجاب ــه يمك ــري أن ــة. غ املقاص
ــت يف  ــن الثاب ــة الدي ــة بمثاب ــأن النفق ــد ب ــث يفي احلدي
ــل  ــا مث ــة، متام ــا املقاص ــه فتدخله ــزوج لزوجت ــة ال ذم
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مقاصــة البنــك حلقــه مــن حســاب العميــل بعــد 
ــه. ــداع في اإلي

ــني  ــوت الدين ــل بثب ــة حتص ــول: أن املقاص ــن املعق وم
ــة؛  ــريف املعامل ــني ط ــاق ب ــا أو االتف ــة للرض دون حاج
فائــدة  ال  واالتفــاق  الطلــب  أو  الرضــا  فاشــرتاط 
منــه. )البهــويت، كشــاف القنــاع، 237/3، 1997، 
ويمكــن   )1993 اجلــرار،  الســيل  الشــوكاين، 
االعــرتاض عــىل ذلــك بــأن املقاصــة بــني دينــني 
متحــدي اجلنــس مــن قبيــل بيــع الديــن بالديــن؛ 
ــدوم  ــع مع ــه بي ــي؛ ألن ــض حقيق ــد قب ــث ال يوج حي
بمعــدوم. ويمكــن أن جيــاب عــن ذلــك بــأن القبــض 
ــس  ــك ولي ــرر يف ذل ــال غ ــد ف ــة والقي ــق باملقاص متحق
ذلــك مــن قبيــل البيــع وإنــام إســقاط واجــب بواجــب 
ــون  ــادي، ع ــم أب ــم. )العظي ــغل الذم ــا يش ــس بيع فلي

.)1995  ،257/9 املعبــود، 

ــة القــول الثــاين: اســتدلوا باملعقــول، ومــن ذلــك:  أدل
جيــوز للعميــل أن يقــي مــن حيــث شــاء؛ فــإذا 
ريض أحــد الطرفــني بــاألداء فقــد وجــد منــه القضــاء 
ــك  ــوز للبن ــه جي ــه؛ فإن ــن، وعلي ــه الدي ــقط عن ويس
الدائــن مقاصــة دينــه مــن حســاب العميــل عنــد 
حتويــل املبلــغ لبنــك ليــس للعميــل فيــه حســاب.)أبو 

البقــاء، النجــم الوهــاج، 573/10، 2004(.

أدلــة القــول الثالــث: اســتدلوا باملعقــول، ومــن ذلــك: 
ــل  ــاب العمي ــن حس ــه م ــة دين ــك مقاص ــوز للبن جي
إذا تراضيــا بذلــك ويســقط الدينــان وليــس ذلــك 
معاوضــة حمضــة؛ بــل يعتــرب إســقاط ديــن بديــن قياســا 
ــة  ــة بذم ــا يف ذم ــدال م ــة إب ــة؛ ألن احلوال ــىل احلوال ع
ــال متامــا مثــل  ــد فيهــا مــن رضــا املحيــل واملحت وال ب
احلوالــة التــي فيهــا معنــى التقابل.)أبــو البقــاء، النجــم 

الوهــاج، 573/10، 2004(.
ويمكــن االعــرتاض عــىل ذلــك بــان احلوالــة ختتلــف 
ــرى،  ــة أخ ــن إىل ذم ــل دي ــة نق ــة؛ فاحلوال ــن املقاص ع

ــن.  ــقاط دي ــة إس ــام املقاص بين

ــنة  ــن الس ــول، فم ــنة واملعق ــع: الس ــول الراب ــة الق أدل
أنــه -صــىل اهلل عليــه وســلم- هنــى عــن بيــع الكالــئ 
بالكالئ.حيــث إن الرســول -صــىل اهلل عليــه وســلم- 
ــدم  ــىل ع ــدل ع ــا ي ــن مم ــن بالدي ــع الدي ــن بي ــى ع هن
جــواز املقاصــة بــني دينــني ألنــه مــن قبيــل بيــع الديــن 
ــأن  ــه ب ــذا التوجي ــن ه ــة ع ــن اإلجاب ــن. ويمك بالدي
املنهــي عنــه بيــع الديــن بالديــن واملقاصــة هنــا ليســت 
بيعــا بــل إســقاط واجــب بواجــب فــال يتضمــن شــغل 
الذمــم كالبيــع. واســتدل أصحــاب هــذا القــول الرابع 
ــع  ــألة بي ــن مس ــريا ع ــرج كث ــول ال خت ــن املعق ــة م بأدل
ــواردة يف احلديــث أعــاله ونوقشــت  ــن ال ــن بالدي الدي
اســتدالالهتم بمثــل مــا نوقــش بــه توجيههــم للحديث 
ــالم، 62/2، 2012،  ــبل الس ــاين، س ــابق )الصنع الس

ــابقة(. ــع الس املراج

القــول  قــوة  أعلــم-  -واهلل  يل  يظهــر  الرتجيــح: 
ــس  ــدي اجلن ــني متح ــني دين ــة ب ــواز املقاص األول بج
ــرى  ــوال األخ ــة األق ــىل أدل ــا ورد ع ــم وم ــوة ادلته لق
مــن اعرتاضــات وجيهــة. باإلضافــة لذلــك؛ فــإن 
ــا أو  ــرتاط الرض ــرى كاش ــوال األخ ــه األق ــا تطلبت م
االتفــاق أو الطلــب متحقــق يف العمليــة نفســها حيــث 
ــا  ــل فيه ــس للعمي ــة لي ــح حمفظ ــات فت ــن مقتضي إن م
حســاب االتفــاق عــىل الــرشوط ومنهــا املقاصــة بــني 
ــوة  ــر خط ــي آخ ــة ه ــة املقاص ــم إن عملي ــني، ث الدين
ــم  ــة كمتم ــة الرقمي ــرب املحفظ ــل ع ــة التحوي يف عملي
ــة  ــة املقاص ــض بطريق ــق القب ــل ليتحق ــة التحوي لعملي

ــن. ــا بدي وإال كان دين

ــة  ــي العمل ــن خمتلف ــن دين ــة ب ــة: املقاص ــألة الثاني املس
ــرف( )ال

إذا تــم التحويــل بــني حمفظتــني رقميتــني وكانــت 
العملتــان )املحــول منهــا وإليهــا( خمتلفتــني كأن يقيــم 
العميــل يف بلــد واملحــول إليــه يف بلــد آخــر فــإن هــذه 
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العمليــة يمكــن تكييفهــا فقهيــا عــىل أهنــا رصف، وقــد 
ــني  ــرصف ب ــة ال ــىل صح ــم اهلل ع ــاء رمحه ــع الفقه أمج
ــض. ويف  ــق القب ــس إذا حتق ــة اجلن ــالت املختلف العم
ــح  ــة تصب ــإن العملي ــض ف ــق القب ــا إذا مل يتحق ــة م حال
ربــا وبالتــايل تكــون غــري جائــزة )ابــن عابديــن، 
ــد يف  ــن رش ــار، 258/5، 2011، اب ــية رد املحت حاش
 ،26/3 األم  يف  الشــافعي   ،2014 املجتهــد،  بدايــة 
ــرار 151/3، 1993،  ــيل اجل ــوكاين، الس 1995، الش
ابــن حــزم يف املحــىل، 493/8، دت(. ويف حالتنــا هنا، 
فــإن التقابــض متحقــق بطريقــة املقاصــة بــني العمالت 
خمتلفــة اجلنــس؛ ألن التقابــض إمــا حقيقــي أو حكمي؛ 
ــي؛  ــار إىل احلكم ــا فيص ــذر هن ــي متع ــض احلقيق والقب
وهــو املقاصــة؛ حيــث يتــم التقابــض احلكمــي بالقيــد 
ــة  ــالت. باإلضاف ــارشة ورصف العم ــابات مب يف احلس
ــي؛  ــور رشع ــؤدي إىل حمظ ــة ال ت ــإن املقاص ــك، ف لذل
فــال خصــم مــن املبلــغ املحــول وال زيــادة عليــه 
ــرية  ــك كث ــىل ذل ــة ع ــل. واألدل ــة التحوي ــبب عملي بس
ــنة حديــث أيب ســعيد  ــنة واإلمجــاع. مــن الس مــن الس
ــىل اهلل  ــول اهلل -ص ــه- أن رس ــدري -ريض اهلل عن اخل
ــب  ــب بالذه ــوا الذه ــال: "ال تبيع ــلم- ق ــه وس علي
ــض، وال  ــىل بع ــا ع ــفوا بعضه ــل وال تش ــال بمث إال مث
ــفوا  ــل، وال تش ــال بمث ــورق إال مث ــورق بال ــوا ال تبيع
ــز"  ــا بناج ــا غائب ــوا منه ــض، وال تبيع ــىل بع ــا ع بعضه

ــم 1584، 1998(.  ــه برق ــلم يف صحيح )مس

ــه  ــىل اهلل علي ــي -ص ــى النب ــث هن ــة: حي ــه الدالل وج
وســلم- عــن بيــع العمــالت بعضهــا ببعــض إال 
ــالت  ــني العم ــرصف ب ــح ال ــايل يص ــض وبالت بالتقاب
ــرصف  ــح ال ــض ويص ــق القب ــس إذا حتق ــة اجلن املختلف
بــني العمــالت املتحــدة يف اجلنــس إذا حتقــق التقابــض 
والتامثــل )الصنعــاين، ســبل الســالم 50/2، 2012(.

ــى  ــوالت ع ــا والعم ــكام اهلداي ــس: أح ــرع اخلام الف
ــة ــظ الرقمي املحاف

ــب  ــة يتطل ــظ الرقمي ــض املحاف ــأن بع ــول ب ــبق الق س
ــم مــن  ــي تت ــات الت رســوما أو عمــوالت عــىل العملي
ــل  ــب التحوي ــد يتطل ــال: ق ــبيل املث ــىل س ــا. ع خالهل
وســطاء  دخــول  أخــرى  إىل  حمفظــة  مــن  الــدويل 
كالبنــوك املراســلة بحيــث يتــم االســتعانة هبــا يف إمتــام 
عمليــة التحويــل. أولئــك الوســطاء قــد يتطلبــون 
ويمكــن  خدماهتــم.  عــىل  عمــوالت  أو  رســوما 
ــارة  ــد اإلج ــىل عق ــا ع ــطاء فقهي ــؤالء الوس ــف ه تكيي
أو الوكالــة بأجــر؛ حيــث إن بنــك املحيــل يعتــرب أجــريا 
مشــرتكا أو وكيــال بأجــر يســتعان بــه إلمتــام العمليــات 
املذكــورة وغريهــا. وال خيفــى جــواز عقــد اإلجــارة أو 
الوكالــة بأجــر واألدلــة عــىل ذلــك كثــرية ممــن الكتــاب 
والســنة واإلمجــاع ونحوها.)الزيلعــي، تبيــني احلقائــق، 
 ،372/5 الذخــرية،  القــرايف،   ،2010  ،105/5
ــرار، 571/3، 1993،  ــيل اجل ــوكاين الس 1994، الش
ــق  ــا يتعل ــذا م ــىل، 3/7، دت(.ه ــزم يف املح ــن ح اب
ــا  ــة. أم ــظ الرقمي ــىل املحاف ــوم ع ــوالت والرس بالعم
اهلدايــا واملزايــا التــي تقدمهــا بعــض املحافــظ الرقميــة 
فــال ختلــو مــن أمريــن: احلالــة األوىل: أن تكــون اهلدايــا 
مرتبطــة ومرشوطــة باإليــداع يف املحفظــة الرقميــة. ويف 
ــا؛ ألن هــذا  ــا واملزاي ــة ال جتــوز تلــك اهلداي هــذه احلال
ــا؛ ألن  ــو رب ــا فه ــر نفع ــذي ج ــرض ال ــل الق ــن قبي م
ــد عــىل رد القــرض بمثلــه فــال  ــا قــدر زائ تلــك اهلداي

ــابقة(. ــع الس ــاء )املراج ــاع الفقه ــوز بإمج جي

ــتعامل أو  ــبب اس ــا بس ــح اهلداي ــة: أن متن ــة الثاني احلال
ــة بغــض النظــر عــن  اســتخدام تلــك املحافــظ الرقمي
ــذ  ــوز أخ ــة جي ــذه احلال ــراض(؛ ويف ه ــداع )اإلق اإلي
ــا  ــامء؛ ألهن ــويل العل ــن ق ــر م ــا يف األظه ــك اهلداي تل
ــراض(؛  ــاب )اإلق ــداع يف احلس ــل اإلي ــت يف مقاب ليس
وتلــك اهلدايــا يــراد منهــا يف الغالــب املصلحــة العامــة 
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اخلدمــات  الســتعامل  ودفعهــم  النــاس  لتشــجيع 
الرقميــة املاليــة ممــا يســاعد احلكومــة يف ضبــط ومراقبــة 
ــل  ــوال داخ ــر األم ــة وتدوي ــة واخلاص ــوال العام األم
البلــد ممــا يعــود عــىل الوطــن باخلــري والنــامء؛ واألصــل 
ــة  ــرب رمزي ــا تعت ــك اهلداي ــة وتل ــالت اإلباح يف املعام
ــتخدمي  ــبة ملس ــرة بالنس ــري مؤث ــي غ ــب؛ فه يف الغال
ــم  ــن ال هيت ــالء م ــن العم ــاك م ــة وهن ــظ الرقمي املحاف

ــا.  هب

املبحــث الثالــث: تطبيــق عــى بعــض الفتــاوى و 
قــرارات اللجــان الرشعيــة بشــأن املحافــظ الرقميــة يف 

ــعودية ــة الس ــة العربي اململك
يف الســنتني األخريتــني -خاصــة 2021- رخــص 
البنــك املركــزي الســعودي -ويمكــن مراجعــة موقعــه 
ــع  ــات أو مواق ــة تطبيق ــك- ملجموع ــمي يف ذل الرس
هتتــم باملحافــظ الرقميــة؛ وقــد انحــرصت تلــك 
ــات  ــة املدفوع ــيل: رشك ــام ي ــع في ــات أو املواق التطبيق
ــات  ــة املدفوع ــال، رشك ــة ه ــعودية، رشك ــة الس الرقمي
الرقميــة للتقنيــة املاليــة )لــووب(، رشكــة التقنيــة املالية 
ــة،  ــا للتقني ــة جيدي ــاي(، رشك ــامء ب ــعودية )االن الس
رشكــة الربامــج املتألقــة، رشكــة  تــاب املاليــة، رشكــة 
ــون   ــة ن ــات، رشك ــة املعلوم ــور  لتقني ــات ش مدفوع
الفضــاء  رشكــة  )نــون(،  الرقميــة  للمدفوعــات 
القمريــة املاليــة )ســكاي بانــد(، رشكــة اللــون الرقمــي 
احللــول  رشكــة  )فوديكــس(،   املعلومــات  لتقنيــة 
ــة.  ــة املالي ــزم التقني ــة ع ــة، رشك ــة املالي ــة العاملي الرقمي
ويف هــذا املبحــث سنســتعرض أهــم قــرارات اللجــان 
ــه  ــث إن ــة؛ حي ــظ الرقمي ــك املحاف ــأن تل ــة بش الرشعي
ينبغــي أن تلتــزم رشكات التقنيــة املاليــة املســؤولة عــن 
تلــك التطبيقــات بــام ورد يف إطــار احلوكمــة الرشعيــة 
للمصــارف والبنــوك املحليــة العاملــة يف اململكــة 
ــزي  ــك املرك ــن البن ــادرة م ــعودية، الص ــة الس العربي
برقــم اإلصــدار 1.0 وتاريــخ فربايــر 2020. لذلــك، 

ــا قــرارا واحدا-حيــث ال يوجــد غــريه-  ســندرس هن
ــا  ــنحلل أيض ــام س ــة بين ــان الرشعي ــرارات اللج ــن ق م
فتــوى واحــدة بشــأن حمفظــة STC PAY كدراســة 
ــه  ــا يف الفق ــة وحكمه ــظ الرقمي ــأن املحاف ــة بش تطبيقي

ــالمي. اإلس

اللجنــة الرشعيــة بمــرف  املطلــب األول: قــرار 
اإلنــامء بشــأن حمفظــة اإلنــامء بــاي:

اإلنــامء  ملــرصف  الرشعيــة  اللجنــة  أجــازت 
ــرصف  ــس امل ــة لنف ــة التابع ــظ الرقمي ــل باملحف التعام
03\12\1440هـــ  يف   املــؤرخ   ،)1018( بالقــرار 
منتــج  "إجــازة  وموضوعــه:  04\08\2019م،   -
ــه"/  ــة ل ــق املنظم ــة"، والوثائ ــامء الرقمي ــة اإلن "حمفظ

حيــث نــص القــرار عــىل مايــيل: 
...فــإن اهليئــة الرشعيــة ملــرصف اإلنــامء ....بعــد 
ــا  ــن أمانته ــدة م ــرض املع ــرة الع ــىل مذك ــا ع اطالعه
ــعودية؛  ــة الس ــة املالي ــة التقني ــن رشك ــا ورد م ــأن م بش
للنظــر يف منتــج "حمفظــة اإلنــامء الرقميــة"، وهــي 
ــا  ــة بصفته ــالء الرشك ــتخدمها عم ــة يس ــة رقمي حمفظ
ــالت  ــات التحوي ــرتيات أو عملي ــع للمش ــيلة دف وس
والتحكــم يف املدفوعــات املاليــة وذلــك بعــد تغذيتهــا 
باألمــوال مــن خــالل الوســائل املتاحــة لذلــك. ويتــم 

ــأيت:  ــا ي ــالل م ــن خ ــج م ــذا املنت ــذ ه تنفي
ــة للتاجــر"، وهــي . 1 "اتفاقيــة حمفظــة اإلنــامء الرقمي

اتفاقيــة تنظــم تقديــم الرشكــة حمفظــة متكــن 
ــا  ــن خالهل ــه م ــع عمالئ ــول دف ــن قب ــر م التاج
ــل رســوم تســتوفيها الرشكــة مــن  ــًا مقاب إلكرتوني

ــر.  التاج
 "رشوط وأحــكام فتــح عالقــة مــع رشكــة التقنيــة . 2

ــن  ــتفادة م ــة مس ــي اتفاقي ــعودية"، وه ــة الس املالي
"اتفاقيــة فتــح عالقــة مــع مــرصف اإلنــامء" 
ــل  املجــازة بالقــرار )968(؛ بحيــث ُيوافــق العمي
ــد  ــًا عن ــكام إلكرتوني ــرشوط واألح ــذه ال ــىل ه ع
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ــة"  ــامء الرقمي ــة اإلن ــىل "حمفظ ــول ع ــه احلص طلب
واســتخدامها. 

يف  املــؤرخ   )02( القــرار  عــىل  االطــالع  وبعــد 
09\04\1430هـــ - 06\04\2009م، وموضوعــه: 
للحســابات  الرشعيــة  والضوابــط  "األحــكام 
اجلاريــة"، والقــرار )16( املــؤرخ يف 09\04\1430هـ 
"األحــكام  وموضوعــه:  06\04\2009م،   -
املرصفيــة"،  للتحويــالت  الرشعيــة  والضوابــط 
10\11\1431هـــ  يف  املــؤرخ   )236( والقــرار 
نقــاط  "خدمــة  وموضوعــه:  05\10\2010م،   -
البيــع"، والقــرار )856( املــؤرخ يف 25\03\1439هـ 
اتفاقيــة  "إجــازة  وموضوعــه:  13\12\2017م،   -
والقــرار )968(  اإللكرتونيــة"،  املدفوعــات  بوابــة 
12\03\2019م،   - 05\07\1440هـــ  يف  املــؤرخ 
ــرصف  ــع م ــة م ــة عالق ــازة "اتفاقي ــه: "إج وموضوع
اإلنــامء )احلســاب املشــرتك("، وتعديــل "اتفاقيــة فتــح 
عالقــة حســاب مــع مــرصف اإلنــامء" املجــازة بالقــرار 
ــررت  ــة ق ــر واملناقش ــة والنظ ــد الدراس )866(". وبع

ــأيت:  ــا ي ــة م اهليئ
أوال: جيــوز للرشكــة أن تقــدم لعمالئهــا منتــج "حمفظــة 
ــة  ــور يف مقدم ــف املذك ــق الوص ــة" وف ــامء الرقمي اإلن
القــرار، وتعــد املبالــغ املودعــة يف حمافــظ عمــالء 
الرشكــة الرقميــة دينــا يف ذمــة الرشكــة يعامــل معاملــة 

ــة.  ــابات اجلاري احلس
الرقميــة  اإلنــامء  حمفظــة  "اتفاقيــة  إجــازة  ثانيــًا: 
للتاجــر"، و"رشوط وأحــكام فتــح عالقــة مــع رشكــة 
ــرار  ــة بالق ــة املرفق ــعودية" بالصيغ ــة الس ــة املالي التقني
املوقعــة مــن اهليئــة. ]مرفــق 1\ "اتفاقيــة حمفظــة اإلنــامء 
ــح  ــكام فت ــق 2\ "رشوط وأح ــر"، مرف ــة للتاج الرقمي

ــعودية"[.  ــة الس ــة املالي ــة التقني ــع رشك ــة م عالق
ثالثــًا: عــىل املــرصف أن يلتــزم عنــد تنفيــذه هــذا 
التعامــل بالضوابــط الــواردة يف القــرار )02( والقــرار 

ــرار  ــن الق ــد "أوال" م ــوارد يف البن ــط ال )16(، والضاب
)236(، ويف أي قــرار الحــق هبــذا الشــأن. وصــىل اهلل 
وســلم عــىل نبينــا حممــد وعــىل آلــه وصحبه أمجعــني.". 
ــرارات )02(،  ــورة يف الق ــط املذك ــوع للضواب وبالرج
ــرار  ــن الق ــد "أوال" م ــوارد يف البن ــط ال )16(، والضاب
)236(، جيــد الباحــث بأهنــا ضوابــط تتعلــق باألحكام 
كثــرية-   -وهــي  اجلاريــة  للحســابات  الرشعيــة 
أوالتحويــالت املرصفيــة؛ حيــث اطلعــت اللجنــة 
ــاوى  ــن فت ــدد م ــىل ع ــه ع ــامء يف حين ــة لإلن الرشعي
ــة واهليئــات الرشعـــية ذات  وقــرارات املجامــع الفقهي
الصلــة، ومنهــا: قــرار جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل 
ذو الرقــم )84 ]1\9[والتاريــخ 06\11\1415هـــ - 
ــم )7(  ــرعي ذو الرق ــار الشـ 06\04\1995م، واملعي
الصــادر مــن هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات 
"احلوالــة". وبعــد  املاليــة اإلســالمية، وموضوعــه 
الدراســة والنظــر قــررت اهليئــة مــا يــأيت: أوالً: إجــازة 
التعامــل بالتحويــالت وفــق األحــكام والضوابــط 

الرشعـــية اآلتيــة: 
جيــوز للمصـــرف تقديــم خدمــات التحويــل فيــام . 1

ليــس بمحــرم رشًعــا. 
إذا كان إصــدار التحويــل بعملــة أجنبيــة فهنــا . 2

جيتمــع الــرصف والتحويــل، ويف هــذه احلــال جيب 
البــدء بإجــراء املصارفــة وفــق األحــكام الرشعـــية 
بالقيــد  حينئــذ  القبــض  ويكــون  للــرصف، 
ــلم  ــة، أو بتس ــتند احلوال ــلم مس ــريف، أو بتس املصـ

ــغ.  ــريف باملبل ــيك مصـ ش
جيــوز للمصـــرف رشاء التحويــالت التــي يعيدهــا . 3

ــك  ــد ذل ــالت(، ويع ــرتداد التحوي ــالء )اس العم
الرشعـــية  األحــكام  فيهــا  تراعــى  مصارفــة 

للــرصف. 
جيــوز للمصـــرف أخــذ رســوم مقابــل مــا يقدمــه . 4

ــوم  ــك الرس ــد تل ــل، وتع ــات التحوي ــن خدم م
أجــًرا؛ ألهنــا يف مقابــل منفعــة يقدمهــا املصـــرف 
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ــل.  للعمي
رســوم . 5 عــن  للعميــل  يتنــازل  أن  للمصـــرف 

بعضهــا.  أو  كلهــا  التحويــل  خدمــات 
إذا كان التحويــل بالبطاقــة االئتامنيــة للعميــل، . 6

ــزاد  ــاد وال ي ــل املعت ــم التحوي ــىل رس ــرص ع فيقت
عليــه إال بمقــدار التكلفــة الفعليــة املبــارشة خلدمــة 

االئتامنية."أ.هـــ. ــة  بالبطاق ــل  التحوي

:STC Pay املطلب الثاين: فتوى بشأن حمفظة
ــة بمــرصف الراجحــي  ــة الرشعي أجــاب عضــو اللجن
ــن  ــعد ب ــابقا- أ.د س ــامء -س ــار العل ــة كب ــو هيئ وعض
 STC ــة ــل بمحفظ ــم التعام ــن حك ــالن ع ــي اخلث ترك
Pay حيــث كان الســؤال واجلــواب 13-12-2019م 

وأجــاز الشــيخ ســعد اخلثــالن التعامــل باملحفظــة 
ــابات  ــكام احلس ــا أح ــك بأخذه ــل لذل ــورة وعل املذك
ــل  ــت يف مقاب ــا إذا كان ــا منه ــاز اهلداي ــام أج ــة ك اجلاري
ــة-  ــذي يف املحفظ ــد ال ــتخدام الرصي ــرشاء )أي اس ال
وليــس يف مقابــل اإليــداع. وباإلمــكان الرجــوع هلــذا 

ــط: ــذا الراب ــرب ه ــا ع ــجل صوتي ــواب املس اجل
https://www.youtube.com/watch?v=MaNdvflNz-I 

ــي  ــرصف الراجح ــة مل ــة الرشعي ــدت اللجن ــام أك بين
يف قرارهــا ذي الرقــم 355 بشــأن توزيــع بعــض 
اهلدايــا العينيــة، مثــل البشــوت والســاعات، عــىل 
ــامن أو  ــات االئت ــة، أو بطاق ــابات اجلاري ــالء احلس عم
ــة،  ــا عيني ــح هداي ــوز من ــة: "ال جي ــهيالت االئتامني التس
ــم؛  ــة، أو بعضه ــابات اجلاري ــاب احلس ــة بأصح خاص
ألهنــا تدخــل يف الصــور املمنوعــة مــن صــور القــرض 

الــذي جــر نفعا"أ.هـــ.

اخلامتة: 
ناقــش البحــث مســألة معــارصة وهــي: املحفظــة 
الرقميــة؛ حيــث اســتعرض التعريــف واملميــزات 
واألحــكام املتعلقــة هبــا مــن تســوية للمدفوعــات 
ــش  ــام ناق ــا. ك ــا أو دولي ــل حملي ــرتيات أو التحوي واملش

ــىل  ــوم ع ــوالت والرس ــا والعم ــائل اهلداي ــث مس البح
ــج  ــق املنه ــم تطبي ــد ت ــذا، وق ــة. ه ــة الرقمي املحفظ
بعــض  عــىل  والتطبيقــي  والتحليــيل  االســتقرائي 
الفتــاوى و قــرارات اللجــان الرشعيــة بشــأن املحافــظ 
ــتطاعت  ــعودية. اس ــة الس ــة العربي ــة يف اململك الرقمي
الدراســة بحــث املحافــظ الرقميــة املوجــودة يف اململكة 
مــن حيــث  والتطبيــق عليهــا  الســعودية  العربيــة 
ــان  ــا وبي ــالمية وتأصيله ــة اإلس ــا يف الرشيع توصيفه
ــد إال  ــث مل جي ــارة إىل أن البح ــدر اإلش ــا. وجت أحكامه
قــرارًا واحــدًا للجنــة الرشعيــة ملــرصف اإلنــامء وأيضــا 
ــد  ــا يؤك ــأن STC Pay مم ــدة بش ــة واح ــوى رشعي فت
ويعــزز أمهيــة دراســة املوضــوع. يضــاف لذلــك: 
أن البحــث مل يتطــرق ألحــكام العمــالت املشــفرة 
ــة؛  ــظ الرقمي ــق باملحاف ــاط وثي ــا ارتب ــى وإن كان هل حت
حيــث إن العمــالت الرقميــة ال يمكــن التــداول فيهــا 
ــة  ــظ رقمي ــالل حماف ــن خ ــل إال م ــداع والتحوي واإلي

ــة:  ــة التالي ــج املهم ــث إىل النتائ ــص البح وخل
ــذ 	  ــا تأخ ــة وأهن ــظ الرقمي ــل باملحاف ــواز التعام ج

حكــم احلســابات اجلاريــة عنــد اإليــداع هبــا مــن 
ــة  ــك التابع ــة أو البن ــاب يف الرشك ــه حس ــل ل عمي

ــة.  ــظ الرقمي ــك املحاف ــه تل ل
أن اهلدايــا واملزايــا جائــزة إذا كانــت يف مقابــل 	 

اســتخدام املحفظــة )أي: ليــس يف مقابــل اإليــداع 
ــط(. فق

تنــاول البحــث مســألة الرســوم والعمــوالت 	 
ــالء  ــن العم ــة م ــظ الرقمي ــا املحاف ــي تأخذه الت
وأهنــا جائــزة ألهنــا أجــرة إمــا عــىل وكالــة أو عــىل 
ــه  ــة لتقــوم ب ــم اســتئجار املحفظــة الرقمي عمــل ت

ــم. ــل. واهلل أعل ــن العمي ــة ع نياب
ومــن أبــرز التوصيــات التــي يــويص هبــا الباحــث مــا 

يــيل: 
يف 	  التطبيقيــة  الدراســات  مــن  مزيــد  إجــراء 

ــة  ــظ الرقمي ــالمية واملحاف ــة اإلس ــال املرصفي جم

https://www.youtube.com/watch?v=MaNdvflNz-I&ab_channel=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF
https://www.youtube.com/watch?v=MaNdvflNz-I&ab_channel=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF
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عــىل وجــه اخلصــوص؛ حيــث إن الدراســات 
املوجــودة غــري كافيــة إطالقــا؛ ألن الباحــث مل جيــد 
ــة  ــا أكاديميــة يف املوضــوع يف اململكــة العربي بحوث
الســعودية وال تطبيقيــة؛ بــل مل جيــد الباحــث 

ــاك.  ــا وهن ــة هن ــات صحفي ــوى كتاب س
ــة يف خدمــة املجتمــع 	  ــل دور املحافــظ الرقمي تفعي

ــىل  ــم ع ــاس وحثه ــىل الن ــهيل ع ــق التس ــن طري ع
التحــول التــام للرقمنــة واملحافــظ الرقميــة وهــذا 
ــن  ــط األم ــة يف ضب ــات املختص ــهل دور اجله يس
ــر  ــم وتدوي ــع العمي ــود بالنف ــام يع ــرتين ك واملتس

ــم. ــد. واهلل أعل ــل البل ــوال داخ األم
املراجع:

يف  انتشــاره  يعــزز  "الفنتــك"  معتصــم،  الفلــو، 
ــري مســبوقة  ــة غ ــة نقل ــظ النقدي ــرب املحاف الســعودية ع
يف التعامــالت املاليــة الصغــرية ومتناهيــة الصغــر، 

الرابــط: عــىل  2019م،  "املجلــة"، 
https://arb.majal la.com/node/78296/%C2%AB%D8%

A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%

C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8

%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1

%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8

%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D

8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%

86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9

البنك املركزي السعودي، 2021م  
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LicenseEntities/Pages/

Licensed_Payment_Service_Providers_companies.aspx

ــة،  ــات ســوق املحافــظ الرقمي ــور، حممــد. 8 تريليون ن
ــط: ــىل الراب ــن"، 2020، ع "الوط

 https://www.alwatan.com.sa/article/1056731

STC، 2020

ــة،  ــب اللغ ــم هتذي ــد، معج ــن أمح ــد ب ــري، حمم األزه
دار املعرفــة، 2001

املعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، جممــع 

اللغــة العربيــة بالقاهــرة، 2011

ابــن فــارس، أمحــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس 
2011 العلميــة،  الكتــب  دار  اللغــة، 

موقــع ســداد القطــري، مقــال بعنــوان: حمفظــة النقــود 
اإللكرتونيــة، مــاذا جيــب أن تعــرف عنهــا ومــا أمهيتها، 

2019 عــىل الرابــط:
https://sadad.qa/money-electronic-wallet-what-you-should-

know-about-it-and-why-its-important/

عطــا اهلل، ســعيد، مــا هــي املحفظــة اإللكرتونيــة. 
2020 عــىل الرابــط: 

h t t p s : / / w w w. a r a g e e k . c o m / l / % d 9 % 8 5 % d 8 % a 7 -

%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%81

%d8%b8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83

%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9

 )العمــرويس، غــادة عــيل، املحفظــة الرقميــة يف ميــزان 
ــة الدراســات اإلســالمية  ــة كلي الفقــه اإلســالمي، جمل
 ،4 اجلــزء  اخلامــس،  العــدد  بدمنهــور،  والعربيــة 

)2020

)جريدة الرشق األوسط، 2019(

جريدة الوطن )2020(

ــاء، دار  ــة الفقه ــد، حتف ــن أمح ــد ب ــمرقندي، حمم الس
الكتــب العلميــة، 1994م

عليــش، حممــد بــن أمحــد، منــح اجلليــل رشح خمتــرص 
ــريوت.1998 ــر ، ب ــل، دار الفك خلي

الشــريازي، إبراهيــم بــن عــيل. املهــذب يف فقــه اإلمــام 
الشــافعي، دار املعرفــة بــريوت، د.ت

ابــن قدامــة، عبــداهلل بــن أمحــد، املغنــي، مكتبــة 
1968 القاهــرة، 

ابــن حــزم، عــيل بــن أمحــد، املحــىل باآلثــار، دار الفكــر 
- بــريوت، د.ت

ــرآن،  ــكام الق ــد، أح ــن حمم ــن ب ــامد الدي ــربي، ع الط

https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LicenseEntities/Pages/Licensed_Payment_Service_Providers_companies.aspx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LicenseEntities/Pages/Licensed_Payment_Service_Providers_companies.aspx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LicenseEntities/Pages/Licensed_Payment_Service_Providers_companies.aspx
https://sadad.qa/money-electronic-wallet-what-you-should-know-about-it-and-why-its-important/
https://sadad.qa/money-electronic-wallet-what-you-should-know-about-it-and-why-its-important/
https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9
https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9
https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9
https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9
https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9
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ــريوت، د.ت ــة، ب ــة العلمي املكتب

مســلم، بــن احلجــاج، صحيــح مســلم، بيــت األفــكار 
الدوليــة، 1998م.

ابــن حــزم، عــيل بــن أمحــد، مراتــب اإلمجــاع، املكتبــة 
ــرتاث، 2014م ــة لل االزهري

الكاســاين، أبــو بكــر بــن مســعود، بدائــع الصنائــع يف 
ــة، 2010م ــب العلمي ــع، دار الكت ــب الرشائ ترتي

ــرب  ــرية، دار الغ ــس، الذخ ــن إدري ــد ب ــرايف، أمح الق
1994م اإلســالمي، 

املــواق، حممــد بــن يوســف، التــاج واإلكليــل ملختــرص 
خليــل، دار الكتــب العلميــة، 1994

ــاري،  ــح البخ ــامعيل، صحي ــن إس ــد ب ــاري، حمم البخ
ــرة، د.ت  ــعب بالقاه ــع دار الش مطاب

العينــي، حممــود بــن أمحــد، عمــدة القــاري رشح 
والنــرش  للطباعــة  الفكــر  دار  البخــاري،  صحيــح 

2002م والتوزيــع، 

الزيلعــي، عثــامن بــن عــيل، تبيــني احلقائــق رشح كنــز 
ــة، 2010م ــب العلمي ــق، دار الكت الدقائ

الرسخــي، حممــد بــن أمحــد، املبســوط يف الفقــه 
د.ن.ط  احلنفــي، 

اخلــريش، حممــد بــن عبــداهلل، رشح اخلــريش عــىل 
خمتــرص خليــل، دار الفكــر، د.ط

املعرفــة،  األم،دار  إدريــس،  بــن  الشــافعي، حممــد 
1995 بــريوت. 

ــه  ــاف ىف معرف ــليامن، اإلنص ــن س ــيل ب ــرداوي، ع امل
ــل  ــام املبج ــب االم ــىل مذه ــالف ع ــن اخل ــح م الراج
امحــد بن حنبــل، دار احيــاء الــرتاث العربــى، 1986م.

ــىل  ــال ع ــن بط ــف، رشح اب ــن خل ــيل ب ــال، ع ــن بط اب
ــة، 2003م ــب العلمي ــاري، دار الكت ــح البخ صحي

ــن  ــاع ع ــاف القن ــس، كش ــن يون ــور ب ــويت، منص البه
ــة، 1997 ــب العلمي ــاع، دار الكت ــن اإلقن مت

ــق  ــرار املتدف ــيل اجل ــيل، الس ــن ع ــد ب ــوكاين، حمم الش
ــؤون  ــىل للش ــس األع ــار، املجل ــق األزه ــىل حدائ ع

1993م اإلســالمية، 

ــود  ــون املعب ــد، ع ــق حمم ــادي، رشف احل ــم أب العظي
الفيحــاء، 2009م دار  داود،  أيب  رشح ســنن 

ــاج يف  ــم الوه ــى، النج ــن موس ــد ب ــاء، حمم ــو البق أب
رشح املنهــاج، دار املنهــاج، جــدة، 2004م

ــالم رشح  ــبل الس ــامعيل، س ــن إس ــد ب ــاين، حمم الصنع
ــوزى، 2012 ــن اجل ــرام، دار اب ــوغ امل بل

ــار  ــية رد املحت ــني، حاش ــن أم ــد ب ــن، حمم ــن عابدي اب
ــامل  ــار، دار ع ــر االبص ــار رشح تنوي ــدر املخت ــىل ال ع

2011م الكتــب، 

ــة  ــد وهناي ــة املجته ــد، بداي ــن أمح ــد ب ــد، حمم ــن رش اب
املقتصــد، دار األوراق الثقافيــة، 2014

البنــك املركــزي، إطــار احلوكمــة الرشعيــة للمصــارف 
العربيــة  اململكــة  يف  العاملــة  املحليــة  والبنــوك 
ــخ  ــدار 1.0 وتاري ــم اإلص ــادرة برق ــعودية، الص الس

2020 فربايــر 

قــرار اللجنــة الرشعيــة بمــرصف اإلنــامء بشــأن حمفظــة 
ــؤرخ يف 04\08\2019م،  ــاي )1018(، امل ــامء ب اإلن
ــة"،  ــامء الرقمي ــة اإلن ــج "حمفظ ــازة منت ــه: "إج وموضع

والوثائــق املنظمــة له".

ــؤرخ يف 12-13- ــة STC Pay امل ــأن حمفظ ــوى بش فت
2019م عــىل هــذا الرابــط

https://www.youtube.com/watch?v=MaNdvflNz-I 

املراجع اإلنجليزية: 
Kagan, 2021, Digital Wallet, https://www.

investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp

https://www.youtube.com/watch?v=MaNdvflNz-I&ab_channel=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF
https://www.youtube.com/watch?v=MaNdvflNz-I&ab_channel=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF
https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/digital-wallet.asp
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املحافظ اإللكرتونية -دراسة تأصيلية تطبيقية-

Go Cardless, 2020, What is an E-Wallet? 
https://gocardless.com/guides/posts/what-is-an-e-wallet/

رومنة املراجع العربية:
al-Flw، Mʿtṣm، «Ālfntk» Yʿzz Āntshārh 
Fy al-Sʿwdyh ʿ Br al-Mḥāfẓ al-Nqdyh Nqlh 
Ghyr Msbwqh Fy al-Tʿāmlāt al-Mālyh 
al-Ṣghyrh Wmtnāhyh al-Ṣghr، "Ālmjlh"، 
2019M، ʿLa al-Rābṭ: 
Https://Arb.majal la.com/Node/78296/%C2%Ab%D8

%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%Aa%D9%83%

C2%Bb-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8

%A7%D9%86%D8%Aa%D8%B4%D8%A7%D8%B1

%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8

%B3%D8%B9%D9%88%D8%Af%D9%8A%D8%A9-

%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D

8%Ad%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%

86%D9%82%D8%Af%D9%8A%D8%A9

Ālb.k al-Mrkzy al-Sʿwdy، 2021M  
Https://Www.sama.gov.sa/Ar-Sa/Licenseentities/Pages/Li-

censed_Payment_Service_Providers_Companies.aspx 

Nwr، Mḥmd. 8 Trylywnāt Swq al-Mḥāfẓ 
al-Rqmyh، "Ālwṭn"، 2020، ʿLa al-Rābṭ: 
Https://Www.alwatan.com.sa/Article/1056731 

Stc، 2020 

Ālʾzhry، Mḥmd B. ʾḤmd، Mʿjm Thdhyb 
al-Lghh، Dār al-Mʿrfh، 2001 

Ālmʿjm al-Wsyṭ، Ibrāhym Mṣṭfa Wākhr-
wn، Mjmʿ al-Lghh al-ʿRbyh Bālqāhrh، 
2011 

Ibn Fārs، ʾḤmd B. Fārs، Mʿjm Mqāyys al-
Lghh، Dār al-Ktb al-ʿLmyh, 2011 

Mwqʿ Sdād al-Qṭry، Mqāl Bʿnwān: Mḥfẓh 
al-Nqwd al-Ilktrwnyh، Mādhā Yjb ʾN Tʿrf 
ʿNhā Wmā ʾHmythā، 2019 ʿLa al-Rābṭ: 
Https://Sadad.qa/Money-Electronic-Wallet-What-You-

Should-Know-About-It-And-Why-Its-Important/

ʿṬā al-Lh، Sʿyd، Mā Hy al-Mḥfẓh al-Ilktr-

wnyh. 2020 ʿLa al-Rābṭ: 
Http s : / / Ww w. a r a g e e k . c om / L / % D 9 % 8 5 % D 8 % A 7 -

%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%Ad%D

9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8

4%D9%83%D8%Aa%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D

8%A9

 (Ālʿmrwsy، Ghādh ʿLy، al-Mḥfẓh al-
Rqmyh Fy Myzān al-Fqh al-Islāmy، Mjlh 
Klyh al-Drāsāt al-Islāmyh Wālʿrbyh Bd-
mnhwr، al-ʿDd al-Khāms، al-Jzʾ 4، 2020) 

(Jrydh al-Shrq al-ʾWsṭ، 2019) 

Jrydh al-Wṭn (2020) 

Ālsmrqndy، Mḥmd B. ʾḤmd، Tḥfh al-
Fqhāʾ، Dār al-Ktb al-ʿLmyh، 1994M 

ʿLysh، Mḥmd B. ʾḤmd، Mnḥ al-Jlyl Shrḥ 
Mkhtṣr Khlyl، Dār al-Fkr ، Byrwt.1998 

Ālshyrāzy، Ibrāhym B. ʿLy. al-Mhdhb Fy 
Fqh al-Imām al-Shāfʿy، Dār al-Mʿrfh Byr-
wt، D.t 

Ibn Qdāmh، ʿBdāllh B. ʾḤmd، al-Mghny، 
Mktbh al-Qāhrh، 1968 

Ibn Ḥzm، ʿLy B. ʾḤmd، al-Mḥla Bālāthār، 
Dār al-Fkr – Byrwt، D.t 

Ālṭbry، ʿMād al-Dyn B. Mḥmd، ʾḤkām 
Al-Qurān، al-Mktbh al-ʿLmyh، Byrwt، D.t 

Mslm، B. al-Ḥjāj، Ṣḥyḥ Mslm، Byt al-
ʾFkār al-Dwlyh، 1998M. 

Ibn Ḥzm، ʿLy B. ʾḤmd، Mrātb al-Ijmāʿ، 
al-Mktbh al-Āzhryh Lltrāth، 2014M 

Ālkāsāny، ʾBw Bkr B. Msʿwd، Bdāiʿ al-
Ṣnāiʿ Fy Trtyb al-Shrāiʿ، Dār al-Ktb al-
ʿLmyh، 2010M 

Ālqrāfy، ʾḤmd B. Idrys، al-Dhkhyrh، Dār 
al-Ghrb al-Islāmy، 1994M 

https://gocardless.com/guides/posts/what-is-an-e-wallet/
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://arb.majalla.com/node/78296/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.sama.gov.sa/Ar-Sa/Licenseentities/Pages/Licensed_Payment_Service_Providers_Companies.aspx
https://www.sama.gov.sa/Ar-Sa/Licenseentities/Pages/Licensed_Payment_Service_Providers_Companies.aspx
https://www.alwatan.com.sa/Article/1056731
https://sadad.qa/Money-Electronic-Wallet-What-You-Should-Know-About-It-And-Why-Its-Important/
https://sadad.qa/Money-Electronic-Wallet-What-You-Should-Know-About-It-And-Why-Its-Important/
https://www.arageek.com/L/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%Ad%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%Aa%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.arageek.com/L/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%Ad%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%Aa%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.arageek.com/L/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%Ad%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%Aa%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.arageek.com/L/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%Ad%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%Aa%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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املحافظ اإللكرتونية -دراسة تأصيلية تطبيقية-

Ālmwāq، Mḥmd B. Ywsf، al-Tāj Wālik-
lyl Lmkhtṣr Khlyl، Dār al-Ktb al-ʿLmyh، 
1994 

Ālbkhāry، Mḥmd B. Ismāʿyl، Ṣḥyḥ al-
Bkhāry، Mṭābʿ Dār al-Shʿb Bālqāhrh، D.t  

Ālʿyny، Mḥmwd B. ʾḤmd، ʿMdh al-Qāry 
Shrḥ Ṣḥyḥ al-Bkhāry، Dār al-Fkr Llṭbāʿh 
Wālnshr Wāltwzyʿ، 2002M 

Ālzylʿy، ʿThmān B. ʿLy، Tbyyn al-Ḥqāiq 
Shrḥ Knz al-Dqāiq، Dār al-Ktb al-ʿLmyh، 
2010M 

Ālsrkhsy، Mḥmd B. ʾḤmd، al-Mbswṭ Fy 
al-Fqh al-Ḥnfy، D.n.ṭ  

Ālkhrshy، Mḥmd B. ʿBdāllh، Shrḥ al-
Khrshy ʿLa Mkhtṣr Khlyl، Dār al-Fkr، D.ṭ 

Ālshāfʿy، Mḥmd B. Idrys، al-ʾM،Dār al-
Mʿrfh، Byrwt. 1995 

Ālmrdāwy، ʿLy B. Slymān، al-Inṣāf Fa 
Mʿrfh al-Rājḥ Mn al-Khlāf ʿLa Mdhhb al-
Āmām al-Mbjl Āḥmd B. Ḥnbl، Dār Āḥyāʾ 
al-Trāth al-ʿRba، 1986M. 

Ibn Bṭāl، ʿLy B. Khlf، Shrḥ Ibn Bṭāl ʿLa 
Ṣḥyḥ al-Bkhāry، Dār al-Ktb al-ʿLmyh، 
2003M 

Ālbhwty، Mnṣwr B. Ywns، Kshāf al-Qnāʿ 
ʿN Mtn al-Iqnāʿ، Dār al-Ktb al-ʿLmyh، 
1997 

Ālshwkāny، Mḥmd B. ʿLy، al-Syl al-Jrār 
al-Mtdfq ʿ La Ḥdāiq al-ʾZhār، al-Mjls al-ʾʿ-
La Llshuwn al-Islāmyh، 1993M 

Ālʿẓym ʾBādy، Shrf al-Ḥq Mḥmd، ʿWn 
al-Mʿbwd Shrḥ Snn ʾBy Dāwd، Dār al-
Fyḥāʾ، 2009M 

ʾBw al-Bqāʾ، Mḥmd B. Mwsa، al-Njm al-

Whāj Fy Shrḥ al-Mnhāj، Dār al-Mnhāj، 
Jdh، 2004M 

Ālṣnʿāny، Mḥmd B. Ismāʿyl، Sbl al-Slām 
Shrḥ Blwgh al-Mrām، Dār Ibn al-Jwza، 
2012 

Ibn ʿĀbdyn، Mḥmd B. ʾMyn، Ḥāshyh Rd 
al-Mḥtār ʿLa al-Dr al-Mkhtār Shrḥ Tnwyr 
al-Ābṣār، Dār ʿĀlm al-Ktb, 2011M 

Ibn Rshd، Mḥmd B. ʾḤmd، Bdāyh al-
Mjthd Wnhāyh al-Mqtṣd، Dār al-ʾWrāq 
al-Thqāfyh، 2014 

Ālb.k al-Mrkzy، Iṭār al-Ḥwkmh al-Shrʿyh 
Llmṣārf Wālb.wk al-Mḥlyh al-ʿĀmlh Fy 
al-Mmlkh al-ʿRbyh al-Sʿwdyh، al-Ṣādrh 
Brqm al-Iṣdār 1.0 Wtārykh Fbrāyr 2020 

Qrār al-Ljnh al-Shrʿyh Bmṣrf al-In-
māʾ Bshʾn Mḥfẓh al-Inmāʾ Bāy (1018)، 
al-Murkh Fy 04\08\2019M، Wmwḍʿh: 
"Ijāzh Mntj "Mḥfẓh al-Inmāʾ al-Rqmyh"، 
Wālwthāiq al-Mnẓmh Lh".

Qrār al-Ljnh al-Shrʿyh Bmṣrf al-Rājḥy 
Bshʾn Mḥfẓh Stc Pay al-Murkh Fy 13-12-
2019M ʿLa Hdhā al-Rābṭ 
Https://Www.youtube.com/Watch?V=Mandvflnz-I

https://www.youtube.com/Watch?V=Mandvflnz-I

