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 تقديم 
وكيفية  ، في تنفيذ المعامالت واألساليب الحديثة  التقنيات  عن  البحث أصبح 

االستغناء عن  في وقت قريب حيث يتوقع ضرورة وليس ترفاً،  استخدامها
 شبكة المعلومات   أعداد مستخدميالزيادة الكبيرة في  ، خاصة مع  الطرق التقليدية

، والفوائد يعيشها العالم المعاصروالثورة الرقمية التي  ،)االنترنت( الدولية
نتيجة استخدامها. الكبيرة التي تنعكس على األفراد والحكومات والمجتمعات 

من خالل  ،ساليب المبتكرة في الحصول على ذات الخدمةاألوتسهم التقنيات 
وفي وقت   ،وبجودة أعلى  ،بتكلفة أقلشاشات الحاسب اآللي أو الهواتف الذكية،  

 ووقت الحصول عليها بالوسائل التقليدية.  بتكلفة وجودة مقارنة   ،أقصر بكثير
، وتعزيزها  الحديثة ثقافة التعامل مع التقنيات المالية  الضروري نشرمن 

  مجاالت التقنيات الكبير والمتسارع في  مع التطوروتطويرها لتتواكب 
  األعمال، جذري في ثقافة اإلبداع في بيئة التحول وال واالتصاالت  المعلوماتية
، وفي ذات الوقت  1استفادة األفراد والمجتمعات من هذا التطورتعظيم لضمان 

  .، بما يحقق الفائدة على كافة المستويات زيادة اإلنتاجية وتحسين المنتجات 
ً طبيعياً   ، يعتبروانتشارها بسرعة بكم كبيرة ظهور العمالت الرقمية إن نتاجا

، )اإلنترنت( ات الدوليةالمعلوم شبكات مستخدمي عدد للزيادة الهائلة في 
أن  توقع ي  ، وتتناسب مع التوسع في المعامالت التي تعتمد على التقنيات المالية

على  يكون التعامل باستخدام العمالت الرقمية في مرتبة متقدمة جداً وقد يستحوذ  
  باستخدام البطاقات نسبة المدفوعات نسبة كبيرة من وسائل الدفع قد تفوق 

البد ، 2. في ضوء ذلكوبطاقات االئتمانم المباشر الخص اإللكترونية كبطاقات 
  ة تدعم "المدفوعات الرقمية" وتحمي وفعّالة آمنإلكترونية  أنظمة من وجود 
منة وسهلة  آإجراءات  من خالل  بمختلف أنواعها  العمالت    استخدام هذهعمليات  

العديد من التقنيات    ظهرت هنا    من    .لمستخدمينتتناسب مع الفئات المختلفة من ا
المحافظ  "أهمها  ،يمكن االعتماد عليها في إتمام المعامالت  يالحديثة الت
م المسار الذكي لكافة المعامالت المالية من خالل شبكة  تالتي أتت لت    ،3الرقمية" 

 .الدولية )اإلنترنت(المعلومات 
التي تتم  للعمليات المالية  هيالً تس 20114المحافظ الرقمية منذ عام تقنية نشأت 

صغيرة   ،نقديةالحويالت كالتشبكة المعلومات الدولية )االنترنت( من خالل 
تطورت هذه .  وصولها للطرف اآلخروسهولة  سرعة    كبيرة، ولضمانأم  كانت  

www.techopedia.com، من موقع: Digital Wallet مصدر:ال   (1)
 مثل األوراق النقدية  ، نوع من العمالت المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود ماديهي  العملة الرقمية   (2)

 لها خصائص مماثلة للعمالت المادية، ولكنها تسمح بالمعامالت الفورية ونقل الملكية بال حدود والنقود المعدنية.         
ترجمة:  ( 2020"  ) ما هي المحفظة الرقمية؟ وكيف تعمل؟مقال " -تكنولوجيا المستقبلأنا اصدق العلم،   لمصدر:ا ( )

  -  ACQUELYN WHITE، مقتبس من تقرير : أكرم محيي الدينمراجعةو تدقيق: مازن النفوري، سامي أنضوني
wallet-digital-a-is-https://www.thestreet.com/technology/what-متاح من خالل الروابط التالية: 

   https://www.ibelieveinsci.com/?p=92331Hkhو 15100753

(4   )Google :    اتصاالت المجال القري باستخدام تقنية،  2011أول شركة كبرى تطلق محفظة للجوال في عام(بNFC .) 

المعامالت  وهامة ضمن وسائل تنفيذ وسيلة رئيسة لتصبح التقنية عبر األعوام 
بدالً عمليات الدفع والسداد إضافة الستخدامها في تنفيذ ، التجارية حول العالم

 للمحافظ الرقمية ظهرت الحاجة الحقيقية    .والبطاقات   الورقية  من استخدام النقود 
كورونا   مع التغيرات واألحداث المرتبطة بفيروس 2020في مطلع عام 

 في السلوك الشرائي في العالم أجمع.التي أثرت  19" كوفيد المستجد "
شرحاً لطبيعة ومكونات المحافظ الرقمية، ثم نتطرق  هذا الكتيّب  نستعرض في

يأتي إصدار  .المستخدمين هيات التي قد تواجوالتحد اآلثار اإليجابية  بعض إلى 
همية تعزيز ونشر الوعي التثقيفي  أل هذا الكتيب إدراكاً من صندوق النقد العربي  

وأهميتها والفوائد المترتبة على التوسع في السليم للمحافظ الرقميّة،  لالستخدام
مؤسسات  على مستخدميها أو على ال االعتماد عليها في تنفيذ المعامالت سواءً 

بها.التي تقبل التعامل 
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المحفظة الرقميّة   

 
 مكوناتها و المحفظة الرقميّة  .1
 

تنظيم   تتيح رقمية تقنيّة، هي 5( wallet-e) أو اإللكترونيةالمحفظة الرقميّة 
بواسطة تطبيق  سروي  بسهولة  الدفع والسدادعمليات  إلجراء الحركات المالية

  المحفظة الرقمية  ت عد   .أو األجهزة الذكية األخرى الهاتف الذكيعلى يثبّت 
وتكون مخّزنة في تطبيق  المباشر  الخصم    و أ  االئتمانإصدارات رقمية لبطاقات  

بنفس  على الهاتف الذكي الخاص 
  .المستخدم

 
  برنامج من  تتكون المحفظة الرقميّة 

المعلومات  البرنامج، ي خزن معلوماتو
ر درجة عالية من السريّة  ويوفّ   ،الشخصية

 المعلوماتواألمان والتشفير للبيانات، أما 
فهي عبارة عن قاعدة بيانات للتفاصيل  

سمه وعنوان الشحن وطريقة الدفع والمبلغ إالتي تخص المستخدم والتي تتضمن  
  ...إلخ  الذي يجب دفعه وتفاصيل بطاقة االئتمان أو الخصم

تخزين معلومات   ويتم، د بالحساب المصرفي للفريتم ربط المحفظة الرقميّة 
إلجراء عمليات الدفع عبر  الدفع الخاصة بالمستخدم وكلمات المرور بشكل آمن  

باستخدام  ()االنترنت شبكة المعلومات الدولية 
أو في األماكن التجارية  بوابات الدفع اإللكتروني، 

 . 6  ( NFC)   باستخدام تقنية اتصاالت المجال القريب 
المحفظة الرقميّة نوع من الحسابات المدفوعة  كون  و

 ً يمكن للمستخدم تخزين األموال ألي معاملة  ، مسبقًا
    .7مستقبلية 

     . مؤرشف من id.worldcat.org". id.worldcat.orgمعلومات عن اتصال قريب المدى على موقع : مصدرال ( 5)
 . 2019أكتوبر   21األصل في         

(6)  NFC (Near field communication)  ميغاهرتز، تستطيع نقل البيانات بسرعة  56/ 13تعمل بتردد تقنية
كيلوبت بالثانية وتختلف في كونها قادرة على تبادل البيانات في نطاق ضيق للغاية ال يتجاوز  474قصوى ال تتجاوز 

المعلومات )الهاتف وجهاز التلقي أو هاتف آخر( وهو ما جعل استخدامها في المعامالت  سنتيمترات بين طرفي تبادل    4
   .المالية ممكنا نظرا لكونها آمنة لدرجة بعيدة وال يمكن التعاطي معها السلكيا عن بعد

 2017 ديسمبر  13في  األصل شف منمؤر .أراجيك ."ما هي المحفظة اإللكترونية: المصدر  (7)

المحفظة الرقميّة   

 التطبيقات شيوًعا يعتبر تطبيق "المحفظة الرقميّة" من أكثر  
 ً يتم  ، حيث حتى وقتنا الحاضر على مستوى العالم وأمانا

فرز معلومات الدفع الخاصة بالمستخدم في تطبيق المحفظة 
الرقميّة، وليس على الهاتف الذكي. يقوم التطبيق بتعيين 
رقم افتراضي لكل بطاقة ائتمان وبطاقة خصم مرتبط فقط 

إلى  إضافةم ستخدم. بالمحفظة الرقمية والجهاز الذكي ال
 ،مستويات حماية عالية ذلك، تتطلب تطبيقات المحافظ 

الوجه أو  (Touch ID)عن طريق بصمة اإلصبع  سواءً 
(IDFace   )كلمة    أو( المرورPassword أو أي إجراء )

  أمني آخر قبل إتمام المعاملة.

 
ً عددًا من البطاقات ت   خِزن المحفظة أيضا

حفظ في المحفظة التقليدية، ت  المختلفة التي قد 
مثل رخصة القيادة وبطاقات الهدايا وتذاكر 
الترفيه وبطاقات المواصالت العامة والقسائم  
الرقمية. ال ت عد المحافظ الرقمية أسهل استخداًما  
فحسب، بل ت عد أيًضا أكثر أمانًا من المحفظة  

 .8التقليدية عموًما 
 

 رقمية  المحفظة ال تطبيق باستخدامفتح حساب كيفية   .2
 

البنك  عن طريقالمحفظة الرقمية:  يوجد العديد من الطرق إلنشاء تطبيق
نوع الهاتف الذكي لدى عتمد الم   ، أو تطبيق المحفظةبالمستخدم الخاص
 .  اأوعن طريق شركات االتصاالت وغيره، المستخدم

 
البيانات  أوتعبّ ي ثبّت برنامج المحفظة على الجهاز الخاص بالمستخدم،  .1

 .التسجيل في نموذج  المطلوبة
لتفعيل المحفظة   بهإدخال كلمة المرور الخاصة  ي طلب من المستخدم .2

 .الرقميّة
  .9لالستخدام المستقبلي المعلومات في قاعدة البيانات  تخّزن .3

 

 (  1رقم ) المصدرنفس   (8)
 https://www.wellsfargo.com/mobile/payments/digital-wallet-basics: مصدر( 9)
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المحفظة الرقميّة   

 المحفظة الرقميّة   استخدام آلية .3
 
يلزم العثور على نقطة بيع متوافقة مع   :والمحالتالمتاجر التسوق من  •

  ز رم اليتم معرفة ذلك باستخدام تطبيق المحفظة الرقمية الخاص بالمستخدم. 
الموجود عند صندوق الدفع. بعض أنظمة نقاط البيع تسمح بالدفع باستخدام  

 حيث أن .10( MSTالمغناطيسي )تقنية النقل 
العديد من أنظمة نقاط البيع الحديثة تدعم الدفع 

تثبيت  يتم   .طريق النقل المغناطيسي اآلمن عن
  بالقرب من محطة دفع متوافقة  الهاتف الذكي

ثم  ، سال المعلومات بشكل صحيحإرحتى يتم 
من المحفظة  الم حدد يتم سحب المبلغ 

  .11بسهولة 
 

تنطبق هذه القاعدة أيًضا على بعض أجهزة الصراف اآللي، إذ يمكن إجراء 
 .سحب نقدي من التطبيق عندما تكون قريبًا من صراف آلي متوافق

 
تم أوالً تحديد نوع  ي ()االنترنت شبكة المعلومات الدولية التسوق عبر  •

راد   ذلك يؤثر على الجهاز الذي سيتم استخدامه   ألن استخدامها،المحفظة الم 
محفظة الرقمية من العمالء التسجيل أوالً الطلب  تت   .بناًء على نوع المحفظة

التحقق من المعلومات من    ثمفي الخدمة عن طريق إدخال تفاصيل البطاقة.  
بعد   كمال التسجيل. ست، بعد ذلك، يتم إ12(OTPخالل عملية مصادقة )
التجارة  المتوافق مع موقع  الشراء    يارالمستخدم خ  ي حدّد اكتمال هذه العملية،  

 .اإللكترونية
 

(10)MST  (Magnetic Secure Transmission) مثل حيث تصدر أجهزة   ،الذكيلتقنية الدفع عبر الهاتف  اسم    
 الذكية إشارة تحاكي الشريط المغناطيسي على بطاقة الدفع التقليدية. الهواتف       
 .2019نوفمبر  5مؤرشف من األصل في  .Binance Academy ."شرح أنواع المحافظ الرقمية: المصدر  (11)

(12  )OTP   (One Time Password) يستخدم لمرة واحدة فقط، يتم إنشاؤه عشوائياً حتى يتمكن المستخدم   تحقق  رمز
 .الخاص به تفالهامن تأكيد رقم 

 

المحفظة الرقميّة   

 الفئات المؤهلة المتالك المحفظة الرقمية   .4
 

شخص الحصول على المحفظة الرقميّة، فهي  يستطيع أي
االستفادة من جميع الخدمات والمزايا   ويمكن  ،متاحة للجميع
يتم تحميل تطبيق المحفظة مباشرة على  المتوفرة بها.
وكيل  يمكن الحصول عليه من خالل كما األجهزة الذكية

و أي محل أ ،كة اتصاالت، بنك، صرافةسواء شرمعتمد 
ألحد مزودي خدمة الدفع  ةمعتمد  وكالةحاصل على شهادة 

كما ت عتبر الخدمة آمنة    (.PSPعن طريق المحفظة الرقميّة )
ْصدرة بالدولة كونها خاضعة إلشراف البنك المركزي  الم 

  .13 للمحفظة
 

 
 مزودي خدمات المحافظ الرقمية  .5
 

 (PSP) مزود خدمة الدفع
Payment service provider : 

 
مزود خدمة الدفع هو طرف ثالث بين العميل  

 محالت،تاجر أو    سواءً السلعة أو الخدمة  ومقدم  
لكل من  آمنة وبسيطة عملية الدفع بطريقة إتمام مزود الخدمة حيث يتولى 

ر مزود الخدمة الدعم  فّ يوكذلك،  قدر من الجهد والوقت.  بأقل  المشتري والبائع
يقدّم  كما للوصول إلى المدفوعات اإللكترونية وقبولها.  البائع الذي يحتاجه 

الخصم  المزود العديد من التسهيالت في عمليات الشراء اإللكتروني، مثل: 
 .والتحويل المصرفي الفوري والحواالت المصرفية المباشر

  
أول من أنشأ محفظة   Googleشركة  ت عد 

رقمية، تلتها العديد من الشركات مثل أمازون  
(Amazon)  و ( ديوDue وأمريكان اكسبرس )
(American Express  وأندرويد باي ،)
(Android Pay)، ( وباي بالPayPal) ، 

الدفع التي تقدم خدمات شركات المن  وغيرها
تتيح إمكانية التي  المحافظ الرقميّةاآللي و

ثم  ، الهواتف الذكيةتخزين األموال على 

 vap Admin ،2018الدفع اإللكروني، بواسطة  /https://www.vapulus.com/ar: المصدر(  13)
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المحفظة الرقميّة   
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الدفع التي تقدم خدمات شركات المن  وغيرها
تتيح إمكانية التي  المحافظ الرقميّةاآللي و

ثم  ، الهواتف الذكيةتخزين األموال على 

 vap Admin ،2018الدفع اإللكروني، بواسطة  /https://www.vapulus.com/ar: المصدر(  13)



المحفظة الرقمّيةالمحفظة الرقمّية

10

المحفظة الرقميّة   

شبكة  من خالل المتاجر أو عبر  سواءً  ،تنفيذ عمليات الشراءفي استخدامها 
  . )االنترنت( الدوليةالمعلومات 

 
 14  ةأنواع المحافظ الرقمي .6
 

لمحافظ الرقمية ا  العديد من أشكال تم تصميم 
لتلبي االحتياجات المختلفة لمستخدميها، 
وفيما يلي نستعرض األنواع الخمسة األكثر 

 ً  15شيوعا
 
 

 (ONLINE WALLET) محفظة اإلنترنت الرقميّة 
تخزين  ال على تقنية  نترنت الرقمية محفظة اإل  تعتمد 

المحفظة  تتميّز ، 16( Cloud storage)  سحابي ال 
الدخول إليها واستخدامها من أي بقدرة الرقمّية 

  يمتلك المستخدم جهاز أو في أي مكان طالما 
ً تسمح هذه  . الحساب الخاص بها بيانات  أيضا

المحافظ بالوصول إلى العمالت الرقمية الموجودة 
  ( )االنترنت شبكة المعلومات الدولية بداخلها عبر 

إجراء المعامالت، إضافة إلى واستخدامها في وتخزينها 
المخاطر أهم استخدامها أثناء التداول. أما عن  سهولة 

خطر القرصنة في  فيتمثل  ، ضدها التي يجب التحوط 
  الدولية المعلومات والسرقة كونها متاحة على شبكة 

أو خطر تعرضها للقرصنة من البرامج  ، )االنترنت( 
من ثم  .الحاسب اآللي ز جها علىالضارة المتواجدة 

يجب على مستخدم المحفظة الرقمية الحرص الشديد 
، وعدم الكشف عن بيانات المحفظة الي شخص 

بدرجة مناسبة من   تتمتع واختيار رموز النفاذ للمحفظة  
يصعب على القراصنة الوصول إليها من خالل   ، القوة 

  التخمين أو التجربة والخطأ.  

 https://academy.binance.com/ar/articles/crypto-wallet-types-explained: المصدر(  14)
 Tekany Team ،2020 بواسطة،  https://tekany.net:   المصدر(  15)
حيث يتم تخزين  شبكة المعلومات اإللكترونية هو نموذج للتخزين على  (Cloud storage)  السحابيالتخزين   (16)

محدد، وتكون عادة مقدمة من قبل طرف ثالث.   خادم ظاهرية متعددة، بدال من استضافتها على خوادم البيانات على
متقدمة، تقوم بتأجير مساحات خزن سحابية لعمالئها بما  مراكز بيانات كبريات شركات االستضافة التي تمتلك

 .يتوائم مع احتياجاتهم

المحفظة الرقميّة   

  (ALLETMOBILE W) لذكيةامحفظة الهواتف 

ت على  ثّب ت  هي عبارة عن تطبيقات 
يمكن استخدامها  الذكي، الهاتف 

لحصول على لشراء السلع أو ا 
أمانها تتميز بارتفاع نسبة . الخدمات 

التي تتطلب اتصال مقارنة بالمحافظ 
 الدوليةشبكة المعلومات ب 

ي عد تطبيق المحفظة  . )االنترنت( 
  كونه االستخدام للغاية  مريح وسهل 

ثّبت   تسمح    حيث   . الذكي   الهاتف على  م 
  .ز االستجابة السريعة بإرسال واستقبال العمالت الرقمية من خالل استخدام رم

خطر فقدان األصول الرقمية في   ي ي قد تواجه المستخدم ه أبرز التحديات الت من  
حالة فقدان الهاتف أو تلفه، وتعرضها لخطر البرامج الضارة المتواجدة على 

 الهاتف.
 

 ( DESKTOP WALLET)اآللي أجهزة الحاسب محفظة 

ً تسمى  تطبيقات  بالمحفظة المكتبية وهي أيضا
تمنح  . الحاسب اآللي  تحّمل وت ثّبت على أجهزة 

سيطرة كاملة على   " سطح المكتب " محافظ 
على عكس بعض  المفاتيح الخاصة بالمستخدم 

 الدولية شبكة المعلومات  اإلصدارات المبنية على  
تتمتع بنسبة أمان عالية  فهي . )االنترنت( 

شبكة المعلومات لعدم حاجتها لالتصال ب 
 .  )االنترنت(   الدولية 

 
جديدة يتم تخزين ملف    " سطح مكتب " عند إنشاء محفظة  

ً  "wallet.dat" باسم  يحتوي هذا الملف على   .  الحاسب اآللي على جهاز    داخليا
لذلك  ، معلومات المفتاح الخاص المستخدمة للوصول إلى عناوين العملة الرقمية 

صعوبة االعتماد عليها في   مخاطرها من   .يجب تشفيرها بكلمة مرور شخصية 
 الدوليةشبكة المعلومات ب حال التنقل، وانخفاض درجة األمان حال االتصال 

، أيضا تتطلب نسخ احتياطي باستمرار للجهاز لمنع فقدان األموال )االنترنت( 
  . 17حال تلف الجهاز

 ( 15مصدر رقم )ال نفس   (17)



المحفظة الرقمّيةالمحفظة الرقمّية

11

المحفظة الرقميّة   

شبكة  من خالل المتاجر أو عبر  سواءً  ،تنفيذ عمليات الشراءفي استخدامها 
  . )االنترنت( الدوليةالمعلومات 

 
 14  ةأنواع المحافظ الرقمي .6
 

لمحافظ الرقمية ا  العديد من أشكال تم تصميم 
لتلبي االحتياجات المختلفة لمستخدميها، 
وفيما يلي نستعرض األنواع الخمسة األكثر 

 ً  15شيوعا
 
 

 (ONLINE WALLET) محفظة اإلنترنت الرقميّة 
تخزين  ال على تقنية  نترنت الرقمية محفظة اإل  تعتمد 

المحفظة  تتميّز ، 16( Cloud storage)  سحابي ال 
الدخول إليها واستخدامها من أي بقدرة الرقمّية 

  يمتلك المستخدم جهاز أو في أي مكان طالما 
ً تسمح هذه  . الحساب الخاص بها بيانات  أيضا

المحافظ بالوصول إلى العمالت الرقمية الموجودة 
  ( )االنترنت شبكة المعلومات الدولية بداخلها عبر 

إجراء المعامالت، إضافة إلى واستخدامها في وتخزينها 
المخاطر أهم استخدامها أثناء التداول. أما عن  سهولة 

خطر القرصنة في  فيتمثل  ، ضدها التي يجب التحوط 
  الدولية المعلومات والسرقة كونها متاحة على شبكة 

أو خطر تعرضها للقرصنة من البرامج  ، )االنترنت( 
من ثم  .الحاسب اآللي ز جها علىالضارة المتواجدة 

يجب على مستخدم المحفظة الرقمية الحرص الشديد 
، وعدم الكشف عن بيانات المحفظة الي شخص 

بدرجة مناسبة من   تتمتع واختيار رموز النفاذ للمحفظة  
يصعب على القراصنة الوصول إليها من خالل   ، القوة 

  التخمين أو التجربة والخطأ.  

 https://academy.binance.com/ar/articles/crypto-wallet-types-explained: المصدر(  14)
 Tekany Team ،2020 بواسطة،  https://tekany.net:   المصدر(  15)
حيث يتم تخزين  شبكة المعلومات اإللكترونية هو نموذج للتخزين على  (Cloud storage)  السحابيالتخزين   (16)

محدد، وتكون عادة مقدمة من قبل طرف ثالث.   خادم ظاهرية متعددة، بدال من استضافتها على خوادم البيانات على
متقدمة، تقوم بتأجير مساحات خزن سحابية لعمالئها بما  مراكز بيانات كبريات شركات االستضافة التي تمتلك

 .يتوائم مع احتياجاتهم

المحفظة الرقميّة   

  (ALLETMOBILE W) لذكيةامحفظة الهواتف 

ت على  ثّب ت  هي عبارة عن تطبيقات 
يمكن استخدامها  الذكي، الهاتف 

لحصول على لشراء السلع أو ا 
أمانها تتميز بارتفاع نسبة . الخدمات 

التي تتطلب اتصال مقارنة بالمحافظ 
 الدوليةشبكة المعلومات ب 

ي عد تطبيق المحفظة  . )االنترنت( 
  كونه االستخدام للغاية  مريح وسهل 

ثّبت   تسمح    حيث   . الذكي   الهاتف على  م 
  .ز االستجابة السريعة بإرسال واستقبال العمالت الرقمية من خالل استخدام رم

خطر فقدان األصول الرقمية في   ي ي قد تواجه المستخدم ه أبرز التحديات الت من  
حالة فقدان الهاتف أو تلفه، وتعرضها لخطر البرامج الضارة المتواجدة على 

 الهاتف.
 

 ( DESKTOP WALLET)اآللي أجهزة الحاسب محفظة 

ً تسمى  تطبيقات  بالمحفظة المكتبية وهي أيضا
تمنح  . الحاسب اآللي  تحّمل وت ثّبت على أجهزة 

سيطرة كاملة على   " سطح المكتب " محافظ 
على عكس بعض  المفاتيح الخاصة بالمستخدم 

 الدولية شبكة المعلومات  اإلصدارات المبنية على  
تتمتع بنسبة أمان عالية  فهي . )االنترنت( 

شبكة المعلومات لعدم حاجتها لالتصال ب 
 .  )االنترنت(   الدولية 

 
جديدة يتم تخزين ملف    " سطح مكتب " عند إنشاء محفظة  

ً  "wallet.dat" باسم  يحتوي هذا الملف على   .  الحاسب اآللي على جهاز    داخليا
لذلك  ، معلومات المفتاح الخاص المستخدمة للوصول إلى عناوين العملة الرقمية 

صعوبة االعتماد عليها في   مخاطرها من   .يجب تشفيرها بكلمة مرور شخصية 
 الدوليةشبكة المعلومات ب حال التنقل، وانخفاض درجة األمان حال االتصال 

، أيضا تتطلب نسخ احتياطي باستمرار للجهاز لمنع فقدان األموال )االنترنت( 
  . 17حال تلف الجهاز

 ( 15مصدر رقم )ال نفس   (17)



المحفظة الرقمّيةالمحفظة الرقمّية

12

المحفظة الرقميّة   

 ( HARDWARE WALLET) جهزةاأل محفظة

ناقل التسلسلي العام ال على أجهزة يتم تخزين المفاتيح الخاصة بالمستخدم 
 "USB "18  تخزين    بقدرتها على   من أكثر أنواع المحافظ أماناً، تتميز ، لذلك تعتبر

يعتبر ارتفاع تكلفة شرائها وعدم سهولة   . كميات كبيرة من العمالت الرقمية 
 . 19تحدياتها بالنسبة للمبتدئين من أبرز  استخدامها  

 

 ( PAPER WALLET) محافظ الورق 

تم استخدامها عن طريق طباعة المفاتيح الخاصة والعامة على الورق، ثم إرسال ي 
مسح   بواسطة  األموال األموال من خالل تحويلها إلى عنوان المحفظة وسحب 

هذا النوع مميز ومفّضل لدى   الخاصة، إدخال المفاتيح  رمز االستجابة السريعة أو  
هاتف  ال ال يتم تخزين المحفظة على      . الكثير من المستخدمين كونه مضاد للقرصنة 

أما عن    .وال تتطلب خوادم من جهة خارجية  الحاسب اآللي أو جهاز  الذكي 
ئين، وغير مناسبة للتداوالت اليومية، كما فهي صعبة االستخدام للمبتد  تحدياتها 

 . 20يمكن أن يتعرض الورق نفسه للتلف
 

(18)  USB (Universal Serial Bus)    والتشغيلهو ناقل بيانات واتصاالت وطاقة معتمد من النوع التوصيل 
   -https://sa.investing.comالعمالت الرقمية:   المصدر(  19)
-https://academy.binance.com/ar/articles/crypto-wallet- - أنواع المحافظ الرقمية شرح :المصدر( 20)

types-explained      

المحفظة الرقميّة   

 21المحفظة الرقمية ومزايا  ماتاخدتاس .7
 

توفّر المحافظ الرقمية حزمة عالية من االستخدامات والمزايا التي يمكن للمستخدم 
ً نستعرض أدناه بعض   . ا ه االستفادة منها إذا أحسن توظيف   منها:   ا

ي  أل المصرفيةتحويالت القيام بال 
محفظة إلكترونية أخرى في العالم 

 .خالل وقت قصير
 

االستغناء عن حمل المحفظة   
التقليدية لقدرة المحفظة الرقمية 
على حفظ كافة البطاقات التي 

:  دوري ويومي ستخدم بشكل ت  
بطاقات وكالبطاقات البنكية، 

قسائم المواصالت والمكافآت، 
الحماية  بأعلى مستويات  وغيرها 

 ن. ا األمو
 

الرقميّة من خالل أجهزة الصراف  المحفظةفي  الورقية  النقود إيداع  
ً   عكس وال.  هاتف المحمولالاآللي باستخدام رقم   سحب ي مكن  حيث  ،  أيضا

أجهزة الصراف اآللي  عن طريقالرقميّة )نقدًا(  المحفظةالنقود من 
  هاتف المحمول.الباستخدام رقم 

 
 
 

 إلىاألموال من البنك  تحويل 
. عبر خدمة ربط الحساب المصرفي بالمحفظة الرقميّة  المحفظة الرقميّة

ض  ا نخفا عند  التعبئة التلقائية إعادة مثل ،يوجد عدة خيارات للسداد 
 . المستخدممن قبل  د حدّ الم  عن المبلغ رصيد المحفظة 

 (9مصدر )النفس  (21)
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توفر المحافظ الرقميّة لمستخدميها   

خاصةً في حاالت  ،الراحة والسهولة
إلتمام   توفّر الوقت والجهد السفر، و

وإنجاز أغلب المعامالت اليومية  
 22ة. والحيوي

 
ئتمانية  إتخزين أرقام عدة بطاقات  

تيح للمستخدم ، مما ي  الواحد  للمستخدم
البطاقات المتنوعة  اختيار أي من 

وفقاً   الرقميّة ةمحفظال نة فيالمخزّ 
 لالستخدام. 

  
ع معلومات يجم تتساعد الشركات على   

 السلوك الشرائي للعمالءإضافيّة عن 
المفضلة  ءعادات الشرا معرفةو

وبالتالي تطوير السوق المحليّة  ،لديهم
إلى جانب تقديم بعض   والعالميّة،

قاط ومكافآت ن  أنواع المحافظ الرقميّة
 .لمستخدميها وخصومات متنوعة

 
تسمح المحافظ الرقمية للكثير من األفراد في الدول النامية بالمشاركة  

عن طريق فتح أسواق جديدة  ،بشكل فعّال في النظام المالي العالمي
 .أمام المستهلك والتاجر على حٍد سواء

 (7مصدر )النفس  (22)

المحفظة الرقميّة   

 المحافظ الرقمية  تطبيقات التحديات التي تواجه استخدام .8
 

ها الجهات المعنية باإلدارة اإللكترونية للمحافظ  على الرغم من الجهود التي تبذل
أمن وسالمة   ولضمان ،نطاق واسع في العالمعلى الرقمية لتوفير خدماتها 

استخدام  تواجه تحديّات ة عد ه يوجد إال أن . بمستخدميهاالبيانات الخاصة 
 الرقمية نذكر منها:   تطبيقات المحافظ

بعض أنواع المحافظ الرقمية عرضة للهجوم   
من قبل قراصنة الحاسوب "الهاكرز"، خاصةً  

ال تزال هناك مخاطر  الكبرى في المؤسسات 
كبيرة من الناحية األمنية على معلومات 

 ووثائق وأرشيف المؤسسات.
 

في بعض خدمات المحفظة الرقمية غير فعّالة  
ت  واألماكن التي ال يوجد فيها تسهيالالدول 

كما أن هنالك بعض المتاجر ال تقبل    مصرفية.
 .عملية الدفع عن طريق المحفظة الرقميّة

 
مشاركة المعلومات   -عن طريق الخطأ-إذا تم  

السرية لمحفظة الهاتف الذكي مع اآلخرين، 
 فيمكنهم بذلك إساءة استخدامها.

 
عدم المعرفة الكاملة بكيفية استخدام المحفظة   

إلى حدوث صعوبات او  الرقميّة، يؤدي 
 اقتطاع مبالغ عن طريق الخطأ.
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المحفظة الرقميّة   

.   ة ذكي أجهزةللتمكن من االستفادة من خدمات المحفظة الرقميّة يجب اقتناء  
  ه األجهزة.ذ الرتفاع تكاليف شراء مثل ه  ،للجميعصعوبة توافرها  بالتالي  

 
نظًرا ألن معلومات الدفع الموجودة في المحفظة   

ثبتة  بها على  عبر تطبيق خاص الرقميّة تكون م 
الدفع لن  ، فإن عملية ةالذكياألجهزة  أو الهاتف

  الهاتف بطارية    فراغتتم في بعض الحاالت مثل  
   .من الشحن

 
تتطلب من مستخدميها حمل بطاقاتهم الشخصية   

وإثباتها دائًما، ذلك ألن المحافظ الرقميّة ال 
  .ت خزن معلومات الهوية الشخصية

 
تتطلب دفع رسوم إضافية تفوق قيمة المشتريات، على عكس  يمكن أن  

 المدفوعات التقليدية باستخدام النقود الورقية. 
 

  .حدود للنفقات من خالل المحفظة الرقميّة وجود  
 

غير  غير مضمونة أو الشراء من مواقع خطر  
شكل المواقع صورة ود قلّ أو التي ت ،محميّة

لالحتيال  تعريضه  ثملجذب المستهلك المشهورة 
لذا يجب التأكد من معلومات الجهة   .والنصب 

المراد الشراء منها ومدى مصداقيتها وسمعة  
الموقع والوسيلة المراد استخدامها للحد من 

مثل   ،النصب االحتيال والتعرض لعمليات 
تسرب المعلومات عن طريق  السرقات المصرفية
 . يوبالتال ،البنكية للحسابات 

 

لبعض  عمليات شراء المستهلكين ازدياد  
لها، نظراً الحاجة دون  والسلعالخدمات 

لسهولة عمليات الدفع اإللكتروني، األمر الذي  
معدل إنفاق المستخدم بدون  أدى إلى زيادة

 الحاجة للخدمات وبدون تخطيط م سبق.  
 
 

المحفظة الرقميّة   

  23د جائحة كوفي  عقابأالمحافظ الرقمية في  .9
 
يعد من   تفشي فيروس 2020هد مطلع عام ش  

أشرس الفيروسات التي هاجمت العالم وهو  
  30ففي    ،  24( 19-)كوفيد   المستجد   فيروس كورونا

 العالمية، أعلنت منظمة الصحة 2020يناير 
(WHO ) حالة يشكل فيروس كورونا المستجد

 . طوارئ صحية ذات بعد دولي
 

اختصرت جائحة كورونا سنوات من التحول 
 الرقمي 

 
تعرضت األسواق المالية والمؤسسات  

خسائر لوالقطاعات االقتصادية المصرفية 
  الفيروس بسبب تفشي كبيرة أضرار مالية و

مما دفع العالم   ذلك،  لت تالتي    ةالكامل  ات واإلغالق
بقطاعيه العام والخاص بسرعة التحول  
واستخدام وتفعيل التقنيات المالية الحديثة  
 وتوظيفها لتوفير خدمات المستخدمين "عن ب عد". 

 
مزودي خدمات المستهلكين والعمالء العديد من  سارع

في البحث عن طرق بديلة الستمرار تقديم خدماتهم، 
يات المالية اإللكترونية  فكان من الضروري اللجوء للعمل

ً ألي عمالً بمستلزمات وشروط السالمة العامة و تجنبا
لكتروني  تجمعات للعمالء، ما أظهر الحاجة للعمل اإل

عمالء لالخدمات المالية المقدمة ل  جميع  بما يلبيوتطويره  
لى التعامل الرقمي لضمان إثم االنتقال  ،والمستهلكين
  .25المالية  مخدماته في تقديم  مزودي الخدمات استمرار 

  2020- (19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد المتحدةاإلمارات العربية  البوابة الرسمية لحكومة دولة( 23)
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-

covid-19-outbreak/2019-novel-coronavirus 
ينحدر من فصيلة فيروسات تشمل   (nCoV- 2019فيروس كورونا المستجد )وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن ( 24)

تلك التي تسبب نزالت البرد الشائعة، ومتالزمة سارس، ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية. أ طلق على هذا الفيروس  
يتمثل فيروس كورونا الجديد في ساللة جديدة من   .(nCoV-2019) الجديد مؤقتاً اسم "فيروس كورونا المستجد

 .فيروس كورونا لم ت كشف إصابة البشر بها من قبل
 
،  2020- غسان الطالب -كورونا” ما بعد أزمة “في مرحلة مستقبل التحول الرقمي للمصارف العالمية : المصدر( 25)

https://alghad.com   
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ً جذريا  د اإلنتاج وشه في  السوق تغييرا

كشفت  ،والشرائي السلوك االستهالكي
االحتياجات الناشئة  رة والمصالح المتغيّ 

على    المؤسسات   مقدرة  ،السلوكيات الجديدةو
خدمات على اللتعامل مع الطلب اإلضافي ا

في اتخاذ   ة هذه الخدمات مرون   ومدىالرقمية  
أظهرت قدرة . أيضاً  قرارات التحول الرقمي

وفقًا   التقنيّةالتحسينات  بالعديد منالقيام 
استغلت بعض الشركات  تها الفردية. القدر

، مثل بعض متاجر األطعمة  التحولالتي ليس لديها خدمات إلكترونية هذا 
بات عن للطل االستجابةبدأت في التي  والمشروبات ومطاعم الوجبات السريعة

، من خالل االعتماد على منصات التواصل  بعد وتوصيلها دون رسوم إضافية
عبر  االجتماعي الخاصة بهم أو الدفع عن طريق المحافظ الرقمية المتنوعة 

   .26بعض التطبيقات الذكية، إضافة إلى الطلب التقليدي عبر الهاتف
 

غالق التام الذي شهده العالم إلمحافظ الرقمية في ظل االحقيقيّة لل القيمة ظهرت 
اجهت معظم  ي.  وتحد لى إحيث حولت هذه المحافظ األزمة ، زمةاألفي ظل 
المالية   المدفوعات كثير من الكبيرة في إيصال  تحديات بداية األزمة  في الدول

ة وحققت  همّ الكترونية نشطة سهلت الم  مالية مستحقيها، إال أن وجود بيئة ل
 . 27الهدف

 
خالل هذه الفترة دّعمت الحكومات المحافظ   

اإللكترونية بجهود كبيرة لتقديم الخدمات بكفاءة  
عالية، مع مراعاة اعتماد معايير عالمية ذات 

 كفاءة وأمان. 
 

حرصت العديد من البنوك المركزية في دول 
مقدمي الخدمات لتحقيق  مساعدة  و  دعمعلى  العالم  

ث أصبح  ، حيوالمستهلكين االستفادة للعمالء
باستطاعة الفرد فتح المحفظة بشكل سهل دون  

 تزام بعقد. لواإلألى الوكيل إالذهاب 
 

  https://sabq.org/8GDCF 2020مايو  -اضالري - العمري  بدر   كورونا أزمة في  الرقمي التحول :المصدر  (26)
 
 t https://intaj.ne  - 2020-المحافظ اإللكترونية في زمن الكورونا  دور المصدر:( 27)

المحفظة الرقميّة   

سّهلت هذه المحافظ إتمام كافة العمليات كما  
ممواطمن والمتمماجمر والممموزع لملم الممممالميممة 

، سممممواء  على حمدٍ  والحكوممة وكمافمة الجهمات 
األمر الذي بدوره أسمهم في تسمهيل عمليات 

لم يقتصممر دور المحافظ  .الدفع بشممكل كبير
الرقميّمة على إرسممممال واسممممتقبمال وتحويل 
األموال الرقميممة بسممممهولممة، بممل مّكنممت 
المسممتخدمين من إدارة متطلباتهم من خالل 
نموذج الممدفع الرقمي في الوقممت الفعلي، 

ن يتلقون يحيث أصممبح العديد من المسممتثمر
أربمماحهم النقممديممة على الفور في محفظتهم 

 بمجرد توزيعها.
 

كورونا   ، أن جائحة28equinox( GXI) الربط البيني العالمي مؤشركشف 
COVID-19    قد أثرت بشكل كبير على خطط الشركات للبنية التحتية الرقمية

على مدى السنوات الثالث المقبلة. وفقًا لإلصدار الرابع من  ،الخاصة بها
الدراسة، يتوقع مقدمو الخدمات الرقمية مثل شركات االتصاالت والخدمات 

أن االتصال   التقنيات المعلومات والمحتوى الرقمي ومقدمي  وتقنيةالسحابية 
، نتيجة لزيادة 2023بحلول لي حامستواه ال خمسة أضعافسيمثّل الخاص 

 .لطلب من الشركات لسد الفجوات الرقميةا
 

كورونا   جائحةينبغي النظر إلى  أخيراً، ال
علينا  بل يجب  أزمة، اعلى أنه)19– كوفيد )

ً اختبار جعلها ً على بناء   ا لقدراتنا، وتدريبا
من هذه األزمة  والخروج ،مستقبل أفضل

على   وقادرةكمجتمعات أكثر اتساقاً ومرونةً 
التكيف على الصعيد المحلي والوطني  

 واإلقليمي والدولي.  
 
 
 
 

(28 ) Global Interconnection Index  بيانات ً مؤشر الربط البيني العالمي الذي تنشره إكوينيكس يوفر سنويا
السعة الكاملة الممكنة لحركة التبادل  -تعزز األعمال الرقمية من خالل تتبّع نمو عرض النطاق الترددي للربط البيني 

الموّزعة. مؤشر الترابط   المعلومات تقنيةالخاص والمباشر مع مجموعة متنوعة من األطراف والموردين في نقاط تبادل 
  .2030العالمي هو دراسة السوق الوحيدة التي تسلط الضوء على كيفية نمّو الربط البيني والوصول إليه بحلول عام 
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ً جذريا  د اإلنتاج وشه في  السوق تغييرا

كشفت  ،والشرائي السلوك االستهالكي
االحتياجات الناشئة  رة والمصالح المتغيّ 

على    المؤسسات   مقدرة  ،السلوكيات الجديدةو
خدمات على اللتعامل مع الطلب اإلضافي ا

في اتخاذ   ة هذه الخدمات مرون   ومدىالرقمية  
أظهرت قدرة . أيضاً  قرارات التحول الرقمي

وفقًا   التقنيّةالتحسينات  بالعديد منالقيام 
استغلت بعض الشركات  تها الفردية. القدر

، مثل بعض متاجر األطعمة  التحولالتي ليس لديها خدمات إلكترونية هذا 
بات عن للطل االستجابةبدأت في التي  والمشروبات ومطاعم الوجبات السريعة

، من خالل االعتماد على منصات التواصل  بعد وتوصيلها دون رسوم إضافية
عبر  االجتماعي الخاصة بهم أو الدفع عن طريق المحافظ الرقمية المتنوعة 

   .26بعض التطبيقات الذكية، إضافة إلى الطلب التقليدي عبر الهاتف
 

غالق التام الذي شهده العالم إلمحافظ الرقمية في ظل االحقيقيّة لل القيمة ظهرت 
اجهت معظم  ي.  وتحد لى إحيث حولت هذه المحافظ األزمة ، زمةاألفي ظل 
المالية   المدفوعات كثير من الكبيرة في إيصال  تحديات بداية األزمة  في الدول

ة وحققت  همّ الكترونية نشطة سهلت الم  مالية مستحقيها، إال أن وجود بيئة ل
 . 27الهدف
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اإللكترونية بجهود كبيرة لتقديم الخدمات بكفاءة  
عالية، مع مراعاة اعتماد معايير عالمية ذات 

 كفاءة وأمان. 
 

حرصت العديد من البنوك المركزية في دول 
مقدمي الخدمات لتحقيق  مساعدة  و  دعمعلى  العالم  

ث أصبح  ، حيوالمستهلكين االستفادة للعمالء
باستطاعة الفرد فتح المحفظة بشكل سهل دون  

 تزام بعقد. لواإلألى الوكيل إالذهاب 
 

  https://sabq.org/8GDCF 2020مايو  -اضالري - العمري  بدر   كورونا أزمة في  الرقمي التحول :المصدر  (26)
 
 t https://intaj.ne  - 2020-المحافظ اإللكترونية في زمن الكورونا  دور المصدر:( 27)
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سّهلت هذه المحافظ إتمام كافة العمليات كما  
ممواطمن والمتمماجمر والممموزع لملم الممممالميممة 
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لم يقتصممر دور المحافظ  .الدفع بشممكل كبير
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األموال الرقميممة بسممممهولممة، بممل مّكنممت 
المسممتخدمين من إدارة متطلباتهم من خالل 
نموذج الممدفع الرقمي في الوقممت الفعلي، 

ن يتلقون يحيث أصممبح العديد من المسممتثمر
أربمماحهم النقممديممة على الفور في محفظتهم 

 بمجرد توزيعها.
 

كورونا   ، أن جائحة28equinox( GXI) الربط البيني العالمي مؤشركشف 
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على مدى السنوات الثالث المقبلة. وفقًا لإلصدار الرابع من  ،الخاصة بها
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 .لطلب من الشركات لسد الفجوات الرقميةا
 

كورونا   جائحةينبغي النظر إلى  أخيراً، ال
علينا  بل يجب  أزمة، اعلى أنه)19– كوفيد )

ً اختبار جعلها ً على بناء   ا لقدراتنا، وتدريبا
من هذه األزمة  والخروج ،مستقبل أفضل

على   وقادرةكمجتمعات أكثر اتساقاً ومرونةً 
التكيف على الصعيد المحلي والوطني  

 واإلقليمي والدولي.  
 
 
 
 

(28 ) Global Interconnection Index  بيانات ً مؤشر الربط البيني العالمي الذي تنشره إكوينيكس يوفر سنويا
السعة الكاملة الممكنة لحركة التبادل  -تعزز األعمال الرقمية من خالل تتبّع نمو عرض النطاق الترددي للربط البيني 
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مليار شخص  3.5ما يقرب من  ىأنه عند وقوع األزمة الحالية، لم يكن لد "

القدرة على الوصول إلى اإلنترنت، أي حوالي نصف عدد سكان العالم، وهو  
الرقمية.  التقنيّات أمر ال يمكن قبوله في مستقبل م رتكز على اإلنسان وأولوية 

والبد أن تعمل الحكومات على فهم القيود والقدرات الحالية، لضمان عدم تخلف  
 . "ة الرقمية الحاليةأي شخص عن ركب الثور

 
 جاين تريدويل، خبيرة التنمية الرقمية في مجموعة البنك الدولي

 
 
 

 الخالصة والتوصيات .10
 

قوي  ال هاتأثيرنحن   ونشهد ، التقنيات الحديثةمجال تطوًرا هائالً في   يشهد العالم
اعتمادنا األكبر على هذه التقنيات   ال على نمط الحياة الذي نعيشه، وأصبحفعّ الو

، حتى أصبح بإمكاننا الوصول إلى أي شيء نريد  أمر حتمي  في جميع المجاالت 
تقنيين  ه في ذات الوقت من الضروري الحصول عليه بكبسة زر واحدة. إال أن

على بعض  ثار السيئة اتخاذ التدابير الالزمة لتجنب اآل و التقنيات االعتماد على 
ذلك يكون ل، حيث قد  االستخداموعدم الحرص عند  إلفراط  نتيجة ا جوانب حياتنا  
 ، الصحة النفسيةتداعيات غير مرغوبة على سالمة    العناية الكافية  اإلفراط وعدم

لقرصنة واالحتيال  باإضافة إلى المخاطر المتعلقة    ،البدنية والعالقات االجتماعية 
 . إذا لم ن حسن توظيفها اإللكتروني

 
ندرج تحت نطاق االستفادة من تقنية تخطوة متقدمة    تعتبر  تقنية المحافظ الرقمية

  جهة، من  الفرد  وعي  على  درجة االستفادة منها  ، وتعتمد  االتصاالت والمعلومات 
التقدم  من خالل مواكبة  من جهة أخرى، وذلك ة والدولالمجتمع وعلى دعم 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة  وإصدار القوانين التطور المعرفي، تعزيز و  التقني 
 ممتلكاتهم. لتأهيل مستخدميها وحماية 

 
، وعي المستهلك ومدى فهمه لحقوقه وآليات التعامل الصحيحة  ي عدّ بهذا الشأن،  

نيات المالية وتطبيقاتها  من التق المفاتيح األساسية لضمان االستفادة القصوى 
 بأمان وسهولة. 
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 المصادر  .11
ما هي المحفظة الرقمية؟ وكيف تعمل؟  - أنا اصدق العلم، تكنولوجيا المستقبل  

( ترجمة: سامي أنضوني، تدقيق: مازن النفوري مراجعة: أكرم محيي الدين، 2020) 
ابط التالية: متاح من خالل الرو  -  ACQUELYN WHITEمقتبس من تقرير 

https://www.ibelieveinsci.com/?p=92331Hkh 
-https://www.thestreet.com/technology/what-is-a-digitalو 

wallet-15100753 
 Digital Wallet  :من موقع ،www.techopedia.com 
 ."id.worldcat.orgمعلومات عن اتصال قريب المدى على موقع  

id.worldcat.org  2019أكتوبر    21. مؤرشف من األصل في. 
 .2020ديسمبر    13في   األصل  شف من مؤر  .أراجيك  ."ما هي المحفظة اإللكترونية  
 WELLS FARGO -  2020  Guide to Digital Wallets  -  

https://www.wellsfargo.com/mobile/payments/digital-wallet-
basics 

  5مؤرشف من األصل في   .Binance Academy ."شرح أنواع المحافظ الرقمية  
 .2019نوفمبر  

،    vap Adminلدفع اإللكروني، بواسطة  ا  
018https://www.vapulus.com/ar / 

https://academy.binance.com/ar/articles/crypto-wallet-types-
explained 

   https://tekany.net   ، بواسطة Tekany Team  ،2020 
   https://sa.investing.com -  العمالت الرقمية 
 -شرح أنواع المحافظ الرقمية  

https://academy.binance.com/ar/articles/crypto-wallet-types-
explained    

فيروس كورونا المستجد  ، البوابة الرسمية لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة  
 2020- ( 19- )كوفيد 

  https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-
the-law/handling-the-covid-19-outbreak/2019-novel-

coronavirus 
 - ما بعد أزمة “كورونا” في مرحلة مستقبل التحول الرقمي للمصارف العالمية  

  https://alghad.com،  2020- غسان الطالب 
  2020مايو  - الرياض - التحول الرقمي في أزمة كورونا   بدر العمري  

https://sabq.org/8GDCF 
 https://intaj.net -- 2020الكورونا  دور المحافظ اإللكترونية في زمن   
 www.pixabay.comجميع الصور المستخدمة في الكتيب تم تحميلها من موقع   
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