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 چکیده 

 دغدغهیکی از ابزارهای پرداخت خرد است که با هدف افزایش رفاه ا تماعی و رفع  کیف پول الکترونیک
گذاری ای مردم و بانج ایجاد شده است. فقدان مقرراتهای کوچک برتهیه پول خُرد و سهولت پرداخت

را با  کیف پول الکترونیک قراردادی و حقوقی مشخص، توسعٔهچهارچوب مناسب و عدم تعیین 
کیف پول له بر ضرورت بررسی فقهی استفاده از قانونی موا ه کرده است. همین مبئ های شرعی وچالش

قراردادی کیف پول الکترونیک باز،  چهارچوبمنظور تعیین به. کندمیدر کشور ایران تأکید  الکترونیک
های این تحقیق نشان یافتهو وکالت استفاده کرد.  ،توان از چهار مدل فقهی قرض،  عاله، ودیعهمی
ربا،  شبهٔهنبود المعونه بودن و قصد آسان، هایی همچون سهلقرارداد وکالت بر اساس شاخصدهد، می

، راهبرانامکان پرداخت سود، پاداش و تخفیف به کاربران و تعلق سهمی از سود به تصرفات،  دامنٔه وسعت
مطابق همین این، برعالوهشود. محبوب می ترین مدل فقهی برای کیف پول الکترونیک بازمناسب
ها مدل فقهی پیشنهادی برای کیف پول الکترونیک ببته نیز قرارداد وکالت است که از حیث شاخص
 آید.می حباببهترین قرارداد عی، مناسبهای شرشاخص
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 مقدمه
 یکوچک برا یهاپول خُرد و سهولت پرداخت یٔهته دغدغٔههای الکترونیکی در ایران با هدف رفع پول حدود یک دهه از آغاز فعالیت کیف

 یهابرخط بودن پرداختسایر ابزارهای پرداخت از مله  گذرد. مشکالت مو ود درمی یرفاه ا تماع افزایشو همچنین  یمردم و بانج مرکز
 هاتراکنش یحجم باال یریتالزم  هت مد هاییرساختز ها، و فقدان، معضل امنیت، باال بودن هزینهو عدم سهولت بودن برزمان ،یبانو

 آن یگذارفرایند مقرراتن ابزار، در  هت توسعٔه ای یبانج مرکزشده است. خرد  یهاپرداخت یلتبه یبرا ید د روشاین  یشرومو ب 
دارندگان  ینبر ضرورت انعقاد قرارداد ب یدر موارد متعددگذاری، در مراحل مختلف مقرراترا در مراحل مختلف موردتو ه قرار داده است. 

 یفک ،ده است. در واقعباشد، مغفول مان یقرارداد چه نوع قرارداد ینا ینوهشده است؛ اما ا یدپول تأک یفدهندگان کپول و ارائه یفک
قرارداد و  ینو حقوق طرف الیفتو یقطور دقبه توانیو لذا نم است یمشخص ی و حقوقیوب قراردادچارهفاقد چ یرانیفعال ا یهاپول

 یمتعدد ینوع قرارداد، اشکاالت شرع یینعدم تع ینوه،کرد. ضمن ا یینرا تع یاحتمال هاییانمبئول  بران و تدارک زین ارکان همچن
دارندگان  ینب گرفتهصورت توافقعدم برخورداری ، درمجموعکند. مطرح می یزرا ن ، و رباغرر، اکل مال به باطل یح،از مله عدم قصد صح

استفاده از  یابعاد فقه یمتعدد، ضرورت بررس یتبع طرح شبهات شرعمشخص و به یچهارچوب قرارداداز  کنندگان آنارائهپول و  یفک
 کند.دوچندان می یرانکی را در کشور اپول الکترونی یفک

شناسی دقیق کیف پول الکترونیک، به بررسی ابعاد فقهی آن بپردازد. در همین راستا، این گزارش این گزارش درصدد است ضمن موضوع
ضمن بیان از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول به اهمیت پرداخت سیار و کاربردهای آن در اقتصاد دیجیتال پرداخته، سپس 

های کیف پول تالش شده است؛ مفهوم و ویژگی های خرداستفاده از ابزارهای الکترونیکی در پرداختهای خرد و مزایای اهمیت پرداخت
های خرد در اقتصاد کشور و رفع دغدغٔه تهیٔه پول خرد موردبررسی قرار عنوان یکی از ابزارهای مناسب برای تبهیل پرداختالکترونیک به

 استفاده تیضعها پرداخته و سپس وبندی انواع کیف پولرو، ضمن بیان مزایا و کاربردهای کیف پول الکترونیک به تشریح طبقهینازا. گیرد
عنوان تجارب کشورها برای بررسی وضع مو ود در ایران مورد واکاوی قرار گرفته به یاسالم یکشورها و  هان در کیالکترون پول فیک از

های خرد و کیف پول الکترونیک شده توسط بانج مرکزی در حوزل پرداختاین بخش نیز پس از مروری بر اقدامات انجاماست. در پایان 
کیف پول گزارش اختصاص به بررسی فقهی  معرفی شود. بخش دوم رانیا در کیالکترون پول فیک توسعٔه بازدارندل واملتالش شده است ع

های فقهی کیف پول باز و شود. چالشحقوقی کیف پول الکترونیک تبیین می هایماهیت و ویژگی خشدر ایران دارد. در این ب الکترونیک
 شود. های فقهی برای استفاده از کیف پول ارائه و ارزیابی میشود. درنهایت نیز مدلببته مطرح می
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 ( در ایران و  هانeWalletآشنایی با کیف پول الکترونیک س .۱
 

 سیار ستجارت( وکارکبب کاربردهایو  هاویژگی ۱.۱
هرگونه انتقال عبارت دیگر، گیرد. بهق اینترنت سیار صورت میکه از طری استتجارت الکترونیک  یافتٔهتجارت سیار شکل گبترش

پرداخت پیش سیار انجام شود و طی آن ارزش حقیقی یا ایشبکه سیار و از طریق یابزار کی و یا تبادل اطالعات که توسطالکترونی
 (.۲0۱8کالی و منته، س شودتجارت سیار محبوب می د،شو منتقلو یا اطالعات  ،خدمات قبال دریافت کاال، پولی در
قابل  یهاگوشیبا استفاده از که و دسترسی گبترده اشاره کرد  نقلوقابلیت حملتوان به می تجارت سیارمهم های یژگیاز و
های ا تماعی مختلف در شبکهو از طریق  های ببیاری در تلفن همراه خود دسترسی داشتکیشنبه اپلی توانمینقل و سبک وحمل
های ساده، به استفاده از روش مندعالقه، مشتریان همواره در واقعد. شوکاال فراهم میخدمات و  به راحتامکان دسترسی  هاموبایل

 مله فرد آن ازهبهای منحصردلیل مزایا و ویژگیابزارها و تجارت سیار به بتند کهاستفاده در هر زمان و مکانی ه ِ، و قابلسریع، امن
ها دادن سریع پرداخت  هت انجام اسبمن یتواند راهکارو عدم نیاز به پول نقد می ،راحتی استفاده، عدم محدودیت زمانی و مکانی

 شمار رود.به
 ۱های خردهای آن به پرداختداختی از طریق موبایل و روشبندی سیبتم پرداخت سیار بر اساس میزان و ارزش مبلغ پردسته

نفعان و یا بازیگران متعددی و ود ذی های سیاروکار پرداختد. در کببشوسدرشت( تقبیم می ۲های کالنسکوچک( و پرداخت
کنند. تم ایفای نقش مییبو عملیات س ،اولیه و برخی نیز در امور مدیریت، نگهداری در ایجاد زیرساختها آن دارند که برخی از

ها، فروشندگان، تولیدکنندگان گوشی، اپراتورهای : مشتریان، بانجهبتندهای زیر نفعان در نظام پرداخت سیار شامل گروهذی نیترمهم
ودن ب نمحیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسانفعان، دهندگان امنیتی. عالوه بر نقش ذیو سرویس ،تلفن همراه شبکٔه

های های دولت از زیرساختگذاری و حمایتهای شخصی و مالکیت فوری و سرمایهییکارهای  دید، حمایت از داراوایجاد کبب
 .(۲00۲سوارشنی و وتر،  حیاتی استببیار  برای توسعه و ترویج تجارت سیار فنّاوری

 پرداخت سیار وکار در حوزلهای کببمدل ۱.۱.۱
 (۲0۱6سرحمان، ند از: اپرداخت سیار و ود دارد که عبارت وکار در حوزلبرای کببچهار مدل کالن 

 ؛(Bank Centric Modelس مدل بانج محور -۱
 ؛(Operator Centric Modelس مدل اپراتور محور -۲
 ؛ و(Colaboration Modelس مدل مشارکتی -۳
 .(Peer-to-Peerس مدل نظیر به نظیر -4

 لف پرداخت سیارشکال مختاَ ۲.۱.۱
 ذیل بندیهای درگیر در عمل پرداخت در طبقههای پرداخت و طرف مله ویژگیتوان با تو ه به عوامل مختلف ازپرداخت سیار را می

 قرار داد.
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                       
1 Micropayment 
2 Macropayment 
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 بر اساس مبلغ پرداخت
 های خردپرداخت 
 های کالنپرداخت 

 بر اساس مکان پرداخت
 های حضوریپرداخت 
 های غیرحضوریپرداخت 

 برای پرداخت مورداستفادهبر اساس منبع 
 پرداخت بر مبنای کیف پول الکترونیک 
 پرداخت بر مبنای حباب بانوی 
 پرداخت بر مبنای کارت اعتباری 
 پرداخت بر مبنای قبض اپراتور تلفن همراه 

 بر اساس روش پرداخت
 پرداختروش پیش 
 پرداختروش پس 
  روش پرداخت در محل سفوری( و

 غیره

 نوع دستگاهبر اساس 
 پرداخت بر مبنای تلفن همراه ساده 
 پرداخت بر مبنای تلفن همراه هوشمند 
 های مجهز بهپرداخت بر مبنای دستگاه 

NFC  و یا اسکن کدQR 
 های درگیر در عمل پرداختبر اساس طرف

 س-کننده( مصرفتجارت کاال و خدمات و انتقال و ه میان دو مشتری س دادن انجامC2C) 
  س -تجارت کاال و خدمات و انتقال و ه میان دو بنگاه ن دادانجامB2B) 
  س – فروشی(عمل پرداخت و تجارت کاال و خدمات بین بنگاه و مشتری سسهم باالی خردهدادن انجامB2C  وC2B) 
  س – های دولتیهای مالی میان بنگاه و سازمانتجارت کاال و خدمات و تراکنشدادن انجامB2A) 
  س – های دولتیهای مالی میان مشتری و سازمانکاال و خدمات و تراکنش تجارتدادن انجامC2A) 

 (۱۳88و دژپبند،  ۱۳۹4منبع: سنوری و اسفیدانی،    

 معمول و مشهور در حوزه پرداخت سیارهای فنّاوریها و سرویس ۳.۱.۱
از توسعه و  فنّاورانه هایتوانایی که روند و تا زمانیار میشمسیار به بازار در حوزه پرداخت کلیدی گردانندگانفنّاوری  کنندگانتأمین

 داشت. نخواهند تو هیقابل سیار رشد تجارت برخوردار نباشند، بازارهای استقرار الزم

 هاآوریفن هاسرویس
 (Mobile/eWalletکیف پول الکترونیک س -
 (Top-Upشارژ اعتبار س -
 (Bill Paymentپرداخت قبوض س -
 (Money Transfer/ Remittanceس الکترونیک پول وانتقالنقل -
 (Purchase/ MicroPaymentهای خرد سپرداخت -
 (Online Buyingخریدهای آنالین س -
 (Tap & Go/ Touch & payهای سریع سپرداخت -
 (One Time Passwordس بارمصرفیککلمات عبور  -
 (Mobile/Cell Phone Credit Cardکارت اعتباری مبتنی بر موبایل س -
 (Mobile Payment Gatewayگاه پرداخت موبایل سدر -

 USSDفنّاوری  -
 WAPفنّاوری  -
 JAVA/J2MEفنّاوری  -
 STKفنّاوری  -
 NFCفنّاوری  -
 RFIDفنّاوری  -
 SMSفنّاوری  -

 
 .دکنمیها ایفا در همگرایی مهم یامروزه ارتباطات از طریق اینترنت و تلفن همراه نقشتوان گفت میهای مو ود وریفنّابا تو ه به 

 ها و رزروفروشی، همچنین برای ارتباط با بانجهای خردهیافته، مشتریان از تلفن همراه برای خرید از مغازهدر بیشتر کشورهای توسعه
استفاده از ، . با این اوصافکننداستفاده میو خدمات پارکینگ  تفریحی و ورزشیاستفاده از خدمات فرهنگی، ها، کردن در مبافرت

پول خرد در دنیای  های خرد و رفع دغدغٔهپرداخت دادن تواند بهترین گزینه برای انجامپول موبایلی سالکترونیک( میکیف فنّاوری 
 د.امروز محبوب شو

 های خرد و ضرورت استفاده از کیف پول الکترونیکاهمیت پرداخت ۲.۱
ما از منظر مبلغ  های روزمرلد. پرداختروشمار میبه های حیاتی یک کشور در بخش مالیترین زیرساختهای پرداخت از مله مهمنظام

گیرد که این دو نوع پرداخت صورت می  هتازاینبندی د. این تقبیمشوارزش باال تقبیم میارزش و با کمپرداخت به دو دستٔه
ای نظام بانوی ر  ذب منابع براز منظاگرچه که  هایی استتراکنش های خردراکنش، تدر واقعبا یکدیگر دارند.  ی محبوسهایتفاوت

لحاظ حجم و ها بهاین پرداخت ،تو ه نیبت ِهای پرداخت خرد، چندان قابلنظامانتقال از طریق  ِ مبالغ قابل و ارزش چندانی ندارد
رژ تلفن همراه، ، خرید شاونقلهای ا تماعی مانند حملفراینددر این میان،  د.ارر نظام مالی و اقتصادی کشور دد زابب یثیرأگبتردگی، ت
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که در عین  ها  زو آن دسته از عملیاتی استو امثال این ،پارکینگ ونقل، پرداخت هزینٔهخرید طرح ترافیک، پرداخت عوارض حمل
 .(۲0۱7سبولت و لورتا،  شودهای خرد گنجانده میختپردا در زمرل د وهایی با مبالغ پایین داراختپرتورار بودن، نیاز به پرد

های خرد اختصاص داده شده شاپرک به پرداخت های شبکٔهای از تراکنشسهم عمده رشده از سوی شاپرک،های منتشطی گزارش
های از طریق پایانه پرداخت کارتی سشاپرک(های درصد از تراکنش 88، حدود ۱۳۹8آمده در سال دستهاست. بر مبنای آمار ب
دهد شوند که نشان میهزار تومان برآورد می ۵0د و زیر نارزش ریالی کمی دار هااغلب این نوع تراکنش وشود فروشگاهی انجام می

  دیدهای فنّاوریبا استفاده از  کنند و نیاز است کهاستفاده می الکترونیک پرداختو ابزار  این کانالبیشتر مردم برای خریدهای خرد از 
 .(۱۳۹8 ماهپرداخت، آذرهای نظام سادارل تر شودبه گذشته سهلاین روش پرداخت نببت

های پرداخت نشان شده در کانالهای خرد مبتنی بر کارت را بر اساس تعداد و حجم مبالغ مبادلهوضعیت پرداخت ۱-۱ دول 
 است که عمدتا   های فروش بودهز طریق پایانهشده ای انجامهاحجم باالیی از تراکنش ،دشوگونه که مالحظه میدهد. همانمی

با رشد  ۱۳۹7هزار میلیارد ریال در سال  ۲0۳7ها از طریق این کانال پرداخت از دهد. مبلغ تراکنشخرد را تشکیل میهای پرداخت
های ج مرکزی، تعداد تراکنشهزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار بان ۲۲8۲درصدی به  ۱۲

افزایش یافته است.  ۱۳۹8میلیون تراکنش در سال  ۱۹6۵درصدی به  ۲4 تو هقابلبا رشد  های فروششده نیز از طریق پایانهانجام
 ۱۳۹7ماه سال به آبانتراکنش بوده که نببت ۳0۲ فروش، شده به ازای هر پایانٔههای انجام، تعداد کل تراکنشموردبررسیدر سال 

های فروش در شده از طریق پایانههای انجامم و تعداد تراکنشدی حجتراکنش( افزایش داشته است. لذا با تو ه به روند صعو ۲64س
ها و ابزارهای نوین پرداخت وشهای خرد و استفاده از رشعب، تو ه به پرداخت مقابل کاهش سهم تعدادی خودپردازها و پایانٔه

 .استاد از اهمیت باالیی برخوردار افر منظور تبهیل و تبریع عملیات پرداخت در معامالت روزانٔهونیک به مله کیف پول الکتراز

 های خرد مبتنی بر کارت(ها سپرداختمبلغ و تعداد تراکنش ازلحاظوضعیت پرداخت الکترونیک در کشور  .۱-۱ دول 

 های پرداختکانال
 مبلغ سهزار میلیارد ریال( تعداد سمیلیون(

 ۱۳۹8آبان  ۱۳۹7آبان 
درصد 
 تغییرات

 ۱۳۹8آبان  ۱۳۹7آبان 
درصد 

 راتتغیی
 ۱۲ ۲۲8۲ ۲0۳7 ۲4 ۱۹6۵ ۱۵88 فروش پایانٔه

 ۱7٫6 8٫7 7٫4 ۱7 ۱۳0 ۱۱۱ تلفن همراه
 ۳7٫۳ ۲۳۲ ۱6۹ ۳۳ ۱۳۳ ۹۵ اینترنت
 ۳٫۲ ۱۳66 ۱۳۲۳ -۲٫۹ 4۳6 44۹ خودپرداز

 -4٫۵ ۱0۵۱ ۱064 -۳۳ ۲۹ ۳0 شعب پایانٔه
 های پرداخت، بانج مرکزی ج.ا.ا.نظام منبع: ادارل      

تبادالت مالی اشخاص  ها و مبکوکات خرد از چرخٔههای اخیر که ببیاری از اسکناسویژه در سالهپول خُرد ب یٔهتهکلی، طوربه
پولی کشور  های زیادی را برای تهیه به شبکٔهساله هزینهای بانج مرکزی و مردم بوده که هر، یکی از دردسرهاست کنار گذاشته شده

نبود هاست در دنیا و در کشور ما برای که مدت های بانوی مله کارتابزارهای نوین بانوی ازی کارگیرهب. در این میان، کندتحمیل می
بر بودن، هایی همچون برخط بودن، زمانهای خرد با چالشپرداخت د، در حوزلگیرقرار می مورداستفادهول نقد نیاز به حمل پ

و ود چنین های بانوی موا ه است که مربوط به افشای رمز کارتو یا مشکالت  ،بودن مبلغ خرید، افزایش بار ترافیکیپایین
 عنوانبه کندخط مطرح میصورت برونرا به و لزوم گبترش کیف پول الکترونیک رویش روشی  دید برای پرداخت خرد هاییدغدغه

 .گیردقرار می مورداستفادههاست در دنیا روشی که سال
ها و به توضیح مختصری از ویژگی ،های کیف پول الکترونیکل از بررسی ابعاد و ویژگیدر ادامه قببا تو ه به اهمیت موضوع، 

 پردازیم.مزایای نظام پرداخت خرد و ضرورت استفاده از کیف پول الکترونیک می
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 های خردهای پرداختویژگی ۱.۲.۱
د. این مبلغ هزار تومان دار ۲00مبالغی زیر  ۲کشورمان شود که طبق استانداردارزشی گفته میکم های روزمرلبه پرداخت ۱پرداخت خرد

دن رمز کرتوانند بدون نیاز به وارد می کیف پول الکترونیکپوند، صاحبان  ۲0یعنی تا ارزش ، پوند است ۲0در کشور انگلبتان حدود 
 د:اشاره کرل ذیتوان به موارد د میهای خرهای پرداختترین شاخصه. از مهمنندکاز خدمات پرداخت استفاده 

 ؛هامبلغ پایین و اندک تراکنش 
 ؛هابه سایر پرداختها نببتتعداد باالی تراکنش 
 خطارتباط برون (Offline)؛ 
 ؛سرعت باال 
 ؛ریبک پایین تراکنش و بدون نیاز به رمز پرداخت 
 ؛هابودن تراکنشکم هزینه 
 ؛ وپراکندگی و سیار بودن ببیاری از پذیرندگان 
 ۱۳۹۲س وانمردی،  خوانکارتبزار پرداخت با ارتباط غیرتماسی ا). 

 مزایای نظام پرداخت خرد ۲.۲.۱
 :خدمات پرداخت خواهد داشت کنندلهای ارائهواید زیر را برای شرکتهای پرداخت خرد، فاستفاده از خدمات نظام

  ؛محصوالت و خدمات پرداخت  دید زایش سرعت در توسعٔهاف 
 ؛ ومحصوالت و خدمات پرداخت خرد ٔهایجاد دید یکپارچه در ارائ 
 و امکانات اطالعاتی مو ود هااستفاده حداکثری از ظرفیت. 
 :های خرد دارای مزایایی به شرح ذیل استاختا تماعی نیز استفاده از ابزارهای الکترونیکی در پرد ازلحاظ
 ؛مالی  امعه حذف پول نقد از چرخٔه 
 ؛ وکاهش قطع درختان برای چاپ اسکناس 
 دست شدن اسکناسبهیش سطح بهداشت عمومی با کاهش دستاافز. 

 های ابزارهای پرداخت الکترونیک در معامالت خردچالش ۳.۲.۱
  مله ابزارهای رقابتی در شبکٔه، و غیره ازبانجبانج، تلفنبانج، موبایل مله کارت بانوی، اینترنتراهکارهای پرداخت الکترونیکی از

کنند تا با استفاده از این ابزارها عالوه بر کبب سهم بیشتر از های کشور سعی مید که بانجروشمار میورها بهبانوی ایران و سایر کش
دارای مشکالتی  حال، ابزارهای پرداخت الکترونیکی بانوی ذاتا  اینبا .سمت خود  ذب کنندها، سهم بیشتری از نقدینگی را بهتراکنش

 :ند ازاد. برخی از این مشکالت عبارتقرار گیر مورداستفاده امالت خردد در معتواناست که نمی
  پرداخت بانوی  ها، پذیرندگان باید به شبکٔهو به همین دلیل در این روش استالین(  برخط سآنهای بانوی اصوالًپرداخت

ده و حتی متحرک هبتند شتوزیع کامالً متصل باشند. این در حالی است که پذیرندگان پرداخت خرد در ببیاری موارد اساسا 
 .توانند همواره برخط باشندو به همین دلیل نمی…( و ،هاها، تاکبیسمانند اتوبوس

 ی مدل پرداخت، درگیری فراینددلیل ماهیت برخط، پیچیدگی بر است سبهزمان نببتا  یهایفرایندهای بانوی پرداخت
 ،الفی در معامالت خرد پذیرفتنی نیبت. الزم به ذکر استو این زمان ات…( و ،پرداخت فرایندهای مختلف در یک سامانه

خیری  چنین تأکاربران ا ازل استفادل شیول ها، تعداد کاربران ببیار زیاد است و اساسا در ببیاری از کاربردهای این پرداخت
 .(…و ،هاشهری، ورودی ورزشگاه دهد سمانند اتوبوس، مترو و قطاررا نمی

  پرداخت را در مقایبه با مبلغ تراکنش  فرایندله نیز رد کردن رمز عبور است که همین مبئانوی نیازمند واتراکنش بدادن انجام
توان از عالوه، هنگام وارد کردن رمز عبور همواره ریبک تقلب و لو رفتن رمز بانوی و ود دارد که نمیکند. بهپیچیده می

 های خرد داشت.کنشترادادن کاربران انتظار چنین ریبکی را برای انجام 

                                                                                                                                                                                                       
1 Low Value Payment 

 کيف راهبران و یاعتبار مؤسککبککات فعاليت ضککوابط »هزار تومان بوده و بر مبنای دسککتورالعمل  40به ارزش  ۲یپا نامٔه کاین مبلغ بر مبنای آیین ۲
سال « کشور پرداخت نظام در پول الکترونيک بتان   نقد و ه برداشت سقف معادل حداکثرهزار تومان س ۲00به ارزش  ۱۳۹۹بانج مرکزی تاب

 یش یافته است.افزا است( خودپرداز هایهدستگا از یشتاب
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 تمایلی  این خدمات اصوالً دهندلهای ارائههای بانوی، شرکتی و ا رایی سو حتی مالی( پرداختفراینددلیل سربارهای به
 حد در شبکٔهزاها باعث ایجاد ترافیک بیشراکنشهای خرد با تعداد زیاد ندارند. این حجم باالی تبه مدیریت پرداخت

متوسط مبلغ هر تراکنش بانوی  کهها مطلوب نیبت؛ تا  ایی یک از ا زای این سامانهکه از دید هیچ شودداخت بانوی میپر
 اصوالً  ها، این شرکترود. به همین دلیلشمار می خدمات بانوی بهدهندلهای ارائهکیفیت شرکت یکی از معیارهای مقایبٔه

 .های خرد ندارندپرداخت آوریپذیرندگی خود با هدف  مع شبکٔه تمایلی به توسعٔه

 های بانوی هرگز پاسخگوی این حجم  دید های خرد، زیرساخت فعلی مو ود برای مدیریت تراکنشدلیل تعداد باالی تراکنشبه
های خرد  دید است که تراکنش ایسامانه  از نظر فنی نیازمندها عمالًمدیریت این پرداخت ،نخواهد بود. به همین دلیلتراکنش 

 .تبویه کند یکجاصورت ها را بهآن های بزرگ،به تراکنشها آن انباشته کند و با تبدیل ی معلومداد زیاد را برای مدتبا تع
ترین نوع مناسب استفاده است و ِهای خرد قابلی  دید برای پرداختابزار عنوانبهبا تو ه به موارد مذکور، کیف پول الکترونیک 

های غیرتماسی سرعت و ترین مزیت کارت. مهماست ۱های غیرتماسیگرفته شده است، کارت که برای این طرح در نظر یکارت
ترین ارتباط غیرتماسی مناسبفنّاوری هاست و با تو ه به اهمیت فاکتورهای سرعت و سهولت در پرداخت خرد، سهولت استفاده از آن
 ندارند و از داخل خوانکارتبه  نیاز به اتصال مبتقیمهای تماسی های غیرتماسی برخالف کارتشود. کارتگزینه محبوب می

را بدون ها امکان خواندن محتویات کارت و نوشتن روی آن د. این کارتکنول هم با آن ارتباط برقرار میببته مانند کیف پ یفضای
امنیت آن با کردن رمز عبور نیبت و این ارتباط نیازمند وارد  سازد. ضمنا فراهم می خوانکارتبرقراری تماس فیزیکی میان کارت و 

 .شودمین میرمزنگاری ارتباطات تأ

 و سازوکار آن تعریف کیف پول الکترونیک ۳.۱
پول نماد  و اطالعات در مورد پول از خود پول ارزشمندتر شده است. اساسا  لمس نیبت ِهای مو ود محبوس و قابل، انواع پولامروزه

سازی قدرت خرید برای استفاده در آینده از و ذخیره ،گیریمنظور تبادل، واحد اندازهه از آن بهیک ارزش است که استفادقدرت و 
شکل دیجیتالی ذخیره شده است ارزش پول رایج است که در محلی به رود. در این میان، پول الکترونیکیشمار می پول بهکارکردهای پایٔه

که ه از سوی دولت سبانج مرکزی( است شدارزش پول منتشر ، پول الکترونیکدر واقعود. شه میتراکنش استفاد دادن و از آن برای انجام
های الکترونیک به الکترونیک ذخیره شده است. هر یک از پول نام بر روی یک وسیلٔهدار و یا بیصورت هویتبه شکل الکترونیک و به

 شود.استفاده می ِکردن بانج قابل خط و بدون درگیرنیا برو، وانفعال با بانجفعل دادن نیازمند انجام ،دو شکل برخط
این  .استسالکترونیکی(  سیار هایپرداخت حوزلعرضه در  ِهای قابلسرویس انواع کیف پول الکترونیک یکی ازبا این اوصاف، 

شده در یک ش پول ذخیرهو مدیریت امن به ارز آن امکان دسترسی دارندل به عمل پرداخت الکترونیک دادن منظور انجامسرویس به
 سحباب کاربری( به یک اکانت کیف پول الکترونیکبه عبارت ساده،  دهد.تعیین هویت میو محل را با استفاده از ابزارهای پرداخت 

 توان آن را با و همی های بانویو یا حباب اطالعات کارت با ذخیرل شود کهخدمات پرداخت گفته می دهندلهای ارائهدر سایت
این  شود.و ... خرید کاال یا انتقال و ه انجام می ،های مختلف مانند وب، اپلیکیشنشارژ کرد. سپس با استفاده از پلتفرم موردنظر
و یا بر روی کامپیوتر شخصی باشد و یا ممکن است  ،، کارتمتعلق به کاربر مانند تلفن همراهممکن است بر روی دستگاهی سرویس 

دستگاه  هت  رکاربردترینپ عنوانبهبا تو ه به اینوه تلفن همراه  .ا را شود سشخص ثالث( دهندهسرویس توسط یکاز راه دور و 
 .(۲0۱8ستولتی،  ه کیف پول موبایلی نیز مشهور استگیرد، لذا کیف پول الکترونیک بمی قرار مورداستفادهانتقال و ه 

نوین ارتباطی است که با قابلیت های فنّاوریکیپا( ابزار پرداختی مبتنی بر  اختصاربهس کیف پول الکترونیکمطابق تعریف بانج مرکزی، 
الکترونیکی دهد تا مبادالت با مبالغ خرد را با استفاده از سازوکار پردازش کارها امکان میوپول الکترونیکی بر روی آن به مردم و کبب ذخیرل
ب بانوی مشتری صورت خواهد نیز از طریق حبا کیف پول الکترونیک. شارژ لحاظ اتصال به زیرساخت بانوی انجام دهندخطی بهبرون

همچنین بر مبنای آخرین تعریف ارائه شده از سوی بانج  .(۱۳۹0، نویس مقررات عمومی سپاس و کیف و ه الکترونیکپیشس پذیرفت
پرداخت و ه از دارنده آن به پذیرنده را فراهم شود و امکان مرکزی، کیف پول الکترونیک ابزاری است که توسط موسبه اعتباری صادر می

 (۱۳۹۹کشور،  پرداخت نظام در پول الکترونيک کيف و راهبران اعتباری مؤسبات فعاليت سازد. سضوابطمی
بر روی  موردنظرمشتری پس از درخواست و نصب اپلیکیشن به این صورت است که  پرداخت با کیف پول الکترونیک فرایند
شده سحباب های مشخصبا روش ی مشخصتا سقف های هوشمند(، از طریق شارژ کردن کیف خودگوشی سعموما   موردنظردستگاه 
در  فروشنده، در واقع کند.برای خرید و انتقال پول اقدام  پول خود را تبدیل به اعتبار روی کیف کرده و سپس تواندمی (و غیره متصل

                                                                                                                                                                                                       
1 Contactless 
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فروش( کرده و مشتری کارت یا موبایل  ده به مشتری را وارد دستگاه پذیرنده سپایانٔهشقیمت محصول یا خدمت ارائه زمان فروش کاال،
در صورت و ود اعتبار کافی در  ،۲سی(افارتباط نزدیک سان فنّاوریو یا  ۱آرکیو اسکن کدو از طریق نزدیک  خوانکارتخود را به 

اطالعات پرداخت از تلفن شما به دستگاه پرداخت و آن صادر  یدیٔهیأگیرد و تند ثانیه انجام میپرداخت ظرف چ فرایندکارت مشتری، 
ریق گوشی تلفن های گوناگون را از ط ای استفاده از کارتامکان پرداخت به کیف پول الکترونیکرو، ایناز یابد.فروشنده انتقال می

رانی یا هایی است که در مترو و خطوط اتوبوسان کارتدر کشورمفنّاوری این  نمونٔه .(۲0۱8سپراتا و کومار بینها،  کندهمراه مهیا می
 .شوداستفاده میها آن غذاخوری دانشگاه از

 
 د:شوطی سه مرحله زیر انجام می انتقال و پرداخت در کیف پول الکترونیک فرایند ،کلیطوربه

هوشمند کیف  ذخیره در تراشٔه درنتیجهو  آن کیف پول به صادرکنندل انتقال واحدهای پول الکترونیکی از سوی دارندل .۱
 ؛پول الکترونیک

بدهکار شدن مشتری و طلبکار شدن  درنتیجهو کیف پول به کارت فروشنده  انتقال واحدهای الکترونیک از سوی دارندل .۲
 ؛ وفروشنده

بر س هاپرداخت نهایی توسط بانج درنتیجهو واحدهای پول الکترونیک به و ه رایج  درخواست فروشنده برای تبدیل .۳
 .اساس مجوز بانج مرکزی(

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 کارکرد کیف پول الکترونیک نحول ۱-۱شکل 

 ارزهای دیجیتالتفاوت میان کیف پول الکترونیک و کیف پول  ۱.۳.۱
، یک ارز دیجیتال کوین برخالف سایر ارزهای سنتییتب . کوین و ارزهای دیجیتال ببیار متفاوت از ارزهای سنتی استنگهداری بیت
یا ارز دیجیتال یک  پول رمزارزی یفک کلی،طوربه .متفاوت نیاز داریم برای انتقال و نگهداری این ارز به رویکردی کامالً ،است، بنابراین

رکرد این کیف مبتنی کا دارد. نحول بر عهدهرمزارز کاربران را  نگهداری و ذخیرل کاربردی است که وظیفٔه یا برنامٔه ،افزارافزار، سختنرم
                                                                                                                                                                                                       
1 Quick Respond, QR 
2 Near-Field Communication, NFC 

 .دحباب کاربری برای خود اقدام کن نام به ایجاداز طریق ثبت تواندکیف پول موبایلی سالکترونیک( می دارندل

 های هوشمندینصب اپلیکیشن کیف پول موبایلی سالکترونیک( بر روی دستگاه تلفن همراه توسط دارندگان گوش

 .گیردکیف پول قرار می اختصاصی برای استفاده از خدمات کیف پول در اختیار دارندل نام یک شمارلپس از ثبت

شامل انتقال پول به بانج، به دوستان، خرید  ارائه ببته به هر نوع کیف پول متفاوت و معموالًهای مو ود برای خدمات قابلگزینه
 است.و سایر  ،یافت صورتحبابکاال، شارژ مجدد، در

توانند از طریق اتصال حباب بانوی، کارت اعتباری، و کارت بدهی سبرداشت( به کیف پول اقدام به دارندگان حباب بانوی می
 شارژ آن کنند.

 ف پول کنند.فروشی( با پول نقد اقدام به شارژ کیهای مخصوص سخردهتوانند از طریق کیوسکهای غیر بانوی میدارندگان حباب

کیف پول های مالی خود را با سرعت و امنیت باال از طریق شده، عملیات پرداخت و یا تراکنشتوانند با و ه و اعتبار ذخیرهافراد می
 دهند. انجام موبایلی سالکترونیک(
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 .در اختیار کاربر قرار گیرند (آفالینس خطو یا برون (آنالینس صورت برخطتوانند بهها میبر اصول رمزنگاری است. این کیف پول
توان کلید توان در  ایی ذخیره کرد، بلکه فقط میرا نمی فرم و شکل فیزیکی ندارد، آنسارز دیجیتال( کوین دلیل اینوه بیتبه
 ۲ترکیب کلید عمومی ،در واقع .در  ای امنی ذخیره کرددهد ها را میو امضای تراکنش دسترسی به مو ودی را که ا ازل آن ۱صوصیخ
 انجامامکان  سارز دیجیتال( در کیف پول رمزارزی رمز عبور( عنوانبهس و کلید خصوصی (کیف پول یا شماره حبابآدرس  عنوانبهس

پول را در اختیار  مجاز خواهد بود آدرس عمومی کیف پول صاحب کیف .کندفراهم میبرای کاربران ن را کویهای بیتتراکنش دادن
نباید در و  پول کامالً محرمانه است اما کلید خصوصی کیف؛ درا دارند، قرار ده کاربراشخاصی که قصد واریز ارز دیجیتال به حباب 

فاش شدن این  در صورتست و دسترسی کامل به مو ودی حباب شمامعنای ی بهدسترسی به کلید خصوص .اختیار کبی قرار بگیرد
 ۳کلید، احتمال سرقت دارایی شما ببیار زیاد خواهد بود.

 پردازیم.ها میپول معرفی انواع این قبیل از کیفبه  ارزهای دیجیتالاین بخش  هت آشنایی بیشتر با کیف پول  در ادامٔه

 زهای دیجیتالارانواع کیف پول  ۲.۳.۱
و معایب  ،زایام ،هاینیازمند هرکدام کهو ود دارد  ارزهای دیجیتال کوین و کیف پول برای سایرهای بیتانواع مختلفی از کیف پول

 .پردازیممیها آن د که در ادامه به معرفیخاص خودشان را دارن
 (۲0۱۹،  وکیجس :شوندد و گرم تقبیم میکیف پول بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دو نوع سر ،صورت کلیهب

 ها از ین کیف پولااند. شود که همواره به ببتر اینترنت متصلهایی اطالق میپول این اصطالح به کیف :4کیف پول گرم
مدت اهکه معامالت روزانه و کوت بازرگانانآسان و راحتی دارند و برای کاربران و  اندازی و دسترسی به سپرده، کاربرینظر راه
ای شما را از هر نقطه هایسازی ارزهای دیجیتال، دسترسی به داراییذخیره ین شیولرو، اازاین .ب استببیار مناس ،دارند

احتمال سرقت دارایی دیجیتال شما توسط هکرها نیز افزایش خواهد  ،در عوضاما ؛ سازدپذیر میکنار دنیا امکانواز گوشه
 است. افزاری سموبایلی و دسکتاپ(نرم پول تحت وب وکیف مل انواع کیف پول گرم شا یافت.

 صورت مبتقیم به اینترنت متصل نیبت و تنها  هت هشود که بمی پولی گفته پول سرد به کیف یفک :5یف پول سردک
ببیار  ایینهگذاری بلندمدت گزهای سرد برای سرمایهیف پولکد. الزم است به اینترنت متصل شو دیجیتال ایی دارایی ه اب
د. روشمار میاز این نوع به افزاریسختکیف پول کاغذی و کیف پول سرد انواع مختلفی دارد.  پولکیف  .خواهد بود اسبمن

 های گرم دشوارتر است.پول به کیفر انجام تراکنش در این ببتر نببتها ببیار باالست و سازوکاپول امنیت در این کیف

 از کیف پول الکترونیک استفاده یمزایا 4.۱
دهد تا با گوشی هوشمند خود ا ازه می سکاربران( ها و اشخاصیک سرویس پرداخت است که به شرکت کیف پول الکترونیک

داشتن شماره کارت سیا حباب(  اختیار بدون در امکان پرداخت ،کیف پول الکترونیکبا استفاده از . یا پول دریافت کنند پرداخت
. دشوراهم میفافراد  های روزمرلبرای استفاده در هرگونه تراکنش مالی و پرداخت های بانویا و کارتهکردن حباب مقصد و یکپارچه

و  ،ها، دادن بدهی خود به دوستان، پرداخت اینترنتیاز قبیل پرداخت کرایه تاکبی، خرید از فروشگاههای خرد پرداختدادن انجام 
 از دردسر نداشتن پول خرد، صف افراد را ،اده از مبلغی که در کیف پول الکترونیک شارژ شده استبا استفصورت آفالین و بهغیره 

و تاریخ  ،cvv2و مقصد، رمز دوم،  أاع اعداد از قبیل شماره کارت مبدخودپردازهای بانوی، کارمزد کارت به کارت، وارد کردن انو
نام یا نام خانوادگی یا نام کاربری یا شماره موبایل و با یک کلیک  کردن ردتنها با وادر این روش، . کندمیانقضای کارت خود رها 
 شود.دیگر منتقل می فردفردبهیک  کیف پول الکترونیکاز  موردنظرشود و مبلغ عملیات پرداخت انجام می

الکترونیک برای کاربران،  لهای کیف پوو عالوه بر مزیت شودها انجام میبا همکاری نهادهای مالی و بانج ها معموالً پرداخت
ابزارهای  ٔهارائ طرفیکازردار است. برخو ی خاصها نیز از اهمیتپرداخت خرد و استفاده از کیف پول الکترونیک برای بانج توسعٔه

های خرد در یک بانج آوردن گردش مالی پرداخت ،طرف دیگر الکترونیکی باعث  ذب منابع و مشتریان  دید در بانج شده و از
                                                                                                                                                                                                       
1 Private Key 
2 Public Key 

کارکرد کیف پول ، شککده اسککت منتشککر ۱۳۹7ماه مورخ بهمنبانج مرکزی  مهوری اسککالمی ایران  که توسککط الزامات و ضککوابط رمزارزها بر مبنای دسککتورالعمل ۳
های پول راهکارهای خرید کاال یا خدمات در داخل کشککککور با اسککککتفاده از رمزارزها در کیف حدود به ذخیره و انتقال رمزارز خواهد بود و تعبیٔهرمزارزی تنها م
 .استرمزارزی ممنوع 

4 Hot Wallet 
5 Cold Wallet 
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 ،شودمیاستفاده فنّاوری چه پرداخت از  دادن برای انجامفارغ از اینوه  با این اوصاف، شود.ها میمو ب تثبیت موقعیت رقابتی بانج
 پردازیم.استفاده از کیف پول الکترونیک می هایمزیت به بررسی

 پذیریسادگی و دسترسی ۱.4.۱
کافی است اپلیکیشن تنها کشد. تنها چند دقیقه طول میو  آسان است و خرد روزانه هایبرای تراکنش استفاده از کیف پول الکترونیک

عالوه، کنید. بهحباب کاربری ایجاد ، یک  زئیات حباب بانوی خود با اضافه کردن طبق دستورالعمل آنرا دانلود کرده و  به آن مربوط
، پرداخت از طریق موبایل ه استد  ای خود را به کارت بانوی دادطور که پول نقهمان و را شارژ کنید توانید کیف خودی میراحتبه

ها آن کنند که بههای موبایلی پشتیبانی میهای بیشتری از پرداختفروشگاه مرورزمانبه  ایگزین پرداخت از طریق کارت بانوی شده و
ن مشخصات و رمز کارت نیز نیازی به واردکرد اختو زمان پرد در هنگام خریدهای الکترونیکی را بپذیرند. دهد تا کیف پولا ازه می

را اسکن کنید یا نام کاربری آن را در  کیوآردستگاه پرداخت قرار دهید یا کد  تنها کافی است گوشی خود را نزدیکو  بانوی نیبت
ه دکنند و با استفازین میشده  ایگیک شماره رمزنگاری با های پول الکترونیکی، شماره حباب شما راچون کیف. اپلیکیشن وارد کنید

  ا همراه خود داشته باشید.دیگر نیاز نیبت چندین کارت خود را در همه ،بنابراین ؛دهنداز آن پرداخت را انجام می

 امنیت و اطمینان ۲.4.۱
ین است که این کیف . دلیل این امر نیز ااستبرخوردار امنیت بیشتری  از های بانوی و پول نقدبه کارتتنبب کیف پول الکترونیک

 ،بنابراین؛ شوداطالعات حباب روی تلفن ذخیره نمیو  کنندشده استفاده میرمزنگاری پرداخت از کدهای دادن برای انجام هاپول
این روش خیلی لذا، اطالعات باید رمز عبور را وارد کنید.  برای تغییر و مشاهدل و گیردا در دسترس دیگران قرار نمیمشخصات شم

روشنده ف، گیردانجام میهای الکترونیکی کیف پولپرداختی از طریق زمانی که  ،در واقع تر از حمل پول نقد یا کارت اعتباری است.امن
اطالعات حباب  ،. به این صورتنیبتیدرمز کارت خود  به ارائٔهکند و مجبور شما را دریافت نمیبانوی حباب و شماره اطالعات 
 دارای رمز عبور و چندین الیٔه کیف پول الکترونیکاگر گوشی خود را گم کنید چون  ،امان خواهد بود. از طرفیدر  یبردارکالهشما از 

راحتی نخواهد توانبت تراکنش مالی ه اکانت شما دسترسی پیدا کند، بهامنیتی است، هیچ  ای نگرانی و ود ندارد. حتی اگر کبی ب
 .(۲0۱۹سچامبکی،  هد آمدریبک پایین خوا ترتیبینابهانجام دهد و 

 سرعت باال ۳.4.۱
 فرایندبا تومیل دهد و ای روی میصورت لحظهبه های کیف پول الکترونیک همتراکنشهای پرداخت موبایلی، سایر روش مشابه

ونیک ذخیره در کیف پول الکتر بانویهای تمام اطالعات کارت، در واقعشود. صورت خودکار ذخیره میبهنیز ، تراکنش پرداخت
با  بدون نیاز به وارد کردن رمز یا شماره کارت بانوی راخریدهای اینترنتی های آنالین و پرداختحتی توان و با چند کلیک می شودمی

نیز واردکردن اطالعات  های فیزیکیدر هنگام مرا عه به ببیاری از فروشگاهبه همین صورت، . دادبیشتری انجام  امنیتسرعت و 
با  پرداخت فرایند لذا صف تشکیل شود. شود تا در ببیاری از مواردو باعث می بوده برای زمانپروسه، موارد امنیتیعایت و ر حباب
را اسکن کنید یا گوشی  کیوآر کد شود. کافی است تا با استفاده از اپلیکیشن خود،تر انجام میسریعببیار  کیف پول الکترونیکاستفاده 

 .(۲0۱7سآمبیکا،  انجام شود اوری ارتباط نزدیکخود را نزدیک به دستگاه پرداخت قرار دهید، تا پرداخت با استفاده از فنّ

 هاارتباط آسان با سایر حباب 4.4.۱
استفاده کند. شما  یکجاصورت های مختلف خود بهدهد تا از حبابر میاین قابلیت را به کارب کیف پول الکترونیکاستفاده از 

در اختیار داشته باشید. در ها آن وارد کنید و مدیریت همه کیف پول الکترونیکهای بانوی خود را درون یک توانید تمام حبابمی
 های اعتباری ندارید.ارتاین صورت، در کیف پول حقیقی خود هم فضای بیشتری خواهید داشت و نیازی به حمل ک

 هامدیریت و کنترل بیشتر بر پرداخت ۵.4.۱
ها یکبان نباشد. تعداد زیاد تراکنشها آن پرداخت د که شیولنهای زیادی انجام دهپرداخت ممکن استروزانه  افراد ،طورمعمولبه
د که ریز دهاین امکان را به کاربران می الکترونیک هایکیف پولد. شومنجر افراد  کنترل خرج و مخارجدادن  تواند به از دستمی

ها این کیف پول برخی از عالوه بر این مزیت، .تر خرج و مخارج خود را کنترل کنندهای خود را داشته باشند و بتوانند راحتحباب
ه باشید تا پرداختی را در زمان معینی مثال، اگر قصد داشت عنوانبه. کندمیهای مشخص فراهم ها را در تاریخبندی پرداختامکان زمان

شود توانید کیف پول را تنظیم کنید تا در همان روز یا ساعت پرداخت را انجام دهد. این امکان باعث میروز شنبه انجام دهید، می مثالً

https://blog.phonepay.ir/p28/qr-code-payments-how-it-works/
https://blog.phonepay.ir/p28/qr-code-payments-how-it-works/
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تر ر فضای رقابتی موفقد ،دکه این قابلیت را داشته باش های الکترونیککیف پولرو، ازاینتا خطر فراموشی پرداخت کاهش یابد. 
 .(۲0۱7سآمبیکا،  دنداشته باشرا  قابلیتن یا ها ممکن استکیف پول زیرا کلیٔه ؛خواهند بود

 کیف پول الکترونیک مربوط بهها و تهدیدهای فرصت ۵.۱
ی کاربران خود تبهیل را براپرداخت  فرایندکه  استابزارهایی  های الکترونیکگفته شد، کیف پول های قبلیگونه که در بخشهمان
افزاری، کاربر را قادر به خرید کاال و خدمات، افزاری و نرمهای سختپرداخت الکترونیک، با مجموعه سیبتمهای فنّاورید. این کنمی

 انبی  تواند موبایل و یا کامپیوتر و یا ابزارهایها میافزار در این سیبتمد. سختکنل نقد و حتی کارت فیزیکی میبدون حضور پو
 ،الکترونیکباشد. در کیف پول  سیافانیا  ،تواند از نوع اینترنتی، بلوتوث، ارتباط موبایلیمی شد. ارتباط بین خریدار و فروشندهبا

شود و با هر بار پرداخت از طریق این نوع کیف پول نیازی صورت آفالین ذخیره میمعموالً مو ودی کیف پول بر روی کیف پول به
 با سوئیچ مرکزی نیبت.به ارتباط 

 شده از این ابزار نوین پرداخت را در موارد زیر برشمرد:های ایجادفرصتتوان با تو ه به مزایای استفاده از کیف پول الکترونیک می
 ؛خرد الخصوص در حوزلوکارهای سیار علیعملکرد تجارت و کبب توسعٔه 
 ؛های خردتجمیع تراکنش 
 ؛ و(شتاب و شاپرکس پرداخت ی سربار شبکٔههاکاهش بار ترافیکی و هزینه 
 های خردپول خرد و تبهیل عملیات پرداخت تهیٔه های بانج مرکزی در زمینٔهرفع دغدغه. 
 :دتوان در موارد زیر برشمرشده از طریق استفاده از کیف پول الکترونیک، تهدیدهای مو ود در این حوزه را میهای ایجادرغم فرصتعلی
 مناسب  هت پذیرش  گذاران(های پشتیبان کیف پول توسط قانونسسیاست مقرراتیهای رساختببتر و زی نبود

 ؛های خردپرداخت
 ؛همکاری ستعامل( میان فعاالن اکوسیبتمنبود نفعان و تضاد منافع میان ذی 
 ؛ وهای بدهی در میان مردمبودن آگاهی عمومی و مقبولیت باال در استفاده از کارت پایین 
 های فروش به پایانهها و تجهیز و تعویض کارت واسطٔهبه شدهدر مقایبه با منافع کبب های باال برای بانجهاینهتحمیل هز

 .ماژول غیرتماسی و ارتقاء شبکه به حالت بدون پینو  سیافانفنّاوری 

 کاربردهای کیف پول الکترونیک 6.۱
به  تواندمی د که هر یک از افراد با تو ه به نیاز خوددهمتنوعی را ارائه میکاربردهای ها و قابلیت ها برای  ذب کاربرانکیف پول

 تعریف است: ِهای ذیل قابلدر حوزهترین کاربردهای کیف پول الکترونیک مهم .داقدام کنانتخاب کیف پول الکترونیک 
 ؛و ...( ،دوچرخه ،نقل عمومی سمترو، اتوبوس، تاکبیوحمل حوزل 
 ؛و ...( ،شهریشهری، عوارض بینهای بینشهری سقطار، اتوبوسنهای خدمات بیحوزه 
 های اختصاصی های عمومی، پارکینگها سپارکومترها(، پارکینگخیابان های خدمات پارک و پارکینگ سحاشیٔهحوزه

 ؛و ...( ،ها، سینما، مراکز خرید، کتابخانههایانهپا
 ؛و ...( ،هاها، نانوائیرکتما، سوپریفروشروزنامههای رد سدکهمراکز خرید خ 
 ؛ وو ...( ،های تفریحیهای ورزشی، پیبتهای تفریحی و ورزشی ساستخرها، سالنحوزه 
 و ...( ،هاها، کتابخانههای فرهنگی ستئاتر، سینما، نمایشگاهحوزه. 

 انواع کیف پول الکترونیک 7.۱
 هایکیف پولتوسط  ۱های خودپردازا تراکنش مالی توسط دستگاهی ،هامختلف تراکنش از قبیل خرید کاال، خدمات، سرویسانواع 

در ادامه به  وببتگی به نوع کیف پول دارد رائه ا ِو نوع خدمات قابلها آن گیرد. در این میان، میزان استفاده ازانجام می الکترونیک
 پردازیم.می در  هانهای الکترونیک معرفی انواع کیف پول

 ی ببتههاکیف پول ۱.7.۱
پولی که در شود. همان شرکت( ارائه می فقط ازمنظور خرید کاال و خدمات سها به مشتریان خود بهشرکتبرخی از توسط  ۲کیف پول ببته

                                                                                                                                                                                                       
1 An Automated Teller Machine (ATM) 
2 Closed Wallet 



 و بانویژوهشکده پولی پ
 

۱۲ 
 

ها را صادر کرده های مشابه دیگری هم آن کیف پولشرکت هقرار بگیرد ک مورداستفادهتواند در معامالتی فقط می ،ها قرار دارداین کیف پول
صورت لغو خرید کاال یا خدمات، پول بهشود و در صورت صورت بلوکه به حباب شرکت منتقل میبهشده در کیف پول . مبلغ ذخیرهباشند

این  ماندلاز حتی ها  ود ندارد و بعضی شرکتامکان برداشت پول و ،در این مدل از کیف پول شود.میسشارژ( اعتبار به حباب بازگردانده 
کیف  شود.شرکت ثبت می بدهی در ترازنامٔه عنوانبه باشدنشده  عمل پرداخت انجامتوسط مشتری  که یزمانکنند و یا تا میب کبمبالغ سود 

 .(۲0۱6سراثی و پینالی،  روندشمار میها در  هان بهیی از این کیف پولهانمونه ۳، و ُاال۲،  ابونگ۱کارتفلیپ پول

 ببتههای نیمهکیف پول ۲.7.۱
ببته، و ا رای کیف پول نیمهاندازی برای راه .استر سیبتم ببیاری از کشورها رایج د و ترببیار عمومی 4ببتهی نیمههاپول کیف
توان در خریدهای آنالین و آفالین مثل خرید ها میاز این کیف پولد. شوز سمت بانج مرکزی هر کشور اخذ ا و مجوز ییدیهأباید ت

های ها که قراردادتوان با بعضی فروشندهاستفاده کرد. البته می غیرهو  ،، حق بیمههای، پرداخت قبضکاال و خدمات، خدمات مال
ها مدیریت  ز بانجبه هاییشرکتو  سباتمؤها توسط این کیف پول هم دارند، معامله کرد. کیف پول مشخصی با صادرکنندل

ها سودی که به این سپرده صورت سپرده نگهداری کنند.کاری یک بانج، بهها را با هماین پول انداما این مؤسبات موظف د،شومی
 ،Paytm، venmo ،Oxygen هایپول کیف ن شرکت پرداختی و بانج صورت گرفته است.بیگیرد، واببته به توافقی است که تعلق می

Airtel Money،  وCitrus ند.روشمار میببته بهنیمه هایکیف پول ازهای  هانی نمونه 

 های بازکیف پول ۳.7.۱
پول مو ود در  د.شوانجام می کنند،ها همکاری میهایی که با بانجتوسط شرکتها یا از طریق بانجتنها  5ی بازهاکیف پولصدور 

برای توان می هاولاز این کیف پها را بر عهده دارند. ها مدیریت این کیف پولشود و بانجها به حباب بانج منتقل میاین کیف پول
پول ها و یا بانجهای خودپرداز گاهتوان از دستاستفاده کرد و همچنین میهای مالی تراکنش کلیٔه دادن خرید کاال و خدمات و انجام

  هانی کیف پول باز نمونٔه Rupayو  8، ویزا7مبترکارت Pesa-M،6 کیف پول عملیات انتقال پول را انجام داد. یا و دریافت کرد
 .(۲0۱8سپراتا و کومار بینها،  رودار میشمبه

 و کشورهای اسالمی کیف پول الکترونیک در  هاناستفاده از وضعیت  8.۱
-eکنندگان از تعداد استفاده. استامروزه استفاده از کیف پول الکترونیک در ببیاری از کشورها از روند رو به رشدی برخوردار 

wallet ۲٫07به  ۲0۱7میلیارد نفر در سال  ۱٫6درصد از  ۳0سراسر  هان با افزایشی نزدیک به  پرداخت یا انتقال پول در برای 
سهم کیف پول  ،۲0۱8شده در سال های انجامبررسیبر اساس  .(GATE, 2019س رسیده است ۲0۱۹ر سال میلیارد نفر د
هم تا که این س دهدها نشان میبینیشدرصد برآورد شده است و پی ۳6 حدود الکترونیکیهای پرداخت در میان روش الکترونیک

های الکترونیکی با کیف پول انجام خواهد نیمی از پرداخت، ۲0۲۲توان گفت تا سال ، میروینازا درصد برسد. 47به  ۲0۲۲سال 
ترین بیش به صفر خواهد رسید. پرداختکاهش خواهد یافت و پیش ۲0۲۲ها تا سال سهم پرداخت با سایر روش. در این میان، شد

  خواهد رسید ۲0۲۲درصد در سال  ۱7به  ۲0۱8  درصدی در سال ۲۳کاهش نیز مربوط به کارت اعتباری است که از سهم 
 .(۲0۱8پرداخت  هانی،  گزارش ،۲-۱شکل س

 

                                                                                                                                                                                                       
1 Flipkart 
2 Jabong 
3 Ola 
4 Semi-Closed Wallet 
5 Open Wallet 
6 M-Pesa by Vodafone and ICICI 
7 MasterCard 
8 Visa 
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 سدرصد( های پرداخت الکترونیکی در  هانروش .۲-۱ شکل 
 

کیف پول  اهمیت استفاده از دهدنیز نشان می (۳-۱سشکل  های فروشهای پرداخت روی پایانهروش درشده های انجامبررسی
دوم صعود  به رتبٔه ۲0۲۲در سال  درصد ۲8به  درصد ۱6از  تو هقابلبا رشد  است که استفاده از این ابزار یااندازهبه الکترونیک
سهم این  دهدها نشان میینیبدرصدی داشته است و پیش ۳۱سهم  ۲0۱8های فروش در سال پرداخت نقدی در پایانه خواهد کرد.

کارت برداشت  ،کیپرداخت الکترونیمختلف های در میان روش .خواهد کرددرصد کاهش پیدا  ۱7به  ۲0۲۲روش پرداخت در سال 
درصدی در صدر  ۳0کارت برداشت با سهم  ۲0۲۲سال  و در فروش دارد های پایانٔهدوم را در پرداخت و رتبٔه  هانسوم را در  رتبٔه

 .(۲0۱8گزارش پرداخت  هانی، س خواهد بود  دول
 

 
 
 

 سدرصد( در  هان های فروشروی پایانههای پرداخت روش. ۳-۱ شکل 
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 ترین پذیرندلبزرگ عنوانبهچین دهد که در میان کشوهای مختلف، می های الکترونیک در  هان نشانبررسی استفاده از کیف پول
در این میان دهد. دوم را به خود اختصاص می و هند رتبٔه یک سموبایلی( شناخته شده استترونهای مبتنی بر کیف پول الکپرداخت

گونه که در همان(. ۲0۱۹رولف، س های الکترونیک هبتیمموانع ورود به بازار، شاهد رشد شدید کیف پول دلیل نبوددر آفریقا نیز به
درصد بوده  ۵4های پرداخت الکترونیکی در چین حدود یر روشسهم کیف پول الکترونیک در میان سا ،دشومالحظه می 4-۱شکل 

 .و بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است

 
 سدرصد( چینپرداخت الکترونیکی در  مختلف هایروش سهم .4-۱شکل 

 
 4سی(اف... سانفنّاوری همراه توسعٔهبه ۳پِیعلی و ،۲چتوی ،۱پالپِی هایی همچونپول کیف با توسعٔهکشور چین  در حال حاضر 
 (. ,2019GATEس داشته باشد حباب کاربری فعال یلیاردم 6٫۱ بیش از توانبته است 5کیوآرو کد 

 در این میان ها قرار گیرد.استفاده از کیف پول الکترونیک در پرداخت ازلحاظعالوه بر چین، هند توانبته است در  ایگاه دوم 
 گونه که در شکلهمانرود. شمار میهای الکترونیک در این کشور بهولبته، از پرکاربردترین کیف پبکیف پول نیمه عنوانبه 6امتیپِی

بوده و  درصد ۲۵های مختلف پرداخت الکترونیکی در هند، سهم کیف پول الکترونیک حدود در میان روش ،دشومالحظه می  ۵-۱
 .(۲0۱۹پی مورگان،  یس ، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده استبعد از کارت

 

 
 سدرصد( هندپرداخت الکترونیکی در  مختلف هایروش سهم. ۵-۱ شکل 

 

 در  هان رایجهای الکترونیک کیف پولمعرفی  ۱.8.۱
 پردازیم.در  هان می موفقهای الکترونیک کیف پول برخی از در این بخش به معرفی

                                                                                                                                                                                                       
1 PayPal 
2 WeChat 
3 Alipay 
4 Non-Performing Loan, NFC 
5 Quick Respond, QR 
6 PayTM 
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کیف پول الکترونیک
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۲۹

سایر
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انتقال بین بانکی

کیف پول الکترونیک

کارت بانکی
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 در  هان های الکترونیک رایجکیف پول نمونههای کارکردها و ویژگی. ۲-۱  دول
 نوع کیف پول هاویژگی نام کیف پول

 پِبا-ما
(M-Pesa) 

ترین برای بزرگ Vodafone توسط ۲007پِبا روش پرداخت بر مبنای موبایل است که در سال -اِم
 ،هند، رومانی در افغانبتان، آفریقای  نوبی، ازآنپساندازی شد و راه اپراتورهای تلفن همراه در کنیا و تانزانیا

راحتی و تنها با یک دستگاه تلفن همراه عملیات دهد تا بها به کاربران ا ازه میپب-و آلبانی گبترش یافت. ام
و پرداخت هزینه برای کاالها و خدمات را انجام دهند.  ،گذاری، برداشت سپرده، انتقال و همالی نظیر سپرده

پول  ،دیگرعبارتکنند. بهلفن همراه خود ذخیره میرژ روی خط تدر این روش کاربران پول خود را به شکل شا
برای خرید کاال یا انتقال و ه، با انتقال شارژ به خط طرف  ازآنپسکنند. می کارتیمسخود را تبدیل به شارژ 

های رمزدار صورت یا پیامک USSD دهند. انتقال شارژ نیز با کدهایمقابل عملیات پرداخت را انجام می
 پایینی دارد. گیرد و هزینٔهمی

-کند. کاربران امبانج مجازی عمل می صورتهسرویس بانوی بدون شعبه است که ب M-Pesa در حقیقت
های نماینده نمایندگی، که شامل دفاتر خدمات اپراتورهای تلفن همراه یا خود را از شبکٔه موردنظرتوانند شارژ می پبا

 .مو ودی شارژ خود را در آنجا به پول نقد تبدیل کنند شود خریداری کنند و یابانوی می
ترین سرویس مالی موبایلی در کشورهای موفقبه  ۲0۱0سرعت گبترش یافته است و تا سال پبا به-ام
حدود  ۲0۱6میلیون کاربر در کنیا داشته است و تا سال  ۱7، در حدود ۲0۱۲شده است. تا سال تبدیل  توسعهدرحال

بانج  گذاری و مانندسبات سپردهؤم عنوانبهتلفن همراه  ر تانزانیا. در این سیبتم اپراتورهای شبکٔهمیلیون کاربر د 7
 شود:های زیر خالصه میکنند. خدمات این سیبتم در فعالیتعمل می
 ؛ی شارژ به پول نقدهاتلفن همراه، یا تبدیل ببته مادلآتبدیل پول نقد به شارژهای از پیش -
 ؛اربران دیگرانتقال و ه به ک -
 ؛ وو قبوض حبابصورتپرداخت  -
 .ها سو در بعضی از بازارهای مانند کنیا به یک حباب بانوی(انتقال پول بین سرویس -

 باز

 (PayPalپال سپی

در امریکا ایجاد  تجارت و انتقال و ه الکترونیکی ترین شبکه در زمینٔهبزرگ عنوانبه ۱۹۹8پال در سال یپِ
پال و ود دارد که از امکانات پرداخت این میلیون حباب فعال در پی ۲00یش از ب ،در حال حاضر د.ش

 .کنندصورت آنی استفاده میهب انتقال پولوت، نظیر خریدهای اینترنتی یا نقلشرک
پال شامل دالر کانادا، های پیکیف پول .استی مختلف هاانی از کیف پولپشتیب پی پال هاییکی از مزیت

، فرانج سوئیس، دالر کنگهنگ، دالر نیوزلند، دالر یااسترالیورو، پوند، روبل روسیه، ین ژاپن، دالر ، امریکادالر 
 .است غیره و ،سوئد، کرون دانمارک، کرون نروژ، لیر ترکیه، رینگت مالزی کرون سنگاپور،

 ،ارز ۵6در  ارز مختلف، برداشت و ه ۱00قادر به دریافت پول از  ل، کاربران رااپگبتردگی فعالیت پی
ل اپاز پی ،ستا های فروش اینترنتیترین سایتگزرکه از ب ۱بِییا .کندمیارز  ۲۵در  حبابماندهو نگهداری 

 .کندفرض استفاده میعنوان درگاه پرداخت پیشهب

 باز

و  Visa)ویزا 
کارت رمبت

 (Mastercardس

خرید هر کاال یا خدمتی در هر فروشگاه  ی،های ارزپرداخت برایها روشترین و آسانترین یکی از مطمئن
ثانیه است. از  ۲کمتر از  معموالً که سرعت پرداخت . چرااست مبترکارت و ویزاکارت استفاده ازآنالینی 

توان غیره می و ،هاالمللی در انواع آزمونهای بیننامهواپیما، هتل، ثبت یتبلدرگاه ویزا یا مبتر  هت رزرو 
 .استفاده کرد
غیره  وپال، ، پی۲اسکریل  ملههای الکترونیک ازصال به کیف پولها، اتهای این کارتز قابلیتیکی ا

 توان به صادرها می. از دیگر مزیتکندمیاست که امکان برداشت پول و خرید هرگونه کاال و خدمتی را فراهم 
 هت اشتن چیپ الکترونیک امکان شارژ سریع و د ،محدودیت در شارژ نبودهای معتبر، شدن از سوی بانج

 .افزایش امنیت کارت اشاره کرد
کیف دیجیتالی خود  که های نقدی و اعتباری در  هان استکارت پردازش کنندل ترین شبکٔهبزرگ ویزا
این کیف پول دیجیتالی اطالعات حباب کارت  .کرده استبه بازار معرفی  ۲0۱۱و کانادا در پاییز  امریکارا در 

توانند از این میو کاربران  کندهای دیگر، ذخیره میو چه کارت ویزا کارت ی مشتریان را چه درنقدی و اعتبار
 .ها استفاده کنندکیف چه در خرید آنالین و چه در فروشگاه

پردازش معامالت و سایر محصوالت و خدمات مرتبط با پرداخت را در  نیز شرکت مبترکارت
درصد  ۱4حدود  ۲0۱8سال های مبترکارت طی . حجم پرداختاستداده و کل  هان ارائه  متحدهایاالت

 ،مهم است یپیشرفت بوده است. این درصد ۱6حدود  المللیهای بینافزایش یافته است، اما میزان پرداخت

 باز

                                                                                                                                                                                                       
1 eBay 
2 Skrill 
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ویزا از خارج از یعنی رقیب خود  درصد ۵4های مبترکارت برخالف از حجم پرداختدرصد  70 زیرا تقریبا 
 ت.اس متحدهایاالت

محصوالت و ابتوارهای  یبخشتنوع، همراه با فنّاوریدستیابی به استراتژی مبترکارت، اتحادها و ارتقاء 
 رود.شمار میبهرشد بلندمدت از عوامل موفقیت و گبترش  غرافیایی 

کنند تا  ای پایی برای خود در را می تالششانهایی مانند ویزا همه های موبایل، و شبکهها، شرکتبانج
ط سه شرکت پرداخت از طریق موبایل است و توس ۱سیسآی .بیابند امریکابازار کوچک اما با پتانبیل باالی 

دلیل به مبترکارت و ویزا هایبا شرکتکه شود یی اداره میامریکانقل وشرکت از چهار شرکت بزرگ حمل
 کند.های موبایلی همکاری میپول به کار کیف آغاز

 پیعلی
 (AliPayس

 است پِیهای موبایلی معروف  هان که تحولی در روش پرداخت و خرید به و ود آورده علییکی از کیف پول
کیف پول  روش پرداخت موبایلی و در اصل در واقعپی . علیدتوسط کشور چین ایجاد ش ۲004ال که در س

در آنجا ذخیره کنند  را خود هایتوانند پولکیف پول مجازی امن که کاربران و مشتریان می است. الکترونیک
 تر انجام دهندو راحت ،ترتر، سریعهای خود را امنتا پرداخت
 ،شود. در حال حاضراداره می ۳ت آنت فایننشالاست و توسط شرک ۲باباعلی پی متعلق به گروه چینیعلی

سال  ۱0را در عرض  شده در  هان دارد و قصد دارد این تعدادمیلیون کاربر ثبت ۵۲0این کیف پول بیش از 
 .میلیارد افزایش دهد. این یعنی صدها میلیون دالر تراکنش در روز ۲آینده به تعداد 
 .پرداخت یکپارچه برای شهروندان چینی در خارج از کشور است تجربٔه ایجاد پی،از ایجاد علی هدف

پوشش داده است و در ی شمالی را امریکاپی عالوه بر آسیا در حال حاضر بخش اعظمی از اروپا و علی
 ۱4کشور پذیرفته شده و تبادل ارزی را در  70در حال حاضر در و  ی  نوبی در حال گبترش استامریکا

 .کندواحد پول اصلی پشتیبانی می

 نیمه ببته

 (Venmoونمو س

 عنوانبهپال پی ونمو هم مانند سرویس انتقال پول به  هان معرفی شد. عنوانبه پالتوسط پی ۲0۱6در سال 
دست بگیرید، با این ههایتان را بتوانید کنترل پولشود و شما با استفاده از آن میکیف پول الکترونیک شناخته می

به این شکل که  .ای استمرحلهزیرا عملیات انتقال پول دو ،تر استها پایینونمو سرعت تراکنش تفاوت که در
کنید و سپس اطالعات تراکنش را به فرد دیگر داده و آن شخص واریز می ونمو شما ابتدا پول را به حباب مجازی

ونمو این  هایکند. یکی دیگر از مزیتیافته را برداشت میونمو، پول انتقال کاربری خود در گیری از حباببا بهره
پول ونمو، عملیات تراکنش را لغو کنید و  است که شما قادر خواهید بود تا زمان برداشت پول از حباب مجازی

 را به حباب خودتان بازگردانید.
مدیریت مالی در  هان شده  ترین اپلیکیشن حوزلتبدیل به محبوباین کیف پول  ،خدمات رایگان ارائٔه با
ترین ال دهد و تبدیل به موفقمیلیارد دالر پول انتق ۱7٫6بیش از  است هتوانبت ۲0۱6در سال  است.
 پال شود.پی مجموعٔهزیر

ها آن از ،اگر بخواهند از طریق کارت بانوی و یا یک حباب بانوی پول انتقال دهند یف پولاین ک کاربران
مرتبه در روز از  ۳رایگان تا  و افراد قادر خواهند بود به شکل کامالً شودبیونی دریافت نمییهیچ کم
های ببته به کمپانیباری واهای اعتاما اگر بخواهند از طریق کارت ،پول انتقال دهند اپلیکیشن ونمو طریق
نظر  ازبیون بپردازند که یدرصد کم ۳تا  ۱باید  ،پول انتقال دهندو ویزاکارت  مبترکارت دهنده مانندارائه

 .استمیزان ببیار مناسب 
 .شوددالر در هفته محدود می ۲۹۹۹اپلیکیشن ونمو به  انتقاالت درونقل

 نیمه ببته

ام تیپی
 (PayTMس

کیف  ۲0۱0است که در سال  سرویس کیف پول در کشور هندوستان دهندلترین ارائهبزرگ یکی ازام تیپی
 اولین شرکت هندی توانبته است مجوزهای الزم  هت انجام عنوانبهام تیپی پول خود را ایجاد کرده است.

و با  داشتهمیلیون کاربر  ۲۵0بیش از این کیف پول  ،۲0۱7سال در د. های بانوی دریافت کندادن پرداخت
در  .میلیون کاربر در هندوستان برسد ۵00به بیش از  ۲0۲0سال  دراست  شدهبینی بابا پیشگذاری علیسرمایه
 .ترین شبکه کیف پول دنیا را در آسیای شرقی ایجاد کرده استبزرگام تیپی پی واتصال علی، واقع
توانند میام تیپی اکنون کاربرانپی همیاین کیف پول با عل یکپارچگیبابا و گذاری علیا ورود و سرمایهب

پی در کشور چین نیز پول انتقال دهند. همچنین کاربران های علیبا استفاده از این اپلیکیشن به پذیرنده
توانند با استفاده از این اپلیکیشن به کاربران و پذیرندگان هندی پی نیز در کشور هندوستان میاپلیکیشن علی

 .و خریدهای خود را انجام دهندپول پرداخت کنند 

 نیمه ببته

                                                                                                                                                                                                       
1 Isis 
2 Alibaba 
3 Ant Financial 
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به دوستان و آشنایان و  هایی از مله ردوبدل کردن پیامعالوه بر ویژگیبرای  ذب کاربران خود ام تیپی
های درون توانند از دیگر برنامهامکان درخواست و ارسال پول از طریق این سرویس، حاال کاربران می

 بازی و ،کننده، اخبار، مبابقات کریکته تلویزیونی و ویدیوهای سرگرمهای زندبرنامه اپلیکیشنی مانند مشاهدل
 .مند شوندصورت رایگان بهرهبه کردن

کارت فلیپ
 (FlipKartس

. این شرکت در هندوستان استهای فروش کاال و سایتوکارهای نوپا ترین کببیکی از موفق کارتشرکت فلیپ
که  شد به والمارت فروختهاین شرکت  ۲0۱8سال  و در ایجاد کرد ۲007در سال ببتر تجارت الکترونیک خود را 

 حاصل صاحبان آن شده است.میلیارد دالر درآمد  ۱6 از این طریق حدود
منظور تبهیل خرید کاال و به ۲0۱6کیف پول خود را در سال  این شرکت ،فنّاوریها و رشد با تو ه به نوآوری

نوع کیف پول ببته است که امکان خرید کاال و خدمات  ه کرده است. این کیف پول ازبه مشتریان خود ارائ خدمات
 کنند، و ود دارد.های مشابهی که این نوع از کیف پول را صادر میاز همین شرکت و یا شرکت

 ببته

 های الکترونیکمنبع: تارنمای کیف پول
 

 الکترونیک کشورهای اسالمی در استفاده از کیف پول تجربٔه ۲.8.۱
  دیدفنّاوری  عنوانبه کیف پول الکترونیکشده است و  منجر بیاری از معامالت سنتیبه تبریع ب الکترونیکی هایپرداخت توسعٔه

 بلکه  دید ایجاد نوردههای فنّاوریگونه ممنوعیتی در استفاده از هیچ راستا، اسالم یندر ا کند. تررا آسان یهر نوع پرداختتوانبته است 
در  هان، کشورهای اسالمی نیز  های الکترونیککیف پول رو، با توسعٔهایناز .کندمی تصدیق نیز بشر منافع سود به را عقل از استفاده

 .هبتندهای مو ود نبال استفاده از فرصتدبه منطبق با شریعت ایجاد این ابزار پرداخت های خرد با ترویج ومنظور تبهیل پرداختبه
ره با به سایر کشورها هموالکترونیک در کشورهای اسالمی نببتکیف پول ا و توسعٔهفنّاوری دهد که ورود ان میها نشبررسی

کیف پول فنّاوری پذیری روی است. شاید یکی از دالیل آن نگرانی کاربران اسالمی از میزان انطباقتری در حال پیشسرعت پایین
 عملیات با تو ه به اینوه یاسالم یهابانجهای الکترونیک بانوی در ور کیف پولصد ،در واقعالکترونیک با اصول شریعت است. 

صحیح  ،دادیرقرا ازلحاظ باید ،گیردانجام می رهیو غ ،ه ار، ارابحه، متکارمضاربه، مشهمچون  یشرعو عقود اصول  بر مبنایها آن
از ها آن .پردازندمیدرآمد کبب به  متعدد قاز طر کیرونالکت هایپول فیصادرکنندگان کو بر مبنای شریعت باشد. از سوی دیگر، 

کاربران  کهییعالوه، از آنجاهبکنند. یم دریافت ییهاونیبیکم کیالکترون هایپول فیکتراکنش  واسطٔهبه وکارهافروشندگان و کبب
 و ه نیاز ا زیادرکنندگان نصلذا دارند، یخود نگه م کیف پول الکترونیکرا در  پول مشخص یمقدار کیپول الکترون فیک

در  ،دشوو کبب سود میمنجر به خلق پول  گونه از موارد کهلذا بررسی این. کنندیم افتیشده توسط کاربران سود درگذاریسپرده
 .بیشتری صورت گیرد نظارتبا حباسیت و  منطبق با شریعت باید الکترونیک هایکیف پولبرای ایجاد کشورهای اسالمی و 

های فعالیت و قمار، غرر، ربا،ی همچون گونه عناصربا هیچ کهیمادام امروزی، معامالت و مدرنهای فنّاوری شرع، صولمطابق ا
رو، برخی از کشورهای اسالمی نیز با اصل ممنوعیت ربا در این ابزار پرداخت ازایناست.  ناعادالنه همراه نباشد، حالل و غیرقانونی

 کیپول الکترون فیک رشیپذکه  دهدها نشان میاند. بررسیدههای خرد اقدام کری تبهیل پرداختبرابه توسعه کیف پول الکترونیک 
 «یاسالم کیپول الکترون فیک» مبنی برهایی نامهنییآ ای قرار دارد و دستورالعملخود  ییابتدا احلدر مر هنوزکشورهای اسالمی  در
 ازلحاظهای مو ود اما با تو ه به نگرانی؛ تدوین نشده استطور عمومی بهی شرع ازلحاظمربوط به آن  هاینظارت بر تراکنشو 

از کشورهای اسالمی همواره این مبئله هر یک  ربطیذقامات پذیری سازوکار کیف پول الکترونیک با اصول شریعت، ممیزان انطباق
 پذیرش این الزم  هتدلگرمی به کاربران مبلمان انند بتو های الکترونیک بدون ربادر نظر دارند تا با ایجاد کیف پول ایدغدغه را

 .(INCEIF ،۲0۱۹و  ISRAس را با اعتماد کامل بدهند پرداختفنّاوری 
اما بررسی  ،طور  امع در دسترس نیبتاستفاده از کیف پول الکترونیک بهمیزان  ازلحاظوضعیت آماری کل کشورهای اسالمی 

کیف پول الکترونیک با سهم ، ۲0۱8سال در دهد که شکل از کشورهای اسالمی است، نشان میخاورمیانه و شمال آفریقا که مت منطقٔه
کارت اعتباری و کارت برداشت  ،حالبه خود اختصاص داده است، بااین های الکترونیکدرصدی بیشترین سهم را در پرداخت ۲۱

 .(۲0۱8ارش پرداخت  هانی، گزد ساننیز سهمی ببیار نزدیک به کیف پول الکترونیک در این سال داشته
درصد از  ۲4تنها ، ها از کیف پول الکترونیکاستقبال کم شرکتدلیل به ۲0۲۲دهد تا سال شده نشان میبینی انجامپیش
 انوی و فاکتوربنتقال بینفروشگاهی از کیف پول انجام گیرد. سهم ا های پایانٔهدرصد از تراکنش 8های الکترونیکی و تراکنش
 .(7-۱و  6-۱شکل ت سک نیز افزایش خواهد یافالکترونی
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 سدرصد( خاورمیانه و شمال آفریقاهای پرداخت الکترونیکی در روش .6-۱شکل 

 
ما هنوز هم پرداخت نقدی بخش درصد افزایش خواهد یافت، ا 44سهم کارت برداشت به  ،فروش پایانٔه با هایدر پرداخت

های پرداخت آمارها حاکی از آن است که الگوی مها رت سیبتم درمجموعواهد داد. درصدی را به خود اختصاص خ ۳0تو ه  ِقابل
 کشورهای اسالمیالخصوص به علیفنّاوری های  هان خواهد بود و ورود در خاورمیانه و شمال آفریقا ببیار متفاوت از سایر بخش

 .با سرعتی ببیار کند پیش خواهد رفت
 

 
 

 سدرصد( خاورمیانه و شمال آفریقاهای فروش در یانهپا با های پرداختروش .7-۱  شکل
 

سالمی ببیار محدود های الکترونیک اکیف پول شده در حوزلدهد، مطالعات و تحقیقات انجاممیکشورهای اسالمی نشان  بررسی
هاست. البته الزم به ذکر آن داد و بحث فقهیرو تنها محدود به معرفی نام کیف پول ایجادشده بدون اشاره به نوع قرا و اندک است

گرفته شده است و همواره  در نظرطور خاص ها بهرباست در تمام این کیف پولمعیار اصلی که همان ممنوعیت  مشخصه واست، 
 گذاران در هر کشور مطرح شده است.های مهم مبئولین و قانونیکی از دغدغه عنوانبهبررسی مالحظات شرعی آن 
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 مالزی 
اسالمی توانبته است پیشگام در بانوداری  عنوانبهکیف پول الکترونیک در کشورهای اسالمی، مالزی  عٔهرغم کندی توسعلی

، و حمایت از هادولت مالزی از نظر ببترسازی شرایط، زیرساخت این ابزار پرداخت انجام دهد. تو هی در توسعٔه ِاقدامات قابل
های راهبردی کارگیری فعالیتولت مالزی از تجارت الکترونیک بهراهبردی دهای مهمی برداشته است. هدف مگا تجارت الکترونیک
تصویب و ا رای قانون تجارت ای است که برای رسیدن به این منظور نیز های رقابتی در صنعت ارتباطات و چندرسانهو تقویت مزیت
 است. رسانیدهانجام را به  ۲0۱۳قانون خدمات مالی و خدمات مالی اسالمی سال و انتشار  ۲006الکترونیک سال 

 د:به دو دستورالعمل زیر اشاره کرتوان  کیف پول الکترونیک نیز میتوسعٔه در زمینٔه
  منظور اطمینان از امنیت و حفظ ثبات در سیبتم بهتوسط بانج مرکزی مالزی انتشار دستورالعمل مربوط به پول الکترونیکی

 ؛ و۲0۱۹در سال  مالی کشور
 ۲0۱۹سال  در ل الکترونیک  هت انطباق با شریعتمل بانج مرکزی مالزی برای صادرکنندگان کیف پوانتشار دستورالع. 

را برای رعایت موارد زیر  ،های الکترونیک با شریعتمنظور انطباق سازوکار کیف پولبهدر این دستورالعمل، بانج مرکزی مالزی 
 است: دهکر الزامیصادرکنندگان کیف پول الکترونیک 

 ؛ف( به میزان مبلغ سارزش( دریافتیشده در کیی ارزش پول الکترونیکی منتشرشده سذخیرهبرابر 
  ؛از مانده کیف پول الکترونیکبه کاربران عدم تخصیص وام 
 شده  هت افزایش ارزش پول الکترونیک ذخیره و هرگونه مبلغ اضافی در قالب ربا به کاربرانپرداخت سود سمنفعت(  عدم

 ؛ ودر کیف پول
 سخالف شریعت( های غیرقانونیفعالیتدادن پول الکترونیکی برای انجام وعیت انتشار ممن. 

سیبتم  ت مالی در کشور و همچنین ترویجحفظ ثبا شاملربا برای بانج مرکزی ضمن  لوگیری از این دستورالعمل اهداف مهم 
 .(۲0۱۹زولفوی و دیگران، س استمورد اعتماد مردم  وسالم 

های مختلف پرداخت الکترونیکی در مالزی، سهم کیف پول الکترونیک که در میان روشدهد یز نشان میآماری ن یهابررسی
پی  یس بانوی همواره بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده استو استفاده از کارت و انتقال بین درصد بوده 7تنها حدود 
 .(۲0۱۹مورگان، 

 

 
 سدرصد( مالزیالکترونیکی در پرداخت  مختلف هایروش سهم .8-۱ شکل 

 
درصدی را تجربه  ۳۳ه است رشد بتنتوا ۲0۱8آغاز شده است و در سال  ۲0۱6 کیف پول الکترونیک در مالزی از سال توسعٔه

ت بودن معامالبه شرعی مندعالقهها برای کاربران اسالمی و های اسالمی در برخی از کیف پولقرارداداستفاده از  ،د. در حال حاضرکن
در کشور مالزی  و پرکاربرد های رایجبانج از نمونهو مای ،۳پِی، گرب۲، فِیو۱بوست یهاپول یفککه  گرفته است رقرا موردتو ه

 .(۲0۱۹زولفوی و دیگران، س های آن پرداخته شده استبه بررسی ویژگی ۵-۲   دول و دررود شمار میبه
 عمان 

 .یمهبت ۲0۱۹کشور عمان در سال های اسالمی الکترونیک اسالمی توسط بانج لشاهد ایجاد چندین کیف پو ،عالوه بر مالزی
                                                                                                                                                                                                       
1 BOOST 
2 FAVE 
3 Grab Pay 

۱۱

۷

۷

۲۹

۴۶

سایر

نقد

کیف پول الکترونیک

کارت بانکی

انتقال بین بانکی
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ده است. های موبایلی در کشور کری پرداختاندازاقدام به راه ۱فارسیجخل حوزل اولین کشور در منطقٔه عنوانبهبانج مرکزی عمان 
 بخش الکترونیک ببتری برای توسعٔه عنوانبه ۲008ر سال دولت عمان قانون و مقررات مبادالت الکترونیک را د ،گذاریقانون ازلحاظ

 ده است.خود تصویب کر
و  ۲شمول مالی بانج مرکزی عمان دستورالعمل ،ها نیزدر راستای توسعه و ترویج ابزارهای پرداخت الکترونیک و کیف پول

است و صنعت در کشور عمان ببیار نوپ ینبه تصویب و ا را درآورده است. ا ۲0۱8پرداخت دیجیتال دولت الکترونیکی را در سال 
اما ؛ توسط بانج مرکزی عمان منتشر نشده است برای صادرکنندگان کیف پول الکترونیک  هت انطباق با شریعتی دستورالعملهنوز 

 .(۲0۱8الکشمی، س اندهمچنان ممنوعیت ربا در کیف پول الکترونیک را معیار اصلی اقدامات خود قرار داده
 5و نزوا 4، میثاق۳های العزاند که شامل کیف پولدههای الکترونیک اسالمی اقدام کرلبانج اسالمی به ایجاد کیف پودر عمان سه 

های به بررسی ویژگی ۵-۲ دول در رود. شمار میبهها آن های مشترک میاناز ویژگیکارمزد  نوردن دریافت ممنوعیت ربا و که است
 است. ها پرداخته شدههر یک از کیف پول

 اسالمیدر کشورهای های الکترونیک کیف پول نمونه هایویژگیمعرفی  ۳.8.۱
 پردازیم.های اسالمی مو ود در کشورهای مختلف میدر این بخش به معرفی برخی از کیف پول

 اسالمی در کشورهای های الکترونیکهای نمونه کیف پولکارکردها و ویژگی. ۳-۱  دول 
 پولنوع کیف  هاویژگی نام کیف پول

 بوست
Boost)) 

سککال  ازروش پرداخت بر مبنای موبایل  عنوانبهاین کیف پول الکترونیک در مالزی شککروع فعالیت 
درصککدی  ۵6های الکترونیک مو ود در مالزی از سککهم پول که در میان سککایر کیف اسککت ۲0۱7

 ند از:اهای این کیف پول عبارتترین ویژگی. مهماستبرخوردار 
 ؛شودغیربانوی ارائه و مدیریت می ول الکترونیک توسط نهادهایکیف پ -
 ؛شودنگهداری میپول واریزی در یک حباب سپرده  -
بدون امکان برداشککت به خرید کاال و خدمات س خودپول  کیفتوانند با شککارژ میربران کا -

 ؛پول( بپردازند
 ؛قرارداد پایه عنوانبهاستفاده از عقد ودیعه  -
هایی با در ه شکککده در داراییهای انباشکککتگذاری سکککپردهسکککرمایه صکککادرکننده مجاز به -

 ؛است ساوراق بانج مرکزی و یا دولت( نقدشوندگی باال و تقریبا  با ریبک صفر
 ؛عدم امکان تخصیص وام و پرداخت سود به مشتری -
 ک و/ربا شبهٔهو تخفیف بدون موا هه با  ،امکان پرداخت سود، پاداش -
 گونهیچهگیرنده کند که در آن ودیعهبق مفهوم ودیعه سنتی عمل میاین کیف پول دقیقا  مطا -

 وه مرتوب تعدی یا تفریط شده باشد.قبال  بران خبارت ندارد مگر این مبئولیتی در

 نیمه ببته

 بانجمای
(MAYBANK) 

MAE 

ارائه شککده  ۲0۱۹بانج مالزی در سککال طور مبککتقیم توسککط مایاسککت که به کیف پول الکترونیک
 های کاربردی موبایل است.و بخشی از سرویس برنامهاست 

جامکاربران می مات و ان خد کاال و  ید  به خر با شکککککارژ کیف پول خود  ند  یٔه دادن توان  کل
 بپردازند. دستگاه خودپردازهای مالی و دریافت پول از بانج و یا تراکنش

ودیعه  رعی آنقرارداد شکک رو،کند. ازاینپول مانند سککپرده عمل می این کیف پول با ذخیره کردن
 .قرارداد پایه( عنوانبهاستفاده از عقد ودیعه س خواهد بود
گونه آید و بانج حق هیچبانج در نمیشده از مانده کیف پول به ملکیت مایهای انباشتسپرده

 را ندارد.ها آن تصرفی در پول و استفاده از

 باز

                                                                                                                                                                                                       
1 Persian Gulf Cooperation Council (PGCC)  
2 Digital Financial Inclusion 
3 Alizz Wallet 
4 Meethag Islamic ewallet 
5 Nizwa eWallet 



 و بانویپژوهشکده پولی 
 

۲۱ 
 

اسکککت بدون آنوه این مبلغ شکککده  برای کیف پول سکککقف مشکککخص و محدودی در نظر گرفته
 تضمین شده باشد.

 .برای  ذب مشتری استراتژی بازاریابی عنوانبهسرویس تخفیف  ارائٔهقابلیت 

 فیو
 (Faveس

درصدی به ارائه خدمات و تبهیل انتقال پول  ۲۲اندازی و با سهم راه ۲0۱7در مالزی از سال  فیو
شود که در آن محبوب می برای معامالت آنالین ختپردا دروازل این کیف پول در واقعپردازد. می

 .انجام دهدخرید را  عملیات تبویٔهشود تا پول مبتقیما  از حباب بانوی شما گرفته می
در این کیف پول، پول در کارت اعتباری و حبککککاب بانوی کاربر باقی مانده و بدون نیاز به 

ل از حباب بانوی کاربران سمشتری( به کیف پول، فقط باعث تبهیل انتقال پو رویذخیره پول بر 
 شود.فروشندگان می

 .استراتژی بازاریابی برای  ذب مشتری عنوانبهتخفیف سبرگشت بخشی از پول(  هایکوپن ارائٔه
 در کیف پول (و وکالت ، عاله های ا اره،سمنطبق با قرارداد Service یا Ujrahقرارداد استفاده از 

 .در قالب هبه ربا شبهٔهتخفیف بدون موا هه با  و ،امکان پرداخت سود، پاداش

دروازه پرداخت 
سکیف پول 
 دیجیتال(

 العز
 (Alizz Walletس

 در عمان ایجاد شده است. ۲0۱8این کیف پول توسط بانج اسالمی العز در سال 
توانند از طریق نام کاربری بدون نیاز به وارد کردن شکککماره مشکککتریان از طریق این کیف پول می

وع ننظر از در عمان، صکککرف ی مو ودهااب، و وه را از کیف پول خود به سکککایر کیف پولحبککک
 .انتقال دهند هاآن مورداستفادهبانج 

 .بدون کارمزد(س پذیر استانامکان انتقال و وه توسط این کیف پول بدون پرداخت هزینه امک
بانی زبان با پشککککتی ندروید و  اواسآیای ههای انگلیبککککی و عربی، در پلتفرماین کیف پول  ا

 است. یدسترسقابل
های اصلی آن است از ویژگی اما ممنوعیت ربا؛ طور مشخص اعالم نشده استبه قراردادنوع 

 .شودداد ا اره یا  عاله تنظیم میره و قرار و بیشتر بر مبنای ا
پول در حبککاب خود، انتقال توانند با اسککتفاده از این کیف پول به پرداخت صککورتکاربران می

 ها بپردازند.و سایر تراکنش ،داخل و خارج از کشور، پرداخت هزینه کارت اعتباری
هککای آتی برای کککاربران هککای پرداخککتهککای  ککدیککد و یککادآوریشدارای قککابلیککت اعالن تراکن

 .سمشتریان(

 باز

 نزوا
 (Nizwaس

، ۲0۱7در سککال پول  کیفاین  اولین بانج اسککالمی در عمان یا ایجاد عنوانبهبانج اسککالمی نزوا 
 مشتریان شده است. وباعث نزدیکی بانوداری سازگار با شریعت 

بانوی غیر بانوی و مشتریانبرای مالی اسالمی مو ود، عملیات  دید  برنامٔه و با تو ه به نوآوری
 .گیردمی صورت و وه فوریانتقال ، و تنها با استفاده از شماره تلفن همراه شده استپذیر امکان

های اصلی آن است اما ممنوعیت ربا از ویژگی؛ طور مشخص اعالم نشده استبه قراردادنوع 
امنیت برتر پرداخت، رمزگذاری  ،شککککودو بیشککککتر بر مبنای ا ره و قرارداد ا اره یا  عاله تنظیم می

 دهدمی را ارائه کاراییو  ،، راحتیپیشرفته
 شود:های زیر خالصه میخدمات این سیبتم در فعالیت

 ؛هاکیف پولبین و وه انتقال رایگان  -
 ؛نزواهای خودپرداز بانج برداشت پول نقد بدون کارت از دستگاه -
 ؛تلفن همراهشارژ  و امکان و قبوض حبابصورتپرداخت  -
دیگر سغیرمشکککتری  مشکککتریان بانج نزوا و همچنین کاربران ی برای کلیٔهدسکککترسکککقابلیت  -

 ؛ وبانج(
 .باال کاراییو  ،اری پیشرفته، راحتی، رمزگذدر پرداخت افزایش امنیت -

 باز

کیف پول اسالمی 
 میثاق

 (Meethaqس

 در کشور عمان ایجاد شده است. ۲0۱8میثاق توسط بانج اسالمی میثاق در سال کیف پول 
 دسترسی است ا ازل میثاقاسالمی  در بانجه دارای حباب کبی کبه هر این نوع کیف پول 
 .کندیمرا فراهم از طریق تلفن همراه 

جامکاربران می مات و ان خد کاال و  ید  به خر با شکککککارژ کیف پول خود  ند  یٔه دادن توان  کل
 .بپردازند دستگاه خودپردازهای مالی و دریافت پول از بانج و یا تراکنش

 پذیر است.های بانوی به این کیف پول امکانها و کارتحباب امکان اضافه کردن کلیٔه

 باز
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 میثاق به حباب بانوی و ود دارد. پولامکان بازگشت پول از کیف 
ودیعه  رو، قرارداد شککرعی آنکند. ازاینپول مانند سککپرده عمل می این کیف پول با ذخیره کردن

 .قرارداد پایه( عنوانبهاستفاده از عقد ودیعه س خواهد بود
 ارد.و ود د( در بانج میثاق فاقد حبابس های دیگرو کیف پولامکان انتقال و ه به کاربران 

 .حباب و قبوضپرداخت صورت
 اخت در کیف پول میثاق و ود دارد.شده و مدیریت پردهای انجامتراکنش امکان مشاهدل

 رایگان است. و انتقال و وه کامالً خدمات کلیٔه
 ISRA ،۲0۱8و  های الکترونیکتارنمای کیف پول ؛۲0۱۹زولفوی، منبع: 

 

 ایرانوضعیت کیف پول الکترونیک در  ۹.۱
های فنی و قانونی اندازی زیرساخترود که در دنیای امروزه کاربردهای فراوانی دارد، راهمیشمار بههایی پرداخت خرد یکی از انواع پرداخت

عمل ی بههای ببیاری  لوگیروکارهای  دید مهیا و از هزینهاندازی کببتواند ببترهای الزم را برای راهمی کیف پول الکترونیکاستفاده از 
دهی در سامانو اقدامات بانج مرکزی  ۱۳8۲تبصره مصوب  7و  مادل 8۱، تصویب قانون تجارت الکترونیک مشتمل بر روازاین .آورد

روند  ۹-۱شکل رود. شمار میگذاری در این حوزه بههای قانونی و مقررات مله فعالیتاز های خرد و کیف پول الکترونیکپرداخت
 دهد.های خرد و کیف پول الکترونیک را نشان میدهی پرداختمنظور ساماناقدامات بانج مرکزی بهگذاری و تمقررا

   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 کیف پول الکترونیک توسط بانج مرکزی ایران حوزل گذاری درمراتب مقرراتسلبله .۹-۱ شکل 
 

با ا رایی رفت انتظار میو د بانج مرکزی آغاز ش توسط ۱۳8۳و  ۱۳8۲های از سال (کیف پول الکترونیکو تعریف کیپا س طراحی
در سال  کاسته شود. و مبکوک به میزان ببیار باالیی شدن آن، این روش  ایگزین و ه نقد در تعامالت شده و از استهالک اسکناس

 یینتبسند ابالغی با همین نام صورت کلی در کیف پول الکترونیک سکیپا( را به ، بانج مرکزی الگوی کارکردی صدور و راهبری۱۳87
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برخی از موارد مو ود در این الگو به د. چهارچوب آن مجاز اعالم کرها را در هرگونه طرح کیف پول الکترونیک در بانج و پیشبرد
 است: ذیلشرح 
یران چک نظیر اسکناس و مبکوک و ا انتقالقابلنام و خواص حقوقی کیف پول الکترونیک با سایر ابزارهای پرداخت بی -

 بانج مرکزی مشابهت دارد.
های برخط خطی، نیازی به ببترهای مخابراتی و تأییدیهپردازش برونفنّاوری گیری آن از تبادالت مبتنی بر کیپا با تو ه به بهره -

 .ثانیه است ۱زیر  نداشته و زمان انجام تراکنش در آن عمدتا 
ر پردازش و نیز لزوم سرعت و سهولت د ،فیزیکی آن نام بودن رسانٔهیهای کیپا با تو ه به ارقام کوچک مبادالت، بشتراکن -

 رود.میشمار بهسرقت فیزیکی کیپا در حکم سرقت پول  ،بنابراین؛ پیگردپذیر نیبت
 شود.شدن ارزش آن،  بم رسانه باطل نمی شود و با صفرکیپا ابزار قابل شارژ تلقی می -
پذیر است. حجم توسط بانج مرکزی امکان منحصرا کیپا  در قالب نقدصدور ت و ارزش نقد در ذات خود اس کیپا دربردارندل -

 بانج مرکزی ثبت شده است. صورت تعهد در ترازنامٔهلکترونیک صادرشده در شکل کیپا بهنقد ا
 است.چک بانج مرکزی سبات با تبادالت کیپا همانند اسکناس و مبکوک و نیز ایرانها و مؤ رفتار حبابداری بانجنحول -
 .بانج مرکزی( ۱468بخشنامه شماره الگوی صدور و راهبری کیپا، س ارتباط غیرتماسی استفاده خواهد کرد کیپا از فنّاوری -

 رویکرد یکپارچه در شبکٔهنوردن بود که اتخاذ نرغم تدوین دستورالعمل فوق، ترویج خدمات کیف پول الکترونیک با موفقیت همراه علی
های مناسب ببتر و زیرساخت شده در این حوزه، نبودسازیههای پیاداین، پراکندگی طرحبررود. عالوهشمار میبه های اصلیبانوی از چالش

 برشمرد. موفق نبودنتوان از عوامل های بدهی در میان مردم را میو گبتردگی استفاده از کارت ،های ریزی پذیرش پرداختهادر مکان
های قبلی بندی فعالیتکردن و  مع پرداخت با هدف متمرکز کارشناسان بانوی و فعاالن حوزل کارگروهی متشکل از ،۱۳۹0از سال 
نظر کارشناسان روی خرو ی بانج مرکزی برای اظهارد و ش منجر ۲نویس مقررات عمومی سپاس و کیپا پیشبه تدوین خرو ی آن  تشکیل و

 40کمتر از  دهد تا مبادالت با مبالغ خرد معموالً وکارها امکان میردم و کببکیف پول الکترونیک به م ،قرار گرفت. مطابق آن دستورالعمل
مشتری با  لحاظ اتصال به زیرساخت بانوی انجام دهند. در این حالت،خطی بهار پردازش الکترونیک برونهزار تومان را با استفاده از سازوک

ارتی کند، بانج نیز بر اساس مجوز دریافتی از بانج مرکزی با استفاده از ک کیف پول الکترونیکتواند درخواست صدور مرا عه به بانج می
 .(۱۳87الگوی صدور و راهبری کیپا، س کندو دشارژ اقدام به صدور کیف پول می ،کلیدهای صدور، شارژ

ها، بانج مرکزی نبر آ تمشخص برای فعالیت و نظارچهارچوب پرداخت و تعیین  وکارهای در حوزلکبب با تو ه به اهمیت توسعٔه
الزامات و »تحت عنوان  ،های خردهای الزم در خصوص پرداختدن زیرساختکربرای مهیا را وزیران تئهی نامٔهتصویب ،۱۳۹7سال  در

 .درکابالغ ( هاهای پرداخت و بانجفعاالن نظامس تصویب و به بازیگران این عرصه «ان در نظام پرداخت کشوربانپرداختهای ا رایی فرایند
« بانپرداخت»و « یارپرداخت»های پرداخت را در دو گروه وکارهای نو در نظامنوین بانج مرکزی، کببهای فنّاوری با همین رویکرد، حوزل

اساس  سند تدوینی و برچهارچوب شخص حقوقی است که در »یار به معنای در تعریف بانج مرکزی پرداخت. بندی کرده استتقبیم
یار کند. پرداخته با شرکت شاپرک فعالیت میشدمنعقد نامٔهخدمات پرداخت و تفاهم دهندلهای ارائهه با شرکتدشقرارداد منعقد

شاپرک ارسال  های همراه را دریافت کرده و به شبکٔهای مبتنی بر زیرساختبرنامههای درون مله پرداختی بدون حضور کارت ازهاپرداخت
 ه با بانج از طریق ارائٔهشداساس قرارداد منعقد این مبتند و برچهارچوب شخص حقوقی است که در »بان همچنین پرداخت «.کندمی

 «.کندارزش الکترونیکی فعالیت می خدمات مبتنی بر ذخیرل
قررات و م ،های پرداخت و تبویه، اعتبار کیف پولفرایندبند تهیه شده و الزامات، اختیارات،  ۱4بان که در نگاهی به مبتند پرداخت

ها در بانج عامل طرف قرارداد فرایندای از این دهد که بخش عمدهکند، نشان میبانان ترسیم میانضباطی و مدیریت ریبک را برای پرداخت
ارزش الکترونیکی به روی کیف پول ذخیره و در  خدمات مبتنی بر ذخیرل» طود و در عمل این نهادهای  دید فقشبان انجام میبا پرداخت

ها در اختیار بانج فرایند کنند و بقیٔهه میئارا« شودکیف پول تبادل می کیف پول و پذیرندل بان میان دارندلشبکه پرداختی درونهاکنشترا
مدیران بانج مرکزی  هرچند ،حالاینبا .(۱۳۹7بانان در نظام پرداخت کشور، های ا رایی فعالیت پرداختفرایندو  ،الزامات، ضوابطس است
هنوز این قوانین نهایی نشده است و تا زمانی که  اند،تأکید کرده کیف پول الکترونیکسازی و تدوین قوانین مربوط به ا به لزوم پیادهباره

 ۱.توان امیدوار بود که این سرویس در اختیار مردم قرار گیردتدوین نشود، نمی کیف پول الکترونیکقوانین مشخصی برای راهبری 

                                                                                                                                                                                                       
نه آماری و ود نداشت. در این زمی ازلحاظهای الکترونیک ها در ایران، امکان بررسی وضع کیف پولبا تو ه به نبود دسترسی به آمار رسمی از فعالیت کیف پول ۱

ست اطالعات آماری از مله تعداد کاربران فعال، حجم و تعداد تراکنشهای متعددی انجام گرفت و علیپیگیری شارژ رغم درخوا سهم بازار، میزان  های مالی، 
 های مو ود، اما هنوز اطالعاتی ارسال نشده است.ماهانه، و غیره از برخی از کیف پول



 و بانویژوهشکده پولی پ
 

۲4 
 

در نهایت  .استهنمودپول الکترونیکی  کردن دستورالعمل کیفقدام به نهاییا چندین بار بانج مرکزی بان،بتند پرداختاز زمان انتشار م
ضوابط صدور  ۱۳۹۹سال شهریورماه در  بانج مرکزیبا تو ه به توسعه فضای کبب وکار و شناسایی نیازهای  دید در حوزه پرداخت، 

را به شبکه « وابط فعالیت مؤسبات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشورض»کیف الکترونیک پول را تحت عنوان 
نهادهای  دید که در الزامات فعالیت مؤسبات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در در این دستورالعمل،  .ابالغ کرد بانوی کشور

های ببیار خرد سپرداخت ریز( و شوند، به منظور تبهیل پرداختک پول نامیده میالکترونی راهبران کیفتحت عنوان  ورنظام پرداخت کش
اشخاص حقوقی هبتند که طبق قراردادی با موسبه اعتباری و با موافقت  پول الکترونیکراهبران کیف در واقع،  .اندبرون خط ظهور کرده

و به اختصار راهبر  ی کیف الکترونیک پول فعالیت خواهند کردبانج مرکزی با موسبه اعتباری در حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگ
 شوند.نامیده می

مبتنی بر حباب را صادر کنند و برخی از خدمات پرداخت را از طریق « کیف الکترونیک پول» توانندبر این اساس مؤسبات اعتباری می
« الف»به استناد بند  .خط در شبکه پرداخت کشور، میبر سازندرونهای بو انجام تراکنش« کیف الکترونیک پول»انعقاد قرارداد با راهبران 

قانون پولی و بانوی کشور  ۱0ماده « ب»هیأت وزیران و بند  ۱۳۹7آبان ماه  ۱۵مورخ  ۵4۲۵۱.ت ۱078۳7تصویب نامه شماره « یک»ماده 
رد سپرداخت ریز(، خدمات مربوط به کیف پول با و به منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی و پشتیبانی از خریدهای با مبالغ ببیار خ

تعاریف و شرایط مندرج در الزامات حاضر به رسمیت شناخته شده و صالحیت متقاضی راهبری کیف الکترونیکی پول بر مبنای آن مورد 
 .ارزیابی قرار خواهد گرفت

و  ، الزاماتهای مجازصدور کیف و انواع تراکنششرایط عمومی راهبری، تهیه شده و  فصل ۵راهبران کیف الکترونیک پول در مبتند 
 تحت مفاهیم  دید کیف ها شده انواع کیف پول. در دستورالعمل  دید ارائهکندترسیم میراهبران را برای  پذیریتعهدات راهبر و تعامل

های ل مواردی است که از طریق کیفدامنه کاربرد این سند شامشده است و  بازتعریفغیرفراگیر سحلقه ببته( و کیف فراگیر سباز( پول 
کیف »لذا کند. های درون و برون شبکه را مطابق با تعاریف مندرج در آن، پذیرش و پردازش میالکترونیک پول فراگیر برخط، تراکنش

صرفا  ارایه خدمات « کیف الکترونیک پول»موضوع فعالیت راهبر  و ، در دامنه این ضوابط قرار نداردمبتنی بر حلقه ببته  «الکترونیک پول
 و سایر موارد مرتبط با آن است. « کیف الکترونیک پول»پرداخت از طریق 

های ملی پرداخت یا از طریق به کیف از طریق سامانههای افزایش مو ودی، کاهش مو ودی، کیفتراکنش در دستوالعمل مو ود،
های افزایش مو ودی و کاهش مو ودی مربوط از سویی موسبه اعتباری عامل موظف شده ریز تراکنش .شودهای بانوی انجام میسامانه

به کیف شخص را نزد خود نگهداری کرده و روزانه به نهاد ناظر ارائه کند. نهاد ناظر در این ضابطه شاپرک در نظر گرفته شده است. شاپرک 
و نحوه مدیریت حباب واسط توسط موسبه اعتباری  انو نظارت بر عملکرد راهبربرای نظارت مبئولیت ایجاد سامانه  امع پایش کیف 

ای است که به منظور ثبت و نگهداری اطالعات دارندگان کیف، دریافت عامل را برعهده خواهد داشت. سامانه  امع پایش کیف سامانه
یز در صورت نیاز تبادل پیام در تراکنش بیرون شبکه راهبر ایجاد ای از موسبه اعتباری عامل و راهبر و نهای دورههای روزانه، گزارشتراکنش

 (۱۳۹۹، کشور پرداخت نظام در پول الکترونيک کيف و راهبران اعتباری مؤسبات فعاليت ضوابطس .خواهد شد
از هویت وی پول برای افراد مختلف متفاوت است و راهبر با تو ه به شناسایی مشتری و احردر این دستورالعمل سقف شارژ کیف 

های پول الکترونیکی شخصی در سه کیف این دستورالعملطبق ضوابط نببت به تعیین سقف شارژ کیف پول مشتری اقدام خواهد کرد. 
شود و اند. در سطح اول متقاضی کیف پول با انطباق اطالعات هویتی و شماره تلفن همراه شناسایی و احراز هویت میسطح تعریف شده
برابر این شاخص  ۵اش و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با شاخص ریز پرداخت و کل گردش فصلی وی کیف شخصیحداکثر مو ودی 

های خودپرداز است که توسط بانج مرکزی است. شاخص ریز پرداخت حدااکثر معادل سقف برداشت و ه نقد شتابی از دستگاه
ترین مدل احراز هویت را در هزار تومان است. در این سطح از کیف پول ساده ۲00شود. در شرایط فعلی حداکثر این مبلغ روزرسانی میبه

 نظر گرفته شده از همین رو سقف آن نیز محدود است.
شود متقاضی سطح دوم کیف پول با انطباق اطالعات هویتی، شماره کارت یا حباب و شماره تلفن همراه شناسایی و احراز هویت می

و دو نیم برابر شاخص ریز پرداخت و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با شاخص ریز پرداخت خواهد بود. و حداکثر مو ودی کیف شخصی ا
ش ذخیره کند و سقف انجام هر تراکن هزار تومان در کیف پول خود ۵00تواند در اصل متقاضی کیف پول سطح دو در شرایط فعلی می

شوند و باید از ابزارهای دیگری برای پرداخت ومان دیگر خرید خرد حباب نمیهزار ت ۲00هزار تومان خواهد بود. خریدهای بیش از  ۲00
 استفاده شود.

توانند پس از یک سال و نیم فعالیت سالم و بدون هیچ رفتار مشکوک و قرار نگرفتن در لیبت سیاه متقاضیان سطح دو کیف پول می
فت این خدمات به سطح سه برسند. حداکثر مو ودی کیف شخصی این بانج مرکزی و نهاد ناظر و نیز عدم منع قضایی و حقوقی از دریا
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 برابر شاخص ریز پرداخت است اما حداکثر مبلغ هر تراکنش برابربا همان شاخص ریز پرداخت خواهد بود.۱۵دسته 
درست مانند گیرد. در اصل مو ودی کیف پول هیچ سودی تعلق نمیپول در این ضوابط تاکید شده است که به مانده مو ودی کیف 

صدور کیف و صدور مجدد آن طبق این ضوابط مبتلزم اخذ حداقل کارمزدی معادل صدور  .پول نقدی است که در  یب اشخاص قرار دارد
تواند در چارچوب توافق با موسبه اعتباری عامل مدل کبب و کاری با کارت مجازی از دارنده کیف است. طبق این ضوابط راهبر می

ر مبنای قرارداد منعقد دگان کیف را تعیین کرده و بر مبنای آن قرارداد خود با آنها را منعقد کند. دریافت هر گونه کارمزد بپذیرندگان و دارن
پذیر است. همچنین موسبه اعتباری عامل و راهبر نیز موظفند نرخ کارمزدهای دریافتی از دارندگان و پذیرندگان کیف خود را به شده امکان

و با تو ه به سال  ۱0تقریبا ضوابط کیف پول الکترونیکی پس از توان گفت با این اوصاف می رسانی کنند.ها اطالعصورت مشخص به آن
منجر به در نهایت مند کند و فعالیت فعاالن این بازار را قانون بتواندن ضوابط . امید است که ایخیزهای فراوان نهایی و ابالغ شد و افت
 .دهدقدرت بازیگران قدیمی را افزایش یا  گردد و دید در بازار  گیری و حضور بازیگرانشکل

ضوابط فعالیت مؤسبات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک »ضوابط صدور کیف الکترونیک پول تحت عنوان در نهایت پس از ابالغ 
موضوع   ۱0/۱0/۹۹و  ۲6/۹/۹۹ریخ در تا، ۱۳۹۹در شهریورماه سال  یبه شبکه بانوتوسط بانج مرکزی « پول در نظام پرداخت کشور

 شد و موارد ذیل به تصویب رسید:  در شورای فقهی مطرح « بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در ایران»
  هت استفاده از ابزار کیف پول الکترونیک مجاز است. « وکالت»و « قرض»دو عقد  استفاده از .۱
ستفاده از عقد قرض، مبالغ مو ود  .۲ صورت ا سودهایی که از این در  به اعتباری درآمده، لذا  س در کیف پول به ملکیت مو

 باشد. شود متعلق به موسبه میمحل کبب می
شکککود، متعلق به در صکککورت اسکککتفاده از عقد وکالت، مبالغ مو ود در کیف پول و سکککودهایی که از این محل کبکککب می .۳

 باشد. دارندگان کیف می
ارائه خدمت کیف پول بین ارکان آن سموسکککبکککه اعتباری، راهبران و دارندگان کیف( الزم اسکککت در قراردادهایی که  هت  .4

 شود، رابطه فقهی طرفین به صورت شفاف مشخص شود.   منعقد می
 دریافت کارمزد واقعی بابت ارائه خدمت کیف پول، توسط موسبه اعتباری مجاز است. .۵

 در ایرانهای الکترونیک های نمونه کیف پولمعرفی ویژگی ۱.۹.۱
با تو ه به نبود دستورالعمل و  پردازیم.می ایرانمو ود در  الکترونیکهای برخی از کیف پول بندیو طبقه در این بخش به معرفی

با  های مو ودنوع کیف ازلحاظ یقیو دق بندی مشخصطبقه ، الزم به ذکر است،در ایراناستناد توسط بانج مرکزی  ِمصوب قابل
هایی های هر یک از کیف پوللذا در این بخش با تو ه به کارکردها و ویژگی ارائه نشده است.و باز(  ،ببته، نیمهسببتهمعیار  هانی 
 پیشنهادی ارائه شده است. نوع کیف پولترین نزدیکآورده شده است،  4-۱که در  دول 
عتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در ضوابط فعالیت مؤسبات ا»بر مبنای آخرین دستورالعمل بانج مرکزی  ،ذکر است شایان

غیرفراگیر سحلقه و  فراگیر سباز(به دو نوع کیف پول  ،به شبکه بانوی ابالغ شده ۱۳۹۹در شهریورماه سال که « نظام پرداخت کشور
هایی که از نظر  هانی پولکیف  لذا کلیٔه گیرد.را دربرمی فراگیرهای نیز تنها کیف پول ضوابطکاربرد  اشاره شده است که دامنٔه ببته(

 گیرند.قرار میسفراگیر( باز  هایکیف پولبندی ایران  زو اند در طبقهباز معرفی شدهببته و یا نیمهبندی نیمهدر طبقه

 در ایرانهای الکترونیک های نمونه کیف پولکارکردها و ویژگی . 4-۱  دول 
نام کیف 
 هاویژگی پول

نوع کیف 
 *پول

آسان 
پرداخت 
 سآپ(

تان که با کیف پول یهر کارطور که از نامش پیداست، کیف پول مجازی در موبایل شماست. کیف پول آپ همان
به سکایر  پذیر اسکت. از خریدهای روزانه، پرداخت قبوض و انتقال پولدهید، با کیف پول آپ هم امکانانجام می

های مختلف، همگی در کیف پول اپلیکیشککککنها و تا پرداخت در سککککایت کاربران، انتقال و ه کارت به کارت
 . دیدتان فراهم شده است
هواپیما و قطار و  بلیتنظیر سککفارش غذا، خرید  یهایسککرویسسککرویس کاربری:  ۳0دسککترسککی به بیش از 

نامه، خرید شککارژ و ببککته اتوبوس، رزرو اتاق و هتل در سککراسککر کشککور، پرداخت عوارضککی آزادراه، خرید بیمه
 شود.افزوده میها آن به تعداد هرروزی که یهاورهای مختلف و دیگر سرویساینترنتی اپرات

ست.  سرویستمام پرداختدارای امنیت باال ها فقط با لمس یک دکمه از کیف پول آپ پرداخت ها در این 
 .اطالعات بانوی و رمز دوم پویا ندارید شود و نیاز به درج چندبارلمی

مشابه نیمه 
 **باز
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 مو یبی

مو، شماره موبایل  یبی کیف پول الکترونیکیار رسمی شاپرک بانج مرکزی است. در پرداخت عنوانبهمو ی یب
اسککککت و بدون نیاز به رمز دوم پویا امکان   ایگزین کارت به کارت ،در واقعشککککود.  ایگزین شککککماره کارت می

 .پرداخت آسان و سریع خواهید داشت
 و ود دارد.از طریق درگاه پرداخت  پول الکترونیک کیفمو امکان افزایش مو ودی در  یبی

 :ند ازاعبارت کیف پولخدمات اصلی این 
 ؛انتقال و ه بدون کارمزد 
 ؛با یک کلیک بدون نیاز به رمز پویا و بدون کارمزد وکارهاخرید اینترنتی آسان از کبب 
 یون تومان و حتی بیشترمیل ۱0تا  انتقال و ه بیشتر از سقف بانوی و بدون اعمال محدودیت روزانه 

 پذیر است؛ناانتقال و ه کارت به کارت امک
 ؛مالی در کشور ا تماعی اولین شبکٔه 
  ؛ترین زماندر کوتاه… خرید شارژ، پرداخت قبض و 
 شمارل ستفاده از  صال حباب بانوی به  یبی ا  هرکدامه مو و انتقال مو ودی کیف پول خود بشبا  هت ات

 ؛شدهاز شماره شباهای تعریف
 ؛وکارکبب اختصاصی پنل 
 ؛ ومدیریت تقلب بر پایه هوش مصنوعی 
 احراز هویت تدریجی سامانٔه. 

مشابه 
 بازیمهن

 با من
 فعالیت این کیف پول در خراسان رضوی است. ،در حال حاضر

 کیوآر است.کد  با تاکبی کرایه خدمات این نوع کیف پول محدود به پرداخت
 مشابه ببته

 کارتهمراه

پول خود را شککککارژ کرده و در تمام  توانند کیفاسککککت. کاربران می کارتهمراهکیف پول یکی از امکانات این 
 . ای کارت بانوی از آن استفاده کنندها، بهپرداخت
 .میلیون ریال است ۲داکثر مبلغ قابل شارژ در کیف پول ح

بخٔه شت و انتقال و ه از کیف پول در ن شن امکان بردا ست  دید این اپلیکی شده ا شبا فراهم  ؛ به حباب 
 و ود ندارد. دستگاه خودپردازاما امکان دریافت پول از 

 .ریال است ۵000 مزد هر تراکنش در کیف پولراک
 .روز کاری بعد از درخواست است ۱ زمان واریز مبلغ به حباب، حداکثر تا

نصککب کرد.  اواسآی اندروید و عاملیبککتمسککهای هوشککمند با توان بر روی موبایل و تبلترا می کارتهمراه
 :ند ازاعبارت کیف پولخدمات اصلی این 

 ؛انتقال و ه کارت به کارت 
 ؛استعالم و پرداخت قبض 
 ؛پرداخت  ریمه رانندگی 
 ؛گزارش اعتبار بانوی 
 ؛تعامل مالی با مخاطبان گوشی 
 ؛ وپرداخت نیکوکاری 
 اینترنت خرید شارژ و ببتٔه. 

مشابه 
 بازیمهن

 کیپاد

 همراه پولکیف یا  از کیپاد  دید ایاسککارگاد با مشککارکت شککرکت پرداخت الکترونیک پاسککارگاد، نبککخهبانج پ
 همراه هوشمند طراحی کرده است.کارهای پرداخت الکترونیک از طریق تلفنپاسارگاد را در راستای توسعه راه

ختی سریع و امن و خوشایند را در راحتی و بدون اتالف وقت، پردابه با استفاده از این کیف پول الکترونیک
 .کندمی پذیرامکانو غیره  ،خدمات پرداخت عوارض آزادراهی، طرح ترافیک و آلودگی هوا، قبض، شارژ حوزل

ل ، کارت مقصکککد و مبلغ دلخواه انتقاأارت در کیپاد، شکککماره کارت مبدبرای انتقال و ه از طریق کارت به ک
بانج پاسارگاد، ملت، ملی، تجارت، پارسیان،  أویس کارت به کارت از مبدسر، و ه را وارد کنید. در حال حاضر

، زمینیراناسککپه، کشککاورزی، سککامان، اقتصککاد نوین، انصککار، آینده، سککرمایه، سککینا، حکمت، گردشککگری، دی، 
اعتباری توسککعه به  سککبککٔهؤم و اعتباری نور، سککبککٔهؤعاون، صککنعت و معدن، خاورمیانه، م، توسککعه و تبانجپبککت
زودی هها نیز بپذیر اسککت. امکان کارت به کارت از سککایر بانجهای عضککو شککبکه شککتاب امکانبانج صککد تماممق

 .اضافه خواهند شد
شهد، قزوین س شهروندی م ست تا هبو افزایش اعتبار کارت  شن کیپاد ا زودی کرمان( از دیگر امکانات اپلیکی

سک شارژ بتوانیدبدون نیاز به مرا عه به کیو شارژ کنید. امکان ارائٔه بلیتهای تکار های  این خدمت به  خود را 
 .شهروندان دیگر شهرهای کشور نیز در آینده نزدیک فراهم خواهد شد

مشابه 
 بازنیمه
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انتقال مو ودی کیف پول به حباب کاربر است. شما  فرد اپلیکیشن کیپادهای منحصربهیکی دیگر از قابلیت
پول خود را از طریق کد شککبا  قال حبککاب، مبلغ اعتبار کیفبه قبککمت انت توانید در صککورت لزوم با مرا عهمی

 .شده در قبمت پروفایل(، به حباب بانوی خود انتقال دهیدسثبت
 :ند ازاعبارت کیف پولخدمات اصلی این برخی از 

 ؛انتقال و ه کارت به کارت 
 ؛انتقال و ه کیف پول به حباب بانوی 
 ؛پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی 
 ؛وضپرداخت قب 
 ؛پرداخت عوارض طرح ترافیک 
 ؛انتقال پول به دیگر کاربران 
  ؛نیکوکاریپرداخت 

 ؛ وو شارژ مبتقیم خرید ببته اینترنتی 
 اشتراک و پخش آنالین فیلم و سریال آیو. 

  یرینگ

 ایران اقدام به ارائٔهدهی گبککککترده در همراه در خاورمیانه و با پوشککککشترین اپراتور تلفنبزرگ عنوانبهاول همراه
راحتی در شود بهاول باعث میهمراه های گبتردلدهی و زیرساختسرویس کیف پول همراه کرده است. پوشش

کارت ساعتباری یا دائم( مند شککککوید. تنها کافی اسککککت سککککیممناطق ایران بتوانید از خدمات  یرینگ بهره تمام
 .خاطر انجام دهیدود را با سهولت و آرامشور مالی خام اول داشته باشید تا کلیٔههمراه

 توان برایای نوین برای مدیریت امور مالی است که از آن می یرینگ سامانه
 ؛انتقال پول 
 ؛کارت اعتباریخرید شارژ سیم 
 ؛پرداخت قبوض 
 ؛ وخرید 
 .سایر امور مالی روزمره استفاده کرد 

کارت ساعتباری یا دائمی( ن همراه و یک سککککیمبرای اسککککتفاده از خدمات  یرینگ تنها به یک دسککککتگاه تلف
 د.اول نیاز داریهمراه

مشابه نیمه 
 ببته

سیمرغ 
 تجارت

با هدف مدیریت الکترونیک سککیمرغ تجارت را  پول، کیف سککیمرغ تجارتبا مشککارکت شککرکت  تجارتبانج 
 طراحی کرده است. کارت غیرتماسی( صورتبهس های خردپرداخت
 :ند ازاعبارت پول کیفخدمات این برخی از 

 ؛خرید شارژ تلفن همراه 
 ؛فروشیهای روزنامهخرید از کیوسک 
 ؛و اتوبوس( ،ونقل عمومی سمترو، تاکبیپرداخت کرایه سرویس حمل 
 ؛ وهای عمومیپارکومترها و پارکینگ 
 آزادراهی عوارض پرداخت. 

مشابه نیمه 
 ببته

 تز پارک
 امکان ۱دیاسیواس یا اسککککتفاده از کدنصککککب اپلیکیشککککن آن و  و تز پارکبا اسککککتفاده از کیف پول الکترونیک 

 بوده است سارومیه و اردبیل( های اصلی شهروندانیکی از چالش عنوانبهای پرداخت پارک حاشیه
 مشابه ببته

 تومن

امکان اسککککتفاده از کارت بانوی برای نبود نبودن عابر بانج و  در دسککککترس کیف پول الکترونیک تومن مشکککککلِ
شده در تاکبی، مشخصات راننده با اسکن بارکد نصب. در این کیف پول کندمیرا مرتفع  اخت کرایه تاکبیپرد

پرداخت،  را تغییر دهید. با لمس دکمٔه موردنظرتوانید در صکککورت نیاز مبلغ شکککود و میبه شکککما نمایش داده می
بر و به راننده منتقل می شما ک باب  سکن بارکد، وارد کردن کد پذیرنده حل  ایراه .شودمبلغ کرایه از ح گزین ا

 .رقمی راننکده، به صفحه راننده هدایت خواهید شد 7و وارد کردن کد « کد پذیرنده» است. با لمس دکمٔه
 .استپذیر شده امکان افزایش اعتبار کیف پول و خرید شارژ امکانهای تعییناز طریق درگاه

 مشابه ببته

 الکترونیک هایمنبع: تارنمای کیف پول   
و فنّاوری  بندی  هانی آن پیشنهاد شده است که البته با تو ه به توسعٔهها با طبقهبر اساس کارکردها و نزدیکی ویژگی هانوع کیف پول در این بخش *

 فعاليت ضوابط»د بندی مو ود در سنطبقه ازلحاظس ها تغییر یابدبندیها در طول زمان ممکن است نوع طبقههای کیف پولافزایش قابلیت
غیرفراگیر سحلقه کیف و  فراگیر سباز( به انواع کیف کیف پول« کشور پرداخت نظام در پول الکترونيک کيف راهبران و یاعتبار مؤسبات
 .گیرند(قرار مییا فراگیر های باز های ببته در گروه کیف پولکیف پول یاستثنابهمو ود  هایتعریف شده است. لذا کیف پولببته( 

                                                                                                                                                                                                       
1 Unstructured Supplementary Service Data, USSD 
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اما امکان  ،و ود ندارد دستگاه خودپردازدارد. در این کیف پول امکان برداشت پول از  و ودبرخی از کشورها  هند و باز در** کیف پول نیمه
ضوابط فعالیت مؤسبات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام »با تو ه به تعریف مو ود در  انجام تراکنش مالی و ود دارد.

 گیرند.های مبتنی بر سیبتم باز قرار میپول بندی کیفدر طبقه در ایران هااین نوع کیف پول کلیٔه ،«کشورپرداخت 

 عوامل بازدارنده توسعه کیف پول الکترونیک در ایران ۲.۹.۱
کیف پول الکترونیک  توسعٔه ندلاین حوزه با کندی همراه بوده است. لذا عوامل بازدار توسعٔه ها در ایران،اد انواع کیف پولرغم ایجعلی

 بندی کرد.بخش زیر طبقه 4توان در در ایران را می
 :عوامل آموزشی و فرهنگی

 استفاده، چگونگی شارژ کردن  ِاستفاده از کیف پول، اماکن قابل بخشی مناسب در ارتباط با مزایایآموزش و آگاهی نبود
 ؛ وو غیره کیف پول وسیلٔههشده بجامهای انتراکنش مشاهدل نحول، پول الکترونیک کیف

  تمایل به تغییر عادات و تر یحات فعلی نبودهای بدهی در میان مردم و کارتمقبولیت باال در استفاده از. 
 :عوامل نهادی

 ؛ثرؤاهبری و حاکمیت منبود ر 
  ؛گذارانپول توسط قانون های پشتیبان کیفسیاستنشدن تنظیم 
 دهندگان خدمات ها، ارائههای تلفن همراه، بانجخواهی افراطی اپراتوراکوسیبتم و تمامیت اعتماد میان بازیگران نبود

 ؛و ... ،پرداخت
  ؛ وکنندگان خدماتهمکاری فراهم نبودفرهنگ 
 تعامل میان بازیگران مختلف نبود. 

 :عوامل عملیاتی
 فنّاوری؛( قطعیت سریبکضعف استانداردسازی و عدم 
 سی؛افان های مجهز بهکارتها و سیمموبایلفراگیری و گبترش  نبود 
 ؛پذیری مناسبهای فنی و کمبود تعاملعدم زیرساخت 
 های فروش ها و پایانهتجهیز و تعویض کارت واسطٔهشده بهها در مقایبه با منافع کببهای باال برای بانجتحمیل هزینه

 .لت بدون پینشبکه به حا سی و ماژول غیرتماسی و ارتقاافانفنّاوری به 
 :عوامل بازار

 ؛های استراتژیکائتالف نگرفتن شکل 
 ؛نفعانتضاد منافع میان ذی 
 ؛ ووکار ضعیفهای کببمدل 
 و نیروی انبانی ،گذاری باالی مالی، زمانینیاز به سرمایه. 
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 ف پول الکترونیک در ایرانبررسی فقهی استفاده از کی .۲

منظور که به را این ابزارگذاری مقررات فرایندبانج مرکزی گذرد. در ایران می های الکترونیکلپو کیفاز شروع فعالیت  دهه یک حدود
طور که گذشت، آخرین قرار داده است. همان موردتو ههای خرد در اختیار مردم قرار گرفته است، در مراحل مختلف پرداختتبهیل 

 نظام در پول الکترونيک کيف راهبران و یاعتبار مؤسبات فعاليت ابطضو» دستورالعملدر این زمینه انتشار اقدام بانج مرکزی 
دهندگان کیف ارائه در موارد متعددی بر ضرورت انعقاد قرارداد بین دارندگان کیف پول و ،سندبوده است. در این « کشور پرداخت

های فعال ایرانی فاقد ت. در واقع کیف پولاینوه این قرارداد چه نوع قراردادی باشد، مغفول مانده اساما ؛ تأکید شده است ۱پول
تدارک  بران و طور دقیق توالیف و حقوق طرفین قرارداد و همچنین مبئول توان بهی مشخصی هبتند و لذا نمیقراردادچهارچوب 

ح، اکل مال عدم قصد صحی از ملهتعیین کرد. ضمن اینوه، عدم تعیین نوع قرارداد، اشکاالت شرعی متعددی های احتمالی را زیان
انتقال پول بین دارندگان کیف پول و وص نبودن قرارداد در کیف پول، نقل. در صورت مشخکندمیو غرر را نیز مطرح  ،به باطل
 مطرح خواهد شد. یطور دبهشدن هرگونه مبلغ اضافه، شبهٔه ربا  ردوبدلشود و در صورت یبه قرارداد قرض منصرف م راهبران

بع طرح شبهات شرعی متعدد، تقراردادی مشخص و بهچهارچوب  در راهبرپول و  یفدارندگان ک وافق بینت ، قرار نگرفتندرمجموع
 موردبررسی. شایان ذکر است، کیف پول کندمیچندان را در کشور ایران دو الکترونیکیل ضرورت بررسی ابعاد فقهی استفاده از کیف پو

 از مله کیف پول رمزارزی در کشورهای مختلف دنیا ع دیگری از کیف پولانوا اگرچهاست.  کیف پول الکترونیک این گزارش در
 یمبنا ، بردر واقعبه رسمیت شناخته شده است.  کیف پول الکترونیکدر ایران فقط  کاربران است، مورداستفادهو  دسترسیقابل

تنها محدود  یپول رمزارز یفکارکرد ک آنجاکهازالزامات و ضوابط رمزارزها،  در حوزل یرانا یاسالم ی مهور یدستورالعمل بانج مرکز
افزوده در داخل کشور با استفاده خدمات ارزش خدمات و ارائٔه یاکاال  یدخر یراهکارها یهتعب ، لذاو انتقال رمزارز خواهد بود یرهبه ذخ

 ینبا ا .(۱۳۹7رمزارزها،  الزامات و ضوابط حوزل ی؛دستورالعمل بانج مرکزس استمنوع م یرمزارز یهاپول کیفاز رمزارزها در 
گزارش  ینلذا ا یک،الکترون هایکیف پولخرد و  یهاپرداخت یدهپول خرد و سامان یٔهبر ته یبانج مرکز اوصاف و با تو ه به دغدغٔه

 گزارش انجام خواهد شد. یدر فاز بعد یپول رمزارز یفک یفقه یشده است و بررس کزمتمر یکپول الکترون یفک یفقه یبر بررس
 عنوانبهو همچنین پذیرش آن  رمزارزهامو ود در رابطه با ماهیت فقهی  یشرع اتتو ه به شبه بارسد این، به نظر میبرافزون 

در گام بعدی  د و سپسشو یجادا ماهیت فقهی آن در زمینٔه رفع شبهات مو ود یالزم است ابتدا سازوکار الزم برا یکی از اشکال پول،
 نبودبا تو ه به  یزن یجیتالد یارزهاسایر  ی مبتنی برهاپول یفکبررسی فقهی آن در کشور پرداخته شود. پول  یفک یفقه یبه بررس
 .دشویگزارش موکول م یبه فاز بعد کزی،بانج مراز سوی دغدغه 

 یکپول الکترون یفپول مو ود در ک یو حقوق یفقه یتماه ۱.۲
تر، پول عبارت دقیقشود. به الکترونیکی ذخیره مینامی است که در تراشٔهسند بی کیف پول الکترونیکلحاظ فقهی و حقوقی، به

 الکترونیکی واحدهای که زمانی تا ادعا این. است پول مبلغی ادعای الکترونیکی دینی است که در سند الکترونیکی تجبم یافته و نمایندل
 به درنهایتاست. البته گردش پول الکترونیکی  انتقاللقاب دیگر شخصی کیف به کیف از نشود، تبدیل رایج و ه به ناشر سوی از

 .(۱۳86البان، س شودمی منجر نقدی پرداخت
کند. ت که گردش پول بانوی را تبهیل میآید. بلکه سندی اسنمیشمار بهاز پول  ی  دیدبر این اساس، پول الکترونیک شکل

بر همین  .شد قائل آن برای  داگانه یماهیت که شودمی آن از مانع اقعیو پول طریق از الکترونیکی ارزش از عبارت دیگر، پشتیبانیهب
کیف پولی است که  های خردکه در آن، ابزار پرداخت برای مدیریت بانوی است ای  دیداساس، نظام پرداخت پول الکترونیکی شیوه

کی یآید که در سند الکترونمیشمار بهیکی حق دینی این از نگاه حقوقی، هر واحد الکترونبنابر؛ ی الکترونیکی شارژ شده استبا واحدها
ای  دید از دالیل، پول الکترونیکی شیوهپذیرفته شده است. بر اساس این  پرداخت توسط اشخاص وسیلٔه عنوانبهمندرج بوده و 

 شود.و کیف پول الکترونیک نیز ابزار آن محبوب می پرداخت محبوب

                                                                                                                                                                                                       
های حقوقی ، شککخصککیت(۹۱۳۹ ستاببککتان کشککور پرداخت نظام در پول الکترونيک کيف راهبران و یاعتبار مؤسککبککات فعاليت ضککوابطمطابق چهارچوب  ۱

 شود.عنوان راهبر کیف الکترونیک پول و به اختصار راهبر شناخته میدهندل خدمات کیف پول الکترونیک بهارائه
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 الکترونیک کیف پولپرداخت در  آثار حقوقی ۲.۲
 سپردل برخالف الکترونیک پول .شودمی محقق تأدیه بانوی، پرداخت کارت یا و چک برخالف ،کیف پول الکترونیک با پرداخت در

 محقق کامل طوربه زمانی طلبکار به پرداخت بلکه ،شودنمی منجر گیرنده حباب به کنندهپرداخت حباب از نقد و ه انتقال به بانوی
 .شود وی حباب وارد مذکور غمبل که شودمی

این وسایل  ،در واقع. شودانجام می چک و کارت بانویابزارهای  طریق از د و پرداختآیمیشمار به پولی سند بانوی هایحباب
ق ، پرداخت محق(کردن یکی و طلبکار کردن دیگریبدهکار گانه سای دومبادله قحباب از طری دارندلبا امکان دسترسی به بانج نگه

شود. این پرداخت مبتلزم انتقال و ه از حباب یک شخص به شخص ابزار پرداخت محبوب می کیف پول الکترونیکاما ؛ شودمی
انتقال واحدهای الکترونیکی از خریدار  ،ترو به عبارت صحیح ،از نظر خریدار با تبلیم پول الکترونیکی به فروشنده اگرچهدیگر نیبت. 

شنده در آن لحظه واقع نشده لحاظ ناشر، انتقال مبلغی پول بین خریدار و فروخت قطعی صورت گرفته است، به فروشنده پردابه سامانٔه
 .(۱۳86البان، س است

در یک حباب کلی ثبت و ناشر تمام مبالغی را که در معاوضه با واحدهای الکترونیکی منتشر شده دریافت کرده است، در واقع 
واحدهای الکترونیکی را به پول  ،شود که فروشنده از ناشر درخواست کندانتقال مبلغ زمانی واقع می ،. در این سیبتمکندمیداری نگه

 آن ندلرشود و تنها بیانگر ادعای طلب دانفبه مال محبوب نمیفیزیکی یا سپرده بانوی تبدیل کند. البته این حباب مجموعی فی
 به این حباب است.نببت
 افزایش و او کیف پول الکترونیک مو ودی کاهش و فوری تغییر مبتلزم پرداخت الکترونیکی، پول دارندل استفادل صورت در

 بانوی کارت یا چک وسیلٔهبه بانوی حباب مو ودی از پرداخت در اما؛ است( خوانکارتس فروشنده پذیرندل دستگاه مو ودی
 حباب و بدهکار موردنظر مبلغ میزان به خریدار حباب ،مو بِ آنبه ؛ وگیردمی صورت و وه انتقال شکلبه پرداخت خریدار،
 .(۱۳۹4سلطانی، س شودمی ببتانوار میزان همان به فروشنده

 باز کیف پول الکترونیک شرعی هایچالش ۳.۲
 پول بازکیف دارندگان باز است.  کیف پول الکترونیک در سراسر دنیا مورداستفادههای پول طور که گذشت، یکی از انواع کیفهمان

 ه خرید کاال و خدمات و انجام کلیٔهبند نببتتوانمی و از محل مو ودی کیف پول خود، کنندمو ودی کیف خود را شارژ می
و یا عملیات انتقال پول را  دننپول دریافت کها و یا بانجهای خودپرداز از دستگاه ندتوانو همچنین میند های مالی اقدام کنتراکنش

 انجام دهند.
کارکردهای آن، مبتلزم سازگاری با  یکی از ابزارهای پرداخت خرد و همچنین توسعٔه عنوانبهالکترونیک باز استفاده از کیف پول 

از این هبتیم که کیف پول  ناگزیرفقهی است،  هایارچوبهحقوقی کشور منطبق با چ نظام ازآنجاکهساختار حقوقی کشور است. 
این ابزار با مشکل  که در صورت فقدان مشروعیت شرعی، توسعٔهموازین شرعی بررسی کنیم؛ چرا  مطابقت باالکترونیک را از حیث 

 موا ه خواهد شد.
 شکل ارکان اصلی این ابزار عنوانبههای پذیرنده و شرکت ،، مشتریانانراهبربر مبنای ارتباط بین  کیف پولتعامالت مو ود در 

 در واقعاز عقود معین یا نامعین تعریف شود. ر حقوقی است، ضروری است که در قالب یکی این تعامالت دارای آثا کهآنجاگیرد. ازمی
و  ،قرارداد تنظیم شود تا بتوان نقش، حقوق اد حقیقی و حقوقی باید در قالببر اساس ساختار حقوقی کشور، مناسبات اقتصادی افر

کند. هر نیز در حل منازعات احتمالی ایفا می ی مهمارداد پایه نقشمشخص کرد. تعیین قر طور روشنهر یک از طرفین را به هایمبئولیت
 مورداستفادهنوع عقد  یینتعبراین، افزونقرارداد پایه صورت خواهد گرفت.  بر اساسها آن بین ا طرفین دچار اختالف شوند، داوری 

 .استبرخوردار  ییباال یتاز اهم نیز ابزار پرداخت ینا یمنظور رفع شبهات فقهقرارداد، به یحپول و انعقاد صح یفدر ک
 تواندیاست که به اعتبار آن انبان م یتیقابل یتمنظور از اهلاحراز اهلیت طرفین است.  حقوقی صحیح قرارداد اول در تنظیم مرحلٔه

اهل محبوب  ینعاملمت ینوها . براىبتواند حق خود را ا را و خود را متعهد سازد ین،همچن یرد؛قرار گ یفحق شود و مورد تول یدارا
به نظر باطل است.  یتواسطٔه عدم اهلبه یبتند،ن یدرش یاعاقل  یاباشند. معامله با اشخاصى که بالغ  یدبالغ، عاقل، و رش یدشوند با

پول  نام و ورود کاربران به کیفکار دشواری نباشد. دریافت کد ملی برای ثبت فنّاوریبا تو ه به پیشرفت احراز اهلیت افراد رسد می
 باشد.ها آن حل مناسبی برای احراز اهلیتتواند راهمی

د، از نظر شرع و قانون اگر کارى فاقد قصد و رضا باشبرخورداری طرفین از قصد صحیح برای انعقاد قرارداد است.   دوممرحلٔه
 توافق یزبه مورد معامله ن ینکه طرفاست  ینتحقق عقد و صحت آن ا یطاز شرا یکى، در واقع. یبتر آن مترتب نداعتبار ندارد و اثرى 

 یعملى اظهار و ابراز کنند، وگرنه تنها با رضاى باطن یاخود را با لفظ  ت درونیرضاى یدمعامله با ینطرف. داشته باشند و رضایت
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کنند، دعوت طرفى دو اراده با هم توافق  یداثر حقوقى با یدایششدن عقد و پ براى ببته نجاکهوانتقالى صورت نخواهد گرفت. ازآنقل
و موافقت طرف  یتکه دعوت او با رضاو هنگامى «یجابا»اى فراخوانده است، دادن معامله را به انجام یگرىشده و د قدمیشرا که پ

 ،که انجام شود سچه با لفظ یو قبول از هر راه یجابنامند. امى« قبول» را یجابدردادن به آن اموافقت و تن ینموا ه شود، ا یگرد
در کیف پول الکترونیک نیز  .یکدیگر استمعامله به  دادن انجامبه  طرفینقلبى  یلباطنى و م یترضانشان از اعالم ( نوشتنو  ،شارها

کننده طرف ایجاب عنوانبهد دام به نصب اپلیکیشن کیف پول کنکاربر اق کهینهمشود. ایجاب و قبول در ببتر الکترونیک انجام می
نیز با دادن امکان دسترسی کاربر به کیف پول، درخواست مشتری را قبول  اعتباری طرق قرارداد راهبر موسبهشود. محبوب می

 .کندمی
 ،اکل مال به باطلهمچون  هاییبررسی چالشانتقال مقدار معینی از پول است، وساختار کیف پول مبتنی بر نقلاینوه با تو ه به 

و دلیل شرعی و قانونی  بدون و ه یرتصرف در مال غاکل مال به باطل،  ا معنی شبهٔهام؛ نیز دارای اهمیت است و ربا ،قمار ،غرر
 و هی بهت ِیان قابلضرر و زو  ودشها آن حقوق ییعمو ب تضکارانه باشد یا فریب اساس، اگر تصرف در اموال دیگران بر این است.
پول  یفکاد پایه و اعالم رضایت هر یک از طرفین قرارداد در رسد با تعیین قراردباطل خواهد بود. به نظر می، داشته باشدهمراه 
مشخص به تعامل  یقرارداد چهارچوبو کاربران در  راهبراندر واقع، مطرح نخواهد بود.  یگراکل مال به باطل د شبهٔه یک،الکترون

 صحیح خواهد بود. ، قطعا منفعت حالل و مشروع داشته باشد ین تعامل اگر برای طرفین قراردادپردازند. ابا یکدیگر می
به نزاع و  یاست که منتهای مخاطره یمعناغرر به. کندمیغرر را نیز مرتفع  شبهٔهاستفاده از یک قرارداد معین در کیف پول، 

از  یکیو مال  کند یداپ یصفت غرر یگریهر عامل د یاخدعه، غفلت، و  هالت  اثرِربکه معامالتی  .شودیاختالف در معامالت م
که وصف غرر ای معامله. هر دشومی مجاز خارجمعامالت  یرلاز دا دهد، رقرا یهر دو را در معرض هالکت و نابود یامعامله  ینفطر

باشد  یخطر در حد ینا ینوهو اعم از ا ینعوض یاتخصوص یااز ذات معامله باشد  یخطر ناش ینا ینوهاعم از ا- و خطر داشته باشد 
 هالت  یاغفلت  یرنگ،خطر خدعه و ن ینمنشأ ا ینوهاعم از ا یزکند و ن یدهر دو را تهد یا ینمتعامل زا یکی از اموال یبخش یاکه همه 
 ترینمهم معامله یطو شرا یاتاطالع از خصوصنبود خواهد بود. باطل قاعده غرر  حکمبه- باشد ها آن یهر دو یا یناز متعامل یکی

 یقرارداد پول الکترونیک، با تنظیمغرر در کیف  شبهٔهرسد به نظر مین معامله شود. تواند منجر به غرری شدعاملی است که می
در  هت  ی مهممشخص و تعیین ضوابط اصلی آن، قرار دادن مفاد اصلی قرارداد در فضای کیف پول  هت مطالعه کاربران اقدامات

 خواهد بود. شبههرفع این 
 یزه ا به کاربران برگزیدهو  دهندانجام  یکشقرعه کاربران، یقتشو منظوربه کیف پول الکترونیکدهندگان ارائه کهیدرصورت

ملزم  یشانبخوش یکشقرعهشرکت در  یبرااگر کاربران ، در واقع. قمار نیز مطرح خواهد بود شبهٔهی تخصیص دهند، شانبخوش
نیز ملزم به اعطای هدیه و  ایزه  ول الکترونیککیف پدهندگان ارائهو در مقابل  خود باشندپول  یفکبه پرداخت مبلغی از مو ودی 

کشی در کیف رخداد قرعه نبودافتد. با تو ه به اتفاق می قمار ینوعو بازگشت پول به سایر کاربران باشند،  یکشقرعهبه برندگان 
توان از های ایرانی میپول کشی در کیفوارد نیبت. با در نظر گرفتن ممنوعیت قرعه شبههی الکترونیکی فعال در ایران، این هاپول

 صورت قطعی  لوگیری کرد.شبهٔه قمار به
ربا  شبهٔهربران پرداخت شود، به کا یا تخفیف ،بکدر قالب سود، پاداش، کش ایو ه اضافهاگر  ،استفاده از کیف پول فراینددر 

در حال حاضر، تعامالت آید. میشمار بهپول  ترین چالش فقهی کیفربا  دی لٔه. با تو ه به ساختار کیف پول، مبئمطرح خواهد شد
قرض ها آن مابینشود که قرارداد فیله به ذهن میو کاربران مو ب تقریب این مبئ راهبرانمو ود بین ارکان اصلی کیف پول یعنی 

دهیم پیشنهاد می و وکالت ،قرض را به همراه سه مدل دیگر شامل، ودیعه،  عاله است. ما در ادامه برای تعیین قرارداد پایه، مدل فقهی
 یم.کنبررسی میها آن و چالش ربا را در هریک از

 پایه قرارداد عنوانبه قرض قرارداد از استفادهمدل فقهی نخبت:  ۱.۳.۲
 کهریطو، بهکه گذشت، در تعیین ابعاد فقهی کیف پول الکترونیک، تعیین قرارداد پایه از ضرورت ببیار زیادی برخوردار است طورهمان

تواند یکی از عقودی که میی شرعی و قانونی موا ه خواهد کرد. هاکیف پول را با چالش نامشخص بودن قرارداد، استفاده و توسعٔه
 در چنانچه ی خوداصطالح در معنای قرضسامان دهد، عقد قرض است. و کاربران را سرو راهبرانین مناسبات ب قرارداد پایه عنوانبه

 هک ندکمى یکتمل گرید طرف به را خود مال از نىیمع مقدار نیطرف احد مو بِ آنبه هک است عقدى، است آمده یزن م. ق 648 مادل
آن را در روز  متیق مثل،امکان برگرداندن  نبود صورت در و دکن رد وصف، و  نس و مقدار ثیح از را آن مثل مزبور، طرف

 است بىک گیرندهقرض و دهدمى قرض هک است بىک دهندهقرض: است طرف دو داراى گرید عقود مانند قرض بازپرداخت بپردازد.
 و ندکمى یکتمل گیرندهقرض به را قرض مورد مال قرض، موضوع قبض و قرض عقد اثرِبر دهندهقرض هکازآنجا. ردیگمى قرض هک
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 است، مطرح معامالت در هک تىیاهل از دیبا فطر دو هر. دهد پس است گرفته را آنچه مثل هک شودمى ملتزم مقابل، در زین گیرندهقرض
 شده انیب م. ق ۱۹0 مادل در هک معامله صحت اساسى طیشرا همٔه دیبا معامله نیا تحقق و قرض عقد در ،واقع در. باشند برخوردار
 .شندبا دیرش و ،عاقل بالغ، عنىی باشند؛ داشته تیاهل دیبا معامله نیطرف ،بر همین اساس .باشد داشته و ود است،
 :از نداقرض عبارت عقد اوصاف ترینمهم .است اهمیت دارای نیز آن خاص احکام و هاویژگی ذکر عقد قرض، تیماه تبیین از پس

 دیبا البته. دیآدرمى رندهیگوام تکیمل به آن موضوع نیطرف توافق از پس رایز است؛ ىیکتمل عقود از ىیک «قرض» تملیکی بودن:
 قرض م،. ق 648 مادل اساس بر ندکمى دایپ تحقق یکتمل قبض، با هکبل ،شودنمى حاصل یکتمل ،قرض عقد صرفبه داشت تو ه
 .ندکمى یکتمل گرىید به را خود مال از بخشى طرف، دو از ىیک رایز است؛ ىیکتمل عقود  ملهاز

قرض کرده به  آنچه را یمته مقترض متعهد است مثل و در صورت نبود قکن معنا یض است بدقرض عقد معو معوض بودن:
 .(۱۹8۱ ی،نجفس مقرض برگرداند
 مطالبه براى دهندهقرض ر وع انکام البتهندارد.  را آن فبخ حق نیطرف از یکچیهبدین معنا  الزم است عقدى قرض الزم بودن:

 گیرندهقرض هک است نیا نیطرف مانیپ مبناى رایز ندارد؛ عقد لزوم با منافاتى لهمبئ این و دارد و ود است، داده گیرندهقرض به هک مالى
 نىیمع مدت مهلت شرط هوآن مگر بپردازد، را آن او، به ارکطلب ر وع از پس دیبا گر،ید ونیمد هر مانند زین او و شود مال مثل ونیمد
ای عقد قرض نیز هبرخی از ویژگی .ندارد منافاتى عقد لزوم با زین گیرندهقرض طرف از نید ٔهیتأد اریاخت. باشد شده عقد ضمن در

 درصد قرض، مبلغ باشد؛ شده تعیین باید قرارداد در قرض مدتباشد؛  شفاف و معین باید قرارداد موضوعاز اینوه  عبارت است
 طریق از باید قرارداد موضوع ن،یطرف توافق از پسهمچنین،  باشد؛ شفاف و معین باید قرارداد در اقباط سررسید و تعداد کارمزد،
 .دیدرآ رندهیگقرض تیملک به قبض

 گیرندهقرض و دهندهقرض تعهدات ۱.۱.۳.۲
 دهندهقرض آن بودن باقى صورت در حتى و درآمده گیرندهقرض یتکمل به قرض مورد مال قرض، عقد بودن ىیکتمل مبنای بر: الف
 هاىییدارا و اموال  زء قرض مورد ،کیتمل از پس رایز دهد؛ پس او به را قرض مورد نیع هک بخواهد گیرندهقرض از تواندنمى
 .ندارد مانعى دهد، پس دهندهقرض به را قرض مورد مال نیع بخواهد خود لیم با اگر گیرندهقرض البته. دیآمى حباببه گیرندهقرض
 و شده نیمع  لىا ملزمى و ه به هوآن مگر ندک رد را آن ند،ک مطالبه را خود طلب دهندهقرض هک زمان هر دیبا گیرندهقرض: ب
 .ندک مطالبه دهندهقرض هرچند بتین پرداخت به ملزم ونیمد یدسررس از قبل صورت نیا در. باشد شده مدت شرط
 لذا ،«دکن رد وصف و  نس و مقدار ثیح از است شده یکتمل او به را آنچه مثل»...  دیبا م،. ق 648 مادل طبق گیرندهقرض: ج
  نس آن اعالى فرد و بهتر اگر نیهمچن و نوند قبول تواندمى دهندهقرض بپردازد، است گرفته را آنچه زا ترپایین کیفیت،  هت از اگر
 .ندک خوددارى آن لیتحو از تواندمى دهندهقرض است، دهندهقرض بر تمن نوعى چون بدهد، هم را

 ذمّٔه هیتأد هنگام تا رایز ؛«بدهد را الردّ ومی متیق مثل، ردّ تعذر صورت در»...  دیبا مقترض م،. ق 648 مادل لیذ طبق: د
 .بپردازد شود،مى گفته الردّ  ومی هک را روز همان متیق دیبا شد، متعذر مثل پرداختِ وقتى و است مشغول مثل به گیرندهقرض
. ق 6۵۲ مادل طبق اندتومی دهندهقرض ند،ک امتناع آن پرداخت از گیرندهقرض و مطالبه را خود طلب دهندهقرض هکدرصورتى: ه

 مهلت تقاضاى دادگاه از گیرندهقرض اگر صورت نیا در. دکن درخواست دتعه انجام به را او ا بار مکحا از و دهکر ر وع مکحا به م
 به فموظ گیرندهقرض و کندمی تعیین را اقباطى ای مهلت گیرنده،قرض اعبار اثبات و امر دگىیرس از پس مکحا د،کن را اقباط ای

 .بود خواهد مکحا دستور به عمل

 تبیین کیف پول الکترونیک در قالب عقد قرض ۲.۱.۳.۲
 کیف عملیاتی فرایند. گرفت نظر در پایه قرارداد عنوانبه را قرض عقد توانمی الکترونیک، پول کیف فقهیچهارچوب  تبیین منظوربه
 در و دهندمی قرض انراهبر به را خود پول کیف در مو ود پول رانکارب که است صورت این به قرض عقد اساس بر الکترونیک پول

 خرید بخواهند کاربران که زمان هر واقع، در. دکن بازپرداخت کاربران به تدریجی صورتبه را مبلغ این که شودمی متعهد راهبر مقابل
ها آن از قرض عنوانبه که را مبلغی است موظف انراهبر بپردازند، خود پول کیف محل از را آن قیمت و دهند انجام کاالیی یا خدمت
 .دکن بازپرداخت بدهیشان تبویٔه برای کرده، دریافت

 به عقد قالب در را خود اعتبار و مو ودیپول  کیف دارندگان و هبتند گیرندهقرض راهبران عملیاتی، مدل این در کهازآنجایی
کند که جاد میای ای ذابیت ویژه راهبران برای قرض، عقد بودن تملیکیالبته . یردگنمی تعلقها آن به کارمزدی کنند،می تملیکها آن

 در را آن توانندمی و شوندمی پول کیف محل از شدهآوری مع و وه مالکها آن که چرا ؛دهدکافی پوشش می اندازلنبود کارمزد را به
 برای را پول اصل فقطها آن و است خودشان به متعلق نیز گذاریمایهسر این از حاصل سود و کنند گذاریسرمایه اقتصادی فعالیت هر
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سود تعهد  عنوان تحت را ایاضافه مبلغ گونههیچ بایدن راهبران قرض، عقد در ربا حرمت به تو ه باضمن اینوه . کنند تضمین کاربران
 در راکیف پول  رقابتی توان تواندمی کاربران به سود پرداخت عدمالبته  .پاداش دهند یا یفوعده تخفبه کاربران  توانندیکنند اما م

سایر ابزارهای  ی ابه پول کیف  ایگزینی برای را خود انگیزه و تمایل کاربران درنتیجهو  دهد کاهش پرداخت ابزارهای سایرقایبه با م
 .دهند دست ازپرداخت 
نتوانند  راهبرانشود که دی است. چالش ربا مو ب میصورت  ربا به شبهٔههای مدل عملیاتی قرض، و ود ترین محدودیتمهم
 راهبرانبه دارندگان کیف پول پرداخت کنند. در این مدل، الوفاء و در قالب تعهد الزمای را تحت عنوان سود اضافه گونه پرداختهیچ
های اضافه در خارج از قالب پرداخت اگر این ،تعهد دهند. الزم به ذکر استاعطای پاداش و تخفیف به توانند به کاربران نببتنمی

دهند، اشکال  ها را انجامصورت داوطلبانه این پرداختبه راهبرانآور صورت گیرد و تعهد حقوقی ضمان عنوانبهشرط ضمن عقد 
که  ندنک یمتفه کاربران به، یحصورت واضح و صربهانعقاد قرارداد  فراینددر  راهبرانشرعی ندارد. بر همین اساس، ضروری است 

 ینبه انببت یحقوق یگیریحق اعتراض و پ یزنکاربران  ،ینبنابرا؛ دنندار پاداش و تخفیف یاعطا یبرا یآورضمان یتعهد گونهیچه
با  یرقابت یدر فضا یشتربکاربران  ذب  ینو همچن یشحفظ اعتبار و و اهت خو  هتِدرکیف پول  دهندلارائهد. البته نله ندارئمب
منوط به های اضافه پرداختدر  شبهه شائبٔهرفع  ،درمجموع. ندکنعمل  یشخو است به وعدل ی، ضروردگان کیف پولدهنیر ارائهسا
 بحث شرط و تعهد مطرح نباشد. عنوانیچهبهاست که  ینا

 های مدل قرضمزایا و محدودیت. ۱-۲  دول 
 هایتمحدود یامزا

 یصورت  دربا به شبهٔه ود و بودن یکیتمل
 امکان پرداخت سود به کاربران نبود دنالزم بو

 پاداش یامکان اعطا نبود راهبرتعلق سود به 
 یفتخف یامکان اعطا نبود راهبرپول توسط  یفک یمو ود ینتضم

 

 قرارداد پایه عنوانبهاستفاده از قرارداد ودیعه مدل فقهی دوم:  ۲.۳.۲
 مقتضاى قرار گیرد، ودیعه است. مورداستفاده کیف پول الکترونیکداد پایه در قرار عنوانبهتواند یکی دیگر از قراردادهایی که می

 کمال مطالبٔه محضبه و ردهک حفظ را آن رندهیگ تا شود سپرده گرىید به نگاهدارى و حفظ منظوربه مالى هک است آن عهیود عقد اصلى
 مال نفر یک آن مو ببه هک است عقدى عهیود: است هآمد م. ق 607 مادل در ودیعه فقهی تعریف اساس بر. بازگرداند صاحبش به

 .ندیگومى نیام ای مبتودع را ریگعهیود و ،مودع گذار،عهیود. دارد نگاه مجانا  را آن هوآن براى سپاردمى گرىید به را خود
 قراردادى امانت سنخ از امانت این. شودمی خالصه امانت مفهوم در عقد این اصلی ماهیت ودیعه، حقوقی و فقهی تعریف مطابق

 رایز ؛است نیز انهکمال امانت این است، ذکر به الزم. سپاردمی گرىید به خود اریاخت و اراده با را خود مال ،کمال که معنا بدین است
 وسیلهینبد نىعی سپارد؛مى او به نگهدارى و حفاظت منظوربه را شیخو مال بندد،مى گرىید با هک مانىیپ یجهدرنت و خود اریاخت با کمال
 در. دارد تفاوت د،گیرمی قرار ىکمال امانات زمرل در نیزها آن که عقودی ریسا با ودیعه البته. دهدمى قرار خود بینا را نیام کمال

 ار او خانٔه تا دهدمى التکو گرىید به کمال هونیا مثل است؛ تصرفات ریسا منظوربه شودمى داده عقود سایر در هک ابتىین واقع،
 عه،یود عقد در اصلى مقصود اما دارد؛ تبعى و فرعى  نبٔه...  و مضاربه و هیعار و موارد ا اره همٔه در نگهدارى و حفاظت ؛ وبفروشد
 .(۱4۱8طاهری، س است مال حفظ براى ابتین دادن
 مال حفظ زمینٔه در نیام به عهیود عقد در اگرچه اینوه توضیح. دارد و ود تمایز و تفاوت نیز وکالت و ودیعه بین اساس همین بر 
 در گرفتن لکیو و بینا همان استنابه ؛«الحفظ فى استنابة هى و» عهیود که است آمده نیز آن فقهی فیتعر در حتى و شودمى داده التکو

 از حقوقى اعمال مانجا ابت،ین اعطاى از اصلى هدف التکو در که چرا داد؛ قرار وکالت عقد دامنٔه در را آن تواننمی است، مال حفاظت
 مال حفظ عه،یود عقد جادیا از اصلى هدف عهیود در اما؛ دارد فرعى و تبعى  نبٔه مال حفظ لذا. است لکمو طرف از ا اره، ع،یب: لیقب

 ءشرا ای عیب اصلى منظور اگر و بود خواهد عهیود عقد باشد، بینا نزد مال حفظ کمال اصلى هدف گرفتن ابتین در اگر ن،یبنابرا. است
 .بود خواهد التکو مصداق بماند، محفوظ لکیو دست در مال خواهندمى ضمنا  و باشد هانیا امثال و ا اره ای و

 رابطه، نیا از ناشى هاىتیمبئول همچنین و کمال با نیام رابطٔه و امانت به مربوط عمومى قواعد و فوق توضیحات به تو ه با
 مال از حفاظت و دارىنگه نیطرف اصلى مقصود عقدی در اگر تعریف، این مطابق .میدنا خاص معناىبه امانت را عهیود توانمی
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 مصداق مورد، حبببه را آن دیبا هکبل دانبت، عهیود قواعد تابع را عقد آن دینبا نباشد، رندهیگ بردن انتفاع اصلى، مقصود و نباشد
 .دانبت انتفاع حق واگذارى ای و ا اره ای هیعار

 دارای نیز ودیعه خاص احکام و هاویژگی ذکر ،(است هدارىنگ و حفظ براى مال سپردن عهیود هکس عهیود تیماه تبیین از پس
 :از نداعبارت عهیود عقد اوصاف ترینمهم .است اهمیت
 چنین وقوع برای. است نهیمع عقود از ىیک م،. ق 607 مادل طبق و است آمده فقهی منابع در آنچه مطابق ودیعه :بودن عقد 

 ابتین آن حفظ دربارل نیام به و گذاردمى امانت به مالى هک «مودع» سوى از ىیک: شود انجام دیبا انشا قصد دو دی،عق
 .ردیپذمى را ابتین و گرفته عهده به را حفاظت هک «مبتودع»  انب از گرىید دهد،مى

 ای کمال ،بنابراین؛ آوردنمى و ودبه حقوقى رابطٔه نیا حفظ براى التزامى چیه و است  ایز عقود از عهیود عقد :بودن  ایز 
 آن از مانع عه،یود عقد بودن زی ا هک دانبت دیبا البته (.م. ق 6۱۱ مادلس بزنند هم به را آن توانندمى خواستند هرگاه نیام
 لهمبئ زین لتاکو قرارداد در هکچنان شود؛ ساقط الزمى عقد ضمن درها آن از ىیک ای نیطرف فبخ حق مدتى براى هک بتین
 .(م. ق 67۹ مادلس است منوال نیهم به

 و مجانى هکبل ،ردیگنمى قرار عوضى برابر در دهدمى انجام مال از هدارىنگ راستاى در نیام هک خدمتى عنىی :بودن مجانى 
 ضمن در هک تبین آن از مانع عهیود بودن مجانىالبته . است  هت نیهم در عهیود و ا اره نیب فرق اصوالً و است گانیرا

 و نبوده عهیود قتیحق در پاداش نیا رایز بدهد؛ نیام به پاداشى کمال هک نندک شرط عهیود عقد نیهم ضمن ای و گرید عقد
 شرط اگر ،است مجانى عقد بارز نمونٔه هک هبه در هکچنان است؛ تبعى و فرعى تعهدهاىزمرل  در هکبل بت،ین اصلى دتعه  زء
 خواهد حیصح نند،کمى ادی معوضه هبٔه به آن از هک بپردازد واهب به مالى زین متهب واهب، انىمج بخشش مقابل در هک نندک
 .(م. ق 80۱ مادلس بود

 و ودیعه گذار گیرندهودیعه داتتعه ۱.۲.۳.۲
 دو در او اصلى هداتتع ،ندک محافظت و دارىنگه امانت، مورد مال از شودمى فموظ عهیود عقد اثرِبر گیرندهودیعه اینوه به تو ه با

 این رابطه مقرر کرده است: در مدنی قانون. امانت مورد مال رد و امانت مورد مال از حفاظت: شودمی بندیطبقه محور
 کهطوریبه را آن باشد، نشده نییتع بىیترت اگر و ندک حفظ دهکر مقرر کمال کهطوریبه را عهیود مال دیبا نیام»: م. ق 6۱۲ مادل
 «.است ضامن االو ندک حفظ است، متعارف مال نآ بهنببت

 الزم را بیترت آن رییتغ مال حفظ براى از نیام و باشد دهکر مقرر بىیترت عهیود مال حفاظت براى کمال هرگاه»: م. ق 6۱۳ مادل
 «.است ضامن صورت نیا در هک باشد ردهک رییتغ از نهى حا یصر کمال هونیا مگر دهد رییتغ تواندمى ،بداند

 «.طیتفر ای تعدى صورت در مگر ،نیبت است شده سپرده او به هک مالى نقصان ای تلف ضامن نیام» :م. ق 6۱4 مادل
 «.است داده انجام نهیزم نیا در زین را متعارف هاىمواظبت و نداشته را خطر دفع ىیتوانا نیام هک شود احراز دیبا»: م. ق 6۱۵ مادل
 گذارامانت عقد، دیمف ا راى انی ر در نکل ،باشد شده عوض شرط هونیا مگر ،آوردنمى بار به ىتعهد گذارودیعه براى عهیود عقد

 موظف او برگرداند، او به را عهیود مورد مال نیام هرگاه اینوه از نداعبارتها آن و هاستآن فاىیا به ملزم هک ندکمى دایپ ىیتعهدها زین
 گذارودیعه»ق.م،  6۳۳ مادلمطابق  .ندک فبخ را آن تواندمى بخواهد هرگاه نیام و است زی ا عقد «عهیود» رایز است؛ رشیپذ و قبول به
 آن کمال عهدل به ودعى مال نگهدارى و حفظ نٔهیهز عنىی ؛«بدهد او به است ردهک عهیود مال حفظ براى دارامانت هک را مخار ى دیبا

 رد نیام بر هرچند عنىی ؛«است آن کمال عهدل به باشد، اىنهیهز مبتلزم عىود مال رد اگر» م،. ق 6۳4 مادلهمچنین بر مبنای  .است
 .بود نخواهد نیام عهدل به باشد مالى نٔهیهز مبتلزم رد اگر است وا ب کمال بر مال

 در قالب عقد ودیعه کیف پول الکترونیک یینتب ۲.۲.۳.۲
 عقد ودیعه از عقود .گرفت نظر در پایه قرارداد عنوانبه راودیعه  قدع توانمی الکترونیک، پول کیف فقهیچهارچوب  تبیین منظوربه

در قالب  راهبرهای خود را نزد مقدار مو ودی کیف پول ، دارندگان کیف پول الکترونیکشود. بر این اساساذنی و امانی محبوب می
های پول در مالکیت آید، مو ودی کیفحباب نمینوه عقد ودیعه از عقود تملیکی بهگذارند. با تو ه به ایعقد ودیعه به امانت می
گذاری و کبب به سرمایهاقدام  د از این محلنتوانشده ندارند و نمیهای انباشترا در پول تصرف ا ازل راهبردارندگان آن قرار دارد و 

 ند.درآمد کن
گیرد و یت و کارکرد اصلی خود فاصله میاهداده شود، قرارداد ودیعه از م انراهبردر قالب شرط ضمن عقد به اگر اذن تصرف 

 میزان اندکی از تصرف کهودیعه، فقط  رسد بر اساس موازین فقهیکند. به نظر میچنین شرطی این قرارداد را تبدیل به قرض می
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 ،مچون بیع، ا ارهتوان به سایر تصرفات هالبته این میزان از تصرف را نمی ست، ا ازه داده شده است وبرداری از اشیامنحصر در بهره
 و کبب درآمد تبری داد.

دهد.  قرار عوضىاموال،  از دارىازای نگه درتواند گیرنده نمیاین، ودیعه در ذات خود عقدی مجانی است و لذا ودیعهبرافزون
 در پاداش نیا رایز بدهد؛ گیرندهودیعه به پاداشى کمال هک نندک شرط، عهیود عقدخود  ضمن ای و گرید عقد ضمنتوان در البته می

 شود.تعهدی فرعی محبوب می و نبوده عهیود قتیحق
های گونه ضمانتی در مقابل اصل پولهیچ انراهبرگیرنده است. لذا ویژگی امانی بودن عقد ودیعه نیز مقتضی عدم ضمان ودیعه

ریبک استفاده از کیف پول را  دتوانله میئتفریط انجام داده باشند. این مب مگر اینوه تعدی یا ،های پول ندارندشده در کیفانباشت
 برای دارندگان آن افزایش دهد.

 های مدل ودیعهمزایا و محدودیت. ۲-۲ دول 
 هایتمحدود یامزا

 راهبرتوسط  گذارییهعدم امکان تصرف و سرما به کاربران یاضاف یهاربا در پرداخت شبهٔه نبود
 پول هاییفک ینببت به مو ود ینعدم و ود تضم برانبه کار یاضاف یهاو پرداختسود  یامکان اعطا

 

 یهقرارداد پا عنوانبه: استفاده از قرارداد  عاله سوم یمدل فقه ۳.۳.۲
 اصطالح در  عالهقرارداد  عاله صورت گیرد.  تواند در قالبمی یکالکتروندر کیف پول  و کاربران انراهبر ینب دهی روابطسامان
 ای باشد نیمع طرف هونیا از اعم عملى، مقابل در معلوم ا رت ادای به شخصى التزام» از است عبارت م،. ق ۵6۱ مادل طبق و فقهی
 اشخاص ا ارل از را  عاله تواننمى ف،یتعر نیا طبق. ندیگومى  ُعل را ا رت و عامل را طرف و  اعل را ملتزم  عاله در. «نیمع ریغ

 نیب هک شباهتى همٔه با. بپردازد نىیمع ارک برابر در را معلومى ا رت هک شودمى ملتزم مبتأ ر زین اشخاص ا ارل در رایز دانبت؛  دا
 .دارد فرق اشخاص ا ارل با مختلف  هات از  عاله دارد و ود دو نیا

 د،کن افتیدر ا رتى و پاداش آن برابر در و دهد انجام گرىید براى خدمتى بخواهد شخص هرگاه اشخاص، ا ارل قرارداد در
 هک بدانند نیطرف رد،یگ انجام دیبا هک ارىک چگونگى و تمد نییتع لٔهیوسبه دیبا عنىی باشد؛ نیمع ازهر هت دیبا توافق آن موضوع

 دیبا هک ارىک مقدار و چگونگى نییتع هک است معلوم ولى .رندیگمى چه برابر در و دهندمى چه و نندکمى مبادله پول با را خدمتى چه
 رد؛ک دیبا چه مطلوب جٔهینت به دنیرس براى هک ردک نىیبشیپ تواننمى درستىبه قبل از و بتین ریپذانکام موارد همٔه رد ردیگ انجام
 چه برابر در پاداش نیا داندنمى نکل ند،کمى نییتع پاداش و زهی ا عنوانبه مبلغى سرطان داروى شفک براى شخصى مثال عنوانبه

 .بود خواهد نحوى چه به ارشک تیفکی و ندک ارک مدت چه دیبا عامل بتین معلوم ابتدا از رایز رد؛یگمى قرار عامل ارک از مقدارى
 است ارک جٔهینت او اصلى مقصود شود،مى عامل ارک پاداش عنوانبه و هى پرداخت به ملتزم هک  اعل شخص ،موارد گونهنیا در

 نوع نیا. ندارد شود، صرف مطلوب آن به دنیرس براى دیبا هک یزمانمدت ای و سادگى ای دشوارى به ارىک و دهدمى پول آن برابر در و
 از و باشد ا اره مصداق تواندنمى  هاتى از دتعه و توافق نیا چون و ندکنمى اقدام آن بر عقال و است یازموردن  امعه در هاتوافق
 مردم ازین به تو ه با. اندداده قرار موردبررسی  عاله عنوان تتح را آن دانانحقوق و فقها است،  امعه یازموردن و دیمف و الزم طرفى
 دانانحقوق است؟ امورى چه به ا اره با  عاله فرق مینیبب دیبا نکل است، روشن  عاله دلیفا التزامى و دتعه نیچن به زندگى ادامٔه در

 :لیقب از اند،شده قائل دو آن براى یفرق اسالمى
 از پس عامل هک  عاله برخالفِ د،شومى ا رت کمال ریا  و ریا  عمل کمال مبتأ ر ا اره عقد صرفبه ا اره، باب در -الف

 .ندکمى دایپ را عوض استحقاق عمل دادن جامنا
 قاعاتیا از ملٔه را آن ارىیبب و بوده خالف محل  عاله در نکل ،است عقود از مله دانانحقوق و فقها همٔه نظر طبق ا اره -ب
 .است( رهس نىیخم امام داند،مى قاعیا  زء را  عاله هک بانىک ملهاز  دانندمى

 و ۵6۳ مادلس بتین چنینینا  عاله در ولى ،است آن صحت طیشرا از عوض و مدت و عمل و عامل نییتع ا اره، باب در -ج
 .(م. ق ۵64
 .ددار فرق هم با  هاتى از نکل است، ا اره هیشب  هتى از  عاله هرچند فوق، موارد به تو ه با

ظر و ود دارد. ندانان اختالففقها و حقوق ینبودن  عاله بیا ایقاع در رابطه با عقد  که است این  عاله باب در دیگر مهم نوتٔه
ن یی: تعینوها از ملهبودن آن است  قاعیا دهندلو ود دارد که نشان یلیدال ،نه استیه مطابق قانون مدنى  زء عقود معچند  عالهر

 یگرد لیدلبت. یدر  عاله الزم ن ،از ارکان عقد است ىکی، قبول که ینهمچنبت. یدر  عاله شرط ن ،ه استیقض طرفیکه عامل ک
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ن امر یده باشد، عمل مطلوب را انجام دهد، مبتحق عوض خواهد بود و ایجاب  اعل را شنینوه عبارت و ایاگر کبى بدون ا ینوه،ا
 بتیبا عقد بودن آن سازگار ن

 :شودمى اشارهها آن به ا مال طوربه هک است امىکاح و آثار دارای  عاله بودن، ایقاع یا عقد زا نظرصرف
 توانندمى نیطرف از یک هر ،است دهینرس اتمام به عمل هکمادامى و زی ا است تعهدى  عاله» م،. ق ۵6۵ مادل طبق :بودن زی ا
 «.بدهد را عامل عمل المثلا رة دیبا ،دکن ر وع عمل اثناء در  اعل اگر ولى نندک ر وع

 ند،ک رد  اعل به تا رسدمى عامل دست به کهیوقت از است شده واقع آن براى  عاله هک مالى» م،. ق ۵6۹ مادل طبق :بودنامانی 
 مادل در هکچنان باشد؛ ردهک طیتفر ای تعدّى هوآن مگر بت،ین مال آن نقصان ای تلف ضامن عامل ن،یبنابرا. «است امانت او دست در

 خواه «طیتفر ای تعدى صورت در مگر نیبت، است شده سپرده او به هک مالى نقصان ای تلف ضامن نیام»: است آمده م. ق 6۱4
 .شرعى ای باشد ىکمال امانت

 عامل تعهدات ۱.۳.۳.۲
 برخالف عرف هوآن مگر است، عامل لعهد به است الزم  عاله عملدادن  انجام براى هک ىیهانهیهز: ارک دادن انجام نٔهیپرداخت هز

 چون وگرنه. پردازممى زین را عمل مخارج تمام من هک دیبگو  اعل هونیا مثل باشد؛ شده برخالف شرط عقد ضمن در ای و باشد آن
 .است زین آن لوازم به تعهّد ارىک به تعهد دهد، انجام را  اعل موردنظر عمل هک است ردهک تعهد عامل

 ای و کند اقتضاء را آن خالف محل عرف هوآن مگر است، عامل ه عهدلب است الزم  عاله عمل دادن انجام براى هک هایینهیهز -
 و است، آن لوازم بر تعهد امرى هر بر تعهد و دهکر  عاله مورد عمل دادن انجامه ب تعهد عامل رایز نند،ک شرط را آن خالف نیطرف
 لوسای ٔهیراک رد،یگ قرار  عاله مورد مالى ردنک دایپ هرگاه مثالً ،است عملدادن  انجام راىب الزم هاىنهیهز پرداخت لوازم آن از ىیک
 هک. م. ق ۲8۱ مادل از مبتنبط. بود خواهد عامل ه عهدلب آن امثال و ریا  ا رت نیهمچن و لیاتومب لیقب از  وو بت براى الزم
 «.باشد شده خالف شرط هونیا مگر ،است ونیمد ه عهدلب هیتأد مخارج»: دیگویم

 او دست در ،ندک رد  اعله ب تا رسدیم عامل دسته ب کهوقتی از ،است شده واقع آن براى  عاله هک مالى». م. ق ۵6۹ مادل طبق
 «.است امانت

 ای تعدى صورت در مگر نیبت، است شده سپرده اوه ب هک مالى نقصان ای تلف ضامن نیام».: م. ق 6۱4 مادل طبق ،نیبنابرا
 مبتند نقص و تلف اگرچه ،دیآ وارد مزبور ماله ب هک است بىیع و نقص هر مبئول د،کر طیتفر و تعدىه ب شروع چنانچه و «طیتفر
 .نباشد او فعله ب

 «.باشد داده انجام ای ردهک میتبل را  عاله متعلق هک دشویم  عل مبتحق وقتى عامل».: م. ق ۵67 مادل طبق -4

 در قالب  عاله الکترونیک پول کیف تبیین ۲.۳.۳.۲
دارندگان کیف پول . گرفت نظر در پایه قرارداد عنوانبه را عاله  عقد توانمی الکترونیک، پول کیف فقهیچهارچوب  تبیین منظوربه

 گذاری.توانند دو خدمت را از صادرکنندگان کیف پول درخواست کنند: پرداخت بدهی و سرمایهدر قالب قرارداد  عاله می
و ود آمده  مبادالت خرد بهاثرِهای دارندگان کیف پول را که بریبدهشوند های صادرکننده موظف میطبق قرارداد  عاله شرکت

مانده در شوند مبالغ باقیپرداخت کنند. همچنین متعهد میدارندگان آن تعلق دارد،  که به اعتبار و مو ودی کیف پولاست، از محل 
به دارندگان کیف  را تصرفی نوع هر تواند. مطابق قرارداد  عاله، میکنند و از این طریق کبب سود کننگذاری های پول را سرمایهکیف

های صادرکننده فقط و شرکت است پول کیف دارندگان به متعلق های اقتصادی آنان،فعالیت از آمدهدستبه سود منتهی .داد پول ا ازه
کنند. مگر اینوه در دریافت می -های دارندگان کیف پول برابر خدمتی معین یعنی پرداخت بدهی در - عل  عنوانبهلغی را بتوانند ممی

امکان بر این اساس، تقبیم شود. ها آن یک نببت مشخصی بینبا گذاری قالب شرط ضمن عقد توافق کنند که سود حاصل از سرمایه
 و ود دارد.ربا  شبهٔهبدون موا هه با  ر قالب عقد  عالهد اضافه به کاربران یهاپرداخت ینو همچن ،تصرف، پرداخت سود

ه بین فقها  مله اینوه در مورد عقد یا ایقاع بودن  عالد پایه، دارای نقاط ضعفی است. ازقراردا عنوانبهدر نظر گرفتن عقد  عاله 
دهد. و قبول و فبخ قرارداد نشان می نظر است. عقد یا ایقاع بودن  عاله خود را در مواردی همچون ایجابدانان اختالفقو حقو

اما اگر آن را ایقاع ؛ توانند آن فبخ کننداگر  عاله را عقد  ایز در نظر بگیریم، نیاز به ایجاب و قبول دارد و هر یک از طرفین هم می
 کهدرصورتیرا دارد.  راردادکننده حق فبخ کردن قجابلذا فقط ای ،کند و به قبول نیازی ندارددر نظر بگیریم، و ود ایجاب کفایت می

مشتریان شرط ضمن عقد منوط به تقبیم سود بین طرفین قرارداد را نپذیرند، صادرکنندگان کیف پول فقط مبتحق دریافت  عل 
 شده نخواهند داشت.های انجامگذاریحاصل از سرمایه هبتند و هیچ سهمی از سود
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  عالههای مدل مزایا و محدودیت .۳-۲  دول
 هایتحدودم یامزا

 بودن یقاعا یااختالف در عقد  راهبرپول توسط  هاییفک یامکان تصرف در مو ود
 لحاظ قصدنبودن به سهل المعونه  به کاربران یاضاف یهاو پرداختسود  یامکان اعطا

 اصل مو ود کیف پول نوردن تضمین ربا شبهٔه نبود
  راهبراز سود به  یامکان تعلق سهم

 

 یهقرارداد پا عنوانبه وکالتم: استفاده از قرارداد چهار یفقه مدل 4.۳.۲
 .قرارداد حقوقی پایه است عنوانبهها برای استفاده در کیف پول الکترونیک ترین روشها و آسانقرارداد وکالت یکی از بهترین گزینه

 براى را گرید طرف نیطرف از ىیک مو بِ آن،به هک است عقدى است، آمده م. ق 6۵6 مادل در هکچنان و فقهی اصطالح در التکو
 در را لکیو اقدام لکمو هک معنا نیبد است؛ ابتین اعطاى التکو عقد اثر ،فیتعر نیا اساس بر. دکنمى خود بینا امرى دادن انجام
 نه دهد انجام را تصرفاتى لکمو حباب و نام به هک دهدمى اریاخت او به و دانبته خود اقدام منزلٔهبه حقوقى، اعمالدادن  انجام مورد
 مکح در دهد،مى انجام هک اعمالى آثار بهنببت لکیو ن،یبنابرا. دکن مبتقل تیوال و سلطه جادیا لکیو براى التکو با لکمو هوآن

 .خود براى نه است لکمو براى ندکمى آنچه و بوده واسطه
 اعمال او، به شدهضیتفو اراتیاخت حدود در تا است لکیو به ابتین اعطاى لٔهیوس التکو عقد هک دش روشن شد، گفته آنچه از
 لکیو و لکمو براى التزامى چیه و آیدمیشمار به زهی ا عقود زمرل در التکو عقد. دهد انجام لکمو حباب و نام به را نىیمع حقوقى

 .تا(امامی، بیس شودمى فبخ زین آنان از هرکدام حجر و فوت با و ندکنمى جادیا
 است؛ شده روشن عهیود و مضاربه، لیقب از اذنى عقود ٔهیبق و التکو نیب فرق تصرف، در استنابه عنىی فوق، فیتعر به تو ه با

 تصرف در استنابه اصلى هدف مضاربه در ،مثال عنوانبه دارد؛ و ود تفاوت عهیود و مضاربه لیقب از اذنى عقود ٔهیبق و التکو نیب
 به ضمنی صورتبهچه ، اگراست دیگری امر مضاربه اصلی هدف و است فرعى و تبعى یامر فتصر در نیابت ،واقع در. بتین

. دارد تبعى و فرعى  نبٔه تصرف لذا تصرف؛ نه است حفظ در نیابت اصوالً هم عهیود. است شده داده تصرف ا ازل عامل و مضارب
 نظر در خاص یهدف نیتأم براى یکهر و دارد تتفاو هم باها آن ذات  وهر ارند،یبب شباهت داراى عقود این هرچند ،درمجموع

 .اندشده گرفته
 وکالت تحقق .است نهیمع عقود از ىیک م،. ق 6۵6 مادل طبق و است آمده فقهی منابع در آنچه وکالت مطابق :بودن عقد 

 .دشومی واقع کند، آن بر داللت که فعلی یا لفظ به هر قبوالً و ایجابا  وکالت .است وکیل قبوله ب منوط
 وکیل یا  ،بنابراین؛ آوردنمى و ودبه حقوقى رابطٔه نیا حفظ براى التزامى چیه و است  ایز عقود وکالت از عقد :بودن  ایز

 ،کند عزل را وکیل بخواهد وقت هر تواندمی ق.م، موکل 67۹ مادلبزنند. مطابق  هم به را آن توانندمى خواستند هرگاه موکل
 .باشد شده شرط الزمی عقد ضمن در عزل دمع با وکیل وکالت اینوه مگر

 ند از:ابرای انعقاد قرارداد وکالت، و ود چند شرط ضروری است که عبارت
 قانون. باشد فراهم لکمو لٔهیوسبه التکودادن  انجام انکام باید عقد این دربدین معنا،  ل:کمو لٔهیوسبه التکودادن  انجام انکام
 است آن شرط نیا از مقصود...«.  آورد  ابه را آن بتواند لکمو خود هک شود داده امرى در دیبا التکو» :دیگومى 66۲ مادل در مدنى
 و سرقت حق ای و ندارد را گرانید مال ردنک غصب حق لکمو ،مثال عنوانبه. نباشد آن دادن انجام از ممنوع قانونا  و شرعا  لکمو هک

 در را گرىید تواندنمى شخص نجایا در. است شده اعالم ممنوع مقدس شارع طرف زا هک است اعمالى هانیا رایز ندارد؛ را قمار
 لکمو خود رایز دهد؛ انجام را ممنوعه اعمال نیا او از ابتین به تا دهد قرار خود لکیو ردن،ک قمار ای گرانید مال غصب و سرقت
 از را او قانون و شود اعالم بتهکورش قاضى طرف زا شخصى اگر نیهمچن ؛ وندک واگذار گرىید به تا ندارد را حقى نیچن شرعا 
 لیقب از خود اموال در تصرف حق کمال خود صورت، نیا در د،کن فیتوق او ارانکطلب نفعبه را اموالش و ممنوع اموالش در تصرف

 .داشت نخواهد زین را اعمالى نیچن دادن انجام براى لکیو انتخاب قهرا  ندارد، را ا اره ای عیب
 انجام حقوقى ىِیتوانا لکمو ،عمومى نظم و اخالقى موانع ای تصرف، حق نداشتن ای «حجر» لیدلبه هک موردى هر در ن،یبنابرا

 بودن، زندانى ای مارىیب لیدلبه شخصى اگر اما؛ دهد التکو گرىید به ارک آن آوردن  ابه براى تواندنمى باشد، نداشته را ارىک دادن
 نکل است، شده گرفته او از ارک دادن انجام ىیتوانا فعالً هرچند شود، حاضر رسمى سند میتنظ ای و ملهمعا دادن انجام براى نتواند
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 ىیراهگشا و بوده موانع گونهینهم برداشتن براى عمدتا  التکو سیتأس اصل رایز است؛ حیصح دیتردبى لکیو گرفتن و ابتین اعطاى
 .بازدارد حقوقى اعمالدادن  انجام از را او واندنت عملى التکمش و هایگرفتار تا است، لکمو براى

 تمام از موضوع نییتع نکل است، باطل مجهول و مبهم طوربه ای و موضوع نییتع بدون التکو الت:کمعلوم بودن موضوع و
 ندک دخالت دیاب امرى چه در بداند لکیو هک اندازه نیهم واقع، در. است افىک غرر رفع براى ا مالى نییتع هکبل ،بتین الزم  هات

 لکیو فیوظا در داخل حقوقى اعمال هک هرچند است، نافذ باشد، زیتم قابل عرف نظر در قرارداد طرف براى او اراتیاخت حدود و
 ىکمل ا ارل و فروش ای و دهد التکو آن از بخشى ای و خود اموال لک رلادا براى گرىید به شخصى هونیا مثل نباشد؛ معلوم یلتفصبه
 .ندک واگذار او به بتین روشن لکیو براى آن  نس و مقدار هک را نىید ابراء ای و دکن واگذار او ظرن به را

 وکیل تعهدات ۱.4.۳.۲
 دست در ىکمال امانت عنوانبه شود،مى سپرده لکیو به آن جٔهینت در ای التکو ا راى منظوربه هک اموالى :لکمو اموال حفظ-الف

 668 مادلس دارد مبترد لکمو به مقرر موعد در ای التکو مفاد ا راى از پس و دکن حفاظت دقت مالک با الامو آن از دیبا هک اوست
 666 مادل طبق ؛ وشد خواهد «ضمانى دی» به لیتبد لکیو «امانى دی» نکل ند،کنمى منحل را التکو عقدل کیو طیتفر و ىتعد(. م. ق
 .بود خواهد شدهحاصل خبارت مبئول لکیو شود وارد لکمو بر خبارتى لکیو ریتقص اثرِبر اگر ،م. ق
 انجام در هک ارىک به و رفته فراتر است، شده داده او به هک اذنى حدود از دینبا لکیو م،. ق 66۳ مادل طبق :التکو حدود تیرعا -ب

 لکمو مصلحت بهانٔه به دندار حق است، بىک منزل دادن ا اره در لکیو شخص اگر مثالً زند؛ دست است نداشته ابتین آن دادن
 هکچنان د؛کن تیرعا را لکمو مصلحت و عادت و عرف دیبا دارد التکو هک هم قبمتى همان در و گذارد رهن ای و بفروشد را خانه
 داخل عادت و عرف و نیقرا برحبب ای داده اریاخت او به راحهبالص لکمو آنچه از و...  دیبا لکیو»: است آمده م. ق 667 مادل در
 انجام ندگىینما داشتن بدون لکیو هک است حقوقى عمل نفوذ عدم تعهد نیا از تخلف ا راى ضمانت. «ندون تجاوز اوست اریتاخ
 .داشت نخواهد نفوذى رد، صورت در و ندک رد ای امضا را فضولى عمل آن است مختار لکمو و است داده
 667 مادل در هکچنان د؛کن عمل لکمو مصلحت تیرعا و وزىدلب مالک با خود، تصرفات در دیبا لکیو :لکمو مصلحت تیرعا -ج
 مصلحت عمدا   لکیو هک موردى در...«  دکن مراعات را لکمو مصلحت خود اقدامات و تصرفات در دیبا لکیو»: است آمده م. ق
 لکیو اگر اما؛ (م. ق ۱074 ادلمس دارد لکمو ذیتنف به ازین و بوده فضولى او عمل ند،کمى اقدام خود سود به و گرفته دهیناد را لکمو
 لکیو تعهد رایز شمرد؛ نافذ را معامله دیبا نشود، واقع لکمو مصلحت به معامله ن،یباو ودا نکل ،باشد ردهک عمل متعارف حدود در
 تیرعا و تابین قصدبه هک داشت انتظار تواننمى نیا  ز او از و است لهیوس و مقدمات دیتمه و مراقبت در تنها الت،کو ا راى در

 به اتفاقا  ،حالنیدرع است، ردهک عمل حد نیا در هک است نیا در فرض و دکن وششک عرف و اراتیاخت حدود در ل،کمو مصلحت
 .است نشده انجام لکمو مصلحت
 هکنجاازآ ولى باشد، ا رت با ای و مجانى است نکمم التکو البته. است ا رت پرداخت به ملزم نیز لکمو وکیل، توالیف مقابل در
 شود،مى محبوب لکیو به ا رت پرداخت بر لکمو دتعه مبناى بر اصوالً التکو بماند، پاداشبى دینبا و بوده محترم بىک هر عمل
 حیتصر آن بودن ا رت با ای مجانى التکو در اگر»: است آمده م. ق 677 مادل در هکچنان ند؛بک بودن مجانى بر حیتصر هونیا مگر
 قرارداد همان اساس بر اندردهک نیمع را ا رتى اگر نبودن، مجانى صورت در و «.باشد ا رت با هک است نیا بر محمول باشد، نشده
 مبتحق نباشد، ارک در عادتى و عرف اگر و است عادت و عرف بر محمول اند،ردهون نییتع را ا رت زانیم اگر و شود عمل دیبا

 (.م. ق 676 مادلس بود خواهد المثلا رة

 موکل تعهدات ۲.۳.4.۲
 :است شده داده اختصاص موکل تعهدات به 677 تا 674 مواد در مدنی قانون در دهد انجام را تعهداتی باید وکیل برابر در موکل

 است داده تعهداتی  ایی در وکیلی اگر و دهد انجام است کرده خود وکالت قرارداد حدود در وکیل که را تعهداتی تمام باید موکل
 طبق وکیل اختیارات و وظایف حدود. ندارد الزامی هیچ تعهد آن دادن انجام برای موکل ،است بوده خارج وی اختیارات حدود از که

 .شودمی معین است شده منعقد که وکالتی عقد و قانون
 قرارداد در اینوه مگر ،بدهد باید را وکیل ا رت همچنین و است کرده پرداخت وکالت انجام برای وکیل که را مخار ی تمام موکل
 .باشد شده توافق دیگری طور وکالت

 در ،باشند کرده توافق دیگری طور وکالت قرارداد در موکل و وکیل اینوه مگر ،دکن پرداخت را وکیل ا رت است موظف موکل
 طبق بر ،باشند نورده قرارداد در توافقی آن مقدار یا الوکالهحق بهنببت اگر و بود خواهد طرفین بین قرارداد تابع وکیل الوکالهحق واقع
 .دشومی تعیین الوکالهحق عرف
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 مجانی نشدن تعیین صورت در ،دیگر عبارتبه ،دنشو تعیین آن بودن ا رت با یا وکیل عمل بودن مجانی وکالت قرارداد در اگر
 .شودمی محبوب ا رت با وکیل عمل وکالت، بودن ا رت با یا

 وکالت قالب در الکترونیک پول کیف تبیین ۳.4.۳.۲
توضیح اینوه،  .گرفت نظر در پایه قرارداد عنوانبه وکالت را عقد توانمی الکترونیک، پول کیف فقهیچهارچوب  تبیین منظوربه

ن و همچنیها آن های خردپرداخت بدهی را در دو زمینٔهها آن دهند که اعتبار و مو ودیوکالت می انراهبردارندگان کیف پول به 
الوکاله دریافت کنند. مطابق این چارچوب، دارندگان کیف پول نیازی حق عنوانبهگیرند و مبلغی را نیز  کاربههای سودآور فعالیت

اند. حاال بخشی از این سبات مالی وکالت دادهها و مؤه بانجبانوی ب بار برای ایجاد سپردلیکها آن  دید ندارند؛ چرا که قصدبه
ان راهبراما در کیف پول،  ،بانوی، بانج وکیل او بود دهند. در سپردلکنند و فقط موکل خود را تغییر میکیف پول منتقل میسپرده را به 

شود و اعتبار و مو ودی کیف پول،  ایگزین همان وکالت اصیل اولیه می به نببت، این قرارداد وکالت وکیل او هبتند. در واقع
کیف پول منتقل  های صادرکنندلیعنی شرکتها آن به وکیل  دید بانوی با بانج داشتند، ندگان سپردلوکالتی که دار بخشی از رابطٔه

 یابد.به دارندگان کیف پول نیز تغییر می گذاران بانویعنوان سپرده ،شود. بر همین اساسمی
شمار بهبرای قرارداد وکالت  ی ویژه، مزیتکیف پول الکترونیک فرایند دید در انعقاد  قصدبهنداشتن المعونه بودن و نیاز سهل

قصد ارتوازی دارندگان کیف توان مدعی شد نحوی که می، بهدهدرا کاهش می حین انعقاد قرارداد های مو ودآید؛ چرا که پیچیدگیمی
 قصدبهبه وکالت نیاز نببت سایر عقود کند. این در حالی است کههای پذیرنده کفایت میبه شرکت تنهایی برای اعطای نمایندگیبه پول

شود. داد، مبتحق دریافت  عل  در قرارداد  عاله الزم است قصد شود اگر عامل به تقاضای  اعل پاسخ ،مثال عنوانبه ،دمازاد دار
 نیهم واقع، درقصد شود.  صورت خاص و دقیقوکالت به فرایندکه در وکالت صرف اعطای نیابت کافی است و نیازی نیبت درحالی
 است. نافذ باشد، زیتم قابل عرف نظر در قرارداد طرف براى او اراتیاخت حدود و ندک دخالت دیبا امرى چه در بداند لکیو هک اندازه

گونه پاداش و های اضافی در قالب سود یا هر، وکالت است، امکان پرداختراهبرقراردادی بین کاربران و  با تو ه به اینوه رابطٔه
های مو ود در قرارداد قرض را ندارد و با تو ه به قرارداد وکالت حباسیتربا موا ه نخواهد شد.  شبهٔهو با  تخفیفی و ود دارد

الزم به اشاره است که سود  به سایر قراردادها دارای مزیت بیشتری است.قرارداد پایه نببت عنوانبهانعطاف زیاد آن، استفاده از آن 
گذاری های سرمایهالحباب سپردهحباب و غیرقطعی بوده و نیاز است همچون قواعد سود علیالپرداختی به کاربران از نوع علی

 التفاوت مو ود با کاربران تبویه شود.  بانوی، در پایان دوره مالی سود قطعی محاسبه و مابه
پول مبئول هبتند. در همین وکیل، نببت به تأمین مصالح و منافع موکلین خود یعنی دارندگان کیف  عنوانبه راهبرضمن اینوه 

گونه تعدی یا انجام شود. هر آننفع دارندگان های پول بهکیف ل انباشت مو ودیگذاری از محراستا، ضروری است هرگونه سرمایه
وانب   . البته اگر با و ود رعایت همٔهشودتفریطی در این زمینه، مو ب مبئولیت وکیل و لزوم تدارک خبارات احتمالی از سوی او می

توان با درج وکالت، میدر ضمن قرارداد  هرچند .نیبتوکیل  ، زیانی متو ه کاربران شود،  بران آن بر عهدلدالیل قهری واسطٔهبهتنها و 
که  است مقرر شدهبدون ربا  یبانو یاتدر قانون عملقرار داد. بر همین اساس، ضامن  صورت مطلقبهرا  یلوک ،شرط تعهد بازپرداخت

ها بازپرداخت که بانج است شده یحهم تصر یاتیعمل نامٔهییندر آ. کنند یمهب یارا تعهد  گذارییهسرما یهااصل سپرده توانندیمها بانج
و شود انجام میوکالت  بر مبنای قرارداد گذارییهسرما یهاسپرده در نظام بانوی، ینوهبا تو ه به ابنابراین، ؛ ندکن ها را تعهداصل سپرده

 .یدآیحباب نمبهخاصی  یتمحدودله این مبئ در آن و ود دارد، نیز الحبابیسود عل یاصل و حت ینتضم یتقابل

 های مدل وکالتمزایا و محدودیت .4-۲  دول
 هایتمحدود یامزا

 - به لحاظ قصد آسان المعونه بودنسهل
 - ربا شبهٔهنبود 

 - رراهب الوکاله بهاز سود عالوه بر حق یامکان تعلق سهم
 - به کاربران یفو تخف ،در قالب سود، پاداش یاضاف یهاامکان پرداخت

 - سوکیل( اهبررسموکل( از سوی  لزوم رعایت مصلحت و غبطه کاربران
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 ببته کیف پول الکترونیک شرعی هایچالش 4.۲
از  یتوسط برخ - ارت شهربازیو ک ،دانشجویی، کارت مترو مانند کارت غذای - پول ببته هاییفکترین خدمتی که در اصلی
توانند اعتبار و مو ودی کاربران این نوع کیف پول می ،در واقع. استکاال و خدمات  یدخرامکان  شود،ارائه می کاربرانها به شرکت

 قرار مورداستفاده ،دانرا صادر کردهها پول یفآن ک که یگریمشابه د یهاشرکت کیف پول یا کنندلمله با خود ارائهمعادر  خود را صرفا 
 ینا ماندلکردن  از طریق بلوکهها شرکت یبعض. لذا و ود نداردبرای کاربران امکان برداشت پول  ،پول یفمدل از ک یندر ادهند. 
 ند.کنمیسود  کبباقدام به  ،در حباب خود مبالغ

کیف پول با های مطرح در رابطه ن چالشهما تقریبا مطرح است،  ببته کیف پول الکترونیکهای شرعی که در رابطه با چالش
 ینطرف یتاهل هویت و احراز  هت استفاده از کیف پول ببته، یحصح یقرارداد حقوق یماول در تنظ مرحلٔهباز است.  الکترونیک

 .کندمیهیل های ببته چه باز تبپول های  دید امکان احراز هویت و اهلیت را چه در کیففنّاوریرسد استفاده از به نظر می است.
های های باز دارای اهمیت بود، در کیف پولگونه که در کیف پولنیز همانانعقاد قرارداد  یبرا یحاز قصد صح ینطرف یبرخوردار

 و دارندگان کیف پول قرار گیرد. انراهبرارکان اصلی یعنی  موردتو هببته نیز باید 
خرید به ببته که منحصر  کیف پول نیز با تو ه به کارکردهای محدود باو ر ،غرر، قمارهایی همچون اکل مال به باطل، رفع چالش

قرار  انراهبرار کیف پول  هت خرید کاال و خدمات در اختی مقدار پولی که دارندل کهدرصورتیتر است. کاال و خدمات است، آسان
 غیرمو ه در مال دیگران مطرح نخواهد شد.اکل مال به باطل و تصرف  شبهٔهقراردادی معین انجام پذیرد، چهارچوب  دهد، درمی

 یقرار دادن مفاد اصلغرر را نیز مرتفع خواهد کرد.  شبهٔهی قرارداد، ضوابط اصل یینتعببته و  پول یفدر ک ینقرارداد مع از استفاده
دهندگان ارائه کهدرصورتیبود.  غرر خواهد شبهٔهپیشگیری از وقوع  در زمینٔه ی مؤثرپول  هت مطالعه کاربران اقدام یفک یقرارداد در فضا

 و ه مطرح نخواهد شد.هیچقمار نیز به شبهٔهند، نظر کنایزه به برندگان نیز صرفو اعطای   یکشقرعهاز تبلیغ  ببتهپول  یفک
هد ربا مطرح خوا شبهٔهبه کاربران پرداخت شود،  یفتخف یا ،بکدر قالب سود، پاداش، کش اضافه یو ه، ببته پول یفکاگر در 

شود با تبیین مدل البته این در حالی است که قرارداد پایه در کیف پول الکترونیک قرض در نظر گرفته شود. در ادامه سعی می شد.
 فقهی مناسب کیف پول، این شبهه پاسخ داده شود.

 ببته کیف پول الکترونیک یمدل فقه ۱.4.۲
، با تو ه به کاربرد ویژه در واقعفقهی بهینه استفاده کرد.  مدل عنوانبهداد وکالت توان از قرارمدل فقهی کیف پول ببته، می تبیینبرای 

توان از قرارداد وکالت به دلیل دهد، میفرد کیف پول ببته که امکان خرید کاال و خدمات را به دارندگان کیف پول میو منحصربه
 ساده توضیح خواهیم داد. یمثالر قالب کالت را دو  امعیت آن استفاده کرد. در ادامه، مدل فقهی و ،سادگی، مزایا

 این مجموعهکند. مبئولین کیف پول ببته به مشتریان خود می معروف اقدام به ارائٔهمجموعه رفاهی و تفریحی فرض بگیرید یک 
در واقع خرید خدمات  را برای استفاده ومشتریان کیف پول، فضای اعطای تخفیف بیشتر در همچنین بیشتر و عتبار با در نظر گرفتن ا
امکان  بازاریابی، به دارندگان کیف پول اینهای استراتژیبا استفاده از ، مبئولین دیگرعبارتبهد. نکنبیشتر تشویق میرفاهی و تفریحی 

 یحاتدرصد بیشتر از مو ودی واقعی کیف پول خودشان، از امکانات رفاهی و تفریحی تفر ۲0طور مثال دهند که بتوانند بهرا می
 ند.استفاده کنها آن

خدماتی را از  ، دارندگان کیف پولدهندگان آن، شباهت زیادی با عقد بیع دارد. در واقعتعامل بین دارندگان کیف پول ببته و ارائه
یف پول کنند. در نظر گرفتن قرارداد بیع برای کدهندگان کیف پول که در مثال ما مجموعه رفاهی و تفریحی است، خریداری میارائه

را بتوان در قالب  دهندگان آنپول ببته و ارائه یفدارندگان ک ینبقراردادی  رابطٔهرسد به نظر میچند هر. ای مطلوب استببته گزینه
گذاری دارای مقررات یکبان برای هر دو نوع کیف پول و ببته، در مرحلٔه عقد وکالت نیز تعریف کرد. در نظر گرفتن قرارداد پایٔه

راهکار قراردادی  امع برای هر دو نوع کیف پول استفاده کرد. در هر  عنوانبهتوان از قرارداد وکالت عبارت دیگر، می. بهمزیت است
کاال و خدماتی را خریداری ها آن دهند به مقدار مو ودی و اعتبارشان برایدهندگان کیف پول وکالت میدو کیف پول، کاربران به ارائه

حقوقی دیگر سپذیرندگان کیف  های حقیقی وکاال و خدمات را به وکالت از کاربران، از شخصیت ،انراهبرز، کنند. در کیف پول با
دو  ،شود. در واقعکیف پول به مشتری ارائه می دهندلاما در کیف پول ببته، کاال و خدمات از سوی خود ارائه؛ ندکنیخریداری م پول(

مقداری  ،کیف پول و پذیرندگان کیف پول، یکی است. مشتری در این نوع کیف پول هندلدرکن اصلی در کیف پول ببته یعنی ارائه
دهد هر زمان که از او کاال یا خدمتی را دهد و سپس به او وکالت میقرار میوکیل خود  عنوانبهپول  یفک دهندلارائهپول را در اختیار 

 د.را تبویه کنآن  کرد، از محل مو ود کیف پولخریداری 
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تواند از کیف پول می دهندلزیت استفاده از قرارداد وکالت در کیف پول ببته در مقایبه با قرارداد بیع این است که شرکت ارائهم
ها آن آمده را بهدستادی سودآور استفاده کند و سود بههای اقتصنفع مالکان آن در فعالیتمانده در کیف پول بههای باقیدیمو و

د. این در حالی است که اگر قرارداد پایه را بیع در نظر الوکاله خود تملک کنحق عنوانبهتواند از سود را نیز می د. بخشیپرداخت کن
شده ندارد. دارندگان کیف پول نیز برای استفاده از های تجمیعنه تصرفی را در مو ودیگوکیف پول حق هیچ دهندلبگیریم، ارائه

 .هبتندها آن یر به خرید مجدد ازمانده مو ودی خود فقط ناگزباقی
 کیف پول الکترونیکقراردادی چهارچوب تعیین ترین روش برای بهینه عنوانبه ، قرارداد وکالت را بتوانرسدبه نظر می درمجموع

 باز و ببته برگزید.

 بندی مع ۵.۲
، و وکالت استفاده فقهی قرض،  عاله، ودیعه توان از چهار مدلقراردادی کیف پول الکترونیک باز، میچهارچوب منظور تعیین به

 شود.ها و انتخاب مدل منتخب در قالب  دول زیر ارائه میاین مدل مقایبٔه منظور پرهیز از تورار مطالب، نتیجٔهکرد. به

 های الکترونیک در ایرانهای نمونه کیف پولکارکردها و ویژگی .۵-۲   دول
 نوع عقود                        

 های شرعیاخصش
 وکالت ودیعه  عاله قرض

     المعونه بودن و قصد آسانسهل
     ربا شبهٔهنبود 

     تصرفات دامنٔه وسعت
 یفو تخف ،امکان پرداخت سود، پاداش

     به کاربران

     اناهبرراز سود به  یتعلق سهم

 
ترین قرارداد به های شرعی، مناسبببته نیز قرارداد وکالت است که از حیث شاخص کیف پول الکترونیکمدل فقهی پیشنهادی برای 

توان در طراحی کیف پول از عقد قرض به عنوان البته همانگونه که در ببیاری از کشورهای اسالمی متداول است، می آید.حباب می
دارندگان کیف پول ملکیت  از لغ مو ود در کیف پولعقد قرض، مبادر صورت استفاده از قرارداد پایه نیز استفاده کرد. لکن 

تعلق به موسبه  ،شودکبب می نیز سودهایی که از این محلشود. بنابراین، منتقل میموسبه اعتباری شود و به خارج می
 گیرد.می

 د:شوزیر پیشنهاد میراهکارهای عملیاتی ، کیف پول الکترونیک در ایران توسعٔهمنظور به درنهایت
 ؛سازیبخشی، آموزش و فرهنگیش چرخه پویای آگاهیافزا 
 ؛کنندگان( در مقیاس وسیعتواملی و تدریجی تغییر عادات و تر یحات مشتریان سمصرف فرایند 
 ؛ارائه توسط برندها و فعاالن این حوزه ِپذیری محصوالت و خدمات قابلاتواو  ،افزایش سطح اعتماد، اطمینان 
 ؛رآمد پرداخت خردهای ناکاحذف تدریجی  ایگزین 
 ؛(سی/کیوآرافان های غیرتماسی،توانمند سکارتهای فنّاوریکارگیری هب 
 ؛بودن آن  انبهپلتفرم پرداخت و همهپول از  شدن کیف فراتر 
 ؛فضای تعاملی و مشارکتی بیشتر میان بازیگران اکوسیبتم 
 ؛ندگان( در مقیاس وسیعکنتواملی و تدریجی تغییر عادات و تر یحات مشتریان سمصرف فرایند 
 ؛موقعو به ،گذاری شفاف، دقیق،  امعگذاری و قانونسیاست 
 ؛ وپذیری(پذیری ستعاملکنشاستفاده از معماری باز و سطح باالی هم 
 آفرین و پایداروکار ارزشهای کبباستفاده از مدل. 
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