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 چکیده
کیف پول الکترونیک یکی از ابزارهای پرداخت خرد است که با هدف افزایش رفاه ا تماعی و رفع دغدغه
تهیه پول خُرد و سهولت پرداختهای کوچک برای مردم و بانج ایجاد شده است .فقدان مقرراتگذاری
مناسب و عدم تعیین چهارچوب قراردادی و حقوقی مشخص ،توسعٔه کیف پول الکترونیک را با
چالشهای شرعی و قانونی موا ه کرده است .همین مبئله بر ضرورت بررسی فقهی استفاده از کیف پول
الکترونیک در کشور ایران تأکید میکند .بهمنظور تعیین چهارچوب قراردادی کیف پول الکترونیک باز،
میتوان از چهار مدل فقهی قرض،

عاله ،ودیعه ،و وکالت استفاده کرد .یافتههای این تحقیق نشان

میدهد ،قرارداد وکالت بر اساس شاخصهایی همچون سهلالمعونه بودن و قصد آسان ،نبود شبهٔه ربا،
وسعت دامنٔه تصرفات ،امکان پرداخت سود ،پاداش و تخفیف به کاربران و تعلق سهمی از سود به راهبران،
مناسب ترین مدل فقهی برای کیف پول الکترونیک باز محبوب میشود .عالوهبراین ،مطابق همین
شاخص ها مدل فقهی پیشنهادی برای کیف پول الکترونیک ببته نیز قرارداد وکالت است که از حیث
شاخصهای شرعی ،مناسبترین قرارداد بهحباب میآید.

کلمات کلیدی :کیف پول الکترونیک ،پرداخت خرد ،وکالت ،قرض ،ودیعه ،عاله.
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مقدمه

حدود یک دهه از آغاز فعالیت کیف پولهای الکترونیکی در ایران با هدف رفع دغدغٔه تهیٔه پول خُرد و سهولت پرداختهای کوچک برای

مردم و بانج مرکزی و همچنین افزایش رفاه ا تماعی میگذرد .مشکالت مو ود در سایر ابزارهای پرداخت از مله برخط بودن پرداختهای

بانوی ،زمانبر بودن و عدم سهولت ،معضل امنیت ،باال بودن هزینهها ،و فقدان زیرساختهای الزم هت مدیریت حجم باالی تراکنشها
مو ب رویش این روش دید برای تبهیل پرداختهای خرد شده است .بانج مرکزی در هت توسعٔه این ابزار ،فرایند مقرراتگذاری آن

را در مراحل مختلف موردتو ه قرار داده است .در مراحل مختلف مقرراتگذاری ،در موارد متعددی بر ضرورت انعقاد قرارداد بین دارندگان
کیف پول و ارائهدهندگان کیف پول تأکید شده است؛ اما اینوه این قرارداد چه نوع قراردادی باشد ،مغفول مانده است .در واقع ،کیف

پولهای فعال ایرانی فاقد چهارچوب قراردادی و حقوقی مشخصی است و لذا نمیتوان بهطور دقیق توالیف و حقوق طرفین قرارداد و

همچنین ارکان مبئول بران و تدارک زیانهای احتمالی را تعیین کرد .ضمن اینوه ،عدم تعیین نوع قرارداد ،اشکاالت شرعی متعددی

از مله عدم قصد صحیح ،اکل مال به باطل ،غرر ،و ربا را نیز مطرح میکند .درمجموع ،عدم برخورداری توافق صورتگرفته بین دارندگان

کیف پول و ارائهکنندگان آن از چهارچوب قراردادی مشخص و بهتبع طرح شبهات شرعی متعدد ،ضرورت بررسی ابعاد فقهی استفاده از
کیف پول الکترونیکی را در کشور ایران دوچندان میکند.
این گزارش درصدد است ضمن موضوعشناسی دقیق کیف پول الکترونیک ،به بررسی ابعاد فقهی آن بپردازد .در همین راستا ،این گزارش
از دو بخش تشکیل شده است .در بخش اول به اهمیت پرداخت سیار و کاربردهای آن در اقتصاد دیجیتال پرداخته ،سپس ضمن بیان

اهمیت پرداختهای خرد و مزایای استفاده از ابزارهای الکترونیکی در پرداختهای خرد تالش شده است؛ مفهوم و ویژگیهای کیف پول

الکترونیک بهعنوان یکی از ابزارهای مناسب برای تبهیل پرداختهای خرد در اقتصاد کشور و رفع دغدغٔه تهیٔه پول خرد موردبررسی قرار
گیرد .ازاینرو ،ضمن بیان مزایا و کاربردهای کیف پول الکترونیک به تشریح طبقهبندی انواع کیف پولها پرداخته و سپس وضعیت استفاده
از کیف پول الکترونیک در هان و کشورهای اسالمی بهعنوان تجارب کشورها برای بررسی وضع مو ود در ایران مورد واکاوی قرار گرفته
است .در پایان این بخش نیز پس از مروری بر اقدامات انجامشده توسط بانج مرکزی در حوزل پرداختهای خرد و کیف پول الکترونیک

تالش شده است عوامل بازدارندل توسعٔه کیف پول الکترونیک در ایران معرفی شود .بخش دوم گزارش اختصاص به بررسی فقهی کیف پول
الکترونیک در ایران دارد .در این بخش ماهیت و ویژگیهای حقوقی کیف پول الکترونیک تبیین میشود .چالشهای فقهی کیف پول باز و
ببته مطرح میشود .درنهایت نیز مدلهای فقهی برای استفاده از کیف پول ارائه و ارزیابی میشود.

۱

 .۱آشنایی با کیف پول الکترونیک س )eWalletدر ایران و هان
 ۱.۱ویژگیها و کاربردهای کببوکار ستجارت) سیار

تجارت سیار شکل گبترشیافتٔه تجارت الکترونیک است که از طریق اینترنت سیار صورت میگیرد .بهعبارت دیگر ،هرگونه انتقال

الکترونیکی و یا تبادل اطالعات که توسط ابزاری سیار و از طریق شبکهای سیار انجام شود و طی آن ارزش حقیقی یا پیشپرداخت
پولی در قبال دریافت کاال ،خدمات ،و یا اطالعات منتقل شود ،تجارت سیار محبوب میشود سکالی و منته.)۲0۱8 ،

از ویژگیهای مهم تجارت سیار میتوان به قابلیت حملونقل و دسترسی گبترده اشاره کرد که با استفاده از گوشیهای قابل

حملونقل و سبک میتوان به اپلیکیشنهای ببیاری در تلفن همراه خود دسترسی داشت و از طریق شبکههای ا تماعی مختلف در

موبایلها امکان دسترسی راحت به خدمات و کاال فراهم میشود .در واقع ،مشتریان همواره عالقهمند به استفاده از روشهای ساده،

سریع ،امن ،و قابلِاستفاده در هر زمان و مکانی هبتند که ابزارها و تجارت سیار بهدلیل مزایا و ویژگیهای منحصربهفرد آن از مله
راحتی استفاده ،عدم محدودیت زمانی و مکانی ،و عدم نیاز به پول نقد میتواند راهکاری مناسب هت انجام دادن سریع پرداختها

بهشمار رود.

دستهبندی سیبتم پرداخت سیار بر اساس میزان و ارزش مبلغ پرداختی از طریق موبایل و روشهای آن به پرداختهای خرد

۱

سکوچک) و پرداختهای کالن ۲سدرشت) تقبیم میشود .در کببوکار پرداختهای سیار ذینفعان و یا بازیگران متعددی و ود
دارند که برخی از آنها در ایجاد زیرساخت اولیه و برخی نیز در امور مدیریت ،نگهداری ،و عملیات سیبتم ایفای نقش میکنند.
مهمترین ذینفعان در نظام پرداخت سیار شامل گروههای زیر هبتند :مشتریان ،بانجها ،فروشندگان ،تولیدکنندگان گوشی ،اپراتورهای
شبکٔه تلفن همراه ،و سرویسدهندگان امنیتی .عالوه بر نقش ذینفعان ،محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی ،آسان بودن
ایجاد کببوکارهای دید ،حمایت از داراییهای شخصی و مالکیت فوری و سرمایهگذاری و حمایتهای دولت از زیرساختهای
فنّاوری برای توسعه و ترویج تجارت سیار ببیار حیاتی است سوارشنی و وتر.)۲00۲ ،

 ۱.۱.۱مدلهای کببوکار در حوزل پرداخت سیار

چهار مدل کالن برای کببوکار در حوزل پرداخت سیار و ود دارد که عبارتاند از :سرحمان)۲0۱6 ،

 -۱مدل بانج محور س)Bank Centric Model؛

 -۲مدل اپراتور محور س)Operator Centric Model؛
 -۳مدل مشارکتی س)Colaboration Model؛ و
 -4مدل نظیر به نظیر س.)Peer-to-Peer

 ۲.۱.۱اَشکال مختلف پرداخت سیار
پرداخت سیار را میتوان با تو ه به عوامل مختلف از مله ویژگیهای پرداخت و طرفهای درگیر در عمل پرداخت در طبقهبندی ذیل
قرار داد.

Micropayment
Macropayment

۳

1
2

پژوهشکده پولی و بانوی
بر اساس مبلغ پرداخت

بر اساس مکان پرداخت

بر اساس منبع مورداستفاده برای پرداخت

 پرداختهای خرد

 پرداختهای حضوری

 پرداخت بر مبنای کیف پول الکترونیک

 پرداختهای کالن

 پرداختهای غیرحضوری

 پرداخت بر مبنای حباب بانوی
 پرداخت بر مبنای کارت اعتباری

بر اساس روش پرداخت

بر اساس نوع دستگاه

 روش پیشپرداخت

 پرداخت بر مبنای تلفن همراه ساده

 روش پسپرداخت

 پرداخت بر مبنای تلفن همراه هوشمند

 روش پرداخت در محل سفوری) و

 پرداخت بر مبنای دستگاههای مجهز به

غیره

 پرداخت بر مبنای قبض اپراتور تلفن همراه

NFCو یا اسکن کد QR

بر اساس طرفهای درگیر در عمل پرداخت
 انجام دادن تجارت کاال و خدمات و انتقال و ه میان دو مشتری سمصرفکننده) -س)C2C
 انجام دادن تجارت کاال و خدمات و انتقال و ه میان دو بنگاه  -س)B2B
 انجام دادن عمل پرداخت و تجارت کاال و خدمات بین بنگاه و مشتری سسهم باالی خردهفروشی) – س B2Cو )C2B
 انجام دادن تجارت کاال و خدمات و تراکنشهای مالی میان بنگاه و سازمانهای دولتی – س)B2A
 انجام دادن تجارت کاال و خدمات و تراکنشهای مالی میان مشتری و سازمانهای دولتی – س)C2A
منبع :سنوری و اسفیدانی ۱۳۹4 ،و دژپبند)۱۳88 ،

 ۳.۱.۱سرویسها و فنّاوریهای معمول و مشهور در حوزه پرداخت سیار

تأمینکنندگان فنّاوری گردانندگان کلیدی بازار در حوزه پرداخت سیار بهشمار میروند و تا زمانی که تواناییهای فنّاورانه از توسعه و

استقرار الزم برخوردار نباشند ،بازارهای تجارت سیار رشد قابلتو هی نخواهند داشت.

فنآوریها

سرویسها
 -فنّاوری USSD

 کیف پول الکترونیک س)Mobile/eWallet -شارژ اعتبار س)Top-Up

 -فنّاوری WAP

 -پرداخت قبوض س)Bill Payment

 -فنّاوری JAVA/J2ME

 -نقلوانتقال پول الکترونیک س)Money Transfer/ Remittance

 -فنّاوری STK

 -پرداختهای خرد س)Purchase/ MicroPayment

 -فنّاوری NFC

 -خریدهای آنالین س)Online Buying

 -فنّاوری RFID

 -پرداختهای سریع س)Tap & Go/ Touch & pay

 -فنّاوری SMS

 کلمات عبور یکبارمصرف س)One Time Password کارت اعتباری مبتنی بر موبایل س)Mobile/Cell Phone Credit Card درگاه پرداخت موبایل س)Mobile Payment Gatewayبا تو ه به فنّاوریهای مو ود میتوان گفت امروزه ارتباطات از طریق اینترنت و تلفن همراه نقشی مهم در همگراییها ایفا میکند.

در بیشتر کشورهای توسعهیافته ،مشتریان از تلفن همراه برای خرید از مغازههای خردهفروشی ،همچنین برای ارتباط با بانجها و رزرو

کردن در مبافرتها ،استفاده از خدمات فرهنگی ،تفریحی و ورزشی و خدمات پارکینگ استفاده میکنند .با این اوصاف ،استفاده از
فنّاوری کیف پول موبایلی سالکترونیک) میتواند بهترین گزینه برای انجام دادن پرداختهای خرد و رفع دغدغٔه پول خرد در دنیای

امروز محبوب شود.

 ۲.۱اهمیت پرداخت های خرد و ضرورت استفاده از کیف پول الکترونیک

نظامهای پرداخت از مله مهمترین زیرساختهای حیاتی یک کشور در بخش مالی بهشمار میرود .پرداختهای روزمرل ما از منظر مبلغ
پرداخت به دو دستٔه کمارزش و باارزش باال تقبیم میشود .این تقبیمبندی ازاین هت صورت میگیرد که این دو نوع پرداخت
تفاوتهایی محبوس با یکدیگر دارند .در واقع ،تراکنشهای خرد تراکنشهایی است که اگرچه از منظر ذب منابع برای نظام بانوی

قابلانتقال از طریق نظامهای پرداخت خرد ،چندان قابلِتو ه نیبت ،این پرداختها بهلحاظ حجم و
ِ
ارزش چندانی ندارد و مبالغ
گبتردگی ،تأثیری ببزا در نظام مالی و اقتصادی کشور دارد .در این میان ،فرایندهای ا تماعی مانند حملونقل ،خرید شارژ تلفن همراه،
4
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خرید طرح ترافیک ،پرداخت عوارض حملونقل ،پرداخت هزینٔه پارکینگ ،و امثال اینها زو آن دسته از عملیاتی است که در عین

پرتورار بودن ،نیاز به پرداختهایی با مبالغ پایین دارد و در زمرل پرداختهای خرد گنجانده میشود سبولت و لورتا.)۲0۱7 ،
طی گزارشهای منتشرشده از سوی شاپرک ،سهم عمدهای از تراکنشهای شبکٔه شاپرک به پرداختهای خرد اختصاص داده شده
است .بر مبنای آمار بهدستآمده در سال  ،۱۳۹8حدود  88درصد از تراکنشهای پرداخت کارتی سشاپرک) از طریق پایانههای

فروشگاهی انجام میشود و اغلب این نوع تراکنشها ارزش ریالی کمی دارند و زیر  ۵0هزار تومان برآورد میشوند که نشان میدهد

بیشتر مردم برای خریدهای خرد از این کانال و ابزار پرداخت الکترونیک استفاده میکنند و نیاز است که با استفاده از فنّاوریهای دید
این روش پرداخت نببتبه گذشته سهلتر شود سادارل نظامهای پرداخت ،آذرماه .)۱۳۹8

دول  ۱-۱وضعیت پرداختهای خرد مبتنی بر کارت را بر اساس تعداد و حجم مبالغ مبادلهشده در کانالهای پرداخت نشان

میدهد .همانگونه که مالحظه میشود ،حجم باالیی از تراکنشهای انجامشده از طریق پایانههای فروش بوده است که عمدتا
پرداختهای خرد را تشکیل میدهد .مبلغ تراکنشها از طریق این کانال پرداخت از  ۲0۳7هزار میلیارد ریال در سال  ۱۳۹7با رشد

 ۱۲درصدی به  ۲۲8۲هزار میلیارد ریال رسیده است .این در حالی است که بر اساس آخرین آمار بانج مرکزی ،تعداد تراکنشهای
انجامشده نیز از طریق پایانههای فروش با رشد قابلتو ه  ۲4درصدی به  ۱۹6۵میلیون تراکنش در سال  ۱۳۹8افزایش یافته است.
در سال موردبررسی ،تعداد کل تراکنشهای انجامشده به ازای هر پایانٔه فروش ۳0۲ ،تراکنش بوده که نببتبه آبانماه سال ۱۳۹7

س ۲64تراکنش) افزایش داشته است .لذا با تو ه به روند صعودی حجم و تعداد تراکنشهای انجامشده از طریق پایانههای فروش در

مقابل کاهش سهم تعدادی خودپردازها و پایانٔه شعب ،تو ه به پرداختهای خرد و استفاده از روشها و ابزارهای نوین پرداخت

از مله کیف پول الکترونیک بهمنظور تبهیل و تبریع عملیات پرداخت در معامالت روزانٔه افراد از اهمیت باالیی برخوردار است.
دول  .۱-۱وضعیت پرداخت الکترونیک در کشور ازلحاظ مبلغ و تعداد تراکنشها سپرداختهای خرد مبتنی بر کارت)
تعداد سمیلیون)
کانالهای پرداخت

مبلغ سهزار میلیارد ریال)
درصد

آبان ۱۳۹7

آبان ۱۳۹8

پایانٔه فروش

۱۵88

۱۹6۵

۲4

تلفن همراه

۱۱۱

۱۳0

۱7

تغییرات

درصد

آبان ۱۳۹7

آبان ۱۳۹8

۲0۳7

۲۲8۲

۱۲

7٫4

8٫7

۱7٫6

تغییرات

اینترنت

۹۵

۱۳۳

۳۳

۱6۹

۲۳۲

۳7٫۳

خودپرداز

44۹

4۳6

-۲٫۹

۱۳۲۳

۱۳66

۳٫۲

پایانٔه شعب

۳0

۲۹

-۳۳

۱064

۱0۵۱

-4٫۵

منبع :ادارل نظامهای پرداخت ،بانج مرکزی ج.ا.ا.

بهطورکلی ،تهیٔه پول خُرد بهویژه در سالهای اخیر که ببیاری از اسکناسها و مبکوکات خرد از چرخٔه تبادالت مالی اشخاص

کنار گذاشته شده است ،یکی از دردسرهای بانج مرکزی و مردم بوده که هرساله هزینههای زیادی را برای تهیه به شبکٔه پولی کشور

تحمیل میکند .در این میان ،بهکارگیری ابزارهای نوین بانوی از مله کارتهای بانوی که مدتهاست در دنیا و در کشور ما برای نبود
نیاز به حمل پول نقد مورداستفاده قرار میگیرد ،در حوزل پرداختهای خرد با چالشهایی همچون برخط بودن ،زمانبر بودن،

پایینبودن مبلغ خرید ،افزایش بار ترافیکی ،و یا مشکالت مربوط به افشای رمز کارتهای بانوی موا ه است که و ود چنین
دغدغههایی رویش روشی دید برای پرداخت خرد و لزوم گبترش کیف پول الکترونیک را بهصورت برونخط مطرح میکند بهعنوان
روشی که سالهاست در دنیا مورداستفاده قرار میگیرد.

با تو ه به اهمیت موضوع ،در ادامه قبل از بررسی ابعاد و ویژگیهای کیف پول الکترونیک ،به توضیح مختصری از ویژگیها و

مزایای نظام پرداخت خرد و ضرورت استفاده از کیف پول الکترونیک میپردازیم.

۵
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 ۱.۲.۱ویژگیهای پرداختهای خرد

۲

پرداخت خرد ۱به پرداختهای روزمرل کمارزشی گفته میشود که طبق استاندارد کشورمان مبالغی زیر  ۲00هزار تومان دارد .این مبلغ

در کشور انگلبتان حدود  ۲0پوند است ،یعنی تا ارزش  ۲0پوند ،صاحبان کیف پول الکترونیک میتوانند بدون نیاز به وارد کردن رمز
از خدمات پرداخت استفاده کنند .از مهمترین شاخصههای پرداختهای خرد میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 مبلغ پایین و اندک تراکنشها؛





تعداد باالی تراکنشها نببتبه سایر پرداختها؛

ارتباط برونخط )(Offline؛

سرعت باال؛
ریبک پایین تراکنش و بدون نیاز به رمز پرداخت؛



کم هزینهبودن تراکنشها؛



پراکندگی و سیار بودن ببیاری از پذیرندگان؛ و



ارتباط غیرتماسی ابزار پرداخت با کارتخوان س وانمردی.)۱۳۹۲ ،

 ۲.۲.۱مزایای نظام پرداخت خرد

استفاده از خدمات نظامهای پرداخت خرد ،فواید زیر را برای شرکتهای ارائهکنندل خدمات پرداخت خواهد داشت:



افزایش سرعت در توسعٔه محصوالت و خدمات پرداخت دید؛
ایجاد دید یکپارچه در ارائٔه محصوالت و خدمات پرداخت خرد؛ و



استفاده حداکثری از ظرفیتها و امکانات اطالعاتی مو ود.



حذف پول نقد از چرخٔه مالی امعه؛

ازلحاظ ا تماعی نیز استفاده از ابزارهای الکترونیکی در پرداختهای خرد دارای مزایایی به شرح ذیل است:



کاهش قطع درختان برای چاپ اسکناس؛ و

افزایش سطح بهداشت عمومی با کاهش دستبهدست شدن اسکناس.

 ۳.۲.۱چالش های ابزارهای پرداخت الکترونیک در معامالت خرد

راهکارهای پرداخت الکترونیکی از مله کارت بانوی ،اینترنتبانج ،موبایلبانج ،تلفنبانج ،و غیره از مله ابزارهای رقابتی در شبکٔه

بانوی ایران و سایر کشورها بهشمار میرود که بانجهای کشور سعی میکنند تا با استفاده از این ابزارها عالوه بر کبب سهم بیشتر از

تراکنشها ،سهم بیشتری از نقدینگی را بهسمت خود ذب کنند .بااینحال ،ابزارهای پرداخت الکترونیکی بانوی ذاتا دارای مشکالتی
است که نمیتواند در معامالت خرد مورداستفاده قرار گیرد .برخی از این مشکالت عبارتاند از:



پرداختهای بانوی اصوالً برخط سآنالین) است و به همین دلیل در این روشها ،پذیرندگان باید به شبکٔه پرداخت بانوی

متصل باشند .این در حالی است که پذیرندگان پرداخت خرد در ببیاری موارد اساسا کامالً توزیعشده و حتی متحرک هبتند



سمانند اتوبوسها ،تاکبیها ،و…) و به همین دلیل نمیتوانند همواره برخط باشند.

پرداختهای بانوی فرایندهایی نببتا زمانبر است سبهدلیل ماهیت برخط ،پیچیدگی فرایندی مدل پرداخت ،درگیری
سامانههای مختلف در یک فرایند پرداخت ،و…) و این زمان اتالفی در معامالت خرد پذیرفتنی نیبت .الزم به ذکر است،

در ببیاری از کاربردهای این پرداختها ،تعداد کاربران ببیار زیاد است و اساسا شیول استفادل کاربران ا ازل چنین تأخیری



را نمیدهد سمانند اتوبوس ،مترو و قطار شهری ،ورودی ورزشگاهها ،و…).

انجام دادن تراکنش بانوی نیازمند وارد کردن رمز عبور است که همین مبئله نیز فرایند پرداخت را در مقایبه با مبلغ تراکنش
پیچیده میکند .بهعالوه ،هنگام وارد کردن رمز عبور همواره ریبک تقلب و لو رفتن رمز بانوی و ود دارد که نمیتوان از
کاربران انتظار چنین ریبکی را برای انجام دادن تراکنشهای خرد داشت.

Low Value Payment

1

 ۲این مبلغ بر مبنای آییننامٔه کیپا  ۲به ارزش  40هزار تومان بوده و بر مبنای دسککتورالعمل « ضککوابط فعاليت مؤسککبککات اعتباری و راهبران کيف
الکترونيک پول در نظام پرداخت ک شور» بانج مرکزی تاب بتان سال  ۱۳۹۹به ارزش  ۲00هزار تومان سحداکثر معادل سقف بردا شت و ه نقد
شتابی از دستگاههای خودپرداز است) افزایش یافته است.
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بهدلیل سربارهای فرایندی و ا رایی سو حتی مالی) پرداختهای بانوی ،شرکتهای ارائهدهندل این خدمات اصوالً تمایلی
به مدیریت پرداختهای خرد با تعداد زیاد ندارند .این حجم باالی تراکنشها باعث ایجاد ترافیک بیشازحد در شبکٔه
پرداخت بانوی میشود که از دید هیچیک از ا زای این سامانهها مطلوب نیبت؛ تا ایی که متوسط مبلغ هر تراکنش بانوی

یکی از معیارهای مقایبٔه کیفیت شرکتهای ارائهدهندل خدمات بانوی بهشمار میرود .به همین دلیل ،این شرکتها اصوالً

تمایلی به توسعٔه شبکٔه پذیرندگی خود با هدف معآوری پرداختهای خرد ندارند.



بهدلیل تعداد باالی تراکنشهای خرد ،زیرساخت فعلی مو ود برای مدیریت تراکنشهای بانوی هرگز پاسخگوی این حجم دید
تراکنش نخواهد بود .به همین دلیل ،مدیریت این پرداختها عمالً از نظر فنی نیازمند سامانهای دید است که تراکنشهای خرد

با تعداد زیاد را برای مدتی معلوم انباشته کند و با تبدیل آنها به تراکنشهای بزرگ ،آنها را بهصورت یکجا تبویه کند.

با تو ه به موارد مذکور ،کیف پول الکترونیک بهعنوان ابزاری دید برای پرداختهای خرد قابلِاستفاده است و مناسبترین نوع

کارتی که برای این طرح در نظر گرفته شده است ،کارتهای غیرتماسی ۱است .مهمترین مزیت کارتهای غیرتماسی سرعت و
سهولت استفاده از آنهاست و با تو ه به اهمیت فاکتورهای سرعت و سهولت در پرداخت خرد ،فنّاوری ارتباط غیرتماسی مناسبترین
گزینه محبوب میشود .کارتهای غیرتماسی برخالف کارتهای تماسی نیاز به اتصال مبتقیم به کارتخوان ندارند و از داخل

فضایی ببته مانند کیف پول هم با آن ارتباط برقرار میکند .این کارتها امکان خواندن محتویات کارت و نوشتن روی آن را بدون

برقراری تماس فیزیکی میان کارت و کارتخوان فراهم میسازد .ضمنا این ارتباط نیازمند وارد کردن رمز عبور نیبت و امنیت آن با

رمزنگاری ارتباطات تأمین میشود.

 ۳.۱تعریف کیف پول الکترونیک و سازوکار آن

امروزه ،انواع پولهای مو ود محبوس و قابلِلمس نیبت و اطالعات در مورد پول از خود پول ارزشمندتر شده است .اساسا پول نماد
قدرت و یک ارزش است که استفاده از آن بهمنظور تبادل ،واحد اندازهگیری ،و ذخیرهسازی قدرت خرید برای استفاده در آینده از
کارکردهای پایٔه پول بهشمار میرود .در این میان ،پول الکترونیکی ارزش پول رایج است که در محلی بهشکل دیجیتالی ذخیره شده است

و از آن برای انجام دادن تراکنش استفاده میشود .در واقع ،پول الکترونیک ارزش پول منتشرشده از سوی دولت سبانج مرکزی) است که
به شکل الکترونیک و بهصورت هویتدار و یا بینام بر روی یک وسیلٔه الکترونیک ذخیره شده است .هر یک از پولهای الکترونیک به

دو شکل برخط ،نیازمند انجام دادن فعلوانفعال با بانج ،یا برونخط و بدون درگیر کردن بانج قابلِاستفاده میشود.
با این اوصاف ،کیف پول الکترونیک یکی از انواع سرویسهای قابلِعرضه در حوزل پرداختهای سیار سالکترونیکی) است .این
سرویس بهمنظور انجام دادن عمل پرداخت الکترونیک به دارندل آن امکان دسترسی و مدیریت امن به ارزش پول ذخیرهشده در یک
محل را با استفاده از ابزارهای پرداخت و تعیین هویت میدهد .به عبارت ساده ،کیف پول الکترونیک به یک اکانت سحباب کاربری)

در سایتهای ارائهدهندل خدمات پرداخت گفته میشود که با ذخیرل اطالعات کارت و یا حبابهای بانوی میتوان آن را با و ه
موردنظر شارژ کرد .سپس با استفاده از پلتفرمهای مختلف مانند وب ،اپلیکیشن ،و  ...خرید کاال یا انتقال و ه انجام میشود .این

سرویس ممکن است بر روی دستگاهی متعلق به کاربر مانند تلفن همراه ،کارت ،و یا بر روی کامپیوتر شخصی باشد و یا ممکن است

از راه دور و توسط یک سرویسدهنده سشخص ثالث) ا را شود .با تو ه به اینوه تلفن همراه بهعنوان پرکاربردترین دستگاه هت

انتقال و ه مورداستفاده قرار میگیرد ،لذا کیف پول الکترونیک به کیف پول موبایلی نیز مشهور است ستولتی.)۲0۱8 ،
مطابق تعریف بانج مرکزی ،کیف پول الکترونیک سبهاختصار کیپا) ابزار پرداختی مبتنی بر فنّاوریهای نوین ارتباطی است که با قابلیت

ذخیرل پول الکترونیکی بر روی آن به مردم و کببوکارها امکان میدهد تا مبادالت با مبالغ خرد را با استفاده از سازوکار پردازش الکترونیکی
برونخطی بهلحاظ اتصال به زیرساخت بانوی انجام دهند .شارژ کیف پول الکترونیک نیز از طریق حباب بانوی مشتری صورت خواهد
پذیرفت سپیشنویس مقررات عمومی سپاس و کیف و ه الکترونیک .)۱۳۹0 ،همچنین بر مبنای آخرین تعریف ارائه شده از سوی بانج
مرکزی ،کیف پول الکترونیک ابزاری است که توسط موسبه اعتباری صادر میشود و امکان پرداخت و ه از دارنده آن به پذیرنده را فراهم

میسازد .سضوابط فعاليت مؤسبات اعتباری و راهبران کيف الکترونيک پول در نظام پرداخت کشور)۱۳۹۹ ،

فرایند پرداخت با کیف پول الکترونیک به این صورت است که مشتری پس از درخواست و نصب اپلیکیشن موردنظر بر روی

دستگاه موردنظر سعموما گوشیهای هوشمند) ،از طریق شارژ کردن کیف خود تا سقفی مشخص با روشهای مشخصشده سحباب

متصل و غیره) میتواند پول خود را تبدیل به اعتبار روی کیف کرده و سپس برای خرید و انتقال پول اقدام کند .در واقع ،فروشنده در

Contactless
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زمان فروش کاال ،قیمت محصول یا خدمت ارائهشده به مشتری را وارد دستگاه پذیرنده سپایانٔه فروش) کرده و مشتری کارت یا موبایل

خود را به کارتخوان نزدیک و از طریق اسکن کد کیوآر ۱و یا فنّاوری ارتباط نزدیک سانافسی) ،۲در صورت و ود اعتبار کافی در
کارت مشتری ،فرایند پرداخت ظرف چند ثانیه انجام میگیرد و تأییدیٔه آن صادر و اطالعات پرداخت از تلفن شما به دستگاه پرداخت
فروشنده انتقال مییابد .ازاینرو ،کیف پول الکترونیک امکان پرداخت به ای استفاده از کارتهای گوناگون را از طریق گوشی تلفن

همراه مهیا میکند سپراتا و کومار بینها .)۲0۱8 ،نمونٔه این فنّاوری در کشورمان کارتهایی است که در مترو و خطوط اتوبوسرانی یا

غذاخوری دانشگاه از آنها استفاده میشود.

بهطورکلی ،فرایند انتقال و پرداخت در کیف پول الکترونیک طی سه مرحله زیر انجام میشود:

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

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

 .۳درخواست فروشنده برای تبدیل واحدهای پول الکترونیک به و ه رایج و درنتیجه پرداخت نهایی توسط بانجها سبر
اساس مجوز بانج مرکزی).

نصب اپلیکیشن کیف پول موبایلی سالکترونیک) بر روی دستگاه تلفن همراه توسط دارندگان گوشیهای هوشمند
دارندل کیف پول موبایلی سالکترونیک) میتواند از طریق ثبتنام به ایجاد حباب کاربری برای خود اقدام کند.
پس از ثبتنام یک شمارل اختصاصی برای استفاده از خدمات کیف پول در اختیار دارندل کیف پول قرار میگیرد.
گزینههای مو ود برای خدمات قابلارائه ببته به هر نوع کیف پول متفاوت و معموالً شامل انتقال پول به بانج ،به دوستان ،خرید
کاال ،شارژ مجدد ،دریافت صورتحباب ،و سایر است.

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

دارندگان حبابهای غیر بانوی میتوانند از طریق کیوسکهای مخصوص سخردهفروشی) با پول نقد اقدام به شارژ کیف پول کنند.

افراد میتوانند با و ه و اعتبار ذخیرهشده ،عملیات پرداخت و یا تراکنش های مالی خود را با سرعت و امنیت باال از طریق کیف پول
موبایلی سالکترونیک) انجام دهند.
شکل  ۱-۱نحول کارکرد کیف پول الکترونیک

 ۱.۳.۱تفاوت میان کیف پول الکترونیک و کیف پول ارزهای دیجیتال
نگهداری بیتکوین و ارزهای دیجیتال ببیار متفاوت از ارزهای سنتی است  .بیتکوین برخالف سایر ارزهای سنتی ،یک ارز دیجیتال
است ،بنابراین ،برای انتقال و نگهداری این ارز به رویکردی کامالً متفاوت نیاز داریم .بهطورکلی ،کیف پول رمزارزی یا ارز دیجیتال یک
نرمافزار ،سختافزار ،یا برنامٔه کاربردی است که وظیفٔه نگهداری و ذخیرل رمزارز کاربران را بر عهده دارد .نحول کارکرد این کیف مبتنی
Quick Respond, QR
Near-Field Communication, NFC
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بر اصول رمزنگاری است .این کیف پولها میتوانند بهصورت برخط سآنالین) و یا برونخط سآفالین) در اختیار کاربر قرار گیرند.

بهدلیل اینوه بیتکوین سارز دیجیتال) فرم و شکل فیزیکی ندارد ،آن را نمیتوان در ایی ذخیره کرد ،بلکه فقط میتوان کلید
خصوصی ۱آن را که ا ازل دسترسی به مو ودی و امضای تراکنشها را میدهد در ای امنی ذخیره کرد .در واقع ،ترکیب کلید عمومی

۲

سبهعنوان آدرس کیف پول یا شماره حباب) و کلید خصوصی سبهعنوان رمز عبور) در کیف پول رمزارزی سارز دیجیتال) امکان انجام

دادن تراکنشهای بیتکوین را برای کاربران فراهم میکند .صاحب کیف پول مجاز خواهد بود آدرس عمومی کیف پول را در اختیار
اشخاصی که قصد واریز ارز دیجیتال به حباب کاربر را دارند ،قرار دهد؛ اما کلید خصوصی کیف پول کامالً محرمانه است و نباید در
اختیار کبی قرار بگیرد .دسترسی به کلید خصوصی بهمعنای دسترسی کامل به مو ودی حباب شماست و در صورت فاش شدن این
کلید ،احتمال سرقت دارایی شما ببیار زیاد خواهد بود.

۳

در ادامٔه این بخش هت آشنایی بیشتر با کیف پول ارزهای دیجیتال به معرفی انواع این قبیل از کیف پولها میپردازیم.

 ۲.۳.۱انواع کیف پول ارزهای دیجیتال

انواع مختلفی از کیف پولهای بیتکوین و کیف پول برای سایر ارزهای دیجیتال و ود دارد که هرکدام نیازمندیها ،مزایا ،و معایب

خاص خودشان را دارند که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم.

بهصورت کلی ،کیف پول بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دو نوع سرد و گرم تقبیم میشوند :س وکیج)۲0۱۹ ،


کیف پول گرم :4این اصطالح به کیف پولهایی اطالق میشود که همواره به ببتر اینترنت متصلاند .این کیف پولها از

نظر راهاندازی و دسترسی به سپرده،کاربری آسان و راحتی دارند و برایکاربران و بازرگانانکه معامالت روزانه وکوتاهمدت

دارند ،ببیار مناسب است .ازاینرو ،این شیول ذخیرهسازی ارزهای دیجیتال ،دسترسی به داراییهای شما را از هر نقطهای
از گوشهوکنار دنیا امکانپذیر میسازد؛ اما در عوض ،احتمال سرقت دارایی دیجیتال شما توسط هکرها نیز افزایش خواهد
یافت .انواع کیف پول گرم شامل کیف پول تحت وب و نرمافزاری سموبایلی و دسکتاپ) است.



کیف پول سرد :5کیف پول سرد به کیف پولی گفته میشود که بهصورت مبتقیم به اینترنت متصل نیبت و تنها هت

ابه ایی دارایی دیجیتال الزم است به اینترنت متصل شود .کیف پولهای سرد برای سرمایهگذاری بلندمدت گزینهای ببیار
مناسب خواهد بود.کیف پول سرد انواع مختلفی دارد .کیف پولکاغذی وکیف پول سختافزاری از این نوع بهشمار میرود.

امنیت در این کیف پولها ببیار باالست و سازوکار انجام تراکنش در این ببتر نببتبه کیف پولهای گرم دشوارتر است.

 4.۱مزایای استفاده از کیف پول الکترونیک

کیف پول الکترونیک یک سرویس پرداخت است که به شرکتها و اشخاص سکاربران) ا ازه میدهد تا با گوشی هوشمند خود

پرداخت یا پول دریافت کنند .با استفاده از کیف پول الکترونیک ،امکان پرداخت بدون در اختیار داشتن شماره کارت سیا حباب)
مقصد و یکپارچه کردن حبابها و کارتهای بانوی برای استفاده در هرگونه تراکنش مالی و پرداختهای روزمرل افراد فراهم میشود.

انجام دادن پرداختهای خرد از قبیل پرداخت کرایه تاکبی ،خرید از فروشگاهها ،دادن بدهی خود به دوستان ،پرداخت اینترنتی ،و

غیره بهصورت آفالین و با استفاده از مبلغی که در کیف پول الکترونیک شارژ شده است ،افراد را از دردسر نداشتن پول خرد ،صف

خودپردازهای بانوی ،کارمزد کارت به کارت ،وارد کردن انواع اعداد از قبیل شماره کارت مبدأ و مقصد ،رمز دوم ،cvv2 ،و تاریخ

انقضای کارت خود رها میکند .در این روش ،تنها با وارد کردن نام یا نام خانوادگی یا نام کاربری یا شماره موبایل و با یک کلیک

عملیات پرداخت انجام میشود و مبلغ موردنظر از کیف پول الکترونیک یک فردبهفرد دیگر منتقل میشود.

ال با همکاری نهادهای مالی و بانجها انجام میشود و عالوه بر مزیتهای کیف پول الکترونیک برای کاربران،
پرداختها معمو ً

توسعٔه پرداخت خرد و استفاده از کیف پول الکترونیک برای بانجها نیز از اهمیتی خاص برخوردار است .ازیکطرف ارائٔه ابزارهای
الکترونیکی باعث ذب منابع و مشتریان دید در بانج شده و از طرف دیگر ،آوردن گردش مالی پرداختهای خرد در یک بانج
Private Key
Public Key
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 ۳بر مبنای دسککتورالعمل الزامات و ضککوابط رمزارزها که توسککط بانج مرکزی مهوری اسککالمی ایران مورخ بهمنماه  ۱۳۹7منتشککر شککده اسککت ،کارکرد کیف پول
رمزارزی تنها محدود به ذخیره و انتقال رمزارز خواهد بود و تعبیٔه راهکارهای خرید کاال یا خدمات در داخل کشککککور با اسککککتفاده از رمزارزها در کیف پولهای

رمزارزی ممنوع است.

۹
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مو ب تثبیت موقعیت رقابتی بانجها میشود .با این اوصاف ،فارغ از اینوه برای انجام دادن پرداخت از چه فنّاوری استفاده میشود،

به بررسی مزیتهای استفاده از کیف پول الکترونیک میپردازیم.

 ۱.4.۱سادگی و دسترسیپذیری

استفاده از کیف پول الکترونیک برای تراکنشهای روزانه و خرد آسان است و تنها چند دقیقه طول میکشد .تنها کافی است اپلیکیشن
مربوط به آن را دانلود کرده و طبق دستورالعمل آن با اضافه کردن زئیات حباب بانوی خود ،یک حباب کاربری ایجاد کنید .بهعالوه،

بهراحتی میتوانید کیف خود را شارژ کنید و همانطور که پول نقد ای خود را به کارت بانوی داده است ،پرداخت از طریق موبایل
ایگزین پرداخت از طریق کارت بانوی شده و بهمرورزمان فروشگاههای بیشتری از پرداختهای موبایلی پشتیبانی میکنند که به آنها

ا ازه میدهد تا کیف پولهای الکترونیکی را بپذیرند .در هنگام خرید و زمان پرداخت نیز نیازی به واردکردن مشخصات و رمز کارت
بانوی نیبت و تنها کافی است گوشی خود را نزدیک دستگاه پرداخت قرار دهید یا کد کیوآر را اسکن کنید یا نام کاربری آن را در
اپلیکیشن وارد کنید .چون کیفهای پول الکترونیکی ،شماره حباب شما را با یک شماره رمزنگاریشده ایگزین میکنند و با استفاده
از آن پرداخت را انجام میدهند؛ بنابراین ،دیگر نیاز نیبت چندین کارت خود را در همه ا همراه خود داشته باشید.

 ۲.4.۱امنیت و اطمینان

کیف پول الکترونیک نببتبه کارتهای بانوی و پول نقد از امنیت بیشتری برخوردار است .دلیل این امر نیز این است که این کیف

پولها برای انجام دادن پرداخت از کدهای رمزنگاریشده استفاده میکنند و اطالعات حباب روی تلفن ذخیره نمیشود؛ بنابراین،

مشخصات شما در دسترس دیگران قرار نمیگیرد و برای تغییر و مشاهدل اطالعات باید رمز عبور را وارد کنید .لذا ،این روش خیلی
امنتر از حمل پول نقد یا کارت اعتباری است .در واقع ،زمانی که پرداختی از طریق کیف پولهای الکترونیکی انجام میگیرد ،فروشنده
اطالعات و شماره حباب بانوی شما را دریافت نمیکند و مجبور به ارائٔه رمز کارت خود نیبتید .به این صورت ،اطالعات حباب
شما از کالهبرداری در امان خواهد بود .از طرفی ،اگر گوشی خود را گم کنید چون کیف پول الکترونیک دارای رمز عبور و چندین الیٔه

امنیتی است ،هیچ ای نگرانی و ود ندارد .حتی اگر کبی به اکانت شما دسترسی پیدا کند ،بهراحتی نخواهد توانبت تراکنش مالی

انجام دهد و بهاینترتیب ریبک پایین خواهد آمد سچامبکی.)۲0۱۹ ،

 ۳.4.۱سرعت باال

مشابه سایر روشهای پرداخت موبایلی ،تراکنشهای کیف پول الکترونیک هم بهصورت لحظهای روی میدهد و با تومیل فرایند

پرداخت ،تراکنش نیز بهصورت خودکار ذخیره میشود .در واقع ،تمام اطالعات کارتهای بانوی در کیف پول الکترونیک ذخیره

میشود و با چند کلیک میتوان حتی پرداختهای آنالین و خریدهای اینترنتی را بدون نیاز به وارد کردن رمز یا شماره کارت بانوی با

سرعت و امنیت بیشتری انجام داد .به همین صورت ،در هنگام مرا عه به ببیاری از فروشگاههای فیزیکی نیز واردکردن اطالعات
حباب و رعایت موارد امنیتی ،پروسهای زمانبر بوده و باعث میشود تا در ببیاری از موارد صف تشکیل شود .لذا فرایند پرداخت با
استفاده کیف پول الکترونیک ببیار سریعتر انجام میشود .کافی است تا با استفاده از اپلیکیشن خود ،کد کیوآر را اسکن کنید یا گوشی
خود را نزدیک به دستگاه پرداخت قرار دهید ،تا پرداخت با استفاده از فنّاوری ارتباط نزدیک انجام شود سآمبیکا.)۲0۱7 ،

 4.4.۱ارتباط آسان با سایر حبابها

استفاده از کیف پول الکترونیک این قابلیت را به کاربر میدهد تا از حبابهای مختلف خود بهصورت یکجا استفاده کند .شما

میتوانید تمام حبابهای بانوی خود را درون یک کیف پول الکترونیک وارد کنید و مدیریت همه آنها در اختیار داشته باشید .در
این صورت ،در کیف پول حقیقی خود هم فضای بیشتری خواهید داشت و نیازی به حمل کارتهای اعتباری ندارید.

 ۵.4.۱مدیریت و کنترل بیشتر بر پرداختها

بهطورمعمول ،افراد روزانه ممکن است پرداختهای زیادی انجام دهند که شیول پرداخت آنها یکبان نباشد .تعداد زیاد تراکنشها
میتواند به از دست دادن کنترل خرج و مخارج افراد منجر شود .کیف پولهای الکترونیک این امکان را به کاربران میدهد که ریز

حبابهای خود را داشته باشند و بتوانند راحتتر خرج و مخارج خود را کنترل کنند .عالوه بر این مزیت ،برخی از این کیف پولها
امکان زمانبندی پرداختها را در تاریخهای مشخص فراهم میکند .بهعنوان مثال ،اگر قصد داشته باشید تا پرداختی را در زمان معینی
مثالً روز شنبه انجام دهید ،میتوانید کیف پول را تنظیم کنید تا در همان روز یا ساعت پرداخت را انجام دهد .این امکان باعث میشود

۱0
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تا خطر فراموشی پرداخت کاهش یابد .ازاینرو ،کیف پولهای الکترونیک که این قابلیت را داشته باشد ،در فضای رقابتی موفقتر

خواهند بود؛ زیرا کلیٔه کیف پولها ممکن است این قابلیت را نداشته باشد سآمبیکا.)۲0۱7 ،

 ۵.۱فرصتها و تهدیدهای مربوط به کیف پول الکترونیک

همانگونه که در بخشهای قبلی گفته شد ،کیف پولهای الکترونیک ابزارهایی است که فرایند پرداخت را برای کاربران خود تبهیل
میکند .این فنّاوریهای پرداخت الکترونیک ،با مجموعه سیبتمهای سختافزاری و نرمافزاری ،کاربر را قادر به خرید کاال و خدمات،

بدون حضور پول نقد و حتی کارت فیزیکی میکند .سختافزار در این سیبتمها میتواند موبایل و یا کامپیوتر و یا ابزارهای انبی

باشد .ارتباط بین خریدار و فروشنده میتواند از نوع اینترنتی ،بلوتوث ،ارتباط موبایلی ،یا انافسی باشد .در کیف پول الکترونیک،
معموالً مو ودی کیف پول بر روی کیف پول بهصورت آفالین ذخیره میشود و با هر بار پرداخت از طریق این نوع کیف پول نیازی

به ارتباط با سوئیچ مرکزی نیبت.

با تو ه به مزایای استفاده از کیف پول الکترونیک میتوان فرصتهای ایجادشده از این ابزار نوین پرداخت را در موارد زیر برشمرد:





توسعٔه عملکرد تجارت و کببوکارهای سیار علیالخصوص در حوزل خرد؛
تجمیع تراکنشهای خرد؛
کاهش بار ترافیکی و هزینههای سربار شبکٔه پرداخت سشتاب و شاپرک)؛ و

رفع دغدغههای بانج مرکزی در زمینٔه تهیٔه پول خرد و تبهیل عملیات پرداختهای خرد.

علیرغم فرصتهای ایجادشده از طریق استفاده از کیف پول الکترونیک ،تهدیدهای مو ود در این حوزه را میتوان در موارد زیر برشمرد:
 نبود ببتر و زیرساختهای مقرراتی سسیاستهای پشتیبان کیف پول توسط قانونگذاران) مناسب هت پذیرش
پرداختهای خرد؛





تضاد منافع میان ذینفعان و نبود همکاری ستعامل) میان فعاالن اکوسیبتم؛

پایین بودن آگاهی عمومی و مقبولیت باال در استفاده از کارتهای بدهی در میان مردم؛ و

تحمیل هزینههای باال برای بانجها در مقایبه با منافع کببشده بهواسطٔه تجهیز و تعویض کارتها و پایانههای فروش به
فنّاوری انافسی و ماژول غیرتماسی و ارتقاء شبکه به حالت بدون پین.

 6.۱کاربردهای کیف پول الکترونیک

کیف پولها برای ذب کاربران قابلیتها و کاربردهای متنوعی را ارائه میدهد که هر یک از افراد با تو ه به نیاز خود میتواند به

انتخاب کیف پول الکترونیک اقدام کند .مهمترین کاربردهای کیف پول الکترونیک در حوزههای ذیل قابلِتعریف است:
 حوزل حملونقل عمومی سمترو ،اتوبوس ،تاکبی ،دوچرخه ،و )...؛


حوزههای خدمات بینشهری سقطار ،اتوبوسهای بینشهری ،عوارض بینشهری ،و )...؛



حوزههای خدمات پارک و پارکینگ سحاشیٔه خیابانها سپارکومترها) ،پارکینگهای عمومی ،پارکینگهای اختصاصی



مراکز خرید خرد سدکههای روزنامهفروشی ،سوپرمارکتها ،نانوائیها ،و )...؛

پایانهها ،سینما ،مراکز خرید ،کتابخانهها ،و )...؛




حوزههای تفریحی و ورزشی ساستخرها ،سالنهای ورزشی ،پیبتهای تفریحی ،و )...؛ و

حوزههای فرهنگی ستئاتر ،سینما ،نمایشگاهها ،کتابخانهها ،و .)...

 7.۱انواع کیف پول الکترونیک

۱

انواع مختلف تراکنش از قبیل خرید کاال ،خدمات ،سرویسها ،یا تراکنش مالی توسط دستگاههای خودپرداز توسط کیف پولهای
الکترونیک انجام میگیرد .در این میان ،میزان استفاده از آنها و نوع خدمات قابلِارائه ببتگی به نوع کیف پول دارد و در ادامه به
معرفی انواع کیف پولهای الکترونیک در هان میپردازیم.

 ۱.7.۱کیف پولهای ببته

کیف پول ببته ۲توسط برخی از شرکتها به مشتریان خود بهمنظور خرید کاال و خدمات سفقط از همان شرکت) ارائه میشود .پولی که در

۱۱

)An Automated Teller Machine (ATM

1

Closed Wallet

2
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این کیف پولها قرار دارد ،فقط میتواند در معامالتی مورداستفاده قرار بگیرد که شرکتهای مشابه دیگری هم آن کیف پولها را صادر کرده

باشند .مبلغ ذخیرهشده در کیف پول بهصورت بلوکه به حباب شرکت منتقل میشود و در صورت لغو خرید کاال یا خدمات ،پول بهصورت
اعتبار به حباب بازگردانده سشارژ) میشود .در این مدل از کیف پول ،امکان برداشت پول و ود ندارد و بعضی شرکتها حتی از ماندل این
مبالغ سود کبب میکنند و یا تا زمانی که توسط مشتری عمل پرداخت انجام نشده باشد بهعنوان بدهی در ترازنامٔه شرکت ثبت میشود .کیف

پول فلیپکارت ،۱ابونگ ،۲و اُال ۳نمونههایی از این کیف پولها در هان بهشمار میروند سراثی و پینالی.)۲0۱6 ،

 ۲.7.۱کیف پولهای نیمهببته

کیف پولهای نیمهببته 4ببیار عمومیتر و در سیبتم ببیاری از کشورها رایج است .برای راهاندازی و ا رای کیف پول نیمهببته،
باید تأییدیه و مجوز از سمت بانج مرکزی هر کشور اخذ شود .از این کیف پولها میتوان در خریدهای آنالین و آفالین مثل خرید
کاال و خدمات ،خدمات مالی ،پرداخت قبضها ،حق بیمه ،و غیره استفاده کرد .البته میتوان با بعضی فروشندهها که قراردادهای

مشخصی با صادرکنندل کیف پول هم دارند ،معامله کرد .این کیف پولها توسط مؤسبات و شرکتهایی به ز بانجها مدیریت

میشود ،اما این مؤسبات موظفاند این پولها را با همکاری یک بانج ،بهصورت سپرده نگهداری کنند .سودی که به این سپردهها
تعلق میگیرد ،واببته به توافقی است که بین شرکت پرداختی و بانج صورت گرفته است .کیف پولهای ،Oxygen ،venmo ،Paytm

 ،Airtel Moneyو  Citrusنمونههای هانی از کیف پولهای نیمهببته بهشمار میروند.

 ۳.7.۱کیف پولهای باز

صدور کیف پولهای باز 5تنها از طریق بانجها یا توسط شرکتهایی که با بانجها همکاری میکنند ،انجام میشود .پول مو ود در
این کیف پولها به حباب بانج منتقل میشود و بانجها مدیریت این کیف پولها را بر عهده دارند .از این کیف پولها میتوان برای
خرید کاال و خدمات و انجام دادن کلیٔه تراکنشهای مالی استفاده کرد و همچنین میتوان از دستگاههای خودپرداز و یا بانجها پول

دریافت کرد و یا عملیات انتقال پول را انجام داد .کیف پول  6،M-Pesaمبترکارت ،7ویزا 8و  Rupayنمونٔه هانی کیف پول باز

بهشمار میرود سپراتا و کومار بینها.)۲0۱8 ،

 8.۱وضعیت استفاده از کیف پول الکترونیک در هان و کشورهای اسالمی

امروزه استفاده از کیف پول الکترونیک در ببیاری از کشورها از روند رو به رشدی برخوردار است .تعداد استفادهکنندگان از e-

 walletبرای پرداخت یا انتقال پول در سراسر هان با افزایشی نزدیک به  ۳0درصد از  ۱٫6میلیارد نفر در سال  ۲0۱7به ۲٫07

میلیارد نفر در سال  ۲0۱۹رسیده است س .)GATE, 2019بر اساس بررسیهای انجامشده در سال  ،۲0۱8سهم کیف پول

الکترونیک در میان روشهای پرداخت الکترونیکی حدود  ۳6درصد برآورد شده است و پیشبینیها نشان میدهد که این سهم تا
سال  ۲0۲۲به  47درصد برسد .ازاینرو ،میتوان گفت تا سال  ،۲0۲۲نیمی از پرداخت های الکترونیکی با کیف پول انجام خواهد

شد .در این میان ،سهم پرداخت با سایر روشها تا سال  ۲0۲۲کاهش خواهد یافت و پیشپرداخت به صفر خواهد رسید .بیشترین
کاهش نیز مربوط به کارت اعتباری است که از سهم  ۲۳درصدی در سال  ۲0۱8به  ۱7درصد در سال  ۲0۲۲خواهد رسید

سشکل  ،۲-۱گزارش پرداخت هانی.)۲0۱8 ،

۱۲

Flipkart

1

Jabong

2

Ola

3

Semi-Closed Wallet

4

Open Wallet

5

M-Pesa by Vodafone and ICICI

6

MasterCard

7

Visa

8
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شکل  .۲-۱روشهای پرداخت الکترونیکی در هان سدرصد)

بررسیهای انجامشده در روشهای پرداخت روی پایانههای فروش سشکل  )۳-۱نیز نشان میدهد اهمیت استفاده از کیف پول

الکترونیک بهاندازهای است که استفاده از این ابزار با رشد قابلتو ه از  ۱6درصد به  ۲8درصد در سال  ۲0۲۲به رتبٔه دوم صعود

خواهد کرد .پرداخت نقدی در پایانههای فروش در سال  ۲0۱8سهم  ۳۱درصدی داشته است و پیشبینیها نشان میدهد سهم این
روش پرداخت در سال  ۲0۲۲به  ۱7درصد کاهش پیدا خواهد کرد .در میان روشهای مختلف پرداخت الکترونیکی ،کارت برداشت

رتبٔه سوم را در هان و رتبٔه دوم را در پرداختهای پایانٔه فروش دارد و در سال  ۲0۲۲کارت برداشت با سهم  ۳0درصدی در صدر
دول خواهد بود سگزارش پرداخت هانی.)۲0۱8 ،

شکل  .۳-۱روشهای پرداخت روی پایانههای فروش در هان سدرصد)

۱۳

پژوهشکده پولی و بانوی
بررسی استفاده از کیف پولهای الکترونیک در هان نشان میدهد که در میان کشوهای مختلف ،چین بهعنوان بزرگترین پذیرندل

پرداختهای مبتنی بر کیف پول الکترونیک سموبایلی) شناخته شده است و هند رتبٔه دوم را به خود اختصاص میدهد .در این میان
در آفریقا نیز بهدلیل نبود موانع ورود به بازار ،شاهد رشد شدید کیف پولهای الکترونیک هبتیم سرولف .)۲0۱۹ ،همانگونه که در

شکل  4-۱مالحظه میشود ،سهم کیف پول الکترونیک در میان سایر روشهای پرداخت الکترونیکی در چین حدود  ۵4درصد بوده
و بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است.

کیف پول الکترونیک

۵۴

کارت بانکی

۲۱

انتقال بینبانکی

۱۱

نقد

۱۰

سایر

۴

شکل  .4-۱سهم روشهای مختلف پرداخت الکترونیکی در چین سدرصد)

در حال حاضر کشور چین با توسعٔه کیف پولهایی همچون پِیپال ،۱ویچت ،۲و علیپِی ۳بههمراه توسعٔه فنّاوری ...سانافسی)

4

و کد کیوآر 5توانبته است بیش از  ۱٫6میلیارد حباب کاربری فعال داشته باشد س.)GATE, 2019
عالوه بر چین ،هند توانبته است در ایگاه دوم ازلحاظ استفاده از کیف پول الکترونیک در پرداختها قرار گیرد .در این میان

پِیتیام 6بهعنوان کیف پول نیمهببته ،از پرکاربردترین کیف پولهای الکترونیک در این کشور بهشمار میرود .همانگونه که در شکل

 ۵-۱مالحظه میشود ،در میان روشهای مختلف پرداخت الکترونیکی در هند ،سهم کیف پول الکترونیک حدود  ۲۵درصد بوده و
بعد از کارت ،بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است س یپی مورگان.)۲0۱۹ ،

کارت بانکی

۲۹

کیف پول الکترونیک

۲۵

انتقال بینبانکی

۲۰

نقد

۱۷

سایر

۹

شکل  .۵-۱سهم روشهای مختلف پرداخت الکترونیکی در هند سدرصد)

 ۱.8.۱معرفی کیف پولهای الکترونیک رایج در هان

در این بخش به معرفی برخی از کیف پولهای الکترونیک موفق در هان میپردازیم.

۱4

PayPal

1

WeChat

2

Alipay

3

Non-Performing Loan, NFC

4

Quick Respond, QR

5

PayTM

6

پژوهشکده پولی و بانوی
دول  .۲-۱کارکردها و ویژگیهای نمونه کیف پولهای الکترونیک رایج در هان
نام کیف پول

نوع کیف پول

ویژگیها
اِم -پِبا روش پرداخت بر مبنای موبایل است که در سال  ۲007توسط  Vodafoneبرای بزرگترین
اپراتورهای تلفن همراه در کنیا و تانزانیا راهاندازی شد و پسازآن در افغانبتان ،آفریقای نوبی ،هند ،رومانی،
و آلبانی گبترش یافت .ام-پبا به کاربران ا ازه میدهد تا بهراحتی و تنها با یک دستگاه تلفن همراه عملیات
مالی نظیر سپردهگذاری ،برداشت سپرده ،انتقال و ه ،و پرداخت هزینه برای کاالها و خدمات را انجام دهند.
در این روش کاربران پول خود را به شکل شارژ روی خط تلفن همراه خود ذخیره میکنند .بهعبارتدیگر ،پول

خود را تبدیل به شارژ سیمکارت میکنند .پسازآن برای خرید کاال یا انتقال و ه ،با انتقال شارژ به خط طرف
مقابل عملیات پرداخت را انجام میدهند .انتقال شارژ نیز با کدهای  USSDیا پیامکهای رمزدار صورت
میگیرد و هزینٔه پایینی دارد.
ام-پِبا
)(M-Pesa

در حقیقت  M-Pesaسرویس بانوی بدون شعبه است که بهصورت بانج مجازی عمل میکند .کاربران ام-
پبا میتوانند شارژ موردنظر خود را از شبکٔه نمایندگی ،که شامل دفاتر خدمات اپراتورهای تلفن همراه یا نمایندههای
بانوی میشود خریداری کنند و یا مو ودی شارژ خود را در آنجا به پول نقد تبدیل کنند.

باز

ام-پبا بهسرعت گبترش یافته است و تا سال  ۲0۱0به موفقترین سرویس مالی موبایلی در کشورهای
درحالتوسعه تبدیل شده است .تا سال  ،۲0۱۲در حدود  ۱7میلیونکاربر در کنیا داشته است و تا سال  ۲0۱6حدود
 7میلیون کاربر در تانزانیا .در این سیبتم اپراتورهای شبکٔه تلفن همراه بهعنوان مؤسبات سپردهگذاری و مانند بانج
عمل میکنند .خدمات این سیبتم در فعالیتهای زیر خالصه میشود:
 تبدیل پول نقد به شارژهای از پیشآمادل تلفن همراه ،یا تبدیل ببتههای شارژ به پول نقد؛ -انتقال و ه به کاربران دیگر؛

 پرداخت صورتحباب و قبوض؛ و انتقال پول بین سرویسها سو در بعضی از بازارهای مانند کنیا به یک حباب بانوی).پِیپال در سال  ۱۹۹8بهعنوان بزرگترین شبکه در زمینٔه تجارت و انتقال و ه الکترونیکی در امریکا ایجاد
شد .در حال حاضر ،بیش از  ۲00میلیون حباب فعال در پیپال و ود دارد که از امکانات پرداخت این
شرکت ،نظیر خریدهای اینترنتی یا نقلوانتقال پول بهصورت آنی استفاده میکنند.
پیپال س)PayPal

یکی از مزیتهای پی پال پشتیبانی از کیف پولهای مختلف است .کیف پولهای پیپال شامل دالر کانادا،

دالر امریکا ،یورو ،پوند ،روبل روسیه ،ین ژاپن ،دالر استرالیا ،دالر نیوزلند ،دالر هنگکنگ ،فرانج سوئیس ،دالر

باز

سنگاپور ،کرون سوئد ،کرون دانمارک ،کرون نروژ ،لیر ترکیه ،رینگت مالزی ،و غیره است.
گبتردگی فعالیت پیپال ،کاربران را قادر به دریافت پول از  ۱00ارز مختلف ،برداشت و ه در  ۵6ارز،
و نگهداری ماندهحباب در  ۲۵ارز میکند .ایبِی ۱که از بزرگترین سایتهای فروش اینترنتی است ،از پیپال
بهعنوان درگاه پرداخت پیشفرض استفاده میکند.
یکی از مطمئنترین و آسانترین روشها برای پرداختهای ارزی ،خرید هر کاال یا خدمتی در هر فروشگاه
آنالینی استفاده از ویزاکارت و مبترکارت است .چرا که سرعت پرداخت معموالً کمتر از  ۲ثانیه است .از
درگاه ویزا یا مبتر هت رزرو بلیت هواپیما ،هتل ،ثبتنامهای بینالمللی در انواع آزمونها ،و غیره میتوان

استفاده کرد.
یکی از قابلیتهای این کارتها ،اتصال به کیف پولهای الکترونیک از مله اسکریل  ،پیپال ،و غیره
۲

است که امکان برداشت پول و خرید هرگونه کاال و خدمتی را فراهم میکند .از دیگر مزیتها میتوان به صادر
ویزا  (Visaو
مبترکارت

س)Mastercard

شدن از سوی بانجهای معتبر ،نبود محدودیت در شارژ ،امکان شارژ سریع و داشتن چیپ الکترونیک هت
افزایش امنیت کارت اشاره کرد.

ویزا بزرگترین شبکٔه پردازش کنندل کارتهای نقدی و اعتباری در هان است که کیف دیجیتالی خود

باز

را در امریکا و کانادا در پاییز  ۲0۱۱به بازار معرفی کرده است .این کیف پول دیجیتالی اطالعات حباب کارت
نقدی و اعتباری مشتریان را چه در ویزا کارت و چه کارتهای دیگر ،ذخیره میکند و کاربران میتوانند از این
کیف چه در خرید آنالین و چه در فروشگاهها استفاده کنند.
شرکت مبترکارت نیز پردازش معامالت و سایر محصوالت و خدمات مرتبط با پرداخت را در
ایاالتمتحده و کل هان ارائه داده است .حجم پرداختهای مبترکارت طی سال  ۲0۱8حدود  ۱4درصد
افزایش یافته است ،اما میزان پرداختهای بینالمللی حدود  ۱6درصد بوده است .این پیشرفتی مهم است،

۱۵

eBay

1

Skrill

2

پژوهشکده پولی و بانوی
زیرا تقریبا  70درصد از حجم پرداختهای مبترکارت برخالف  ۵4درصد رقیب خود یعنی ویزا از خارج از
ایاالتمتحده است.
دستیابی به استراتژی مبترکارت ،اتحادها و ارتقاء فنّاوری ،همراه با تنوعبخشی محصوالت و ابتوارهای

گبترش غرافیایی از عوامل موفقیت و رشد بلندمدت بهشمار میرود.

بانجها ،شرکتهای موبایل ،و شبکههایی مانند ویزا همه تالششان را میکنند تا ای پایی برای خود در
بازار کوچک اما با پتانبیل باالی امریکا بیابند .آیسیس ۱شرکت پرداخت از طریق موبایل است و توسط سه
شرکت از چهار شرکت بزرگ حملونقل امریکایی اداره میشود که با شرکتهای ویزا و مبترکارت بهدلیل
آغاز به کار کیف پولهای موبایلی همکاری میکند.
یکی از کیف پولهای موبایلی معروف هان که تحولی در روش پرداخت و خرید به و ود آورده علیپِی است
که در سال  ۲004توسط کشور چین ایجاد شد .علیپی در واقع روش پرداخت موبایلی و در اصل کیف پول
الکترونیک است .کیف پول مجازی امن که کاربران و مشتریان میتوانند پولهای خود را در آنجا ذخیره کنند

تا پرداختهای خود را امنتر ،سریعتر ،و راحتتر انجام دهند
علیپی
س)AliPay

علیپی متعلق به گروه چینی علیبابا ۲است و توسط شرکت آنت فایننشال ۳اداره میشود .در حال حاضر،
این کیف پول بیش از  ۵۲0میلیون کاربر ثبتشده در هان دارد و قصد دارد این تعداد را در عرض  ۱0سال

نیمه ببته

آینده به تعداد  ۲میلیارد افزایش دهد .این یعنی صدها میلیون دالر تراکنش در روز.
هدف از ایجاد علیپی ،ایجاد تجربٔه پرداخت یکپارچه برای شهروندان چینی در خارج از کشور است.

علیپی عالوه بر آسیا در حال حاضر بخش اعظمی از اروپا و امریکای شمالی را پوشش داده است و در

امریکای نوبی در حال گبترش است و در حال حاضر در  70کشور پذیرفته شده و تبادل ارزی را در ۱4
واحد پول اصلی پشتیبانی میکند.
در سال  ۲0۱6توسط پیپال بهعنوان سرویس انتقال پول به هان معرفی شد .ونمو هم مانند پیپال بهعنوان
کیف پول الکترونیک شناخته میشود و شما با استفاده از آن میتوانید کنترل پولهایتان را بهدست بگیرید ،با این
تفاوت که در ونمو سرعت تراکنشها پایینتر است ،زیرا عملیات انتقال پول دومرحلهای است .به این شکل که
شما ابتدا پول را به حباب مجازی ونمو واریز میکنید و سپس اطالعات تراکنش را به فرد دیگر داده و آن شخص
با بهرهگیری از حباب کاربری خود در ونمو ،پول انتقالیافته را برداشت میکند .یکی دیگر از مزیتهای ونمو این
است که شما قادر خواهید بود تا زمان برداشت پول از حباب مجازی ونمو ،عملیات تراکنش را لغو کنید و پول
را به حباب خودتان بازگردانید.
ونمو س)Venmo

با ارائٔه خدمات رایگان ،این کیف پول تبدیل به محبوبترین اپلیکیشن حوزل مدیریت مالی در هان شده
است .در سال  ۲0۱6توانبته است بیش از  ۱7٫6میلیارد دالر پول انتقال دهد و تبدیل به موفقترین

نیمه ببته

زیرمجموعٔه پیپال شود.

کاربران این کیف پول اگر بخواهند از طریق کارت بانوی و یا یک حباب بانوی پول انتقال دهند ،از آنها

هیچ کمیبیونی دریافت نمیشود و افراد قادر خواهند بود به شکل کامالً رایگان تا  ۳مرتبه در روز از
طریق اپلیکیشن ونمو پول انتقال دهند ،اما اگر بخواهند از طریق کارتهای اعتباری واببته به کمپانیهای
ارائهدهنده مانند مبترکارت و ویزاکارت پول انتقال دهند ،باید  ۱تا  ۳درصد کمیبیون بپردازند که از نظر
میزان ببیار مناسب است.
نقلوانتقاالت در اپلیکیشن ونمو به  ۲۹۹۹دالر در هفته محدود میشود.
پیتیام یکی از بزرگترین ارائهدهندل سرویس کیف پول در کشور هندوستان است که در سال  ۲0۱0کیف
پول خود را ایجاد کرده است .پیتیام بهعنوان اولین شرکت هندی توانبته است مجوزهای الزم هت انجام

دادن پرداختهای بانوی دریافت کند .در سال  ،۲0۱7این کیف پول بیش از  ۲۵0میلیون کاربر داشته و با
پیتیام
س)PayTM

سرمایهگذاری علیبابا پیشبینی شده است در سال  ۲0۲0به بیش از  ۵00میلیون کاربر در هندوستان برسد .در
واقع ،اتصال علیپی و پیتیام بزرگترین شبکه کیف پول دنیا را در آسیای شرقی ایجاد کرده است.

نیمه ببته

با ورود و سرمایهگذاری علیبابا و یکپارچگی این کیف پول با علیپی هماکنون کاربران پیتیام میتوانند
با استفاده از این اپلیکیشن به پذیرندههای علیپی در کشور چین نیز پول انتقال دهند .همچنین کاربران

اپلیکیشن علیپی نیز در کشور هندوستان می توانند با استفاده از این اپلیکیشن به کاربران و پذیرندگان هندی
پول پرداخت کنند و خریدهای خود را انجام دهند.
Isis

۱6

1

Alibaba

2

Ant Financial

3

پژوهشکده پولی و بانوی
پیتیام برای ذب کاربران خود عالوه بر ویژگیهایی از مله ردوبدل کردن پیام به دوستان و آشنایان و
امکان درخواست و ارسال پول از طریق این سرویس ،حاال کاربران میتوانند از دیگر برنامههای درون
اپلیکیشنی مانند مشاهدل برنامههای زنده تلویزیونی و ویدیوهای سرگرمکننده ،اخبار ،مبابقات کریکت ،و بازی

کردن بهصورت رایگان بهرهمند شوند.

شرکت فلیپکارت یکی از موفقترین کببوکارهای نوپا و سایتهای فروش کاال در هندوستان است .این شرکت
ببتر تجارت الکترونیک خود را در سال  ۲007ایجاد کرد و در سال  ۲0۱8این شرکت به والمارت فروخته شد که
فلیپکارت
س)FlipKart

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

ببته

خدمات به مشتریان خود ارائه کرده است .این کیف پول از نوع کیف پول ببته است که امکان خرید کاال و خدمات
از همین شرکت و یا شرکتهای مشابهی که این نوع از کیف پول را صادر میکنند ،و ود دارد.

منبع :تارنمای کیف پولهای الکترونیک

 ۲.8.۱تجربٔه کشورهای اسالمی در استفاده از کیف پول الکترونیک

توسعٔه پرداختهای الکترونیکی به تبریع ببیاری از معامالت سنتی منجر شده است و کیف پول الکترونیک بهعنوان فنّاوری دید

توانبته است هر نوع پرداختی را آسانتر کند .در این راستا ،اسالم هیچگونه ممنوعیتی در استفاده از فنّاوریهای دید ایجاد نورده بلکه

استفاده از عقل را به سود منافع بشر نیز تصدیق میکند .ازاینرو ،با توسعٔه کیف پولهای الکترونیک در هان ،کشورهای اسالمی نیز
بهمنظور تبهیل پرداختهای خرد با ترویج و ایجاد این ابزار پرداخت منطبق با شریعت بهدنبال استفاده از فرصتهای مو ود هبتند.
بررسیها نشان میدهد که ورود فنّاوری و توسعٔه کیف پول الکترونیک در کشورهای اسالمی نببتبه سایر کشورها همواره با

سرعت پایینتری در حال پیشروی است .شاید یکی از دالیل آن نگرانی کاربران اسالمی از میزان انطباقپذیری فنّاوری کیف پول

الکترونیک با اصول شریعت است .در واقع ،صدور کیف پولهای الکترونیک بانوی در بانجهای اسالمی با تو ه به اینوه عملیات
آنها بر مبنای اصول و عقود شرعی همچون مضاربه ،مشارکت ،مرابحه ،ا اره ،و غیره انجام میگیرد ،باید ازلحاظ قراردادی ،صحیح

و بر مبنای شریعت باشد .از سوی دیگر ،صادرکنندگان کیف پولهای الکترونیک از طرق متعدد به کبب درآمد میپردازند .آنها از

فروشندگان و کببوکارها بهواسطٔه تراکنش کیف پولهای الکترونیک کمیبیونهایی دریافت میکنند .بهعالوه ،از آنجاییکه کاربران

کیف پول الکترونیک مقداری مشخص پول را در کیف پول الکترونیک خود نگه میدارند ،لذا صادرکنندگان نیز از این و ه

سپردهگذاریشده توسط کاربران سود دریافت میکنند .لذا بررسی اینگونه از موارد که منجر به خلق پول و کبب سود میشود ،در
کشورهای اسالمی و برای ایجاد کیف پولهای الکترونیک منطبق با شریعت باید با حباسیت و نظارت بیشتری صورت گیرد.

مطابق اصول شرع ،فنّاوریهای مدرن و معامالت امروزی ،مادامیکه با هیچگونه عناصری همچون ربا ،غرر ،قمار ،و فعالیتهای

غیرقانونی و ناعادالنه همراه نباشد ،حالل است .ازاینرو ،برخی از کشورهای اسالمی نیز با اصل ممنوعیت ربا در این ابزار پرداخت
به توسعه کیف پول الکترونیک برای تبهیل پرداختهای خرد اقدام کردهاند .بررسیها نشان میدهد که پذیرش کیف پول الکترونیک

در کشورهای اسالمی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و دستورالعمل یا آییننامههایی مبنی بر «کیف پول الکترونیک اسالمی»
و نظارت بر تراکنشهای مربوط به آن ازلحاظ شرعی بهطور عمومی تدوین نشده است؛ اما با تو ه به نگرانیهای مو ود ازلحاظ

میزان انطباقپذیری سازوکار کیف پول الکترونیک با اصول شریعت ،مقامات ذیربط هر یک از کشورهای اسالمی همواره این مبئله

را دغدغهای در نظر دارند تا با ایجاد کیف پولهای الکترونیک بدون ربا بتوانند به کاربران مبلمان دلگرمی الزم هت پذیرش این
فنّاوری پرداخت را با اعتماد کامل بدهند س ISRAو .)۲0۱۹ ،INCEIF

وضعیت آماری کل کشورهای اسالمی ازلحاظ میزان استفاده از کیف پول الکترونیک بهطور امع در دسترس نیبت ،اما بررسی

منطقٔه خاورمیانه و شمال آفریقا که متشکل از کشورهای اسالمی است ،نشان میدهد که در سال  ،۲0۱8کیف پول الکترونیک با سهم

 ۲۱درصدی بیشترین سهم را در پرداختهای الکترونیک به خود اختصاص داده است ،بااینحال ،کارت اعتباری و کارت برداشت
نیز سهمی ببیار نزدیک به کیف پول الکترونیک در این سال داشتهاند سگزارش پرداخت هانی.)۲0۱8 ،

پیشبینی انجامشده نشان میدهد تا سال  ۲0۲۲بهدلیل استقبال کم شرکتها از کیف پول الکترونیک ،تنها  ۲4درصد از

تراکنشهای الکترونیکی و  8درصد از تراکنشهای پایانٔه فروشگاهی از کیف پول انجام گیرد .سهم انتقال بینبانوی و فاکتور

الکترونیک نیز افزایش خواهد یافت سشکل  6-۱و .)7-۱

۱7

پژوهشکده پولی و بانوی

شکل  .6-۱روشهای پرداخت الکترونیکی در خاورمیانه و شمال آفریقا سدرصد)

در پرداختهای با پایانٔه فروش ،سهم کارت برداشت به  44درصد افزایش خواهد یافت ،اما هنوز هم پرداخت نقدی بخش

قابلتو ه  ۳0درصدی را به خود اختصاص خواهد داد .درمجموع آمارها حاکی از آن است که الگوی مها رت سیبتمهای پرداخت
ِ

در خاورمیانه و شمال آفریقا ببیار متفاوت از سایر بخشهای هان خواهد بود و ورود فنّاوری علیالخصوص به کشورهای اسالمی
با سرعتی ببیار کند پیش خواهد رفت.

شکل  .7-۱روشهای پرداخت با پایانههای فروش در خاورمیانه و شمال آفریقا سدرصد)

بررسی کشورهای اسالمی نشان میدهد ،مطالعات و تحقیقات انجامشده در حوزل کیف پولهای الکترونیک اسالمی ببیار محدود
و اندک است و تنها محدود به معرفی نام کیف پول ایجادشده بدون اشاره به نوع قرارداد و بحث فقهی آنهاست .البته الزم به ذکر
است ،مشخصه و معیار اصلی که همان ممنوعیت رباست در تمام این کیف پولها بهطور خاص در نظر گرفته شده است و همواره
بررسی مالحظات شرعی آن بهعنوان یکی از دغدغههای مهم مبئولین و قانونگذاران در هر کشور مطرح شده است.
۱8
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مالزی

علیرغم کندی توسعٔه کیف پول الکترونیک در کشورهای اسالمی ،مالزی بهعنوان پیشگام در بانوداری اسالمی توانبته است
اقدامات قابلِتو هی در توسعٔه این ابزار پرداخت انجام دهد .دولت مالزی از نظر ببترسازی شرایط ،زیرساختها ،و حمایت از

تجارت الکترونیک گامهای مهمی برداشته است .هدف راهبردی دولت مالزی از تجارت الکترونیک بهکارگیری فعالیتهای راهبردی

و تقویت مزیتهای رقابتی در صنعت ارتباطات و چندرسانهای است که برای رسیدن به این منظور نیز تصویب و ا رای قانون تجارت
الکترونیک سال  ۲006و انتشار قانون خدمات مالی و خدمات مالی اسالمی سال  ۲0۱۳را به انجام رسانیده است.
در زمینٔه توسعٔه کیف پول الکترونیک نیز میتوان به دو دستورالعمل زیر اشاره کرد:


انتشار دستورالعمل مربوط به پول الکترونیکی توسط بانج مرکزی مالزی بهمنظور اطمینان از امنیت و حفظ ثبات در سیبتم



انتشار دستورالعمل بانج مرکزی مالزی برای صادرکنندگان کیف پول الکترونیک هت انطباق با شریعت در سال .۲0۱۹

مالی کشور در سال ۲0۱۹؛ و

در این دستورالعمل ،بانج مرکزی مالزی بهمنظور انطباق سازوکار کیف پولهای الکترونیک با شریعت ،رعایت موارد زیر را برای

صادرکنندگان کیف پول الکترونیک الزامی کرده است:



برابری ارزش پول الکترونیکی منتشرشده سذخیرهشده در کیف) به میزان مبلغ سارزش) دریافتی؛
عدم تخصیص وام به کاربران از مانده کیف پول الکترونیک؛



عدم پرداخت سود سمنفعت) و هرگونه مبلغ اضافی در قالب ربا به کاربران هت افزایش ارزش پول الکترونیک ذخیرهشده



ممنوعیت انتشار پول الکترونیکی برای انجام دادن فعالیتهای غیرقانونی سخالف شریعت).

در کیف پول؛ و

اهداف مهم این دستورالعمل برای بانج مرکزی ضمن لوگیری از ربا شامل حفظ ثبات مالی در کشور و همچنین ترویج سیبتم
سالم و مورد اعتماد مردم است سزولفوی و دیگران.)۲0۱۹ ،

بررسیهای آماری نیز نشان میدهد که در میان روش های مختلف پرداخت الکترونیکی در مالزی ،سهم کیف پول الکترونیک

تنها حدود  7درصد بوده و استفاده از کارت و انتقال بین بانوی همواره بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است س یپی

مورگان.)۲0۱۹ ،

انتقال بینبانکی

۴۶

کارت بانکی

۲۹

۱۱

۷

کیف پول الکترونیک

۷

نقد
سایر

شکل  .8-۱سهم روشهای مختلف پرداخت الکترونیکی در مالزی سدرصد)

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

کند .در حال حاضر ،استفاده از قراردادهای اسالمی در برخی از کیف پولها برای کاربران اسالمی و عالقهمند به شرعیبودن معامالت

موردتو ه قرار گرفته است که کیف پولهای بوست ،۱فِیو ،۲گربپِی ،۳و مایبانج از نمونههای رایج و پرکاربرد در کشور مالزی

بهشمار میرود و در دول  ۵-۲به بررسی ویژگیهای آن پرداخته شده است سزولفوی و دیگران.)۲0۱۹ ،


عمان

عالوه بر مالزی ،شاهد ایجاد چندین کیف پول الکترونیک اسالمی توسط بانجهای اسالمی کشور عمان در سال  ۲0۱۹هبتیم.
BOOST

۱۹

1

FAVE

2

Grab Pay

3
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بانج مرکزی عمان بهعنوان اولین کشور در منطقٔه حوزل خلیجفارس ۱اقدام به راهاندازی پرداختهای موبایلی در کشور کرده است.

ازلحاظ قانونگذاری ،دولت عمان قانون و مقررات مبادالت الکترونیک را در سال  ۲008بهعنوان ببتری برای توسعٔه بخش الکترونیک
خود تصویب کرده است.
در راستای توسعه و ترویج ابزارهای پرداخت الکترونیک و کیف پولها نیز ،بانج مرکزی عمان دستورالعمل شمول مالی ۲و

پرداخت دیجیتال دولت الکترونیکی را در سال  ۲0۱8به تصویب و ا را درآورده است .این صنعت در کشور عمان ببیار نوپاست و

هنوز دستورالعملی برای صادرکنندگان کیف پول الکترونیک هت انطباق با شریعت توسط بانج مرکزی عمان منتشر نشده است؛ اما
همچنان ممنوعیت ربا در کیف پول الکترونیک را معیار اصلی اقدامات خود قرار دادهاند سالکشمی.)۲0۱8 ،
در عمان سه بانج اسالمی به ایجاد کیف پولهای الکترونیک اسالمی اقدام کردهاند که شامل کیف پولهای العز ،۳میثاق 4و نزوا

5

است که ممنوعیت ربا و دریافت نوردن کارمزد از ویژگیهای مشترک میان آنها بهشمار میرود .در دول  ۵-۲به بررسی ویژگیهای
هر یک از کیف پولها پرداخته شده است.

 ۳.8.۱معرفی ویژگیهای نمونه کیف پولهای الکترونیک در کشورهای اسالمی

در این بخش به معرفی برخی از کیف پولهای اسالمی مو ود در کشورهای مختلف میپردازیم.
دول  .۳-۱کارکردها و ویژگیهای نمونه کیف پولهای الکترونیک در کشورهای اسالمی
نام کیف پول

نوع کیف پول

ویژگیها
شککروع فعالیت این کیف پول الکترونیک در مالزی بهعنوان روش پرداخت بر مبنای موبایل از سککال
 ۲0۱7اسککت که در میان سککایر کیف پولهای الکترونیک مو ود در مالزی از سککهم  ۵6درصککدی
برخوردار است .مهمترین ویژگیهای این کیف پول عبارتاند از:
 کیف پول الکترونیک توسط نهادهای غیربانوی ارائه و مدیریت میشود؛ پول واریزی در یک حباب سپرده نگهداری میشود؛ -کاربران میتوانند با شککارژ کیف پول خود به خرید کاال و خدمات سبدون امکان برداشککت

بوست
))Boost

پول) بپردازند؛

نیمه ببته

 استفاده از عقد ودیعه بهعنوان قرارداد پایه؛ صکککادرکننده مجاز به سکککرمایهگذاری سکککپردههای انباشکککتشکککده در داراییهایی با در هنقدشوندگی باال و تقریبا با ریبک صفر ساوراق بانج مرکزی و یا دولت) است؛
 عدم امکان تخصیص وام و پرداخت سود به مشتری؛ امکان پرداخت سود ،پاداش ،و تخفیف بدون موا هه با شبهٔه ربا/ک و این کیف پول دقیقا مطابق مفهوم ودیعه سنتی عمل میکند که در آن ودیعهگیرنده هیچگونهمبئولیتی در قبال بران خبارت ندارد مگر اینوه مرتوب تعدی یا تفریط شده باشد.
کیف پول الکترونیک اسککت که بهطور مبککتقیم توسککط مایبانج مالزی در سککال  ۲0۱۹ارائه شککده
است و بخشی از سرویس برنامههای کاربردی موبایل است.

مایبانج
)(MAYBANK
MAE

کاربران می توان ند با شکککککارژ کیف پول خود به خر ید کاال و خد مات و ان جام دادن کل یٔه
تراکنشهای مالی و دریافت پول از بانج و یا دستگاه خودپرداز بپردازند.
این کیف پول با ذخیره کردن پول مانند سککپرده عمل میکند .ازاینرو ،قرارداد شککرعی آن ودیعه

باز

خواهد بود ساستفاده از عقد ودیعه بهعنوان قرارداد پایه).
سپردههای انباشتشده از مانده کیف پول به ملکیت مایبانج در نمیآید و بانج حق هیچگونه
تصرفی در پول و استفاده از آنها را ندارد.

)Persian Gulf Cooperation Council (PGCC

۲0

1

Digital Financial Inclusion

2

Alizz Wallet

3

Meethag Islamic ewallet

4

Nizwa eWallet

5
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برای کیف پول سکککقف مشکککخص و محدودی در نظر گرفته شکککده اسکککت بدون آنوه این مبلغ
تضمین شده باشد.
قابلیت ارائٔه سرویس تخفیف بهعنوان استراتژی بازاریابی برای ذب مشتری.
فیو در مالزی از سال  ۲0۱7راهاندازی و با سهم  ۲۲درصدی به ارائه خدمات و تبهیل انتقال پول
میپردازد .در واقع این کیف پول دروازل پرداخت برای معامالت آنالین مح بوب می شود که در آن
پول مبتقیما از حباب بانوی شما گرفته میشود تا عملیات تبویٔه خرید را انجام دهد.
فیو
س)Fave

در این کیف پول ،پول در کارت اعتباری و حبککککاب بانوی کاربر باقی مانده و بدون نیاز به
ذخیره پول بر روی کیف پول ،فقط باعث تبهیل انتقال پول از حباب بانوی کاربران سمشتری) به
فروشندگان میشود.

دروازه پرداخت
سکیف پول
دیجیتال)

ارائٔه کوپنهای تخفیف سبرگشت بخشی از پول) بهعنوان استراتژی بازاریابی برای ذب مشتری.
استفاده از قرارداد  Ujrahیا  Serviceسمنطبق با قراردادهای ا اره ،عاله ،و وکالت) در کیف پول
امکان پرداخت سود ،پاداش ،و تخفیف بدون موا هه با شبهٔه ربا در قالب هبه.
این کیف پول توسط بانج اسالمی العز در سال  ۲0۱8در عمان ایجاد شده است.
مشکککتریان از طریق این کیف پول میتوانند از طریق نام کاربری بدون نیاز به وارد کردن شکککماره
حبکککاب ،و وه را از کیف پول خود به سکککایر کیف پولهای مو ود در عمان ،صکککرفنظر از نوع
بانج مورداستفاده آنها انتقال دهند.
امکان انتقال و وه توسط این کیف پول بدون پرداخت هزینه امکانپذیر است سبدون کارمزد).
العز
س)Alizz Wallet

این کیف پول با پشککککتیبانی زبان های انگلیبککککی و عربی ،در پلتفرم های آیاواس و ا ندروید
باز

قابلدسترسی است.
نوع قرارداد بهطور م شخص اعالم ن شده ا ست؛ اما ممنوعیت ربا از ویژگیهای ا صلی آن ا ست
و بیشتر بر مبنای ا ره و قرارداد ا اره یا عاله تنظیم میشود.
کاربران میتوانند با اسککتفاده از این کیف پول به پرداخت صککورتحبککاب خود ،انتقال پول در
داخل و خارج از کشور ،پرداخت هزینه کارت اعتباری ،و سایر تراکنشها بپردازند.
دارای قککابلیککت اعالن تراکنشهککای ککدیککد و یککادآوریهککای پرداخککتهککای آتی برای کککاربران
سمشتریان).
بانج اسککالمی نزوا بهعنوان اولین بانج اسککالمی در عمان یا ایجاد این کیف پول در سککال ،۲0۱7
باعث نزدیکی بانوداری سازگار با شریعت و مشتریان شده است.
با تو ه به نوآوری و برنامٔه دید مو ود ،عملیات مالی اسالمی برای مشتریان بانوی و غیربانوی
امکانپذیر شده است و تنها با استفاده از شماره تلفن همراه ،انتقال و وه فوری صورت میگیرد.
نوع قرارداد بهطور م شخص اعالم ن شده ا ست؛ اما ممنوعیت ربا از ویژگیهای ا صلی آن ا ست
و بیشککککتر بر مبنای ا ره و قرارداد ا اره یا عاله تنظیم میشککککود ،امنیت برتر پرداخت ،رمزگذاری

نزوا
س)Nizwa

پیشرفته ،راحتی ،و کارایی را ارائه میدهد
خدمات این سیبتم در فعالیتهای زیر خالصه میشود:

باز

 انتقال رایگان و وه بین کیف پولها؛ برداشت پول نقد بدون کارت از دستگاههای خودپرداز بانج نزوا؛ پرداخت صورتحباب و قبوض و امکان شارژ تلفن همراه؛ قابلیت دسکککترسکککی برای کلیٔه مشکککتریان بانج نزوا و همچنین کاربران دیگر سغیرمشکککتریبانج)؛ و
 افزایش امنیت در پرداخت ،رمزگذاری پیشرفته ،راحتی ،و کارایی باال.کیف پول میثاق توسط بانج اسالمی میثاق در سال  ۲0۱8در کشور عمان ایجاد شده است.
کیف پول اسالمی
میثاق
س)Meethaq

این نوع کیف پول به هر ک بی که دارای ح باب در بانج ا سالمی میثاق ا ست ا ازل د ستر سی
از طریق تلفن همراه را فراهم میکند.
کاربران می توان ند با شکککککارژ کیف پول خود به خر ید کاال و خد مات و ان جام دادن کل یٔه
تراکنشهای مالی و دریافت پول از بانج و یا دستگاه خودپرداز بپردازند.
امکان اضافه کردن کلیٔه حبابها و کارتهای بانوی به این کیف پول امکانپذیر است.

۲۱

باز

پژوهشکده پولی و بانوی
امکان بازگشت پول از کیف پول میثاق به حباب بانوی و ود دارد.
این کیف پول با ذخیره کردن پول مانند سککپرده عمل میکند .ازاینرو ،قرارداد شککرعی آن ودیعه
خواهد بود ساستفاده از عقد ودیعه بهعنوان قرارداد پایه).
امکان انتقال و ه به کاربران و کیف پولهای دیگر سفاقد حباب در بانج میثاق) و ود دارد.
پرداخت صورتحباب و قبوض.
امکان مشاهدل تراکنشهای انجامشده و مدیریت پرداخت در کیف پول میثاق و ود دارد.
کلیٔه خدمات و انتقال و وه کامالً رایگان است.
منبع :زولفوی۲0۱۹ ،؛ تارنمای کیف پولهای الکترونیک و ۲0۱8 ،ISRA

 ۹.۱وضعیت کیف پول الکترونیک در ایران
پرداخت خرد یکی از انواع پرداختهایی بهشمار میرود که در دنیای امروزه کاربردهای فراوانی دارد ،راهاندازی زیرساختهای فنی و قانونی

استفاده از کیف پول الکترونیک میتواند ببترهای الزم را برای راهاندازی کببوکارهای دید مهیا و از هزینههای ببیاری لوگیری بهعمل
آورد .ازاینرو ،تصویب قانون تجارت الکترونیک مشتمل بر  8۱مادل و  7تبصره مصوب  ۱۳8۲و اقدامات بانج مرکزی در ساماندهی
پرداختهای خرد و کیف پول الکترونیک از مله فعالیتهای قانونی و مقرراتگذاری در این حوزه بهشمار میرود .شکل  ۹-۱روند
مقرراتگذاری و اقدامات بانج مرکزی بهمنظور ساماندهی پرداختهای خرد و کیف پول الکترونیک را نشان میدهد.
اقدامات بانج مرکزی در
ساماندهی پرداختهای
خرد و کیف پول
الکترونیک

۱۳8۳
۱۳87
مطرح شدن
تعریف کیپا
سکیف پول
الکترونیک)
بارها اصالح
شد ولی تأیید
نهایی نشد.

الگوی
صدور و
راهبری کیپا
سابالغ
بخشنامه
شماره
قوانین کامل
 ۱468به
نشد و ناقص
ها)
بانج
ماند.

۱۳۹0
پیشنویس
مقررات عمومی
سپاس و کیف
و ه الکترونیک
سکیوا-کیپا )۲
خرو یفعالیتهای
کارگروهی از
متخصصان
بانوی و حوزل
پرداخت هت
معبندی و
همگراسازی
فعالیتهای
قبلی.
نهاییسازی و
ا را نشد.

پاییز ۱۳۹7
انتشار
پیشنویس سند
پرداختبان
سبرای
قانونمندی
فعالیت
کیف پول
الکترونیک و
تعیین نحول
فعالیت
فینتجها در
این حوزه)
ارسال برای

ذینفعان هت
همفوری و

دریافت نظرها -

شهریور
۱۳۹۹
انتشار
ضوابط
فعالیت
موسبات
اعتباری و
راهبران
کیف
الکترونیک
پول در نظام
پرداخت
کشور
ابالغ به شبکه
بانوی در

شهریورماه

نهاییسازی نشد.

زمبتان
۱۳۹۹

تصویب
ضوابط
فقهی
استفاده از
کیف
الکترونیک
پول در
شورای
فقهی بانج
مرکزی
تصویب

موضوع در

شورای فقهی
بانج مرکزی

شکل  .۹-۱سلبلهمراتب مقرراتگذاری در حوزل کیف پول الکترونیک توسط بانج مرکزی ایران

طراحی و تعریف کیپا سکیف پول الکترونیک) از سالهای  ۱۳8۲و  ۱۳8۳توسط بانج مرکزی آغاز شد و انتظار میرفت با ا رایی

شدن آن ،این روش ایگزین و ه نقد در تعامالت شده و از استهالک اسکناس و مبکوک به میزان ببیار باالیی کاسته شود .در سال

 ،۱۳87بانج مرکزی الگوی کارکردی صدور و راهبری کیف پول الکترونیک سکیپا) را بهصورت کلی در سند ابالغی با همین نام تبیین
۲۲

پژوهشکده پولی و بانوی
و پیشبرد هرگونه طرح کیف پول الکترونیک در بانجها را در چهارچوب آن مجاز اعالم کرد .برخی از موارد مو ود در این الگو به
شرح ذیل است:
 خواص حقوقی کیف پول الکترونیک با سایر ابزارهای پرداخت بینام و قابلانتقال نظیر اسکناس و مبکوک و ایران چک-

بانج مرکزی مشابهت دارد.

تبادالت مبتنی بر کیپا با تو ه به بهرهگیری آن از فنّاوری پردازش برونخطی ،نیازی به ببترهای مخابراتی و تأییدیههای برخط

نداشته و زمان انجام تراکنش در آن عمدتا زیر  ۱ثانیه است.
تراکنشهای کیپا با تو ه به ارقام کوچک مبادالت ،بینام بودن رسانٔه فیزیکی آن ،و نیز لزوم سرعت و سهولت در پردازش

پیگردپذیر نیبت؛ بنابراین ،سرقت فیزیکی کیپا در حکم سرقت پول بهشمار میرود.

کیپا ابزار قابل شارژ تلقی میشود و با صفر شدن ارزش آن ،بم رسانه باطل نمیشود.

کیپا دربردارندل ارزش نقد در ذات خود است و صدور نقد در قالب کیپا منحصرا توسط بانج مرکزی امکانپذیر است .حجم

نقد الکترونیک صادرشده در شکل کیپا بهصورت تعهد در ترازنامٔه بانج مرکزی ثبت شده است.

نحول رفتار حبابداری بانجها و مؤسبات با تبادالت کیپا همانند اسکناس و مبکوک و نیز ایرانچک بانج مرکزی است.

کیپا از فنّاوری ارتباط غیرتماسی استفاده خواهد کرد سالگوی صدور و راهبری کیپا ،بخشنامه شماره  ۱468بانج مرکزی).

علیرغم تدوین دستورالعمل فوق ،ترویج خدمات کیف پول الکترونیک با موفقیت همراه نبود که اتخاذ نوردن رویکرد یکپارچه در شبکٔه

بانوی از چالشهای اصلی بهشمار میرود .عالوهبراین ،پراکندگی طرحهای پیادهسازیشده در این حوزه ،نبود ببتر و زیرساختهای مناسب
در مکانهای پذیرش پرداختهای ریز ،و گبتردگی استفاده از کارتهای بدهی در میان مردم را میتوان از عوامل موفق نبودن برشمرد.

از سال  ،۱۳۹0کارگروهی متشکل از کارشناسان بانوی و فعاالن حوزل پرداخت با هدف متمرکز کردن و معبندی فعالیتهای قبلی

تشکیل و خرو ی آن به تدوین پیشنویس مقررات عمومی سپاس وکیپا  ۲منجر شد و برای اظهارنظر کارشناسان روی خرو ی بانج مرکزی
ال کمتر از 40
قرار گرفت .مطابق آن دستورالعمل ،کیف پول الکترونیک به مردم و کببوکارها امکان میدهد تا مبادالت با مبالغ خرد معمو ً

هزار تومان را با استفاده از سازوکار پردازش الکترونیک برونخطی بهلحاظ اتصال به زیرساخت بانوی انجام دهند .در این حالت ،مشتری با
مرا عه به بانج میتواند درخواست صدور کیف پول الکترونیک کارتی کند ،بانج نیز بر اساس مجوز دریافتی از بانج مرکزی با استفاده از

کلیدهای صدور ،شارژ ،و دشارژ اقدام به صدور کیف پول میکند سالگوی صدور و راهبری کیپا.)۱۳87 ،
با تو ه به اهمیت توسعٔه کببوکارهای در حوزل پرداخت و تعیین چهارچوب مشخص برای فعالیت و نظارت بر آنها ،بانج مرکزی

در سال  ،۱۳۹7تصویبنامٔه هیئتوزیران را برای مهیا کردن زیرساختهای الزم در خصوص پرداختهای خرد ،تحت عنوان «الزامات و
فرایندهای ا رایی پرداختبانان در نظام پرداخت کشور» تصویب و به بازیگران این عرصه سفعاالن نظامهای پرداخت و بانجها) ابالغ کرد.

با همین رویکرد ،حوزل فنّاوریهای نوین بانج مرکزی ،کببوکارهای نو در نظامهای پرداخت را در دو گروه «پرداختیار» و «پرداختبان»

تقبیمبندی کرده است .در تعریف بانج مرکزی پرداختیار به معنای «شخص حقوقی است که در چهارچوب سند تدوینی و بر اساس
قرارداد منعقدشده با شرکتهای ارائهدهندل خدمات پرداخت و تفاهمنامٔه منعقدشده با شرکت شاپرک فعالیت میکند .پرداختیار

پرداختهای بدون حضور کارت از مله پرداختهای درونبرنامهای مبتنی بر زیرساختهای همراه را دریافت کرده و به شبکٔه شاپرک ارسال
میکند ».همچنین پرداختبان «شخص حقوقی است که در چهارچوب این مبتند و بر اساس قرارداد منعقدشده با بانج از طریق ارائٔه
خدمات مبتنی بر ذخیرل ارزش الکترونیکی فعالیت میکند».

نگاهی به مبتند پرداختبان که در  ۱4بند تهیه شده و الزامات ،اختیارات ،فرایندهای پرداخت و تبویه ،اعتبار کیف پول ،و مقررات

انضباطی و مدیریت ریبک را برای پرداختبانان ترسیم میکند ،نشان میدهد که بخش عمدهای از این فرایندها در بانج عامل طرف قرارداد
با پرداختبان انجام میشود و در عمل این نهادهای دید فقط «خدمات مبتنی بر ذخیرل ارزش الکترونیکی به روی کیف پول ذخیره و در
تراکنشهای درونشبکه پرداختبان میان دارندل کیف پول و پذیرندل کیف پول تبادل میشود» ارائه میکنند و بقیٔه فرایندها در اختیار بانج

است سالزامات ،ضوابط ،و فرایندهای ا رایی فعالیت پرداختبانان در نظام پرداختکشور .)۱۳۹7 ،بااینحال ،هرچند مدیران بانج مرکزی

بارها به لزوم پیادهسازی و تدوین قوانین مربوط به کیف پول الکترونیک تأکید کردهاند ،هنوز این قوانین نهایی نشده است و تا زمانی که
قوانین مشخصی برای راهبری کیف پول الکترونیک تدوین نشود ،نمیتوان امیدوار بود که این سرویس در اختیار مردم قرار گیرد.

۱

 ۱با تو ه به نبود دسترسی به آمار رسمی از فعالیت کیف پولها در ایران ،امکان بررسی وضع کیف پولهای الکترونیک ازلحاظ آماری و ود نداشت .در این زمینه
پیگیریهای متعددی انجام گرفت و علی رغم درخوا ست اطالعات آماری از مله تعداد کاربران فعال ،حجم و تعداد تراکنشهای مالی ،سهم بازار ،میزان شارژ
ماهانه ،و غیره از برخی از کیف پولهای مو ود ،اما هنوز اطالعاتی ارسال نشده است.

۲۳
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از زمان انتشار مبتند پرداختبان ،بانج مرکزی چندین بار اقدام به نهاییکردن دستورالعمل کیف پول الکترونیکی نمودهاست .در نهایت

با تو ه به توسعه فضای کبب وکار و شناسایی نیازهای دید در حوزه پرداخت ،بانج مرکزی در شهریورماه سال  ۱۳۹۹ضوابط صدور
کیف الکترونیک پول را تحت عنوان «ضوابط فعالیت مؤسبات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» را به شبکه

بانوی کشور ابالغ کرد .در این دستورالعمل ،نهادهای دید که در الزامات فعالیت مؤسبات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در
نظام پرداخت کشور تحت عنوان راهبران کیف الکترونیک پول نامیده میشوند ،به منظور تبهیل پرداختهای ببیار خرد سپرداخت ریز) و

برون خط ظهور کردهاند .در واقع ،راهبران کیف الکترونیک پول اشخاص حقوقی هبتند که طبق قراردادی با موسبه اعتباری و با موافقت
بانج مرکزی با موسبه اعتباری در حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی کیف الکترونیک پول فعالیت خواهند کرد و به اختصار راهبر
نامیده میشوند.

بر این اساس مؤسبات اعتباری میتوانند «کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حباب را صادر کنند و برخی از خدمات پرداخت را از طریق

انعقاد قرارداد با راهبران «کیف الکترونیک پول» و انجام تراکنشهای برونخط در شبکه پرداخت کشور ،میبر سازند .به استناد بند «الف»

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

مبتند راهبران کیف الکترونیک پول در  ۵فصل تهیه شده و شرایط عمومی راهبری ،صدور کیف و انواع تراکنشهای مجاز ،الزامات و

تعهدات راهبر و تعاملپذیری را برای راهبران ترسیم میکند .در دستورالعمل دید ارائهشده انواع کیف پولها تحت مفاهیم دید کیف

پول غیرفراگیر سحلقه ببته) و کیف فراگیر سباز) بازتعریف شده است و دامنه کاربرد این سند شامل مواردی است که از طریق کیفهای

الکترونیک پول فراگیر برخط ،تراکنشهای درون و برون شبکه را مطابق با تعاریف مندرج در آن ،پذیرش و پردازش میکند .لذا «کیف
الکترونیک پول» مبتنی بر حلقه ببته ،در دامنه این ضوابط قرار ندارد و موضوع فعالیت راهبر «کیف الکترونیک پول» صرفا ارایه خدمات
پرداخت از طریق «کیف الکترونیک پول» و سایر موارد مرتبط با آن است.

در دستوالعمل مو ود ،تراکنشهای افزایش مو ودی ،کاهش مو ودی ،کیفبه کیف از طریق سامانههای ملی پرداخت یا از طریق

سامانههای بانوی انجام میشود .از سویی موسبه اعتباری عامل موظف شده ریز تراکنشهای افزایش مو ودی و کاهش مو ودی مربوط
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
برای نظارت مبئولیت ایجاد سامانه امع پایش کیف و نظارت بر عملکرد راهبران و نحوه مدیریت حباب واسط توسط موسبه اعتباری

عامل را برعهده خواهد داشت .سامانه امع پایش کیف سامانهای است که به منظور ثبت و نگهداری اطالعات دارندگان کیف ،دریافت
تراکنشهای روزانه ،گزارشهای دورهای از موسبه اعتباری عامل و راهبر و نیز در صورت نیاز تبادل پیام در تراکنش بیرون شبکه راهبر ایجاد

خواهد شد .سضوابط فعاليت مؤسبات اعتباری و راهبران کيف الکترونيک پول در نظام پرداخت کشور)۱۳۹۹ ،

در این دستورالعمل سقف شارژ کیف پول برای افراد مختلف متفاوت است و راهبر با تو ه به شناسایی مشتری و احراز هویت وی

نببت به تعیین سقف شارژ کیف پول مشتری اقدام خواهد کرد .طبق ضوابط این دستورالعمل کیفهای پول الکترونیکی شخصی در سه
سطح تعریف شدهاند .در سطح اول متقاضی کیف پول با انطباق اطالعات هویتی و شماره تلفن همراه شناسایی و احراز هویت میشود و
حداکثر مو ودی کیف شخصیاش و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با شاخص ریز پرداخت و کل گردش فصلی وی  ۵برابر این شاخص
است .شاخص ریز پرداخت حدااکثر معادل سقف برداشت و ه نقد شتابی از دستگاههای خودپرداز است که توسط بانج مرکزی

بهروزرسانی میشود .در شرایط فعلی حداکثر این مبلغ  ۲00هزار تومان است .در این سطح از کیف پول سادهترین مدل احراز هویت را در
نظر گرفته شده از همین رو سقف آن نیز محدود است.

متقاضی سطح دوم کیف پول با انطباق اطالعات هویتی ،شماره کارت یا حباب و شماره تلفن همراه شناسایی و احراز هویت میشود

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

 ۲00هزار تومان خواهد بود .خریدهای بیش از  ۲00هزار تومان دیگر خرید خرد حباب نمیشوند و باید از ابزارهای دیگری برای پرداخت

استفاده شود.

متقاضیان سطح دو کیف پول میتوانند پس از یک سال و نیم فعالیت سالم و بدون هیچ رفتار مشکوک و قرار نگرفتن در لیبت سیاه

بانج مرکزی و نهاد ناظر و نیز عدم منع قضایی و حقوقی از دریافت این خدمات به سطح سه برسند .حداکثر مو ودی کیف شخصی این
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دسته ۱۵برابر شاخص ریز پرداخت است اما حداکثر مبلغ هر تراکنش برابربا همان شاخص ریز پرداخت خواهد بود.

در این ضوابط تاکید شده است که به مانده مو ودی کیف پول هیچ سودی تعلق نمیگیرد .در اصل مو ودی کیف پول درست مانند
پول نقدی است که در یب اشخاص قرار دارد .صدور کیف و صدور مجدد آن طبق این ضوابط مبتلزم اخذ حداقل کارمزدی معادل صدور
کارت مجازی از دارنده کیف است .طبق این ضوابط راهبر میتواند در چارچوب توافق با موسبه اعتباری عامل مدل کبب و کاری با

پذیرندگان و دارندگان کیف را تعیین کرده و بر مبنای آن قرارداد خود با آنها را منعقد کند .دریافت هر گونه کارمزد بر مبنای قرارداد منعقد

شده امکانپذیر است .همچنین موسبه اعتباری عامل و راهبر نیز موظفند نرخ کارمزدهای دریافتی از دارندگان و پذیرندگان کیف خود را به
صورت مشخص به آنها اطالعرسانی کنند .با این اوصاف میتوان گفت ضوابط کیف پول الکترونیکی پس از تقریبا  ۱0سال و با تو ه به

افت و خیزهای فراوان نهایی و ابالغ شد .امید است که این ضوابط بتواند فعالیت فعاالن این بازار را قانونمند کند و در نهایت منجر به
شکلگیری و حضور بازیگران دید در بازار گردد و یا قدرت بازیگران قدیمی را افزایش دهد.

در نهایت پس از ابالغ ضوابط صدور کیف الکترونیک پول تحت عنوان «ضوابط فعالیت مؤسبات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک

پول در نظام پرداخت کشور» توسط بانج مرکزی به شبکه بانوی در شهریورماه سال  ،۱۳۹۹در تاریخ  ۹۹/۹/۲6و  ۹۹/۱0/۱0موضوع
«بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در ایران» در شورای فقهی مطرح شد و موارد ذیل به تصویب رسید:
.۱
.۲

استفاده از دو عقد «قرض» و «وکالت» هت استفاده از ابزار کیف پول الکترونیک مجاز است.

در صورت ا ستفاده از عقد قرض ،مبالغ مو ود در کیف پول به ملکیت مو س به اعتباری درآمده ،لذا سودهایی که از این

محل کبب میشود متعلق به موسبه میباشد.

.۳

در صکککورت اسکککتفاده از عقد وکالت ،مبالغ مو ود در کیف پول و سکککودهایی که از این محل کبکککب میشکککود ،متعلق به

دارندگان کیف میباشد.

الزم اسکککت در قراردادهایی که هت ارائه خدمت کیف پول بین ارکان آن سموسکککبکککه اعتباری ،راهبران و دارندگان کیف)
.4
منعقد میشود ،رابطه فقهی طرفین به صورت شفاف مشخص شود.

.۵

دریافت کارمزد واقعی بابت ارائه خدمت کیف پول ،توسط موسبه اعتباری مجاز است.

 ۱.۹.۱معرفی ویژگیهای نمونه کیف پولهای الکترونیک در ایران

در این بخش به معرفی و طبقهبندی برخی از کیف پولهای الکترونیک مو ود در ایران میپردازیم .با تو ه به نبود دستورالعمل و
مصوب قابلِاستناد توسط بانج مرکزی در ایران ،الزم به ذکر است ،طبقهبندی مشخص و دقیقی ازلحاظ نوع کیفهای مو ود با

معیار هانی سببته ،نیمهببته ،و باز) ارائه نشده است .لذا در این بخش با تو ه به کارکردها و ویژگیهای هر یک از کیف پولهایی
که در دول  4-۱آورده شده است ،نزدیکترین نوع کیف پول پیشنهادی ارائه شده است.
شایان ذکر است ،بر مبنای آخرین دستورالعمل بانج مرکزی «ضوابط فعالیت مؤسبات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در

نظام پرداخت کشور» که در شهریورماه سال  ۱۳۹۹به شبکه بانوی ابالغ شده ،به دو نوع کیف پول فراگیر سباز) و غیرفراگیر سحلقه
ببته) اشاره شده است که دامنٔه کاربرد ضوابط نیز تنها کیف پولهای فراگیر را دربرمیگیرد .لذا کلیٔه کیف پولهایی که از نظر هانی
در طبقهبندی نیمهببته و یا نیمهباز معرفی شدهاند در طبقهبندی ایران زو کیف پولهای باز سفراگیر) قرار میگیرند.
دول  .4-۱کارکردها و ویژگیهای نمونه کیف پولهای الکترونیک در ایران
نام کیف

ویژگیها

پول

نوع کیف
پول*

کیف پول آپ همانطور که از نامش پیداست ،کیف پول مجازی در موبایل شماست .هر کاری که با کیف پولتان
انجام میدهید ،با کیف پول آپ هم امکانپذیر اسکت .از خریدهای روزانه ،پرداخت قبوض و انتقال پول به سکایر
کاربران ،انتقال و ه کارت به کارت تا پرداخت در سککککایتها و اپلیکیشککککن های مختلف ،همگی در کیف پول
آسان
پرداخت
سآپ)

دیدتان فراهم شده است.
دسککترسککی به بیش از  ۳0سککرویس کاربری :سککرویسهایی نظیر سککفارش غذا ،خرید بلیت هواپیما و قطار و
اتوبوس ،رزرو اتاق و هتل در سککراسککر کشککور ،پرداخت عوارضککی آزادراه ،خرید بیمهنامه ،خرید شککارژ و ببککته

اینترنتی اپراتورهای مختلف و دیگر سرویسهایی که هرروز به تعداد آنها افزوده میشود.

دارای امنیت باال ست .تمام پرداختها در این سرویسها فقط با لمس یک دکمه از کیف پول آپ پرداخت
میشود و نیاز به درج چندبارل اطالعات بانوی و رمز دوم پویا ندارید.

۲۵

مشابه نیمه
باز**
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یبیمو بهعنوان پرداختیار رسمی شاپرک بانج مرکزی است .در کیف پول الکترونیک یبیمو ،شماره موبایل
ایگزین شککککماره کارت میشککککود .در واقع ،ایگزین کارت به کارت اسککککت و بدون نیاز به رمز دوم پویا امکان
پرداخت آسان و سریع خواهید داشت.

در یبیمو امکان افزایش مو ودی کیف پول الکترونیک از طریق درگاه پرداخت و ود دارد.
خدمات اصلی این کیف پول عبارتاند از:

 انتقال و ه بدون کارمزد؛
 خرید اینترنتی آسان از کببوکارها بدون کارمزد و بدون نیاز به رمز پویا با یک کلیک؛
یبیمو

 انتقال و ه بیشتر از سقف بانوی و بدون اعمال محدودیت روزانه تا  ۱0میلیون تومان و حتی بیشتر
انتقال و ه کارت به کارت امکانپذیر است؛

مشابه
نیمهباز

 اولین شبکٔه ا تماعی مالی در کشور؛

 خرید شارژ ،پرداخت قبض و … در کوتاهترین زمان؛
 ا ستفاده از شمارل شبا هت ات صال ح باب بانوی به یبیمو و انتقال مو ودی کیف پول خود به هرکدام
از شماره شباهای تعریفشده؛
 پنل اختصاصی کببوکار؛
 مدیریت تقلب بر پایه هوش مصنوعی؛ و
 سامانٔه احراز هویت تدریجی.
با من

در حال حاضر ،فعالیت این کیف پول در خراسان رضوی است.
خدمات این نوع کیف پول محدود به پرداخت کرایه تاکبی با کد کیوآر است.

مشابه ببته

این کیف پول یکی از امکانات همراهکارت اسککککت .کاربران میتوانند کیف پول خود را شککککارژ کرده و در تمام
پرداختها ،به ای کارت بانوی از آن استفاده کنند.
حداکثر مبلغ قابل شارژ در کیف پول  ۲میلیون ریال است.
در ن بخٔه دید این اپلیکی شن امکان بردا شت و انتقال و ه از کیف پول به ح باب شبا فراهم شده ا ست؛
اما امکان دریافت پول از دستگاه خودپرداز و ود ندارد.

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

همراهکارت

همراهکارت را میتوان بر روی موبایل و تبلتهای هوشککمند با سکیبککتمعامل اندروید و آیاواس نصککب کرد.
خدمات اصلی این کیف پول عبارتاند از:

مشابه
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 انتقال و ه کارت به کارت؛
 استعالم و پرداخت قبض؛
 پرداخت ریمه رانندگی؛
 گزارش اعتبار بانوی؛
 تعامل مالی با مخاطبان گوشی؛
 پرداخت نیکوکاری؛ و
 خرید شارژ و ببتٔه اینترنت.
بانج پاسککارگاد با مشککارکت شککرکت پرداخت الکترونیک پاسککارگاد ،نبککخهای دید از کیپاد یا کیف پول همراه
پاسارگاد را در راستای توسعه راهکارهای پرداخت الکترونیک از طریق تلفنهمراه هوشمند طراحی کرده است.

با استفاده از این کیف پول الکترونیک بهراحتی و بدون اتالف وقت ،پرداختی سریع و امن و خوشایند را در

حوزل خدمات پرداخت عوارض آزادراهی ،طرح ترافیک و آلودگی هوا ،قبض ،شارژ ،و غیره امکانپذیر میکند.
برای انتقال و ه از طریق کارت به کارت در کیپاد ،شکککماره کارت مبدأ ،کارت مقصکککد و مبلغ دلخواه انتقال
و ه را وارد کنید .در حال حاضر ،سرویس کارت به کارت از مبدأ بانج پاسارگاد ،ملت ،ملی ،تجارت ،پارسیان،
کیپاد

سککپه ،کشککاورزی ،سککامان ،اقتصککاد نوین ،انصککار ،آینده ،سککرمایه ،سککینا ،حکمت ،گردشککگری ،دی ،ایرانزمین،
پبککتبانج ،توسککعه و تعاون ،صککنعت و معدن ،خاورمیانه ،مؤسککبککٔه اعتباری نور ،و مؤسککبککٔه اعتباری توسککعه به

مقصککد تمام بانجهای عضککو شککبکه شککتاب امکانپذیر اسککت .امکان کارت به کارت از سککایر بانجها نیز بهزودی
اضافه خواهند شد.
افزایش اعتبار کارت شهروندی م شهد ،قزوین سو بهزودی کرمان) از دیگر امکانات اپلیکی شن کیپاد ا ست تا
بدون نیاز به مرا عه به کیو سکهای شارژ بتوانید کارتهای بلیت خود را شارژ کنید .امکان ارائٔه این خدمت به
شهروندان دیگر شهرهای کشور نیز در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.
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یکی دیگر از قابلیتهای منحصربهفرد اپلیکیشن کیپاد انتقال مو ودی کیف پول به حباب کاربر است .شما
میتوانید در صککورت لزوم با مرا عه به قبککمت انتقال حبککاب ،مبلغ اعتبار کیف پول خود را از طریق کد شککبا
سثبتشده در قبمت پروفایل) ،به حباب بانوی خود انتقال دهید.
برخی از خدمات اصلی این کیف پول عبارتاند از:
 انتقال و ه کارت به کارت؛
 انتقال و ه کیف پول به حباب بانوی؛
 پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی؛
 پرداخت قبوض؛
 پرداخت عوارض طرح ترافیک؛
 انتقال پول به دیگر کاربران؛
 پرداخت نیکوکاری؛
 خرید ببته اینترنتی و شارژ مبتقیم؛ و
 اشتراک و پخش آنالین فیلم و سریال آیو.
همراهاول بهعنوان بزرگترین اپراتور تلفنهمراه در خاورمیانه و با پوشککککشدهی گبککککترده در ایران اقدام به ارائٔه
سرویس کیف پول همراه کرده است .پوششدهی و زیرساختهای گبتردل همراهاول باعث می شود بهراحتی در
تمام مناطق ایران بتوانید از خدمات یرینگ بهرهمند شککککوید .تنها کافی اسککککت سککککیمکارت ساعتباری یا دائم)

همراهاول داشته باشید تا کلیٔه امور مالی خود را با سهولت و آرامشخاطر انجام دهید.
یرینگ سامانهای نوین برای مدیریت امور مالی است که از آن میتوان برای
یرینگ

مشابه نیمه

 انتقال پول؛

ببته

 خرید شارژ سیمکارت اعتباری؛
 پرداخت قبوض؛
 خرید؛ و

 سایر امور مالی روزمره استفاده کرد.
برای اسککککتفاده از خدمات یرینگ تنها به یک دسککککتگاه تلفن همراه و یک سککککیمکارت ساعتباری یا دائمی)
همراهاول نیاز دارید.
بانج تجارت با مشککارکت شککرکت سککیمرغ تجارت ،کیف پول الکترونیک سککیمرغ تجارت را با هدف مدیریت
پرداختهای خرد سبهصورت کارت غیرتماسی) طراحی کرده است.
برخی از خدمات این کیف پول عبارتاند از:
سیمرغ

تجارت

مشابه نیمه

 خرید شارژ تلفن همراه؛

ببته

 خرید از کیوسکهای روزنامهفروشی؛
 پرداخت کرایه سرویس حملونقل عمومی سمترو ،تاکبی ،و اتوبوس)؛
 پارکومترها و پارکینگهای عمومی؛ و
 پرداخت عوارض آزادراهی.

تز پارک

با اسککککتفاده از کیف پول الکترونیک تز پارک و نصککککب اپلیکیشککککن آن و یا اسککککتفاده از کد یواساسدی امکان
۱

پرداخت پارک حاشیهای بهعنوان یکی از چالشهای اصلی شهروندان سارومیه و اردبیل) بوده است

مشابه ببته

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

به شکککما نمایش داده میشکککود و میتوانید در صکککورت نیاز مبلغ موردنظر را تغییر دهید .با لمس دکمٔه پرداخت،

مبلغ کرایه از ح باب شما ک بر و به راننده منتقل می شود .راهحل ایگزین ا سکن بارکد ،وارد کردن کد پذیرنده

مشابه ببته

است .با لمس دکمٔه «کد پذیرنده» و وارد کردن کد  7رقمی راننکده ،به صفحه راننده هدایت خواهید شد.
از طریق درگاههای تعیینشده امکان افزایش اعتبار کیف پول و خرید شارژ امکانپذیر است.

منبع :تارنمای کیف پولهای الکترونیک
* در این بخش نوع کیف پولها بر اساس کارکردها و نزدیکی ویژگیها با طبقهبندی هانی آن پیشنهاد شده است که البته با تو ه به توسعٔه فنّاوری و
افزایش قابلیتهای کیف پولها در طول زمان ممکن است نوع طبقهبندیها تغییر یابد سازلحاظ طبقهبندی مو ود در سند «ضوابط فعاليت
مؤسبات اعتباری و راهبران کيف الکترونيک پول در نظام پرداخت کشور» کیف پول به انواع کیف فراگیر سباز) و کیف غیرفراگیر سحلقه
ببته) تعریف شده است .لذا کیف پولهای مو ود بهاستثنای کیف پولهای ببته در گروه کیف پولهای باز یا فراگیر قرار میگیرند).
Unstructured Supplementary Service Data, USSD
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پژوهشکده پولی و بانوی
** کیف پول نیمهباز در هند و برخی از کشورها و ود دارد .در این کیف پول امکان برداشت پول از دستگاه خودپرداز و ود ندارد ،اما امکان
انجام تراکنش مالی و ود دارد .با تو ه به تعریف مو ود در « ضوابط فعالیت مؤسبات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام
پرداخت کشور» ،کلیٔه این نوع کیف پولها در ایران در طبقهبندی کیف پولهای مبتنی بر سیبتم باز قرار میگیرند.

 ۲.۹.۱عوامل بازدارنده توسعه کیف پول الکترونیک در ایران
علیرغم ایجاد انواع کیف پولها در ایران ،توسعٔه این حوزه با کندی همراه بوده است .لذا عوامل بازدارندل توسعٔه کیف پول الکترونیک
در ایران را میتوان در  4بخش زیر طبقهبندی کرد.
عوامل آموزشی و فرهنگی:


نبود آموزش و آگاهیبخشی مناسب در ارتباط با مزایای استفاده از کیف پول ،اماکن قابلِاستفاده ،چگونگی شارژ کردن
کیف پول الکترونیک ،نحول مشاهدل تراکنشهای انجامشده بهوسیلٔه کیف پول و غیره؛ و

 مقبولیت باال در استفاده از کارتهای بدهی در میان مردم و نبود تمایل به تغییر عادات و تر یحات فعلی.
عوامل نهادی:





نبود راهبری و حاکمیت مؤثر؛

تنظیم نشدن سیاستهای پشتیبان کیف پول توسط قانونگذاران؛

نبود اعتماد میان بازیگران اکوسیبتم و تمامیتخواهی افراطی اپراتورهای تلفن همراه ،بانجها ،ارائهدهندگان خدمات
پرداخت ،و ...؛
فرهنگ نبود همکاری فراهمکنندگان خدمات؛ و



نبود تعامل میان بازیگران مختلف.



ضعف استانداردسازی و عدمقطعیت سریبک) فنّاوری؛

عوامل عملیاتی:



نبود فراگیری و گبترش موبایلها و سیمکارتهای مجهز به انافسی؛
عدم زیرساختهای فنی و کمبود تعاملپذیری مناسب؛



تحمیل هزینههای باال برای بانجها در مقایبه با منافع کببشده بهواسطٔه تجهیز و تعویض کارتها و پایانههای فروش
به فنّاوری انافسی و ماژول غیرتماسی و ارتقا شبکه به حالت بدون پین.



شکل نگرفتن ائتالفهای استراتژیک؛

عوامل بازار:




تضاد منافع میان ذینفعان؛
مدلهای کببوکار ضعیف؛ و

نیاز به سرمایهگذاری باالی مالی ،زمانی ،و نیروی انبانی.
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 .۲بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در ایران
حدود یک دهه از شروع فعالیت کیف پولهای الکترونیک در ایران میگذرد .بانج مرکزی فرایند مقرراتگذاری این ابزار را که بهمنظور

تبهیل پرداختهای خرد در اختیار مردم قرار گرفته است ،در مراحل مختلف موردتو ه قرار داده است .همانطور که گذشت ،آخرین
اقدام بانج مرکزی در این زمینه انتشار دستورالعمل «ضوابط فعاليت مؤسبات اعتباری و راهبران کيف الکترونيک پول در نظام

پرداخت کشور» بوده است .در این سند ،در موارد متعددی بر ضرورت انعقاد قرارداد بین دارندگان کیف پول و ارائهدهندگان کیف

پول ۱تأکید شده است؛ اما اینوه این قرارداد چه نوع قراردادی باشد ،مغفول مانده است .در واقع کیف پولهای فعال ایرانی فاقد

چهارچوب قراردادی مشخصی هبتند و لذا نمیتوان بهطور دقیق توالیف و حقوق طرفین قرارداد و همچنین مبئول بران و تدارک
زیانهای احتمالی را تعیین کرد .ضمن اینوه ،عدم تعیین نوع قرارداد ،اشکاالت شرعی متعددی از مله عدم قصد صحیح ،اکل مال

به باطل ،و غرر را نیز مطرح میکند .در صورت مشخص نبودن قرارداد در کیف پول ،نقلوانتقال پول بین دارندگان کیف پول و
راهبران به قرارداد قرض منصرف میشود و در صورت ردوبدل شدن هرگونه مبلغ اضافه ،شبهٔه ربا بهطور دی مطرح خواهد شد.

درمجموع ،قرار نگرفتن توافق بین دارندگان کیف پول و راهبر در چهارچوب قراردادی مشخص و بهتبع طرح شبهات شرعی متعدد،

ضرورت بررسی ابعاد فقهی استفاده از کیف پول الکترونیکی را در کشور ایران دوچندان میکند .شایان ذکر است ،کیف پول موردبررسی

در این گزارش کیف پول الکترونیک است .اگرچه انواع دیگری از کیف پول از مله کیف پول رمزارزی در کشورهای مختلف دنیا

قابلدسترسی و مورداستفاده کاربران است ،در ایران فقط کیف پول الکترونیک به رسمیت شناخته شده است .در واقع ،بر مبنای
دستورالعمل بانج مرکزی مهوری اسالمی ایران در حوزل الزامات و ضوابط رمزارزها ،ازآنجاکه کارکرد کیف پول رمزارزی تنها محدود
به ذخیره و انتقال رمزارز خواهد بود ،لذا تعبیه راهکارهای خرید کاال یا خدمات و ارائٔه خدمات ارزشافزوده در داخل کشور با استفاده

از رمزارزها در کیف پولهای رمزارزی ممنوع است سدستورالعمل بانج مرکزی؛ الزامات و ضوابط حوزل رمزارزها .)۱۳۹7 ،با این

اوصاف و با تو ه به دغدغٔه بانج مرکزی بر تهیٔه پول خرد و ساماندهی پرداختهای خرد و کیف پولهای الکترونیک ،لذا این گزارش
بر بررسی فقهی کیف پول الکترونیک متمرکز شده است و بررسی فقهی کیف پول رمزارزی در فاز بعدی گزارش انجام خواهد شد.
افزونبراین ،به نظر میرسد با تو ه به شبهات شرعی مو ود در رابطه با ماهیت فقهی رمزارزها و همچنین پذیرش آن بهعنوان

یکی از اشکال پول ،الزم است ابتدا سازوکار الزم برای رفع شبهات مو ود در زمینٔه ماهیت فقهی آن ایجاد شود و سپس در گام بعدی

به بررسی فقهی کیف پول آن در کشور پرداخته شود .بررسی فقهی کیف پولهای مبتنی بر سایر ارزهای دیجیتال نیز با تو ه به نبود

دغدغه از سوی بانج مرکزی ،به فاز بعدی گزارش موکول میشود.

 ۱.۲ماهیت فقهی و حقوقی پول مو ود در کیف پول الکترونیک

بهلحاظ فقهی و حقوقی ،کیف پول الکترونیک سند بینامی است که در تراشٔه الکترونیکی ذخیره میشود .بهعبارت دقیقتر ،پول
الکترونیکی دینی است که در سند الکترونیکی تجبم یافته و نمایندل ادعای مبلغی پول است .این ادعا تا زمانی که واحدهای الکترونیکی

از سوی ناشر به و ه رایج تبدیل نشود ،از کیف به کیف شخصی دیگر قابلانتقال است .البته گردش پول الکترونیکی درنهایت به
پرداخت نقدی منجر میشود سالبان.)۱۳86 ،

بر این اساس ،پول الکترونیک شکلی دید از پول بهشمار نمیآید .بلکه سندی است که گردش پول بانوی را تبهیل میکند.

بهعبارت دیگر ،پشتیبانی از ارزش الکترونیکی از طریق پول واقعی مانع از آن میشود که ماهیتی داگانه برای آن قائل شد .بر همین
اساس ،نظام پرداخت پول الکترونیکی شیوهای دید برای مدیریت بانوی است که در آن ،ابزار پرداختهای خرد کیف پولی است که

با واحدهای الکترونیکی شارژ شده است؛ بنابراین از نگاه حقوقی ،هر واحد الکترونیکی حق دینی بهشمار میآید که در سند الکترونیکی
مندرج بوده و بهعنوان وسیلٔه پرداخت توسط اشخاص پذیرفته شده است .بر اساس این دالیل ،پول الکترونیکی شیوهای دید از
پرداخت محبوب و کیف پول الکترونیک نیز ابزار آن محبوب میشود.

 ۱مطابق چهارچوب ضککوابط فعاليت مؤسککبککات اعتباری و راهبران کيف الکترونيک پول در نظام پرداخت کشککور ستاببککتان  ،)۱۳۹۹شککخصککیتهای حقوقی
ارائهدهندل خدمات کیف پول الکترونیک بهعنوان راهبر کیف الکترونیک پول و به اختصار راهبر شناخته میشود.
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 ۲.۲آثار حقوقی پرداخت در کیف پول الکترونیک

در پرداخت با کیف پول الکترونیک ،برخالف چک و یا کارت پرداخت بانوی ،تأدیه محقق میشود .پول الکترونیک برخالف سپردل
بانوی به انتقال و ه نقد از حباب پرداختکننده به حباب گیرنده منجر نمیشود ،بلکه پرداخت به طلبکار زمانی بهطور کامل محقق
میشود که مبلغ مذکور وارد حباب وی شود.

حبابهای بانوی سند پولی بهشمار میآید و پرداخت از طریق ابزارهای چک و کارت بانوی انجام میشود .در واقع ،این وسایل

با امکان دسترسی به بانج نگهدارندل حباب از طریق مبادلهای دوگانه سبدهکار کردن یکی و طلبکار کردن دیگری) ،پرداخت محقق

میشود؛ اما کیف پول الکترونیک ابزار پرداخت محبوب میشود .این پرداخت مبتلزم انتقال و ه از حباب یک شخص به شخص
دیگر نیبت .اگرچه از نظر خریدار با تبلیم پول الکترونیکی به فروشنده ،و به عبارت صحیحتر ،انتقال واحدهای الکترونیکی از خریدار
به سامانٔه فروشنده پرداخت قطعی صورت گرفته است ،بهلحاظ ناشر ،انتقال مبلغی پول بین خریدار و فروشنده در آن لحظه واقع نشده

است سالبان.)۱۳86 ،

در واقع ناشر تمام مبالغی را که در معاوضه با واحدهای الکترونیکی منتشر شده دریافت کرده است ،در یک حباب کلی ثبت و
نگهداری میکند .در این سیبتم ،انتقال مبلغ زمانی واقع میشود که فروشنده از ناشر درخواست کند ،واحدهای الکترونیکی را به پول
فیزیکی یا سپرده بانوی تبدیل کند .البته این حباب مجموعی فینفبه مال محبوب نمیشود و تنها بیانگر ادعای طلب دارندل آن

نببتبه این حباب است.

در صورت استفادل دارندل پول الکترونیکی ،پرداخت مبتلزم تغییر فوری و کاهش مو ودی کیف پول الکترونیک او و افزایش
مو ودی دستگاه پذیرندل فروشنده سکارتخوان) است؛ اما در پرداخت از مو ودی حباب بانوی بهوسیلٔه چک یا کارت بانوی

خریدار ،پرداخت بهشکل انتقال و وه صورت میگیرد؛ و بهمو بِ آن ،حباب خریدار به میزان مبلغ موردنظر بدهکار و حباب
فروشنده به همان میزان ببتانوار میشود سسلطانی.)۱۳۹4 ،

 ۳.۲چالشهای شرعی کیف پول الکترونیک باز
همانطور که گذشت ،یکی از انواع کیف پولهای مورداستفاده در سراسر دنیا کیف پول الکترونیک باز است .دارندگان کیف پول باز
مو ودی کیف خود را شارژ میکنند و از محل مو ودی کیف پول خود ،میتوانند نببتبه خرید کاال و خدمات و انجام کلیٔه

تراکنشهای مالی اقدام کنند و همچنین میتوانند از دستگاههای خودپرداز و یا بانجها پول دریافت کنند و یا عملیات انتقال پول را

انجام دهند.

استفاده از کیف پول الکترونیک باز بهعنوان یکی از ابزارهای پرداخت خرد و همچنین توسعٔه کارکردهای آن ،مبتلزم سازگاری با
ساختار حقوقی کشور است .ازآنجاکه نظام حقوقی کشور منطبق با چهارچوبهای فقهی است ،ناگزیر از این هبتیم که کیف پول

الکترونیک را از حیث مطابقت با موازین شرعی بررسی کنیم؛ چرا که در صورت فقدان مشروعیت شرعی ،توسعٔه این ابزار با مشکل

موا ه خواهد شد.

تعامالت مو ود در کیف پول بر مبنای ارتباط بین راهبران ،مشتریان ،و شرکتهای پذیرنده بهعنوان ارکان اصلی این ابزار شکل
میگیرد .ازآنجاکه این تعامالت دارای آثار حقوقی است ،ضروری است که در قالب یکی از عقود معین یا نامعین تعریف شود .در واقع
بر اساس ساختار حقوقی کشور ،مناسبات اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی باید در قالب قرارداد تنظیم شود تا بتوان نقش ،حقوق ،و

مبئولیتهای هر یک از طرفین را بهطور روشن مشخص کرد .تعیین قرارداد پایه نقشی مهم نیز در حل منازعات احتمالی ایفا میکند .هر
ا طرفین دچار اختالف شوند ،داوری بین آنها بر اساس قرارداد پایه صورت خواهد گرفت .افزونبراین ،تعیین نوع عقد مورداستفاده

در کیف پول و انعقاد صحیح قرارداد ،بهمنظور رفع شبهات فقهی این ابزار پرداخت نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.

مرحلٔه اول در تنظیم قرارداد حقوقی صحیح احراز اهلیت طرفین است .منظور از اهلیت قابلیتی است که به اعتبار آن انبان میتواند

دارای حق شود و مورد تولیف قرار گیرد؛ همچنین ،بتواند حق خود را ا را و خود را متعهد سازد .براى اینوه متعاملین اهل محبوب

شوند باید بالغ ،عاقل ،و رشید باشند .معامله با اشخاصى که بالغ یا عاقل یا رشید نیبتند ،بهواسطٔه عدم اهلیت باطل است .به نظر
میرسد احراز اهلیت افراد با تو ه به پیشرفت فنّاوری کار دشواری نباشد .دریافت کد ملی برای ثبتنام و ورود کاربران به کیف پول
میتواند راهحل مناسبی برای احراز اهلیت آنها باشد.

مرحلٔه دوم برخورداری طرفین از قصد صحیح برای انعقاد قرارداد است .از نظر شرع و قانون اگر کارى فاقد قصد و رضا باشد،

اعتبار ندارد و اثرى در آن مترتب نیبت .در واقع ،یکى از شرایط تحقق عقد و صحت آن این است که طرفین به مورد معامله نیز توافق

و رضایت داشته باشند .طرفین معامله باید رضاىت درونی خود را با لفظ یا عملى اظهار و ابراز کنند ،وگرنه تنها با رضاى باطنی
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نقلوانتقالى صورت نخواهد گرفت .ازآنجاکه براى ببته شدن عقد و پیدایش اثر حقوقى باید دو اراده با هم توافق کنند ،دعوت طرفى

را که پیشقدم شده و دیگرى را به انجام دادن معاملهاى فراخوانده است« ،ایجاب» و هنگامىکه دعوت او با رضایت و موافقت طرف
دیگر موا ه شود ،این موافقت و تندردادن به آن ایجاب را «قبول» مىنامند .ایجاب و قبول از هر راهی که انجام شود سچه با لفظ،

اشاره ،و نوشتن) نشان از اعالم رضایت باطنى و میل قلبى طرفین به انجام دادن معامله به یکدیگر است .در کیف پول الکترونیک نیز
ایجاب و قبول در ببتر الکترونیک انجام میشود .همینکه کاربر اقدام به نصب اپلیکیشن کیف پول کند بهعنوان طرف ایجابکننده

محبوب میشود .موسبه اعتباری طرق قرارداد راهبر نیز با دادن امکان دسترسی کاربر به کیف پول ،درخواست مشتری را قبول
میکند.
با تو ه به اینوه ساختار کیف پول مبتنی بر نقلوانتقال مقدار معینی از پول است ،بررسی چالشهایی همچون اکل مال به باطل،

غرر ،قمار ،و ربا نیز دارای اهمیت است؛ اما معنی شبهٔه اکل مال به باطل ،تصرف در مال غیر بدون و ه و دلیل شرعی و قانونی
است .بر این اساس ،اگر تصرف در اموال دیگران فریبکارانه باشد یا مو ب تضییع حقوق آنها شود و ضرر و زیان قابلِتو هی به

همراه داشته باشد ،باطل خواهد بود .به نظر میرسد با تعیین قرارداد پایه و اعالم رضایت هر یک از طرفین قرارداد در کیف پول

الکترونیک ،شبهٔه اکل مال به باطل دیگر مطرح نخواهد بود .در واقع ،راهبران و کاربران در چهارچوب قراردادی مشخص به تعامل
با یکدیگر میپردازند .این تعامل اگر برای طرفین قرارداد منفعت حالل و مشروع داشته باشد ،قطعا صحیح خواهد بود.

استفاده از یک قرارداد معین در کیف پول ،شبهٔه غرر را نیز مرتفع میکند .غرر بهمعنای مخاطرهای است که منتهی به نزاع و

اختالف در معامالت میشود .معامالتی که براثرِ خدعه ،غفلت ،و هالت یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا کند و مال یکی از

طرفین معامله یا هر دو را در معرض هالکت و نابودی قرار دهد ،از دایرل معامالت مجاز خارج میشود .هر معاملهای که وصف غرر

و خطر داشته باشد  -اعم از اینوه این خطر ناشی از ذات معامله باشد یا خصوصیات عوضین و اعم از اینوه این خطر در حدی باشد
که همه یا بخشی از اموال یکی از متعاملین یا هر دو را تهدید کند و نیز اعم از اینوه منشأ این خطر خدعه و نیرنگ ،غفلت یا هالت
یکی از متعاملین یا هر دوی آنها باشد  -بهحکم قاعده غرر باطل خواهد بود .نبود اطالع از خصوصیات و شرایط معامله مهمترین
عاملی است که میتواند منجر به غرری شدن معامله شود .به نظر میرسد شبهٔه غرر در کیف پول الکترونیک ،با تنظیم قراردادی

مشخص و تعیین ضوابط اصلی آن ،قرار دادن مفاد اصلی قرارداد در فضای کیف پول هت مطالعه کاربران اقداماتی مهم در هت

رفع این شبهه خواهد بود.
درصورتیکه ارائهدهندگان کیف پول الکترونیک بهمنظور تشویق کاربران ،قرعهکشی انجام دهند و به کاربران برگزیده

ایزه

خوششانبی تخصیص دهند ،شبهٔه قمار نیز مطرح خواهد بود .در واقع ،اگر کاربران برای شرکت در قرعهکشی خوششانبی ملزم

به پرداخت مبلغی از مو ودی کیف پول خود باشند و در مقابل ارائهدهندگان کیف پول الکترونیک نیز ملزم به اعطای هدیه و ایزه

به برندگان قرعهکشی و بازگشت پول به سایر کاربران باشند ،نوعی قمار اتفاق میافتد .با تو ه به نبود رخداد قرعهکشی در کیف

پولهای الکترونیکی فعال در ایران ،این شبهه وارد نیبت .با در نظر گرفتن ممنوعیت قرعهکشی در کیف پولهای ایرانی میتوان از
شبهٔه قمار بهصورت قطعی لوگیری کرد.

در فرایند استفاده از کیف پول ،اگر و ه اضافهای در قالب سود ،پاداش ،کشبک ،یا تخفیف به کاربران پرداخت شود ،شبهٔه ربا

مطرح خواهد شد .با تو ه به ساختار کیف پول ،مبئلٔه ربا دیترین چالش فقهی کیف پول بهشمار میآید .در حال حاضر ،تعامالت
مو ود بین ارکان اصلی کیف پول یعنی راهبران و کاربران مو ب تقریب این مبئله به ذهن میشود که قرارداد فیمابین آنها قرض

است .ما در ادامه برای تعیین قرارداد پایه ،مدل فقهی قرض را به همراه سه مدل دیگر شامل ،ودیعه ،عاله ،و وکالت پیشنهاد میدهیم

و چالش ربا را در هریک از آنها بررسی میکنیم.

 ۱.۳.۲مدل فقهی نخبت :استفاده از قرارداد قرض بهعنوان قرارداد پایه

همانطور که گذشت ،در تعیین ابعاد فقهی کیف پول الکترونیک ،تعیین قرارداد پایه از ضرورت ببیار زیادی برخوردار است ،بهطوریکه

نامشخص بودن قرارداد ،استفاده و توسعٔه کیف پول را با چالشهای شرعی و قانونی موا ه خواهد کرد .یکی از عقودی که میتواند

بهعنوان قرارداد پایه مناسبات بین راهبران و کاربران را سروسامان دهد ،عقد قرض است .قرض در معنای اصطالحی خود چنانچه در
مادل  648ق .م نیز آمده است ،عقدى است که بهمو بِ آن احد طرفین مقدار معینى از مال خود را به طرف دیگر تملیک مىکند که

طرف مزبور ،مثل آن را از حیث مقدار و نس و وصف ،رد کند و در صورت نبود امکان برگرداندن مثل ،قیمت آن را در روز
بازپرداخت بپردازد .قرض مانند عقود دیگر داراى دو طرف است :قرضدهنده کبى است که قرض مىدهد و قرضگیرنده کبى است
که قرض مىگیرد .ازآنجاکه قرضدهنده براثرِ عقد قرض و قبض موضوع قرض ،مال مورد قرض را به قرضگیرنده تملیک مىکند و
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قرضگیرنده نیز در مقابل ،ملتزم مىشود که مثل آنچه را گرفته است پس دهد .هر دو طرف باید از اهلیتى که در معامالت مطرح است،

برخوردار باشند .در واقع ،در عقد قرض و تحقق این معامله باید همٔه شرایط اساسى صحت معامله که در مادل  ۱۹0ق .م بیان شده
است ،و ود داشته باشد .بر همین اساس ،طرفین معامله باید اهلیت داشته باشند؛ یعنى بالغ ،عاقل ،و رشید باشند.
پس از تبیین ماهیت عقد قرض ،ذکر ویژگیها و احکام خاص آن نیز دارای اهمیت است .مهمترین اوصاف عقد قرض عبارتاند از:
تملیکی بودن« :قرض» یکى از عقود تملیکى است؛ زیرا پس از توافق طرفین موضوع آن به ملکیت وامگیرنده درمىآید .البته باید

تو ه داشت بهصرف عقد قرض ،تملیک حاصل نمىشود ،بلکه با قبض ،تملیک تحقق پیدا مىکند بر اساس مادل  648ق .م ،قرض
از مله عقود تملیکى است؛ زیرا یکى از دو طرف ،بخشى از مال خود را به دیگرى تملیک مىکند.

معوض بودن :قرض عقد معوض است بدین معنا که مقترض متعهد است مثل و در صورت نبود قیمت آنچه را قرض کرده به

مقرض برگرداند سنجفی.)۱۹8۱ ،

الزم بودن :قرض عقدى الزم است بدین معنا هیچیک از طرفین حق فبخ آن را ندارد .البته امکان ر وع قرضدهنده براى مطالبه

مالى که به قرضگیرنده داده است ،و ود دارد و این مبئله منافاتى با لزوم عقد ندارد؛ زیرا مبناى پیمان طرفین این است که قرضگیرنده

مدیون مثل مال شود و او نیز مانند هر مدیون دیگر ،باید پس از ر وع طلبکار به او ،آن را بپردازد ،مگر آنوه شرط مهلت مدت معینى

در ضمن عقد شده باشد .اختیار تأدیٔه دین از طرف قرضگیرنده نیز با لزوم عقد منافاتى ندارد .برخی از ویژگیهای عقد قرض نیز
عبارت است از اینوه موضوع قرارداد باید معین و شفاف باشد؛ مدت قرض در قرارداد باید تعیین شده باشد؛ مبلغ قرض ،درصد
کارمزد ،تعداد و سررسید اقباط در قرارداد باید معین و شفاف باشد؛ همچنین ،پس از توافق طرفین ،موضوع قرارداد باید از طریق
قبض به ملکیت قرضگیرنده درآید.

 ۱.۱.۳.۲تعهدات قرضدهنده و قرضگیرنده

الف :بر مبنای تملیکى بودن عقد قرض ،مال مورد قرض به ملکیت قرضگیرنده درآمده و حتى در صورت باقى بودن آن قرضدهنده
نمىتواند از قرضگیرنده بخواهد که عین مورد قرض را به او پس دهد؛ زیرا پس از تملیک ،مورد قرض زء اموال و داراییهاى
قرضگیرنده بهحباب مىآید .البته قرضگیرنده اگر با میل خود بخواهد عین مال مورد قرض را به قرضدهنده پس دهد ،مانعى ندارد.

ب :قرضگیرنده باید هر زمان که قرضدهنده طلب خود را مطالبه کند ،آن را رد کند مگر آنوه به و ه ملزمى ا لى معین شده و

شرط مدت شده باشد .در این صورت قبل از سررسید مدیون ملزم به پرداخت نیبت هرچند قرضدهنده مطالبه کند.

ج :قرضگیرنده طبق مادل  648ق .م ،باید « ...مثل آنچه را به او تملیک شده است از حیث مقدار و نس و وصف رد کند» ،لذا

اگر از هت کیفیت ،پایینتر از آنچه را گرفته است بپردازد ،قرضدهنده مىتواند قبول نوند و همچنین اگر بهتر و فرد اعالى آن نس
را هم بدهد ،چون نوعى منت بر قرضدهنده است ،قرضدهنده مىتواند از تحویل آن خوددارى کند.

د :طبق ذیل مادل  648ق .م ،مقترض باید « ...در صورت تعذر ردّ مثل ،قیمت یوم الردّ را بدهد»؛ زیرا تا هنگام تأدیه ذمّٔه

قرضگیرنده به مثل مشغول است و وقتى پرداختِ مثل متعذر شد ،باید قیمت همان روز را که یوم الردّ گفته مىشود ،بپردازد.

ه :درصورتىکه قرضدهنده طلب خود را مطالبه و قرضگیرنده از پرداخت آن امتناع کند ،قرضدهنده میتواند طبق مادل  6۵۲ق.

م به حاکم ر وع کرده و از حاکم ا بار او را به انجام تعهد درخواست کند .در این صورت اگر قرضگیرنده از دادگاه تقاضاى مهلت
یا اقباط را کند ،حاکم پس از رسیدگى امر و اثبات اعبار قرضگیرنده ،مهلت یا اقباطى را تعیین میکند و قرضگیرنده موظف به

عمل به دستور حاکم خواهد بود.

 ۲.۱.۳.۲تبیین کیف پول الکترونیک در قالب عقد قرض

بهمنظور تبیین چهارچوب فقهی کیف پول الکترونیک ،میتوان عقد قرض را بهعنوان قرارداد پایه در نظر گرفت .فرایند عملیاتی کیف
پول الکترونیک بر اساس عقد قرض به این صورت است که کاربران پول مو ود در کیف پول خود را به راهبران قرض میدهند و در
مقابل راهبر متعهد میشود که این مبلغ را بهصورت تدریجی به کاربران بازپرداخت کند .در واقع ،هر زمان که کاربران بخواهند خرید

خدمت یا کاالیی انجام دهند و قیمت آن را از محل کیف پول خود بپردازند ،راهبران موظف است مبلغی را که بهعنوان قرض از آنها
دریافت کرده ،برای تبویٔه بدهیشان بازپرداخت کند.

ازآنجاییکه در این مدل عملیاتی ،راهبران قرضگیرنده هبتند و دارندگان کیف پول مو ودی و اعتبار خود را در قالب عقد به

آنها تملیک میکنند ،کارمزدی به آنها تعلق نمیگیرد .البته تملیکی بودن عقد قرض ،برای راهبران ذابیت ویژهای ایجاد میکند که
نبود کارمزد را بهاندازل کافی پوشش میدهد؛ چرا که آنها مالک و وه معآوریشده از محل کیف پول میشوند و میتوانند آن را در

هر فعالیت اقتصادی سرمایهگذاری کنند و سود حاصل از این سرمایهگذاری نیز متعلق به خودشان است و آنها فقط اصل پول را برای
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کاربران تضمین کنند .ضمن اینوه با تو ه به حرمت ربا در عقد قرض ،راهبران نباید هیچگونه مبلغ اضافهای را تحت عنوان سود تعهد

کنند اما میتوانند به کاربران وعده تخفیف یا پاداش دهند .البته عدم پرداخت سود به کاربران میتواند توان رقابتی کیف پول را در
مقایبه با سایر ابزارهای پرداخت کاهش دهد و درنتیجه کاربران تمایل و انگیزه خود را برای ایگزینی کیف پول به ای سایر ابزارهای
پرداخت از دست دهند.

مهمترین محدودیتهای مدل عملیاتی قرض ،و ود شبهٔه ربا بهصورت دی است .چالش ربا مو ب میشود که راهبران نتوانند

هیچگونه پرداخت اضافهای را تحت عنوان سود و در قالب تعهد الزمالوفاء به دارندگان کیف پول پرداخت کنند .در این مدل ،راهبران
نمیتوانند به کاربران نببتبه اعطای پاداش و تخفیف تعهد دهند .الزم به ذکر است ،اگر این پرداختهای اضافه در خارج از قالب
شرط ضمن عقد بهعنوان تعهد حقوقی ضمانآور صورت گیرد و راهبران بهصورت داوطلبانه این پرداختها را انجام دهند ،اشکال

شرعی ندارد .بر همین اساس ،ضروری است راهبران در فرایند انعقاد قرارداد بهصورت واضح و صریح ،به کاربران تفهیم کنند که

هیچگونه تعهدی ضمانآوری برای اعطای پاداش و تخفیف ندارند؛ بنابراین ،کاربران نیز حق اعتراض و پیگیری حقوقی نببتبه این

مبئله ندارند .البته ارائهدهندل کیف پول در هتِ حفظ اعتبار و و اهت خویش و همچنین ذب کاربران بیشتر در فضای رقابتی با

سایر ارائهدهندگان کیف پول ،ضروری است به وعدل خویش عمل کنند .درمجموع ،رفع شائبٔه شبهه در پرداختهای اضافه منوط به

این است که بههیچعنوان بحث شرط و تعهد مطرح نباشد.
دول  .۱-۲مزایا و محدودیتهای مدل قرض

محدودیتها

مزایا
تملیکی بودن

و ود شبهٔه ربا بهصورت دی

الزم بودن

نبود امکان پرداخت سود به کاربران

تعلق سود به راهبر

نبود امکان اعطای پاداش

تضمین مو ودی کیف پول توسط راهبر

نبود امکان اعطای تخفیف

 ۲.۳.۲مدل فقهی دوم :استفاده از قرارداد ودیعه بهعنوان قرارداد پایه

یکی دیگر از قراردادهایی که میتواند بهعنوان قرارداد پایه در کیف پول الکترونیک مورداستفاده قرار گیرد ،ودیعه است .مقتضاى

اصلى عقد ودیعه آن است که مالى بهمنظور حفظ و نگاهدارى به دیگرى سپرده شود تا گیرنده آن را حفظ کرده و بهمحض مطالبٔه مالک

به صاحبش بازگرداند .بر اساس تعریف فقهی ودیعه در مادل  607ق .م آمده است :ودیعه عقدى است که بهمو ب آن یک نفر مال

خود را به دیگرى مىسپارد براى آنوه آن را مجانا نگاه دارد .ودیعهگذار ،مودع ،و ودیعهگیر را مبتودع یا امین مىگویند.

مطابق تعریف فقهی و حقوقی ودیعه ،ماهیت اصلی این عقد در مفهوم امانت خالصه میشود .این امانت از سنخ امانت قراردادى

است بدین معنا که مالک ،مال خود را با اراده و اختیار خود به دیگرى میسپارد .الزم به ذکر است ،این امانت مالکانه نیز است؛ زیرا
مالک با اختیار خود و درنتیجه پیمانى که با دیگرى مىبندد ،مال خویش را بهمنظور حفاظت و نگهدارى به او مىسپارد؛ یعنى بدینوسیله
مالک امین را نایب خود قرار مىدهد .البته ودیعه با سایر عقودی که آنها نیز در زمرل امانات مالکى قرار میگیرد ،تفاوت دارد .در
واقع ،نیابتى که در سایر عقود داده مىشود بهمنظور سایر تصرفات است؛ مثل اینوه مالک به دیگرى وکالت مىدهد تا خانٔه او را
بفروشد؛ و حفاظت و نگهدارى در همٔه موارد ا اره و عاریه و مضاربه و  ...نبٔه فرعى و تبعى دارد؛ اما مقصود اصلى در عقد ودیعه،

دادن نیابت براى حفظ مال است سطاهری.)۱4۱8 ،
بر همین اساس بین ودیعه و وکالت نیز تفاوت و تمایز و ود دارد .توضیح اینوه اگرچه در عقد ودیعه به امین در زمینٔه حفظ مال

وکالت داده مىشود و حتى در تعریف فقهی آن نیز آمده است که ودیعه «و هى استنابة فى الحفظ»؛ استنابه همان نایب و وکیل گرفتن در
حفاظت مال است ،نمیتوان آن را در دامنٔه عقد وکالت قرار داد؛ چرا که در وکالت هدف اصلى از اعطاى نیابت ،انجام اعمال حقوقى از
قبیل :بیع ،ا اره ،از طرف موکل است .لذا حفظ مال نبٔه تبعى و فرعى دارد؛ اما در ودیعه هدف اصلى از ایجاد عقد ودیعه ،حفظ مال

است .بنابراین ،اگر در نیابت گرفتن هدف اصلى مالک حفظ مال نزد نایب باشد ،عقد ودیعه خواهد بود و اگر منظور اصلى بیع یا شراء

و یا ا اره و امثال اینها باشد و ضمنا مىخواهند مال در دست وکیل محفوظ بماند ،مصداق وکالت خواهد بود.

با تو ه به توضیحات فوق و قواعد عمومى مربوط به امانت و رابطٔه امین با مالک و همچنین مبئولیتهاى ناشى از این رابطه،

میتوان ودیعه را امانت بهمعناى خاص نامید .مطابق این تعریف ،اگر در عقدی مقصود اصلى طرفین نگهدارى و حفاظت از مال

۳۱

پژوهشکده پولی و بانوی
نباشد و مقصود اصلى ،انتفاع بردن گیرنده نباشد ،نباید آن عقد را تابع قواعد ودیعه دانبت ،بلکه باید آن را بهحبب مورد ،مصداق

عاریه یا ا اره و یا واگذارى حق انتفاع دانبت.
پس از تبیین ماهیت ودیعه سکه ودیعه سپردن مال براى حفظ و نگهدارى است) ،ذکر ویژگیها و احکام خاص ودیعه نیز دارای
اهمیت است .مهمترین اوصاف عقد ودیعه عبارتاند از:


عقد بودن :ودیعه مطابق آنچه در منابع فقهی آمده است و طبق مادل  607ق .م ،یکى از عقود معینه است .برای وقوع چنین



ایز بودن :عقد ودیعه از عقود ایز است و هیچ التزامى براى حفظ این رابطٔه حقوقى بهو ود نمىآورد؛ بنابراین ،مالک یا

عقدی ،دو قصد انشا باید انجام شود :یکى از سوى «مودع» که مالى به امانت مىگذارد و به امین دربارل حفظ آن نیابت
مىدهد ،دیگرى از انب «مبتودع» که حفاظت را به عهده گرفته و نیابت را مىپذیرد.
امین هرگاه خواستند مىتوانند آن را به هم بزنند سمادل  6۱۱ق .م) .البته باید دانبت که ایز بودن عقد ودیعه ،مانع از آن
نیبت که براى مدتى حق فبخ طرفین یا یکى از آنها در ضمن عقد الزمى ساقط شود؛ چنانکه در قرارداد وکالت نیز مبئله
به همین منوال است سمادل  67۹ق .م).



مجانى بودن :یعنى خدمتى که امین در راستاى نگهدارى از مال انجام مىدهد در برابر عوضى قرار نمىگیرد ،بلکه مجانى و

رایگان است و اصوالً فرق بین ا اره و ودیعه در همین هت است .البته مجانى بودن ودیعه مانع از آن نیبت که در ضمن

عقد دیگر و یا ضمن همین عقد ودیعه شرط کنند که مالک پاداشى به امین بدهد؛ زیرا این پاداش در حقیقت ودیعه نبوده و
زء تعهد اصلى نیبت ،بلکه در زمرل تعهدهاى فرعى و تبعى است؛ چنانکه در هبه که نمونٔه بارز عقد مجانى است ،اگر شرط

کنند که در مقابل بخشش مجانى واهب ،متهب نیز مالى به واهب بپردازد که از آن به هبٔه معوضه یاد مىکنند ،صحیح خواهد

بود سمادل  80۱ق .م).

 ۱.۲.۳.۲تعهدات ودیعهگیرنده و ودیعه گذار
با تو ه به اینوه ودیعهگیرنده براثرِ عقد ودیعه موظف مىشود از مال مورد امانت ،نگهدارى و محافظت کند ،تعهدات اصلى او در دو
محور طبقهبندی میشود :حفاظت از مال مورد امانت و رد مال مورد امانت .قانون مدنی در این رابطه مقرر کرده است:

مادل  6۱۲ق .م« :امین باید مال ودیعه را بهطوریکه مالک مقرر کرده حفظ کند و اگر ترتیبى تعیین نشده باشد ،آن را بهطوریکه

نببتبه آن مال متعارف است ،حفظ کند واال ضامن است».
مادل  6۱۳ق .م« :هرگاه مالک براى حفاظت مال ودیعه ترتیبى مقرر کرده باشد و امین از براى حفظ مال تغییر آن ترتیب را الزم

بداند ،مىتواند تغییر دهد مگر اینوه مالک صریحا نهى از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است».

مادل  6۱4ق .م« :امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نیبت ،مگر در صورت تعدى یا تفریط».

مادل  6۱۵ق .م« :باید احراز شود که امین توانایى دفع خطر را نداشته و مواظبتهاى متعارف را نیز در این زمینه انجام داده است».

عقد ودیعه براى ودیعهگذار تعهدى به بار نمىآورد ،مگر اینوه شرط عوض شده باشد ،لکن در ریان ا راى مفید عقد ،امانتگذار

نیز تعهدهایى پیدا مىکند که ملزم به ایفاى آنهاست و آنها عبارتاند از اینوه هرگاه امین مال مورد ودیعه را به او برگرداند ،او موظف
به قبول و پذیرش است؛ زیرا «ودیعه» عقد ایز است و امین هرگاه بخواهد مىتواند آن را فبخ کند .مطابق مادل  6۳۳ق.م« ،ودیعهگذار

باید مخار ى را که امانتدار براى حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد»؛ یعنى هزینٔه حفظ و نگهدارى مال ودعى به عهدل مالک آن
است .همچنین بر مبنای مادل  6۳4ق .م« ،اگر رد مال ودعى مبتلزم هزینهاى باشد ،به عهدل مالک آن است»؛ یعنى هرچند بر امین رد
مال بر مالک وا ب است اگر رد مبتلزم هزینٔه مالى باشد به عهدل امین نخواهد بود.

 ۲.۲.۳.۲تبیین کیف پول الکترونیک در قالب عقد ودیعه

بهمنظور تبیین چهارچوب فقهی کیف پول الکترونیک ،میتوان عقد ودیعه را بهعنوان قرارداد پایه در نظر گرفت .عقد ودیعه از عقود

اذنی و امانی محبوب میشود .بر این اساس ،دارندگان کیف پول الکترونیک مقدار مو ودی کیف پولهای خود را نزد راهبر در قالب

عقد ودیعه به امانت میگذارند .با تو ه به اینوه عقد ودیعه از عقود تملیکی بهحباب نمیآید ،مو ودی کیفهای پول در مالکیت

دارندگان آن قرار دارد و راهبر ا ازل تصرف را در پولهای انباشتشده ندارند و نمیتوانند از این محل اقدام به سرمایهگذاری و کبب

درآمد کنند.

اگر اذن تصرف در قالب شرط ضمن عقد به راهبران داده شود ،قرارداد ودیعه از ماهیت و کارکرد اصلی خود فاصله میگیرد و

چنین شرطی این قرارداد را تبدیل به قرض میکند .به نظر میرسد بر اساس موازین فقهی ودیعه ،فقط میزان اندکی از تصرف که
۳۲

پژوهشکده پولی و بانوی
منحصر در بهرهبرداری از اشیاست ،ا ازه داده شده است و البته این میزان از تصرف را نمیتوان به سایر تصرفات همچون بیع ،ا اره،

و کبب درآمد تبری داد.
افزونبراین ،ودیعه در ذات خود عقدی مجانی است و لذا ودیعهگیرنده نمیتواند در ازای نگهدارى از اموال ،عوضى قرار دهد.
البته میتوان در ضمن عقد دیگر و یا ضمن خود عقد ودیعه ،شرط کنند که مالک پاداشى به ودیعهگیرنده بدهد؛ زیرا این پاداش در

حقیقت ودیعه نبوده و تعهدی فرعی محبوب میشود.

ویژگی امانی بودن عقد ودیعه نیز مقتضی عدم ضمان ودیعهگیرنده است .لذا راهبران هیچگونه ضمانتی در مقابل اصل پولهای
انباشتشده در کیفهای پول ندارند ،مگر اینوه تعدی یا تفریط انجام داده باشند .این مبئله میتواند ریبک استفاده از کیف پول را
برای دارندگان آن افزایش دهد.

دول  .۲-۲مزایا و محدودیتهای مدل ودیعه

محدودیتها

مزایا
نبود شبهٔه ربا در پرداختهای اضافی به کاربران

عدم امکان تصرف و سرمایهگذاری توسط راهبر

امکان اعطای سود و پرداختهای اضافی به کاربران

عدم و ود تضمین نببت به مو ودی کیفهای پول

 ۳.۳.۲مدل فقهی سوم  :استفاده از قرارداد عاله بهعنوان قرارداد پایه

ساماندهی روابط بین راهبران و کاربران در کیف پول الکترونیک میتواند در قالب قرارداد عاله صورت گیرد .عاله در اصطالح
فقهی و طبق مادل  ۵6۱ق .م ،عبارت است از «التزام شخصى به ادای ا رت معلوم در مقابل عملى ،اعم از اینوه طرف معین باشد یا

غیر معین» .در عاله ملتزم را اعل و طرف را عامل و ا رت را ُعل مىگویند .طبق این تعریف ،نمىتوان عاله را از ا ارل اشخاص
دا دانبت؛ زیرا در ا ارل اشخاص نیز مبتأ ر ملتزم مىشود که ا رت معلومى را در برابر کار معینى بپردازد .با همٔه شباهتى که بین

این دو و ود دارد عاله از هات مختلف با ا ارل اشخاص فرق دارد.

در قرارداد ا ارل اشخاص ،هرگاه شخص بخواهد خدمتى براى دیگرى انجام دهد و در برابر آن پاداش و ا رتى دریافت کند،
موضوع آن توافق باید ازهر هت معین باشد؛ یعنى باید بهوسیلٔه تعیین مدت و چگونگى کارى که باید انجام گیرد ،طرفین بدانند که

چه خدمتى را با پول مبادله مىکنند و چه مىدهند و در برابر چه مىگیرند .ولى معلوم است که تعیین چگونگى و مقدار کارى که باید
انجام گیرد در همٔه موارد امکانپذیر نیبت و از قبل بهدرستى نمىتوان پیشبینى کرد که براى رسیدن به نتیجٔه مطلوب چه باید کرد؛

بهعنوان مثال شخصى براى کشف داروى سرطان مبلغى بهعنوان ایزه و پاداش تعیین مىکند ،لکن نمىداند این پاداش در برابر چه
مقدارى از کار عامل قرار مىگیرد؛ زیرا از ابتدا معلوم نیبت عامل باید چه مدت کار کند و کیفیت کارش به چه نحوى خواهد بود.
در اینگونه موارد ،شخص اعل که ملتزم به پرداخت و هى بهعنوان پاداش کار عامل مىشود ،مقصود اصلى او نتیجٔه کار است

و در برابر آن پول مىدهد و کارى به دشوارى یا سادگى و یا مدتزمانی که باید براى رسیدن به آن مطلوب صرف شود ،ندارد .این نوع
توافقها در امعه موردنیاز است و عقال بر آن اقدام مىکنند و چون این توافق و تعهد از هاتى نمىتواند مصداق ا اره باشد و از
طرفى الزم و مفید و موردنیاز امعه است ،فقها و حقوقدانان آن را تحت عنوان عاله موردبررسی قرار دادهاند .با تو ه به نیاز مردم

در ادامٔه زندگى به چنین تعهد و التزامى فایدل عاله روشن است ،لکن باید ببینیم فرق عاله با ا اره به چه امورى است؟ حقوقدانان
اسالمى فرقی براى آن دو قائل شدهاند ،از قبیل:

الف -در باب ا اره ،بهصرف عقد ا اره مبتأ ر مالک عمل ا یر و ا یر مالک ا رت مىشود ،برخالفِ عاله که عامل پس از
انجام دادن عمل استحقاق عوض را پیدا مىکند.
ب -ا اره طبق نظر همٔه فقها و حقوقدانان از مله عقود است ،لکن در عاله محل خالف بوده و ببیارى آن را از ملٔه ایقاعات

مىدانند از مله کبانى که عاله را زء ایقاع مىداند ،امام خمینى سره) است.

ج -در باب ا اره ،تعیین عامل و عمل و مدت و عوض از شرایط صحت آن است ،ولى در عاله اینچنین نیبت سمادل  ۵6۳و
 ۵64ق .م).
با تو ه به موارد فوق ،هرچند عاله از هتى شبیه ا اره است ،لکن از هاتى با هم فرق دارد.

نوتٔه مهم دیگر در باب عاله این است که در رابطه با عقد یا ایقاع بودن عاله بین فقها و حقوقدانان اختالفنظر و ود دارد.

هرچند عاله مطابق قانون مدنى زء عقود معینه است ،دالیلی و ود دارد که نشاندهندل ایقاع بودن آن است از مله اینوه :تعیین
عامل که یکطرف قضیه است ،در عاله شرط نیبت .همچنین ،قبول که یکى از ارکان عقد است ،در عاله الزم نیبت .دلیل دیگر
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اینوه ،اگر کبى بدون اینوه عبارت و ایجاب اعل را شنیده باشد ،عمل مطلوب را انجام دهد ،مبتحق عوض خواهد بود و این امر
با عقد بودن آن سازگار نیبت
صرفنظر از عقد یا ایقاع بودن ،عاله دارای آثار و احکامى است که بهطور ا مال به آنها اشاره مىشود:

ایز بودن :طبق مادل  ۵6۵ق .م « ،عاله تعهدى است ایز و مادامىکه عمل به اتمام نرسیده است ،هر یک از طرفین مىتوانند

ر وع کنند ولى اگر اعل در اثناء عمل ر وع کند ،باید ا رةالمثل عمل عامل را بدهد».

امانی بودن :طبق مادل  ۵6۹ق .م« ،مالى که عاله براى آن واقع شده است از وقتیکه به دست عامل مىرسد تا به اعل رد کند،
در دست او امانت است» .بنابراین ،عامل ضامن تلف یا نقصان آن مال نیبت ،مگر آنوه تعدّى یا تفریط کرده باشد؛ چنانکه در مادل

 6۱4ق .م آمده است« :امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نیبت ،مگر در صورت تعدى یا تفریط» خواه
امانت مالکى باشد یا شرعى.
 ۱.۳.۳.۲تعهدات عامل

پرداخت هزینٔه انجام دادن کار :هزینههایى که براى انجام دادن عمل عاله الزم است به عهدل عامل است ،مگر آنوه عرف برخالف

آن باشد و یا در ضمن عقد شرط برخالف شده باشد؛ مثل اینوه اعل بگوید که من تمام مخارج عمل را نیز مىپردازم .وگرنه چون

عامل تعهد کرده است که عمل موردنظر اعل را انجام دهد ،تعهد به کارى تعهّد به لوازم آن نیز است.

-هزینههایی که براى انجام دادن عمل عاله الزم است به عهدل عامل است ،مگر آنوه عرف محل خالف آن را اقتضاء کند و یا

طرفین خالف آن را شرط کنند ،زیرا عامل تعهد به انجام دادن عمل مورد عاله کرده و تعهد بر هر امرى تعهد بر لوازم آن است ،و
یکى از آن لوازم پرداخت هزینههاى الزم براى انجام دادن عمل است ،مثالً هرگاه پیدا کردن مالى مورد عاله قرار گیرد ،کرایٔه وسایل

الزم براى بتو و از قبیل اتومبیل و همچنین ا رت ا یر و امثال آن به عهدل عامل خواهد بود .مبتنبط از مادل  ۲8۱ق .م .که
میگوید« :مخارج تأدیه به عهدل مدیون است ،مگر اینوه شرط خالف شده باشد».
طبق مادل  ۵6۹ق .م« .مالى که عاله براى آن واقع شده است ،از وقتیکه به دست عامل میرسد تا به اعل رد کند ،در دست او

امانت است».

بنابراین ،طبق مادل  6۱4ق .م« :.امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نیبت ،مگر در صورت تعدى یا

تفریط» و چنانچه شروع به تعدى و تفریط کرد ،مبئول هر نقص و عیبى است که به مال مزبور وارد آید ،اگرچه تلف و نقص مبتند
به فعل او نباشد.
 -4طبق مادل  ۵67ق .م« :.عامل وقتى مبتحق عل میشود که متعلق عاله را تبلیم کرده یا انجام داده باشد».

 ۲.۳.۳.۲تبیین کیف پول الکترونیک در قالب عاله

بهمنظور تبیین چهارچوب فقهی کیف پول الکترونیک ،میتوان عقد عاله را بهعنوان قرارداد پایه در نظر گرفت .دارندگان کیف پول
در قالب قرارداد عاله میتوانند دو خدمت را از صادرکنندگان کیف پول درخواست کنند :پرداخت بدهی و سرمایهگذاری.

طبق قرارداد عاله شرکتهای صادرکننده موظف میشوند بدهیهای دارندگان کیف پول را که براثرِ مبادالت خرد بهو ود آمده

است ،از محل اعتبار و مو ودی کیف پول که به دارندگان آن تعلق دارد ،پرداخت کنند .همچنین متعهد میشوند مبالغ باقیمانده در
کیفهای پول را سرمایهگذاری کنند و از این طریق کبب سود کنند .مطابق قرارداد عاله ،میتوان هر نوع تصرفی را به دارندگان کیف
پول ا ازه داد .منتهی سود بهدستآمده از فعالیتهای اقتصادی آنان ،متعلق به دارندگان کیف پول است و شرکتهای صادرکننده فقط

میتوانند مبلغی را بهعنوان عل  -در برابر خدمتی معین یعنی پرداخت بدهیهای دارندگان کیف پول  -دریافت میکنند .مگر اینوه در
قالب شرط ضمن عقد توافق کنند که سود حاصل از سرمایهگذاری با یک نببت مشخصی بین آنها تقبیم شود .بر این اساس ،امکان

تصرف ،پرداخت سود ،و همچنین پرداختهای اضافه به کاربران در قالب عقد عاله بدون موا هه با شبهٔه ربا و ود دارد.

در نظر گرفتن عقد عاله بهعنوان قرارداد پایه ،دارای نقاط ضعفی است .از مله اینوه در مورد عقد یا ایقاع بودن عاله بین فقها

و حقوقدانان اختالفنظر است .عقد یا ایقاع بودن عاله خود را در مواردی همچون ایجاب و قبول و فبخ قرارداد نشان میدهد.
اگر عاله را عقد ایز در نظر بگیریم ،نیاز به ایجاب و قبول دارد و هر یک از طرفین هم میتوانند آن فبخ کنند؛ اما اگر آن را ایقاع

در نظر بگیریم ،و ود ایجاب کفایت میکند و به قبول نیازی ندارد ،لذا فقط ایجابکننده حق فبخ کردن قرارداد را دارد .درصورتیکه

مشتریان شرط ضمن عقد منوط به تقبیم سود بین طرفین قرارداد را نپذیرند ،صادرکنندگان کیف پول فقط مبتحق دریافت عل

هبتند و هیچ سهمی از سود حاصل از سرمایهگذاریهای انجامشده نخواهند داشت.
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دول  .۳-۲مزایا و محدودیتهای مدل عاله

محدودیتها

مزایا
امکان تصرف در مو ودی کیفهای پول توسط راهبر

اختالف در عقد یا ایقاع بودن

امکان اعطای سود و پرداختهای اضافی به کاربران

سهل المعونه نبودن بهلحاظ قصد

نبود شبهٔه ربا

تضمین نوردن اصل مو ود کیف پول

امکان تعلق سهمی از سود به راهبر

 4.۳.۲مدل فقهی چهار م :استفاده از قرارداد وکالت بهعنوان قرارداد پایه

قرارداد وکالت یکی از بهترین گزینهها و آسانترین روشها برای استفاده در کیف پول الکترونیک بهعنوان قرارداد حقوقی پایه است.

وکالت در اصطالح فقهی و چنانکه در مادل  6۵6ق .م آمده است ،عقدى است که بهمو بِ آن ،یکى از طرفین طرف دیگر را براى
انجام دادن امرى نایب خود مىکند .بر اساس این تعریف ،اثر عقد وکالت اعطاى نیابت است؛ بدین معنا که موکل اقدام وکیل را در
مورد انجام دادن اعمال حقوقى ،بهمنزلٔه اقدام خود دانبته و به او اختیار مىدهد که به نام و حباب موکل تصرفاتى را انجام دهد نه

آنوه موکل با وکالت براى وکیل ایجاد سلطه و والیت مبتقل کند .بنابراین ،وکیل نببتبه آثار اعمالى که انجام مىدهد ،در حکم

واسطه بوده و آنچه مىکند براى موکل است نه براى خود.

از آنچه گفته شد ،روشن شد که عقد وکالت وسیلٔه اعطاى نیابت به وکیل است تا در حدود اختیارات تفویضشده به او ،اعمال

حقوقى معینى را به نام و حباب موکل انجام دهد .عقد وکالت در زمرل عقود ایزه بهشمار میآید و هیچ التزامى براى موکل و وکیل
ایجاد نمىکند و با فوت و حجر هرکدام از آنان نیز فبخ مىشود سامامی ،بیتا).
با تو ه به تعریف فوق ،یعنى استنابه در تصرف ،فرق بین وکالت و بقیٔه عقود اذنى از قبیل مضاربه ،و ودیعه روشن شده است؛

بین وکالت و بقیٔه عقود اذنى از قبیل مضاربه و ودیعه تفاوت و ود دارد؛ بهعنوان مثال ،در مضاربه هدف اصلى استنابه در تصرف

نیبت .در واقع ،نیابت در تصرف امری تبعى و فرعى است و هدف اصلی مضاربه امر دیگری است ،اگرچه بهصورت ضمنی به
مضارب و عامل ا ازل تصرف داده شده است .ودیعه هم اصوالً نیابت در حفظ است نه تصرف؛ لذا تصرف نبٔه فرعى و تبعى دارد.

درمجموع ،هرچند این عقود داراى شباهت ببیارند ،وهر ذات آنها با هم تفاوت دارد و هریک براى تأمین هدفی خاص در نظر
گرفته شدهاند.

 عقد بودن :وکالت مطابق آنچه در منابع فقهی آمده است و طبق مادل  6۵6ق .م ،یکى از عقود معینه است .تحقق وکالت
منوط به قبول وکیل است .وکالت ایجابا و قبوالً به هر لفظ یا فعلی که داللت بر آن کند ،واقع میشود.



ایز بودن :عقد وکالت از عقود ایز است و هیچ التزامى براى حفظ این رابطٔه حقوقى بهو ود نمىآورد؛ بنابراین ،وکیل یا

موکل هرگاه خواستند مىتوانند آن را به هم بزنند .مطابق مادل  67۹ق.م ،موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،

مگر اینوه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد الزمی شرط شده باشد.
برای انعقاد قرارداد وکالت ،و ود چند شرط ضروری است که عبارتاند از:

امکان انجام دادن وکالت بهوسیلٔه موکل :بدین معنا ،در این عقد باید امکان انجام دادن وکالت بهوسیلٔه موکل فراهم باشد .قانون

مدنى در مادل  66۲مىگوید« :وکالت باید در امرى داده شود که خود موکل بتواند آن را به ا آورد  .»...مقصود از این شرط آن است

که موکل شرعا و قانونا ممنوع از انجام دادن آن نباشد .بهعنوان مثال ،موکل حق غصب کردن مال دیگران را ندارد و یا حق سرقت و
قمار را ندارد؛ زیرا اینها اعمالى است که از طرف شارع مقدس ممنوع اعالم شده است .در اینجا شخص نمىتواند دیگرى را در
سرقت و غصب مال دیگران یا قمار کردن ،وکیل خود قرار دهد تا به نیابت از او این اعمال ممنوعه را انجام دهد؛ زیرا خود موکل
شرعا چنین حقى را ندارد تا به دیگرى واگذار کند؛ و همچنین اگر شخصى از طرف قاضى ورشکبته اعالم شود و قانون او را از

تصرف در اموالش ممنوع و اموالش را بهنفع طلبکاران او توقیف کند ،در این صورت ،خود مالک حق تصرف در اموال خود از قبیل

بیع یا ا اره را ندارد ،قهرا انتخاب وکیل براى انجام دادن چنین اعمالى را نیز نخواهد داشت.

بنابراین ،در هر موردى که بهدلیل «حجر» یا نداشتن حق تصرف ،یا موانع اخالقى و نظم عمومى ،موکل توانایىِ حقوقى انجام

دادن کارى را نداشته باشد ،نمىتواند براى به ا آوردن آن کار به دیگرى وکالت دهد؛ اما اگر شخصى بهدلیل بیمارى یا زندانى بودن،
نتواند براى انجام دادن معامله و یا تنظیم سند رسمى حاضر شود ،هرچند فعالً توانایى انجام دادن کار از او گرفته شده است ،لکن
۳۵
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اعطاى نیابت و گرفتن وکیل بىتردید صحیح است؛ زیرا اصل تأسیس وکالت عمدتا براى برداشتن همینگونه موانع بوده و راهگشایى

براى موکل است ،تا گرفتاریها و مشکالت عملى نتواند او را از انجام دادن اعمال حقوقى بازدارد.
معلوم بودن موضوع وکالت :وکالت بدون تعیین موضوع و یا بهطور مبهم و مجهول باطل است ،لکن تعیین موضوع از تمام
هات الزم نیبت ،بلکه تعیین ا مالى براى رفع غرر کافى است .در واقع ،همین اندازه که وکیل بداند در چه امرى باید دخالت کند

و حدود اختیارات او براى طرف قرارداد در نظر عرف قابل تمیز باشد ،نافذ است ،هرچند که اعمال حقوقى داخل در وظایف وکیل
بهتفصیل معلوم نباشد؛ مثل اینوه شخصى به دیگرى براى ادارل کل اموال خود و یا بخشى از آن وکالت دهد و یا فروش و ا ارل ملکى
را به نظر او واگذار کند و یا ابراء دینى را که مقدار و نس آن براى وکیل روشن نیبت به او واگذار کند.
 ۱.4.۳.۲تعهدات وکیل

الف-حفظ اموال موکل :اموالى که بهمنظور ا راى وکالت یا در نتیجٔه آن به وکیل سپرده مىشود ،بهعنوان امانت مالکى در دست
اوست که باید از آن اموال با کمال دقت حفاظت کند و پس از ا راى مفاد وکالت یا در موعد مقرر به موکل مبترد دارد سمادل 668
ق .م) .تعدى و تفریط وکیل عقد وکالت را منحل نمىکند ،لکن «ید امانى» وکیل تبدیل به «ید ضمانى» خواهد شد؛ و طبق مادل 666
ق .م ،اگر براثرِ تقصیر وکیل خبارتى بر موکل وارد شود وکیل مبئول خبارت حاصلشده خواهد بود.

ب -رعایت حدود وکالت :طبق مادل  66۳ق .م ،وکیل نباید از حدود اذنى که به او داده شده است ،فراتر رفته و به کارى که در انجام
دادن آن نیابت نداشته است دست زند؛ مثالً اگر شخص وکیل در ا اره دادن منزل کبى است ،حق ندارد به بهانٔه مصلحت موکل
خانه را بفروشد و یا رهن گذارد و در همان قبمتى هم که وکالت دارد باید عرف و عادت و مصلحت موکل را رعایت کند؛ چنانکه

در مادل  667ق .م آمده است« :وکیل باید  ...و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحبب قراین و عرف و عادت داخل
اختیار اوست تجاوز نوند» .ضمانت ا راى تخلف از این تعهد عدم نفوذ عمل حقوقى است که وکیل بدون داشتن نمایندگى انجام

داده است و موکل مختار است آن عمل فضولى را امضا یا رد کند و در صورت رد ،نفوذى نخواهد داشت.
ج -رعایت مصلحت موکل :وکیل باید در تصرفات خود ،با کمال دلبوزى و رعایت مصلحت موکل عمل کند؛ چنانکه در مادل 667
ق .م آمده است« :وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند  »...در موردى که وکیل عمدا مصلحت
موکل را نادیده گرفته و به سود خود اقدام مىکند ،عمل او فضولى بوده و نیاز به تنفیذ موکل دارد سمادل  ۱074ق .م)؛ اما اگر وکیل

در حدود متعارف عمل کرده باشد ،لکن باو وداین ،معامله به مصلحت موکل واقع نشود ،باید معامله را نافذ شمرد؛ زیرا تعهد وکیل
در ا راى وکالت ،تنها در مراقبت و تمهید مقدمات و وسیله است و از او ز این نمىتوان انتظار داشت که بهقصد نیابت و رعایت
مصلحت موکل ،در حدود اختیارات و عرف کوشش کند و فرض در این است که در این حد عمل کرده است ،درعینحال ،اتفاقا به
مصلحت موکل انجام نشده است.

در مقابل توالیف وکیل ،موکل نیز ملزم به پرداخت ا رت است .البته وکالت ممکن است مجانى و یا با ا رت باشد ،ولى ازآنجاکه

عمل هر کبى محترم بوده و نباید بىپاداش بماند ،وکالت اصوالً بر مبناى تعهد موکل بر پرداخت ا رت به وکیل محبوب مىشود،
مگر اینوه تصریح بر مجانى بودن بکند؛ چنانکه در مادل  677ق .م آمده است« :اگر در وکالت مجانى یا با ا رت بودن آن تصریح

نشده باشد ،محمول بر این است که با ا رت باشد ».و در صورت مجانى نبودن ،اگر ا رتى را معین کردهاند بر اساس همان قرارداد
باید عمل شود و اگر میزان ا رت را تعیین نوردهاند ،محمول بر عرف و عادت است و اگر عرف و عادتى در کار نباشد ،مبتحق
ا رةالمثل خواهد بود سمادل  676ق .م).
 ۲.4.۳.۲تعهدات موکل

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

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود قرارداد وکالت خود کرده است انجام دهد و اگر وکیلی در ایی تعهداتی داده است

که از حدود اختیارات وی خارج بوده است ،موکل برای انجام دادن آن تعهد هیچ الزامی ندارد .حدود وظایف و اختیارات وکیل طبق
قانون و عقد وکالتی که منعقد شده است معین میشود.

موکل تمام مخار ی را که وکیل برای انجام وکالت پرداخت کرده است و همچنین ا رت وکیل را باید بدهد ،مگر اینوه در قرارداد

وکالت طور دیگری توافق شده باشد.

موکل موظف است ا رت وکیل را پرداخت کند ،مگر اینوه وکیل و موکل در قرارداد وکالت طور دیگری توافق کرده باشند ،در

واقع حقالوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نببتبه حقالوکاله یا مقدار آن توافقی در قرارداد نورده باشند ،بر طبق
عرف حقالوکاله تعیین میشود.

۳6

پژوهشکده پولی و بانوی
اگر در قرارداد وکالت مجانی بودن عمل وکیل یا با ا رت بودن آن تعیین نشود ،بهعبارت دیگر ،در صورت تعیین نشدن مجانی

یا با ا رت بودن وکالت ،عمل وکیل با ا رت محبوب میشود.
 ۳.4.۳.۲تبیین کیف پول الکترونیک در قالب وکالت

بهمنظور تبیین چهارچوب فقهی کیف پول الکترونیک ،میتوان عقد وکالت را بهعنوان قرارداد پایه در نظر گرفت .توضیح اینوه،
دارندگان کیف پول به راهبران وکالت میدهند که اعتبار و مو ودی آنها را در دو زمینٔه پرداخت بدهیهای خرد آنها و همچنین

فعالیتهای سودآور بهکار گیرند و مبلغی را نیز بهعنوان حقالوکاله دریافت کنند .مطابق این چارچوب ،دارندگان کیف پول نیازی
بهقصد دید ندارند؛ چرا که آنها یکبار برای ایجاد سپردل بانوی به بانجها و مؤسبات مالی وکالت دادهاند .حاال بخشی از این
سپرده را به کیف پول منتقل میکنند و فقط موکل خود را تغییر میدهند .در سپردل بانوی ،بانج وکیل او بود ،اما در کیف پول ،راهبران

وکیل او هبتند .در واقع ،این قرارداد وکالت به نببت اعتبار و مو ودی کیف پول ،ایگزین همان وکالت اصیل اولیه میشود و

بخشی از رابطٔه وکالتی که دارندگان سپردل بانوی با بانج داشتند ،به وکیل دید آنها یعنی شرکتهای صادرکنندل کیف پول منتقل
میشود .بر همین اساس ،عنوان سپردهگذاران بانوی به دارندگان کیف پول نیز تغییر مییابد.

سهلالمعونه بودن و نیاز نداشتن بهقصد دید در انعقاد فرایند کیف پول الکترونیک ،مزیتی ویژه برای قرارداد وکالت بهشمار

میآید؛ چرا که پیچیدگیهای مو ود حین انعقاد قرارداد را کاهش میدهد ،بهنحوی که میتوان مدعی شد قصد ارتوازی دارندگان کیف

پول بهتنهایی برای اعطای نمایندگی به شرکتهای پذیرنده کفایت میکند .این در حالی است که سایر عقود نببتبه وکالت نیاز بهقصد

مازاد دارد ،بهعنوان مثال ،در قرارداد عاله الزم است قصد شود اگر عامل به تقاضای اعل پاسخ داد ،مبتحق دریافت عل شود.

درحالیکه در وکالت صرف اعطای نیابت کافی است و نیازی نیبت فرایند وکالت بهصورت خاص و دقیق قصد شود .در واقع ،همین

اندازه که وکیل بداند در چه امرى باید دخالت کند و حدود اختیارات او براى طرف قرارداد در نظر عرف قابل تمیز باشد ،نافذ است.

با تو ه به اینوه رابطٔه قراردادی بین کاربران و راهبر ،وکالت است ،امکان پرداختهای اضافی در قالب سود یا هرگونه پاداش و
تخفیفی و ود دارد و با شبهٔه ربا موا ه نخواهد شد .قرارداد وکالت حباسیتهای مو ود در قرارداد قرض را ندارد و با تو ه به
انعطاف زیاد آن ،استفاده از آن بهعنوان قرارداد پایه نببتبه سایر قراردادها دارای مزیت بیشتری است .الزم به اشاره است که سود

پرداختی به کاربران از نوع علیالحباب و غیرقطعی بوده و نیاز است همچون قواعد سود علیالحباب سپردههای سرمایهگذاری

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

راستا ،ضروری است هرگونه سرمایهگذاری از محل انباشت مو ودی کیفهای پول بهنفع دارندگان آن انجام شود .هرگونه تعدی یا

تفریطی در این زمینه ،مو ب مبئولیت وکیل و لزوم تدارک خبارات احتمالی از سوی او میشود .البته اگر با و ود رعایت همٔه وانب

و تنها بهواسطٔه دالیل قهری ،زیانی متو ه کاربران شود ،بران آن بر عهدل وکیل نیبت .هرچند در ضمن قرارداد وکالت ،میتوان با درج
شرط تعهد بازپرداخت ،وکیل را بهصورت مطلق ضامن قرار داد .بر همین اساس ،در قانون عملیات بانوی بدون ربا مقرر شده است که

بانجها میتوانند اصل سپردههای سرمایهگذاری را تعهد یا بیمه کنند .در آییننامٔه عملیاتی هم تصریح شده است که بانجها بازپرداخت
اصل سپردهها را تعهد کنند؛ بنابراین ،با تو ه به اینوه در نظام بانوی ،سپردههای سرمایهگذاری بر مبنای قرارداد وکالت انجام میشود و
قابلیت تضمین اصل و حتی سود علیالحباب نیز در آن و ود دارد ،این مبئله محدودیت خاصی بهحباب نمیآید.
دول  .4-۲مزایا و محدودیتهای مدل وکالت

محدودیتها

مزایا
سهلالمعونه بودن به لحاظ قصد آسان

-

نبود شبهٔه ربا

-

امکان تعلق سهمی از سود عالوه بر حقالوکاله به راهبر

-

امکان پرداختهای اضافی در قالب سود ،پاداش ،و تخفیف به کاربران

-

لزوم رعایت مصلحت و غبطه کاربران سموکل) از سوی راهبر سوکیل)

-
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 4.۲چالشهای شرعی کیف پول الکترونیک ببته

اصلیترین خدمتی که در کیفهای پول ببته  -مانند کارت غذای دانشجویی ،کارت مترو ،و کارت شهربازی  -توسط برخی از
شرکتها به کاربران ارائه میشود ،امکان خرید کاال و خدمات است .در واقع ،کاربران این نوع کیف پول میتوانند اعتبار و مو ودی
خود را صرفا در معامله با خود ارائهکنندل کیف پول یا شرکتهای مشابه دیگری که آن کیف پولها را صادر کردهاند ،مورداستفاده قرار

دهند .در این مدل از کیف پول ،امکان برداشت پول برای کاربران و ود ندارد .لذا بعضی شرکتها از طریق بلوکه کردن ماندل این
مبالغ در حباب خود ،اقدام به کبب سود میکنند.

چالشهای شرعی که در رابطه با کیف پول الکترونیک ببته مطرح است ،تقریبا همان چالشهای مطرح در رابطه با کیف پول
الکترونیک باز است .مرحلٔه اول در تنظیم قرارداد حقوقی صحیح هت استفاده از کیف پول ببته ،احراز هویت و اهلیت طرفین
است .به نظر میرسد استفاده از فنّاوریهای دید امکان احراز هویت و اهلیت را چه در کیف پولهای ببته چه باز تبهیل میکند.

برخورداری طرفین از قصد صحیح برای انعقاد قرارداد نیز همانگونه که در کیف پولهای باز دارای اهمیت بود ،در کیف پولهای
ببته نیز باید موردتو ه ارکان اصلی یعنی راهبران و دارندگان کیف پول قرار گیرد.
رفع چالشهایی همچون اکل مال به باطل ،غرر ،قمار ،و ربا نیز با تو ه به کارکردهای محدود کیف پول ببته که منحصر به خرید
کاال و خدمات است ،آسانتر است .درصورتیکه مقدار پولی که دارندل کیف پول هت خرید کاال و خدمات در اختیار راهبران قرار

میدهد ،در چهارچوب قراردادی معین انجام پذیرد ،شبهٔه اکل مال به باطل و تصرف غیرمو ه در مال دیگران مطرح نخواهد شد.

استفاده از قرارداد معین در کیف پول ببته و تعیین ضوابط اصلی قرارداد ،شبهٔه غرر را نیز مرتفع خواهد کرد .قرار دادن مفاد اصلی
قرارداد در فضای کیف پول هت مطالعه کاربران اقدامی مؤثر در زمینٔه پیشگیری از وقوع شبهٔه غرر خواهد بود .درصورتیکه ارائهدهندگان

کیف پول ببته از تبلیغ قرعهکشی و اعطای ایزه به برندگان نیز صرفنظر کنند ،شبهٔه قمار نیز بههیچو ه مطرح نخواهد شد.

اگر در کیف پول ببته ،و هی اضافه در قالب سود ،پاداش ،کشبک ،یا تخفیف به کاربران پرداخت شود ،شبهٔه ربا مطرح خواهد

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

 ۱.4.۲مدل فقهی کیف پول الکترونیک ببته

برای تبیین مدل فقهی کیف پول ببته ،میتوان از قرارداد وکالت بهعنوان مدل فقهی بهینه استفاده کرد .در واقع ،با تو ه به کاربرد ویژه

و منحصربه فرد کیف پول ببته که امکان خرید کاال و خدمات را به دارندگان کیف پول میدهد ،میتوان از قرارداد وکالت به دلیل
سادگی ،مزایا ،و امعیت آن استفاده کرد .در ادامه ،مدل فقهی وکالت را در قالب مثالی ساده توضیح خواهیم داد.

فرض بگیرید یک مجموعه رفاهی و تفریحی معروف اقدام به ارائٔه کیف پول ببته به مشتریان خود میکند .مبئولین این مجموعه
با در نظر گرفتن اعتبار بیشتر و همچنین اعطای تخفیف بیشتر در فضای کیف پول ،مشتریان را برای استفاده و در واقع خرید خدمات

رفاهی و تفریحی بیشتر تشویق میکنند .بهعبارتدیگر ،مبئولین با استفاده از استراتژیهای بازاریابی ،به دارندگان کیف پول این امکان
را میدهند که بتوانند بهطور مثال  ۲0درصد بیشتر از مو ودی واقعی کیف پول خودشان ،از امکانات رفاهی و تفریحی تفریحات

آنها استفاده کنند.

تعامل بین دارندگان کیف پول ببته و ارائهدهندگان آن ،شباهت زیادی با عقد بیع دارد .در واقع ،دارندگان کیف پول خدماتی را از

ارائهدهندگان کیف پول که در مثال ما مجموعه رفاهی و تفریحی است ،خریداری میکنند .در نظر گرفتن قرارداد بیع برای کیف پول
ببته گزینهای مطلوب است .هرچند به نظر میرسد رابطٔه قراردادی بین دارندگان کیف پول ببته و ارائهدهندگان آن را بتوان در قالب

عقد وکالت نیز تعریف کرد .در نظر گرفتن قرارداد پایٔه یکبان برای هر دو نوع کیف پول و ببته ،در مرحلٔه مقرراتگذاری دارای
مزیت است .بهعبارت دیگر ،میتوان از قرارداد وکالت بهعنوان راهکار قراردادی امع برای هر دو نوع کیف پول استفاده کرد .در هر

دو کیف پول ،کاربران به ارائهدهندگان کیف پول وکالت میدهند به مقدار مو ودی و اعتبارشان برای آنها کاال و خدماتی را خریداری
کنند .در کیف پول باز ،راهبران ،کاال و خدمات را به وکالت از کاربران ،از شخصیتهای حقیقی و حقوقی دیگر سپذیرندگان کیف

پول) خریداری میکنند؛ اما در کیف پول ببته ،کاال و خدمات از سوی خود ارائهدهندل کیف پول به مشتری ارائه میشود .در واقع ،دو
رکن اصلی در کیف پول ببته یعنی ارائهدهندل کیف پول و پذیرندگان کیف پول ،یکی است .مشتری در این نوع کیف پول ،مقداری

پول را در اختیار ارائهدهندل کیف پول بهعنوان وکیل خود قرار میدهد و سپس به او وکالت میدهد هر زمان که از او کاال یا خدمتی را

خریداری کرد ،از محل مو ود کیف پول آن را تبویه کند.
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م زیت استفاده از قرارداد وکالت در کیف پول ببته در مقایبه با قرارداد بیع این است که شرکت ارائهدهندل کیف پول میتواند از

مو ودیهای باقیمانده در کیف پول بهنفع مالکان آن در فعالیتهای اقتصادی سودآور استفاده کند و سود بهدستآمده را به آنها
پرداخت کند .بخشی از سود را نیز میتواند بهعنوان حقالوکاله خود تملک کند .این در حالی است که اگر قرارداد پایه را بیع در نظر

بگیریم ،ارائهدهندل کیف پول حق هیچگونه تصرفی را در مو ودیهای تجمیعشده ندارد .دارندگان کیف پول نیز برای استفاده از
باقیمانده مو ودی خود فقط ناگزیر به خرید مجدد از آنها هبتند.

درمجموع به نظر میرسد ،قرارداد وکالت را بتوان بهعنوان بهینهترین روش برای تعیین چهارچوب قراردادی کیف پول الکترونیک

باز و ببته برگزید.

 ۵.۲معبندی

بهمنظور تعیین چهارچوب قراردادی کیف پول الکترونیک باز ،میتوان از چهار مدل فقهی قرض ،عاله ،ودیعه ،و وکالت استفاده
کرد .بهمنظور پرهیز از تورار مطالب ،نتیجٔه مقایبٔه این مدلها و انتخاب مدل منتخب در قالب دول زیر ارائه میشود.
دول  .۵-۲کارکردها و ویژگیهای نمونه کیف پولهای الکترونیک در ایران
نوع عقود
شاخصهای شرعی

عاله

قرض

ودیعه

وکالت

سهلالمعونه بودن و قصد آسان
نبود شبهٔه ربا
وسعت دامنٔه تصرفات
امکان پرداخت سود ،پاداش ،و تخفیف
به کاربران
تعلق سهمی از سود به راهبران

مدل فقهی پیشنهادی برای کیف پول الکترونیک ببته نیز قرارداد وکالت است که از حیث شاخصهای شرعی ،مناسبترین قرارداد به
حباب میآید .البته همانگونه که در ببیاری از کشورهای اسالمی متداول است ،میتوان در طراحی کیف پول از عقد قرض به عنوان

قرارداد پایه نیز استفاده کرد .لکن در صورت استفاده از عقد قرض ،مبالغ مو ود در کیف پول از ملکیت دارندگان کیف پول

خارج میشود و به موسبه اعتباری منتقل میشود .بنابراین ،سودهایی که از این محل نیز کبب میشود ،به موسبه تعلق
میگیرد.

درنهایت بهمنظور توسعٔه کیف پول الکترونیک در ایران ،راهکارهای عملیاتی زیر پیشنهاد میشود:
 افزایش چرخه پویای آگاهیبخشی ،آموزش و فرهنگسازی؛

 فرایند تواملی و تدریجی تغییر عادات و تر یحات مشتریان سمصرفکنندگان) در مقیاس وسیع؛

 افزایش سطح اعتماد ،اطمینان ،و اتواپذیری محصوالت و خدمات قابلِارائه توسط برندها و فعاالن این حوزه؛
 حذف تدریجی ایگزینهای ناکارآمد پرداخت خرد؛
 بهکارگیری فنّاوریهای توانمند سکارتهای غیرتماسی ،انافسی/کیوآر)؛
 فراتر شدن کیف پول از پلتفرم پرداخت و همه انبه بودن آن؛
 فضای تعاملی و مشارکتی بیشتر میان بازیگران اکوسیبتم؛

 فرایند تواملی و تدریجی تغییر عادات و تر یحات مشتریان سمصرفکنندگان) در مقیاس وسیع؛
 سیاستگذاری و قانونگذاری شفاف ،دقیق ،امع ،و بهموقع؛

 استفاده از معماری باز و سطح باالی همکنشپذیری ستعاملپذیری)؛ و
 استفاده از مدلهای کببوکار ارزشآفرین و پایدار.
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