


مالیتک اسالمی در بازارهای فین

:نویسندگان
دکتر سید علی حسینی 

فاطمه مرشدی



تکفین

دو مفهوم فاینانس و تکنولوژی ترکیب ✓

خدمات مالیهای کسب و کار نوآورانه در عرصه کاربرد تکنولوژی و مدل✓

ارتباطاتگیری از امکانات فناوری اطالعات و بهره✓

افزاری نوین مبتنی بر سرورهای اینترنتی استفاده از توان نرمارائه خدمات مالی با ✓

عملیات مالی و افزایش کارایی مشتریان کمک به تطبیق خدمات مالی با تغییرات نیازهای ✓

مشتریان کنندگان و ترجیحات رفتار مصرفآگاهی از تغییرات ✓

مالیو گسترش آنها در خدمات نوین های فناوریاستفاده از ✓



هاتکفیناهمیت 

هاتکفینهای پرداخت جدید مبتنی بر روشافزایش تقاضای ✓

های نوین اطالعاتیبا دسترسی به فناوریکنندگان خدمات مالی عرضهافزایش سطح انتظارات مشتریان و رقابت ✓

های کسب و کارهای مالی هایی جهت پشتیبانی و بهبود زیرساختحلراهارائه ✓

سرمایهآوری اطالعات مالی، تأمین منابع مالی و دهی و جمعسازمان✓

و خدمات پشتیبانیبه مشتریان ریحسابداافزارهای های مالی و نرماپلیکیشنارائه ✓

های بزرگ و جامعه های اقتصادی کوچک و شرکتارتباط بین بنگاهبرقراری امکان ✓

گذاریسرمایهی تجاری و ارائه خدمات مشاوره در حوزه هاوکارکسب بررسی ✓



هاتکمزایای فین

بواسطه فناوری اطالعاتمالی خدمات سازی مشتریان با سادهخدمات بهتر به ارائه ✓

هاهای مالی مشتریان و میزان ریسک آنفعالیتتحلیل دهی با ها در تصمیمات وامگیری سریع بانکتصمیم✓

ها نیاز به حضور مشتریان در بانکبدون های نوین استفاده از فناوریتر با های آسانپرداخت✓

های نو و خالقانه زایی برای افراد دارای ایدهاستمرار کارآفرینی و اشتغال✓

مکانیزمانی و هایحذف محدودیت✓

خدمات ارائه بهبود و مشتریانبازخورد دریافت ✓

انجام اقدامات الزمو احتمالی مشکالت بینی ان و پیشکاربرسیستم و عملکرد با تکیه بر مدیریت ریسک✓



تهدیدهاها و محدودیت

ارتباطی پیچیدههای و نگهداری شبکهپرهزینه بودن فرایند حفظ ✓

مختلف  های های نوین برای تولید اپلیکیشنهای تولیدکننده فناورییکنواخت در بین شرکتاستانداردهای نبود ✓

های ارتباطی سازگار با تمامی دستگاه

هاتکبا رشد فینپویای جدید در پاسخگویی به اقتصاد گذاری های قانونمحدودیت✓

اسالمیگذاری گسترده برای حمایت از کارآفرینان جوان و مؤسسات و نهادهای مالی لزوم قانون✓

و متخصصافراد خبره مندی توجه و بهرهزمان قابل ضرورت صرف ✓

هاتکسازی فینباال برای پیادهگذاری های سرمایهلزوم هزینه✓



و مالی اسالمیتکمشترک فیناهداف

توضیحات عنوان

گذاری سود و زیان تسهیم ریسک، اشتراکبهره، عدم دریافتعدالت مالی

هایی با عملکرد مطلوب و ریسک منطقیدر شرکتگذاریسرمایهگذاریدر سرمایهثبات و پایداری

رشد و سودآوری گذاری در شرکتهایی با پتانسیلسرمایهکارایی اقتصادی 

گیری مطلوبهای مورد نیاز برای تصمیمبه تمام دادهدسترسیشفافیت 

تأمین نیازهای اساسی اقشار مختل  جامعه رفاه اجتماعی 



تک اسالمیفین

پذیر و پایدار از تکنولوژی و مالی اسالمی جهت برپایی یک اقتصاد سالم، انعطافترکیبی ✓

گذاری های کارآمدتر جهت تأمین مالی، پرداخت و سرمایهشیوهدر چارچوب احکام شرعی با ی خدمات مالی ارائهامکان ✓

گذاری و خدمات بانکداریفرایند سرمایهاسالمی و تسهیل مالی های نوین جهت رونق مبادالت فناوریاز استفاده ✓

تجاریمصالح و منافع عمومی در مبادالت در جهت حفظ ها تکاندازی فینفقهی و اسالمی در راهبکارگیری اصول ✓

استفادهوجود چارچوب قانونی و نظارتی برای جلوگیری از سوء ضرورت ✓

:های اسالمی باید مدنظر باشدتکاندازی فینشرعی که در راهدیدگاه دو اصل مهم از ✓

.بگیردنوآوری در فقه معامالت مجاز است مگر آنکه تحت یک ممنوعیت صریح قرار -1

.استای ضروری از الزامات دقیق قوانین اسالمی برای اعتبار قراردادهای مبادلهاستفاده -2



تأمین مالی جمعی اسالمی

خیریّههای تأمین مالی جمعی توسط نهادهای از پلتفرمتأمین منابع مالی الزم با استفاده ✓

در جامعه فرهنگ انفاق و گسترش مالی امور خیر و تأمین خُرد آوری پول ازخیّرین تسریع در جمع✓

اقتصادیاجتماعی و کمک به برقراری عدالت ✓

های بشردوستانه از دیدگاه اسالمهایی مانند صلیب سرخ و هالل احمر برای انجام فعالیتبه سازمانکمک ✓

اصول اسالمی و موازین شرعی با منطبق های مالی پروژهتأمین ✓



مشاوران رباتیک اسالمی

گذاری ها برای مشاوره مالی و مدیریت سرمایهای از فناوریبکارگیری مجموعه✓

شاورهماهداف آتی آنان در قالب پرسشنامه آنالین و ارائه و آوری اطالعاتی از مشتریان در مورد وضعیت مالی جمع✓

در چارچوب احکام شرعیمطابق با اصول اسالمی و گذاری های سرمایهطرحپیشنهاد ✓

ازده ممکفن تشکیل پرتفویی بفا بفاالترین بفبرای در سطح جهان بهادار اسالمی تجزیه و تحلیل هزاران اوراق امکان ✓

مشتریانبرای 



تک اسالمی های فینالزامات و محدودیت

مرکزی و نیاز به تقویت اطالعات تخصصفی شفرعی بانکدر اسالمیرابطه با اصول در متخصص کارکنان لزوم حضور✓

اسالمیتک های فیندر مؤسسات مالی تجاری و شرکت

اسالمیبرای توسعه مالی های اسالمی طراحی شدهتکدر مورد سودمندی فینخبره مذهبی کارشناسان لزوم تأیید ✓

مرتبط با مالی اسالمی ربط ذیگیری یکپارچه از مراجع های الزم و بهرهایجاد زیرساختلزوم ✓

های نظارتی قوی و طراحی چارچوبروحانیت جامعه و دولت با اسالمیتکهای فینبه همکاری بیشتر شرکتنیاز ✓

های اسالمی تکپیشبرد اهداف فینبرای های اسالمی و رهبری یک نهاد خاص تکهماهنگی یکپارچه تمامی فینلزوم ✓

جامعهبه افزایش مشارکت عمومی و آگاهی بخشی لزوم ✓



ها تکتجربیات کشورهای مختلف در مورد فین

بحرین ❖

مدیریت     کوین آنالین بلفریک، سیستم معامالت بیتعربی، واحد، بیت رباتیک گذاری مشاوره سرمایهاندازی پلتفرم راه✓

ترامانکسوجوه 

2017تک بحرینفی بای، در سال اندازی مرکز فیفنراه✓

مالزی ❖

2016سال گذاری تکنولوژی مالی توسط بانک نگارای مالزی، در اندازی چارچوب قدرتمند قانونراه✓

2016های تأمین مالی جمعی مثل آتاپالس توسط کمیسیون اوراق بهادار مالزی، در سال ای از پلتفرماندازی مجموعهراه✓



انگلستان ❖

شگرف لندن بر رشد اقتصاد دیجیتالی اسالمی تأثیر ✓

های اسالمی در لندن تکها و فینتکفینظهور و توسعه ✓

2017تک لندن، در سال فینمیلیون پوند در 800گذاری به میزان سرمایه✓

2017های انگلستان، در سال تکدر فیندالر میلیارد 1.34مبلغ ها به گذاری صندوقارزش سرمایهمجموع ✓

اندونزی❖

تک اسالمی تک در اندونزی و بیشترین تعداد فینفین165بیش از حضور ✓

تک در اندونزیگذاری فینسیستم مقرراتو تک اداره فینمرکزی، بانک ی همکاری یکپارچه✓



عربستان سعودی ❖

ها تکسازی فینپیادهبرای گذاری عمومی سرمایهاندازی صندوق راه✓

های پرداخت بالکچفین دهنده سرویسریپل، ارائهشرکتباپولی عربستان سعودی ای مابین آژانس امضای توافقنامه✓

2018سال در ، بالکچینهای مبتنی بر پرداختی برای توسعهجهانی

2018و منافا، در سال اسکوپر تک شامل دو فینصدور مجوز بازار سرمایه عربستان برای پذیرش ✓

پاکستان ❖

2017سال در امریکا، ای با دانشگاه سیاتل تک در الهور با امضای توافقنامهاندازی اولین مرکز فینراه✓



ترکیه ❖

از اسپانیا، آلمان و امریکا 2016ترکیه در طی سال آنالین و پیشی گرفتن معامالت خرده فروشی توجه در قابل رشد ✓

2016در سال میلیون دالر 29تک گذاری ترکیه در فینسرمایهرقم ✓

امارات متحده عربی ❖

مجوزهفای الزم های نوآورانه و ارائه های حفاظتی قدرتمند برای آزمایش و توسعه طرحمحیطی با سیستمی اندازراه✓

آزمایشیپایان دوره در اندازی کسب و کاربرای راه

سرمایهجهان فاینالیتکس و ، روبیکو، های تیتانیومتکاندازی فینراه✓



در سراسر جهاناسالمی های تکهایی از فیننمونه

توضیحات کشورعنوان

اسالمیمشاوره رباتیک پلتفرم ایاالت متحده امریکا 

سنگاپور 
گذاری در امالک و اسالمی سرمایهتأمین مالی جمعیپلتفرم

مستغالت

معامالت رمز ارزهای اسالمی پلتفرم امارات متحده عربی

بحرین
های اسالمی بانکداری جامع برای بانکپلتفرم 

قطر
پلتفرم تأمین مالی جمعی اسالمی



اولین پلتفرم مشاوره رباتیک اسالمی در جهان✓

، ایاالت متحده امریکا2015تأسیس در سال ✓

گذاریهای مبادالتی خودکار جهت مشاوره سرمایهگیری از تکنیکبهره✓

گذاریسرمایهتشکیل پرتفوی گذاری منطبق با اصول و موازین اسالمی جهت ارائه پیشنهادات سرمایه✓

گذارینیاز به حداقل مبالغ سرمایه✓

در دسترس بودن برای تمام مسلمانان سراسر جهان ✓

میلیون دالری در اوراق بهادار اسالمی 12.6گذاری بیش از سرمایه✓



تک در ایران وضعیت فین

کارهای اینترنتی، تغییر الگوهای سنتی خدمات مالی به الگوی دیجیتالی رونق کسب✓

آن هاو اعمال نظارت بر ها تکفینو ارزیابی صالحیت 1396تک ایران در سال تشکیل انجمن فین✓

پیهمچون زرین پال، پی پینگ، باهمتا و ایدی 1396های ایرانی در تیر ماه سال تکترین فینشدهشناختهفیلترینگ ✓

ها و به رسمیت شناخته نشدن آنها توسط بانک مرکزیتکگذاری مورد نیاز فینمشکالت قانون: علت اصلی فیلترینگ✓

گذاری هماهنگ و یکپارچه در ارکان نظارتی لزوم قانون✓

ها از سوی بانک مرکزیتکلزوم تأیید صالحیت فین✓



ایران های فعال در تکهایی از فیننمونه
:پرداخت✓

:مدیریت مالی✓

:  دهیقرض✓

: اینشورتک✓



پیشنهادات پژوهش

تک اسالمی در کشور تشکیل مرکز فین✓

های اسالمی تکهای حمایتی برای فینگذاری و تصویب سیاستقانون✓

اسالمیتک های فینشرکتهایی برای و ارائه مشوقمالی پشتیبانی ✓

های اسالمی تکاندازی فیننظارت یکپارچه بانک مرکزی و مراجع دینی بر راه✓

اسالمیتکهای فینتک اسالمی و ارائه مجوز فعالیت به شرکتهای نوآورانه در زمینه فینآزمایش ایده✓

های نوع دوستانه و اسالمیهای تأمین مالی جمعی اسالمی در کشور با هدف فعالیتاندازی پلتفرمراه✓

کار،و کسففب ، صاحبان اقتصفففادیدر میان فعاالن های اسففففالمی تکهای فینزمینفه قابلیففتآگاهی در ارتقای ✓

مردم گذاران و عموم سرمایه



سپاس از همراهی شما 


