فینتک اسالمی در بازارهای مالی

نویسندگان:
دکتر سید علی حسینی
فاطمه مرشدی

فینتک
✓ ترکیب دو مفهوم فاینانس و تکنولوژی
✓ کاربرد تکنولوژی و مدلهای کسب و کار نوآورانه در عرصه خدمات مالی
✓ بهرهگیری از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات
✓ ارائه خدمات مالی با استفاده از توان نرمافزاری نوین مبتنی بر سرورهای اینترنتی

✓ کمک به تطبیق خدمات مالی با تغییرات نیازهای مشتریان و افزایش کارایی عملیات مالی
✓ آگاهی از تغییرات رفتار مصرفکنندگان و ترجیحات مشتریان
✓ استفاده از فناوریهای نوین و گسترش آنها در خدمات مالی

اهمیت فینتکها
✓ افزایش تقاضای روشهای پرداخت جدید مبتنی بر فینتکها
✓ افزایش سطح انتظارات مشتریان و رقابت عرضهکنندگان خدمات مالی با دسترسی به فناوریهای نوین اطالعاتی
✓ ارائه راهحلهایی جهت پشتیبانی و بهبود زیرساختهای کسب و کارهای مالی
✓ سازماندهی و جمعآوری اطالعات مالی ،تأمین منابع مالی و سرمایه
✓ ارائه اپلیکیشنهای مالی و نرمافزارهای حسابداری به مشتریان و خدمات پشتیبانی
✓ امکان برقراری ارتباط بین بنگاههای اقتصادی کوچک و شرکتهای بزرگ و جامعه

✓ بررسی کسب وکارهای تجاری و ارائه خدمات مشاوره در حوزه سرمایهگذاری

مزایای فینتکها
✓ ارائه خدمات بهتر به مشتریان با سادهسازی خدمات مالی بواسطه فناوری اطالعات
✓ تصمیمگیری سریع بانکها در تصمیمات وامدهی با تحلیل فعالیتهای مالی مشتریان و میزان ریسک آنها
✓ پرداختهای آسانتر با استفاده از فناوریهای نوین بدون نیاز به حضور مشتریان در بانکها
✓ استمرار کارآفرینی و اشتغالزایی برای افراد دارای ایدههای نو و خالقانه
✓ حذف محدودیتهای زمانی و مکانی
✓ دریافت بازخورد مشتریان و بهبود ارائه خدمات

✓ مدیریت ریسک با تکیه بر عملکرد سیستم و کاربران و پیشبینی مشکالت احتمالی و انجام اقدامات الزم

محدودیتها و تهدیدها
✓ پرهزینه بودن فرایند حفظ و نگهداری شبکههای ارتباطی پیچیده
✓ نبود استانداردهای یکنواخت در بین شرکتهای تولیدکننده فناوریهای نوین برای تولید اپلیکیشنهای مختلف
سازگار با تمامی دستگاههای ارتباطی
✓ محدودیتهای قانونگذاری در پاسخگویی به اقتصاد پویای جدید با رشد فینتکها
✓ لزوم قانونگذاری گسترده برای حمایت از کارآفرینان جوان و مؤسسات و نهادهای مالی اسالمی
✓ ضرورت صرف زمان قابل توجه و بهرهمندی افراد خبره و متخصص

✓ لزوم هزینههای سرمایهگذاری باال برای پیادهسازی فینتکها

اهداف مشترک فینتک و مالی اسالمی
عنوان

توضیحات

عدالت مالی

عدم دریافت بهره ،تسهیم ریسک ،اشتراکگذاری سود و زیان

ثبات و پایداری در سرمایهگذاری

سرمایهگذاری در شرکتهایی با عملکرد مطلوب و ریسک منطقی

کارایی اقتصادی
شفافیت
رفاه اجتماعی

سرمایهگذاری در شرکتهایی با پتانسیل رشد و سودآوری
دسترسی به تمام دادههای مورد نیاز برای تصمیمگیری مطلوب
تأمین نیازهای اساسی اقشار مختل جامعه

فینتک اسالمی
✓ ترکیبی از تکنولوژی و مالی اسالمی جهت برپایی یک اقتصاد سالم ،انعطافپذیر و پایدار
✓ امکان ارائهی خدمات مالی در چارچوب احکام شرعی با شیوههای کارآمدتر جهت تأمین مالی ،پرداخت و سرمایهگذاری
✓ استفاده از فناوریهای نوین جهت رونق مبادالت مالی اسالمی و تسهیل فرایند سرمایهگذاری و خدمات بانکداری
✓ بکارگیری اصول فقهی و اسالمی در راهاندازی فینتکها در جهت حفظ مصالح و منافع عمومی در مبادالت تجاری
✓ ضرورت وجود چارچوب قانونی و نظارتی برای جلوگیری از سوء استفاده
✓ دو اصل مهم از دیدگاه شرعی که در راهاندازی فینتکهای اسالمی باید مدنظر باشد:

 -1نوآوری در فقه معامالت مجاز است مگر آنکه تحت یک ممنوعیت صریح قرار بگیرد.
 -2استفاده از الزامات دقیق قوانین اسالمی برای اعتبار قراردادهای مبادلهای ضروری است.

تأمین مالی جمعی اسالمی

✓ تأمین منابع مالی الزم با استفاده از پلتفرمهای تأمین مالی جمعی توسط نهادهای خیریّه
✓ تسریع در جمعآوری پول ازخیّرین خُرد و تأمین مالی امور خیر و گسترش فرهنگ انفاق در جامعه
✓ کمک به برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی
✓ کمک به سازمانهایی مانند صلیب سرخ و هالل احمر برای انجام فعالیتهای بشردوستانه از دیدگاه اسالم
✓ تأمین مالی پروژههای منطبق با اصول اسالمی و موازین شرعی

مشاوران رباتیک اسالمی
✓ بکارگیری مجموعهای از فناوریها برای مشاوره مالی و مدیریت سرمایهگذاری
✓ جمعآوری اطالعاتی از مشتریان در مورد وضعیت مالی و اهداف آتی آنان در قالب پرسشنامه آنالین و ارائه مشاوره
✓ پیشنهاد طرحهای سرمایهگذاری مطابق با اصول اسالمی و در چارچوب احکام شرعی
✓ امکان تجزیه و تحلیل هزاران اوراق بهادار اسالمی در سطح جهان برای تشکیل پرتفویی بفا بفاالترین بفازده ممکفن
برای مشتریان

الزامات و محدودیتهای فینتک اسالمی
✓ لزوم حضور کارکنان متخصص در رابطه با اصول اسالمی در بانک مرکزی و نیاز به تقویت اطالعات تخصصفی شفرعی
در مؤسسات مالی تجاری و شرکتهای فینتک اسالمی
✓ لزوم تأیید کارشناسان مذهبی خبره در مورد سودمندی فینتکهای اسالمی طراحی شده برای توسعه مالی اسالمی
✓ لزوم ایجاد زیرساختهای الزم و بهرهگیری یکپارچه از مراجع ذیربط مرتبط با مالی اسالمی
✓ نیاز به همکاری بیشتر شرکتهای فینتک اسالمی با دولت و جامعه روحانیت و طراحی چارچوبهای نظارتی قوی
✓ لزوم هماهنگی یکپارچه تمامی فینتکهای اسالمی و رهبری یک نهاد خاص برای پیشبرد اهداف فینتکهای اسالمی
✓ لزوم افزایش مشارکت عمومی و آگاهی بخشی به جامعه

تجربیات کشورهای مختلف در مورد فینتکها
❖ بحرین
✓ راهاندازی پلتفرم مشاوره سرمایهگذاری رباتیک واحد ،بیت عربی ،معامالت بیتکوین آنالین بلفریک ،سیستم مدیریت
وجوه ترامانکس
✓ راهاندازی مرکز فیفنتک بحرینفی بای ،در سال 2017
❖ مالزی
✓ راهاندازی چارچوب قدرتمند قانونگذاری تکنولوژی مالی توسط بانک نگارای مالزی ،در سال 2016

✓ راهاندازی مجموعهای از پلتفرمهای تأمین مالی جمعی مثل آتاپالس توسط کمیسیون اوراق بهادار مالزی ،در سال 2016

❖ انگلستان
✓ تأثیر شگرف لندن بر رشد اقتصاد دیجیتالی اسالمی
✓ ظهور و توسعه فینتکها و فینتکهای اسالمی در لندن
✓ سرمایهگذاری به میزان  800میلیون پوند در فینتک لندن ،در سال 2017

✓ مجموع ارزش سرمایهگذاری صندوقها به مبلغ  1.34میلیارد دالر در فینتکهای انگلستان ،در سال 2017
❖ اندونزی
✓ حضور بیش از  165فینتک در اندونزی و بیشترین تعداد فینتک اسالمی
✓ همکاری یکپارچهی بانک مرکزی ،اداره فینتک و سیستم مقرراتگذاری فینتک در اندونزی

❖ عربستان سعودی
✓راهاندازی صندوق سرمایهگذاری عمومی برای پیادهسازی فینتکها
✓امضای توافقنامهای مابین آژانس پولی عربستان سعودی با شرکت ریپل ،ارائهدهنده سرویسهای پرداخت بالکچفین
جهانی برای توسعهی پرداختهای مبتنی بر بالکچین ،در سال 2018

✓صدور مجوز بازار سرمایه عربستان برای پذیرش دو فینتک شامل اسکوپر و منافا ،در سال 2018
❖ پاکستان
✓ راهاندازی اولین مرکز فینتک در الهور با امضای توافقنامهای با دانشگاه سیاتل امریکا ،در سال 2017

❖ ترکیه
✓ رشد قابل توجه در معامالت خرده فروشی آنالین و پیشی گرفتن ترکیه در طی سال  2016از اسپانیا ،آلمان و امریکا
✓ رقم سرمایهگذاری ترکیه در فینتک  29میلیون دالر در سال 2016
❖ امارات متحده عربی
✓ راهاندازی محیطی با سیستمهای حفاظتی قدرتمند برای آزمایش و توسعه طرحهای نوآورانه و ارائه مجوزهفای الزم
برای راهاندازی کسب و کار در پایان دوره آزمایشی
✓ راهاندازی فینتکهای تیتانیوم ،روبیکو ،فاینالیتکس و جهان سرمایه

نمونههایی از فینتکهای اسالمی در سراسر جهان
عنوان

کشور

توضیحات

ایاالت متحده امریکا

پلتفرم مشاوره رباتیک اسالمی

سنگاپور

پلتفرم تأمین مالی جمعی اسالمی سرمایهگذاری در امالک و
مستغالت

امارات متحده عربی

پلتفرم معامالت رمز ارزهای اسالمی

بحرین
قطر

پلتفرم بانکداری جامع برای بانکهای اسالمی
پلتفرم تأمین مالی جمعی اسالمی

✓ اولین پلتفرم مشاوره رباتیک اسالمی در جهان
✓ تأسیس در سال  ،2015ایاالت متحده امریکا
✓ بهرهگیری از تکنیکهای مبادالتی خودکار جهت مشاوره سرمایهگذاری
✓ ارائه پیشنهادات سرمایهگذاری منطبق با اصول و موازین اسالمی جهت تشکیل پرتفوی سرمایهگذاری
✓ نیاز به حداقل مبالغ سرمایهگذاری
✓ در دسترس بودن برای تمام مسلمانان سراسر جهان
✓ سرمایهگذاری بیش از  12.6میلیون دالری در اوراق بهادار اسالمی

وضعیت فینتک در ایران
✓ رونق کسبکارهای اینترنتی ،تغییر الگوهای سنتی خدمات مالی به الگوی دیجیتالی
✓ تشکیل انجمن فینتک ایران در سال  1396و ارزیابی صالحیت فینتکها و اعمال نظارت بر آنها
✓ فیلترینگ شناختهشدهترین فینتکهای ایرانی در تیر ماه سال  1396همچون زرین پال ،پی پینگ ،باهمتا و ایدی پی
✓ علت اصلی فیلترینگ :مشکالت قانونگذاری مورد نیاز فینتکها و به رسمیت شناخته نشدن آنها توسط بانک مرکزی

✓ لزوم قانونگذاری هماهنگ و یکپارچه در ارکان نظارتی
✓ لزوم تأیید صالحیت فینتکها از سوی بانک مرکزی

نمونههایی از فینتکهای فعال در ایران
✓ پرداخت:

✓ مدیریت مالی:
✓ قرضدهی:
✓ اینشورتک:

پیشنهادات پژوهش
✓ تشکیل مرکز فینتک اسالمی در کشور
✓ قانونگذاری و تصویب سیاستهای حمایتی برای فینتکهای اسالمی
✓ پشتیبانی مالی و ارائه مشوقهایی برای شرکتهای فینتک اسالمی
✓ نظارت یکپارچه بانک مرکزی و مراجع دینی بر راهاندازی فینتکهای اسالمی
✓ آزمایش ایدههای نوآورانه در زمینه فینتک اسالمی و ارائه مجوز فعالیت به شرکتهای فینتک اسالمی
✓ راهاندازی پلتفرمهای تأمین مالی جمعی اسالمی در کشور با هدف فعالیتهای نوع دوستانه و اسالمی

✓ ارتقای آگاهی در زمینفه قابلیففتهای فینتکهای اسففففالمی در میان فعاالن اقتصفففادی ،صاحبان کسففب و کار،
سرمایهگذاران و عموم مردم

سپاس از همراهی شما

