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Abstract
New financial technologies strengthen the financial system to provide smarter, more
agile and broader services. The widespread influence of new financial technologies
has changed people's lifestyles as well as banking rules. Leading companies in the
field of financial technology are covering more and more parts of the value chain of
banks every day. One of the main conditions in the discussions of economic growth
is the discussion of public access to financial services (financial inclusion), which is
in line with the principles of justice and equality in the Islamic financial system.
Another important benefit of fintechs is financial transparency, which is emphasized
by most stakeholders. The present study has been conducted with regard to the
importance of the financial services sector and the transformative capacity of new
technologies in promoting banking services in the direction of economic development
of the country and the role they play in their survival and competitiveness. In terms of
purpose-based classification, this research is of applied research type and in terms of
data collection, it is of survey type. For data analysis, heuristic factor analysis method
and SPSS and Amos software were used. The results of the questionnaires have been
approved for model design. The findings show that the independent variable called
new financial technologies, through indicators of cost reduction, improvement of
financial services, revenue growth, financial security, financial transparency, asset
management, increase in cash flow, reduction of information asymmetry and time
dependent auditing on the variable (Banks' ecosystem), is especially effective in
interest-free banking in Iran.
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چكيده
فناوريهاي نوين مالی باعث تقويت نظام مالی جهت ارائه خدماتی هوشمندتر ،چابکتر و گستردهتر
میشوند .نفوذ گسترده فناوريهاي نوين مالی ،موجب تغییر سبک زندگی مردم و نیز قواعد بانکداري
شده است .شرکتهاي فعال و پیشرو در حوزه فناوري مالی ،هر روز بخشهاي بیشتري از زنجیره
ارزش بانکها را تحت پوشش قرار میدهند .يکی از شرطهاي اصلی در مباحث رشد اقتصادي ،بحث
دسترسی عموم به خدمات مالی (شمول مالی) بوده که با اصول عدالت و برابري در نظام مالی اسالمی
منطبق است .يکی از ديگر ثمرات مهم فینتکها ،ايجاد شفافیت مالی است که مورد تأکید اکثر ذينفعان
است .پژوهش حاضر با توجه به اهمیت بخش خدمات مالی و ظرفیت تحولآفرينی که فناوريهاي جديد
در ارتقاي خدمات بانکها در راستاي توسعه اقتصادي کشور و نقشی که در تداوم حیات و قدرت رقابت
آنها دارند ،انجام گرديده است .اين پژوهش از لحاظ طبقهبندي بر مبناي هدف ،از نوع تحقیقات کاربردي
و از نظر گردآوري دادهها ،از نوع پیمايشی است .براي تحلیل دادهها ،از روش تحلیل عاملی اکتشافی و
از نرمافزارهاي  SPSSو  AMOSاستفاده شده است .نتايج حاصل از پرسشنامهها براي طراحی مدل
موردتأيید قرار گرفته است .يافتهها نشان میدهد که متغیّر مستقل باعنوان فناوريهاي نوين مالی از طريق
شاخصهاي کاهش هزينه ،بهبود ارائه خدمات مالی ،افزايش درآمد ،امنیت مالی ،شفافیت مالی ،مديريت
دارايیها ،افزايش جريان نقدي ،کاهش عدم تقارن اطالعات و زمان انجام حسابرسی ،بر متغیر
وابسته(زيست بوم مالی بانکها) بهويژه بانکداري بدون رباي ايران مؤثر است.
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مقدمه

از ويژگیهاي قرن حاضر ،توسعه اعجابآور فناوري ارتباطات و اطالعات و بهکارگیري
آن جهت افزايش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات است .اين پیشرفت ،بانکداري را نیز
تحت تأثیر شديد خود قرار داده و باعث تغییرات عمدهاي در اين صنعت گرديده است
(شفیعی ،تیموري ،دلیلی و دلیلی ،9910 ،ص .)4 .با توسعه روزافزون فناوري ،مديران
بانک ها سعی بر افزايش خدمات نوين بانکداري دارند که متمايز بودن آن نسبت به
خدمات ساير رقبا از امتیاز ويژهاي جهت جذب سپردههاي مشتريان برخوردار است
(عباسقلیپور ،9901 ،ص .)9 .تعداد بیشماري از مدلهاي کسبوکار نوآورانه در حال
ظهور هستند .صنايع کامالً جديدي در حال شکلگیري هستند و هم زمان صنايع قديمی
در حال فروپاشی هستند .شرکتهاي تازهوارد ،رقباي پرسابقه را که براي بقا به شدت در
حال بازآفرينی خود هستند ،به چالش چالش میکشند ( Osterwalder & Yves Pigneur,

 .)2010, p. 14نوآوري در توسعه کشورها نقش بسزايی دارد و میتواند بهعنوان يک
عامل قوي در جهت ايجاد ارزش و مزيت رقابتی براي صنايع شمرده شود .درواقع
نوآوري موجبات استفاده بهینه از منابع محدود را براي سازمانها فراهم آورده و بهرهوري
و ارزش را براي آنها به ارمغان میآورد .نوآوري میتواند موجب کسب دارايی نامشهود
در سازمان شود .سازمانهاي نوآور ،با ايجاد قابلیتهاي جديد ،نیازهاي مشتريان را
برآورده و در نتیجه براي رسیدن به موقعیت رقابتی برتر و سودآور ،موفقتر هستند
( .)Sadikoglu & Zehir,2010,p.15يکی از مهمترين تغییرات در صنعت بانکداري،
بهواسطه پیشرفتهاي فناوري مالی است .تغییرات سريع فناوري مالی موجب تغییرات
در نحوه معامالت ،تراکنشها ،گزارشهاي مالی و بهطور جامع موجبات تغییر سامانه
مالی بانکها را فراهم میآورد .با توجه به تغییرات سريع فناوريهاي مالی و نیاز شديد
به همسو و همطراز شدن با آنها در جهت بقا و رقابت در شرايط سخت رقابتی امروز و
همچنین تغییر ذائقه مشتريان و انتظاراتی که از خدمات بانکی دارند ،ضرورت موضوع
پژوهش و پرداختن به آن را ايجاب مینمايد .يکی از بخشهايی که تغییر و تحول در آن
حوزه ،تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادي کشور دارد ،نظام بانکی است .نقص و کاستی در
اين حوزه نهتنها دامنگیر مشتريان نظام بانکی است ،بلکه گريبانگیر اقتصاد کشور
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میشود .پژوهش حاضر به تأثیر فناوريهاي نوين مالی بر زيست بوم مالی بانکهاي
بدون رباي ايران خواهد پرداخت .در بخش دوم مقاله ،مبانی نظري و پیشینه پژوهش
ارائه گرديده است .در بخش سوم ،روش پژوهش بیان شده و شاخصهاي اثرگذار
تکنولوژي مالی بر شبکه مالی بانکها مشخص گرديده و سپس فرضیههايی با توجه به
شاخصها مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است .در بخش چهارم يافتههاي پژوهش بیان
شده است ،که در ابتدا روايی و پايايی پژوهش بررسی و سپس شاخصهاي برازش مدل
اولیه مشخص و نتايج فرضیه ها بیان و در نهايت مدل نهايی ارائه گرديده است .در بخش
پنجم نیز پس از بیان نتايج پژوهش ،پیشنهادهايی در جهت ضرورت شناخت فینتکها
و همکاري با آنها اشاره شده است.
 .9بررسي ادبيات و مباني نظري پژوهش

پیشرفتهاي فناوري و قانون گذاري مفهوم و روح اصلی صنعت مالی را دگرگون کرده
است .فناوري مالی 9تلفیق دو مفهوم امور مالی و فناوري است (محمديقمی ،حکمت و
اسالمی ،9910 ،ص .)14 .تولد شرکتهاي نوپاي 4مالی باهدف نفوذ به صنعت مالی و
بانکداري است .فینتک ،شرکتهايی هستند که با بهکارگیري فناوريهاي نوين ،خدمات
مالی را با کارايی باالتري ارائه میکنند .شرکتهايی که با استفاده از فناوريهاي نوين
مالی ،نوآوري را در حوزه خدمات مالی به ارمغان میآورند .برخی شرکتهاي فینتک
بهطورمستقیم با بانکها رقابت میکنند و برخی ديگر با آنها همکاري کرده و کاال و
خدمات در اختیار بانکها قرار میدهند ( .)Rubini, 2017, p. 21شرکتهاي فینتک با
شناخت بازار و نیاز مشتريان ،خدمات متنوعی را به آنان ارائه نموده که بانکها به دلیل
محدوديتهاي ساختاري ،قادر به انجام آن نیستند (اسداله ،ثانويفرد و حمیديزاده،
 ،9910ص .)911 .فینتک ،شرکتهايی هستند که از فناوريهاي نوين مالی براي ارائه
خدمات مالی با کیفیتتر استفاده می کنند .فینتک تلفیق مالی و فناوري است
( .)Arner, Barberis & Buckley, 2015, p. 4فرايندها و سازوکارهاي فناوريمحور
نوين توسط شرکتهاي فناوري مالی (فینتک) میتواند جايگزين سامانه مالی سنتی
گردد .فینتکهاي نوظهور ،آغازي براي عصر جديد خدمات مالیِ مبتنیبر فنآوري
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هستند .آنها توانايی آن را دارند که زيست بوم بانکی را تغییر دهند .انتظار میرود اين
شرکتهاي نوپا بتوانند نظام بانکی را در افزايش کیفیت خدمات ياري رسانند .ضرورت
انجام اين پژوهش نیز به اين دلیل است که ،صنعت مالی و بانکی در ايجاد نوآوريهايی
که فضاي ارزشآفرينی را متحول سازد نیز ناتوان است .عالوهبر اين ،مشتريان داليل
زيادي براي از دست دادن اعتماد به بانکها دارند ،ازجمله :هزينه باال ،کندي ،عدم
شفافیت ،تبعیض بین مشتريان و( ...سرهنگی ،صفريمقدم ،عابدزاده و لطیفی،9910 ،
ص .)9 .فینتکها کلیه خدمات و مسائل مربوط به حوزههاي مالی و يا سرويسهاي
مالی را در عین حفظ امنیت و کیفیت خدمات ،با سرعت و هزينه کمتر انجام میدهند
(کیکاووسی ،9910 ،صص .)0-0 .فینتکها قادرند خدماتی را با هزينههاي پايین به
روشی شفاف تر و از طريق روابط کاربري آسان به مشتريان ارائه دهند .فینتک بر پايه
سه اصل استوار است9 :ـ کاهش هزينهها (در عین حفظ کیفیت و افزايش سرويسهاي
مالی)4 .ـ حذف بوروکراسیها و شکستن محدوديتهاي زمانی و جغرافیايی9 .ـ توانايی
هوشمندانه در ارزيابی خطرها و ريسکهاي احتمالی.
 .9-9بانكداري باز

9

از منظر کسبوکار ،بانکها میتوانند از طريق دسترسی به دادهها و عملکرد مشتري
توسط شخص ثالث (فینتک) ارائه خدمات خود را گسترش دهند .در اين حالت زنجیره
ارزشی ايجاد شده بدينصورت که ترکیبی از دادهها و اطالعات موجود مشتري جمعآوري
شده و يک تصوير بسیار دقیق از مشتري را امکانپذير میکند .ازاينرو ،خدمات نوآورانه
و جذاب مشتري مانند مشاوره جامع يا محصوالت اعتباري خاص مشتري میتواند ارائه
شود ( .)Heuser & Alioth, 2018, p. 1پیشرفت فناوري و تغییر نیازهاي مشتريان منجر
به ايجاد گرايش جديدي در بانکداري با عنوان بانکداري باز شده است ( .(bki.irبانکداري
باز منبع اصلی نوآوري در صنعت بانکداري و همچنین رويکرد جديدي بوده که به سرعت
در بانکداري دنیا در حال رواج است .در بانکداري باز ،عملیات بانکداري محدود به
چهارديواري بانکها نیست و بانکها در اصل تأمینکننده بستر و سکو 0براي عملیات
بانکی هستند (ايبنا .)9911 ،بانکداري باز به مشتريان اين امکان را میدهد که بدوننیاز
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به مراجعه به شعب بانک ،تمامی امور بانکی را در نرمافزارهاي خود انجام دهند .بانکها
میتوانند با همکاري فین تکها به ارائه سرويسهاي بانکی مبتنیبر رابطهاي
برنامهنويسی کاربردي ) 0(APIدر بستر بانکداري باز اقدام نموده تا با شخصیسازي،
برآورده شدن نیازهاي خاص هر مشتري و ايجاد امکان دسترسی به دادههاي مالی،
پاسخگويی نیازهاي بازار و مشتريان در کوتاهترين زمان ،با کمترين هزينه باشند .رابطهاي
برنامهنويسی کاربردي بانکداري باز میتوانند فرايند دشوار تغییر استفاده از سرويسهاي
حساب بانکی (تغییر حسابها از بانکی به بانک ديگر) را تسهیل کنند .رابطهاي
برنامهنويسی کاربردي همچنین میتوانند دادههاي تراکنش مصرفکننده را براي شناسايی
بهترين محصوالت و خدمات مالی براي آنها شناسايی کنند .از مزاياي بانکداري باز
میتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 .9سهولت در ارائه خدمات غیرحضوري به مشتريان با استفاده از نرمافزارهاي
مختلف؛
 .4شخصیسازي محصوالت و خدمات بانکی؛
 .9ايجاد کانالهاي امن ارتباطی براي مشتريان؛
 .0بهکارگیري فناوريهاي جديد؛
 .0شناخت نیازها و رفتار مشتري؛
 .1ايجاد چرخه نوآوري سريع و چابک و کمک به توسعه کسبوکارهاي نوآورانه؛
 .1ايجاد سبد محصوالت متنوع و افزايش سرويسهاي نوآورانه(.)www.bki.ir
پشتیبانی و مانیتورینگ سرویسهای ارائه شده

بررسی مدل درآمدی و کارمزدی

انعقاد قرارداد NDA

6

ارائه طرح و معرفی کسبوکار توسط شرکت

انعقاد قرارداد
برقرای ارتیاط تستی شرکت با بستر یانکداری
بررسي اوليه مدل تعامل و طرح پيشنهادي و ابعاد فني

شكل( :)9فرآيند ارائه سرويس بانكداري باز به شرکتهاي متقاضي
منبعwww.bki.ir :
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 .4-9ضرورت دسترسي فينتكها به APIهاي بانكي و چالشهاي موجود در کشور ايران

يکی از مواردي که معموالً بانکها در اختیار شرکتهاي نوپاي فینتکی میگذارند و
درواقع بدون آن شايد اصالً مدل همکاري بانکها با فینتکها بیمعنی شودAPI ،هاي
سرويسهاي بانکی است که شرکت نوپا ،کسبوکارش را مبتنیبر آن دادهها توسعه
میدهد .در اين میان يک نکته مهم که در مورد بانک بهعنوان يک سرمايهگذار چه در
مورد شرکت نوپاي فینتکی و چه غیر فینتکی وجود دارد ،اين است که بانک يک دارايی
خیلی ارزشمند دارد و آن مشتريانش است .بانک هم دادههاي مشتريان را در اختیار دارد
و هم اطمینانی که مشتريان به بانک دارند؛ اين اطمینان و دسترسی به دادههاي مشتريان
در واقع امکانی را براي بانک فراهم میکند که میتواند بازار را در اختیار شرکتهاي
نوپايی بگذارد که قصد دارد از آنها حمايت کند .يعنی میتواند به سادگی با اطمینانی که
مشتريان دارند ،يک شرکت نوپا را بین مشتريان خودش معرفی کند .اين يکی از
ارزشهاي خاصی است که شايد سرمايهگذاران ديگر در حوزه کسبوکارهاي نو به
سادگی در اختیار نداشته باشند (ثابتی .)9910 ،بانکها با فراهم کردن  APIشرايطی را
فراهم میکنند که توسعهدهندگان ،ابزارهايی براي استفاده مردم فراهم نمايند .اين ابزارها
هم با تأيید مردم بهعنوان ابزار بانکداري آنها مورداستفاده قرار میگیرد .سیمپل ،1فیدور،0
اتم ،1استرلینگ 95و مونز 99نمونههاي معروف جهانی هستند هستند (هیکاك و ريچموند،94
 ،9911ص .)94 .البته فینتکها درايران با مشکالتی مواجه هستند .از مهمترين
چالشهايی که شرکتهاي نوپاي فعال در حوزه فناوريهاي مالی با آن روبهرو هستند
دسترسی به  APIبانکهاي مختلف است .افرادي که در حوزه شرکتهاي نوپا فعالیت
میکنند ،دسترسی به  APIرا بهعنوان اصلیترين مشکل خود نام میبرند .مشکلی که
وجود دارد اين است که همه بانکها کامالً اين آمادگی را ندارند که APIها را در اختیار
شرکتهاي نوپاي فینتکی بگذارند .دلیل اين مسأله هم يا محدوديت فنی و زيرساختی
است و يا بهدلیل محدوديتهاي قانونی است .اينها مشکالتی هستند که کار فینتکها
را تا اندازهاي سخت کرده است؛ بهويژه زمانی که بعضی از شرکتهاي نوپا براي اينکه
نتیجه خوبی بگیرند ،مخصوصاً شرکتهاي نوپايی که مبتنیبر تحلیل رفتار مالی کار
میکنند نیاز به اين دارند که دسترسی به  APIتمام بانکها داشته باشند تا بتوانند رفتار
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مالی کامل يک کاربر را تحلیل کنند .اينکه يک يا دو بانک به اين شرکتهاي نوپا کمک
کنند و APIهايشان را در اختیار آنها بگذارند ،شايد نتواند ارزش آفرينی زيادي براي اين
شرکتهاي نوپا داشته باشد .در واقع ما هنوز در کشورمان اکوسیستمی نداريم که تمام
بانکها در آن ملزم باشند تا APIهايشان را در اختیار فینتکها بگذارند .بهعنوانمثال ،در
اتحاديه اروپا قانون  PSD299را داريم که طبق آن همه بانکها ملزم شدهاند APIهايشان
را در اختیار فینتکها بگذارند تا شرکتهاي نوپاي فینتکی هم بتوانند کسبوکار
مورد نظر خود را اجرا کنند .در ايران چون هنوز چنین قانونی وجود ندارد ،تا حدودي
دسترسی تیمها به  APIمحدود است (ثابتی.)9910 ،
 .9-9فناوريهاي نوين مالي چگونه زيست بوم فعلي بانكها را دستخوش تحول ميکند؟

بانکداري در آينده با آنچه اکنون وجود دارد بسیار متفاوت است و در آينده بانکها
خدماتی بسیار فراگیرتر از حال ارائه خواهند کرد؛ به اين معنا که خدمات آنها صرفاً مالی
نخواهد بود .اکنون فرصت منحصربهفردي براي بهره بردن از نوآوريها وجود دارد و
بانکها با استفاده از اين فرصت میتوانند در مرکز زندگی روزمره مالی مشتريها قرار
گیرند .سؤال اصلی اين است که آيا بانکها براي حرکت به آينده اراده و توانايی الزم را
دارند يا نه؟ شرکتهاي فعال در حوزه فناوري مالی و سازمانهاي پیشرو در حوزه
فناوري هر روز بخشهاي بیشتري از زنجیره ارزش بانکها را تحت پوشش قرار میدهند
و خدماتی نظیر پرداخت و حتی سپردهگذاري را ارائه میکنند و تداوم اين روند سبب
خواهد شد در آينده نزديک درآمد بانکهاي سنتی کاهش يابد .اين تازهواردها انتظارات
مشتريها را باال میبرند و بین بانکها و مشتريها قرار میگیرند .در نتیجه براي بانکها
يک تهديد محسوب میشوند .ضروري است بانکها اقداماتی انجام دهند که جزئی از
زندگی روزمره مشتريان شود؛ به اين معنا که قبل ،حین و پس از تراکنشهاي مالی به آنها
خدمات ارائه کنند .ضروري است بانکها در ارائه اطالعات و خدمات ،توجه ويژه به اين
تمايل روبهرشد مشتريان را داشته باشند .در واقع سازمان بانکداري آينده با آنچه اکنون
وجود دارد بسیار متفاوت است .بانک در آينده بايد از اطالعات و نوآوري استفاده کند تا
در بطن زيست بوم مالی و غیرمالی مشتري قرار گیرد .در سازمان بانکداري آينده
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ظرفیتهاي درونی با نوآوريهاي بیرونی ترکیب میشود تا ارزشافزوده براي مشتري
ايجاد شود ،امور مالی تسريع و تسهیل شود و اطالعات مالی کامل در اختیار وي قرار
گیرد .در واقع بانکهاي آينده مانندجیپیاس 90که مکان فیزيکی مشتري را به دقت نشان
میدهد موقعیت مالی مشتري را با حداکثر دقت و جزئیات در اختیار او قرار میدهند
(مارووس .)9911 ،90يکی از عمدهترين تغییرات در زيست بوم فعلی بانکها توسط
فناوريهاي نوين مالی از طريق فناوري زنجیره بلوك (بالکچین) 91است .بالکچین،
سیستمی براي ثبت و ضبط دادهها است .اين دادهها میتوانند براي نمونه تراکنشهاي
بانکی باشند يا اسناد مالکیت ،قرارها ،پیامهاي شخصی يا ديگر اطالعات باشند .استفاده
از بالکچین در صنعت خدمات مالی بهعنوان بستري مشترك براي احراز هويت مشتريان
و به اشتراك گذاشتن اطالعات هويتی آنها بین چندين مؤسسه است (حاجیزاده مقدم،
 .)9911بالکچین ،يک پايگاه داده توزيع شده است و يک دفترکل عمومی براي ثبت
تراکنشها بر بستر اينترنت است (امیرشکاري و لطیفی .9911 ،ص .)90 .بالکچین از
طريق موارد ذيل به بانکها خدمات میدهد:
 .9کاهش هزينه؛
 .4ايجاد سامانه شناسايی مشتري؛
 .9سیستم غیرمتمرکز براي وام و سپرده مبتنیبر فناوري دفترکل ،در جهت
تمرکززدايی.
 .2-9اثرات فينتكها بر کاهش هزينههاي بانكها

جینا هوي چینگ ،91طراح اکوسیستم فین تک در سازمان همکاري اقتصاد ديجیتال مالزي،
بیان میکند «اگر فناوري و فینتک ها به عرصه تعامل با مشتريان وارد شوند ،میتوانند
هزينهها و تعداد شعب بانکها را به میزان چشمگیري کاهش دهند» .وي در مورد
چگونگی کمک فینتکها براي کاهش هزينه بانکها و افزايش درآمد آنها ،اشاره میکند
«بانکها هزينه زيادي را صرف شعب خود و دستگاههاي خودپرداز ( )ATMو فضايی
که آنها بايد با يکديگر انطباق داشته باشند ،میکنند» .وي با اشاره به اين موضوع که
فینتکها از راهحلهاي مشخصی براي کاهش هزينههاي بانک بهره میبرند ،بیان میکند
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«فینتکها به وضوح بايد بدانند که بانکها در چه حوزهاي تمايل به کاهش هزينههاي
خود دارند؛ بهطورمثال بانکهاي کشور مالزي ترجیح میدهند تا از طريق کاهش تعداد
شعب ،هزينهها را کم کنند .توجه به اين نکته ضروري است که هر شعبه بانک ،بهطور
مجزا هزينههاي زيادي را براي حقوق کارکنان ،نگهداري محل و ...صرف میکند .چنانچه
بانکها تصمیم بگیرند از تعداد شعب خود بکاهند ،شرکتهاي نوپاي فینتکی میتوانند
بهمنظور ارائه خدمات در حوزههاي مختلف ازجمله طراحی کیفهاي پول الکترونیک،
تعامل با مشتريان و ...به آنها کمک کنند» .جینا هوي چینگ 90اين موضوع را بیان میکند
«شعب بانکها در واقع محلی براي تعامل با مشتري است .درصورتیکه فینتکها به
عرصه تعامل با مشتريان وارد شوند ،ممکن است بانکها به اين نتیجه برسند که ديگر
احتیاجی به شعب متعدد ندارند و به اين ترتیب میتوانند تا حد چشمگیري هزينهها را
کاهش دهند؛ هر چند که اين راه ،آسانترين راه است» .طراح زيست بوم فینتک (جینا
هوي چینگ) در سازمان همکاري اقتصاد ديجیتال مالزي تأکید میکند «چنانچه بانکها
به فینتکها اعتماد کنند ،از طريق فناوري قادر خواهند بود تا هزينههاي درون سازمانی
خود را تا حد زيادي کاهش دهند»(هفتمین همايش ساالنه بانکداري الکترونیک و
سیستمهاي پرداخت.)9911 ،
 .1-9اثر فينتكها بر امنيت مالي بانكها

يکی از بزرگترين مخاطرات فناوريهاي مالی ،نفوذ و حمله به سیستمهاي پشتیبان است.
فینتکها براي توسعه برخی مدلهاي کسبوکار ناگزيرند تا به سیستمهاي اطالعاتی
بانکهاي پشتیبان دسترسی داشته باشند .از سوي ديگر بانکها موظف هستند تا از
اطالعات مشتريان خود محافظت نموده ،مشتريان نیز تمايلی به افشاي اطالعات شخصی
خود ندارند .بنابراين شرکتهاي فینتک بايد با تدابیر کارآمد ،اعتماد صنعت بانکی و
مشتريان را جلب نموده و تدابیر و تضمینهاي الزم را براي محافظت از آنها در مقابل
حملههاي سايبري فراهم نمايند(اسديقنبري ،سالمتیطبا ،دانشگر و حیديري،9910 ،
ص .)49 .بالکچین به کاهش زمان فرآيند شناسايی مشتري و کاهش هزينهها میپردازد.
فناوري بالکچین میتواند مشکالت و مسائل فراوانی که امروزه بانکها و سازمانهاي

911

سال دهم ،شماره اول (پياپي  ،)91پاييز و زمستان 9911

مالی با آن مواجه هستند را حل و برطرف کند.براي کاربران خود ،سطح بااليی از امنیت
در ذخیرهسازي و انتقال اطالعات ،ايجاد زيرساختهاي شبکهاي باز و شفاف،
غیرمتمرکزسازي و ايجاد هزينه کم براي انجام معامالت را فراهم نمايد .اين
ويژگیها،بالکچین را به يک راهحل امیدوارکننده و درخواستی تبديل کرده است که حتی
میتوان از آن در صنعت بانکداري که بسیار محافظهکارانه و محصور است ،استفاده
کرد.مشکل بزرگی که در مؤسسات مالی و اعتباري وجود دارد اين است که ،اين مؤسسات
نمی توانند بدون واسطه کارهاي خود را انجام دهند به همین علت نیز خدمات گرانی به
مشتريان خود ارائه میکنند .اما با بهکارگیري و پیادهسازي فناوري بالکچین ،مؤسسات
ديگر نیازي به واسطهها نخواهند داشت و بانکها خدمات ارزانتري به مشتريان خود
ارائه خواهند داد.شايد هیچ صنعتی بیش از بانکداري از مزاياي استفاده از بالكچین در
فعالیتهاي تجاري خود سود نبرد .بهرهگیري از بالکچین در تأمین امنیت سايبري میتواند
از طريق موارد ذيل حاصل شود:
 .9حفاظت اطالعات؛
 .4حفاظت در برابر حمالت سايبري؛
 .9کاهش مداخله انسانی.
 .1-9ارائه خدمات فناوري نوين مالي (فين تك) به حسابرسي

تراکنشهايديجیتالی بیشتر موجب باالرفتن قابلیت حسابرسی ،شفافیت در سیستمهاي
مالی و امنیت تراکنشها میشود؛ در واقع با پايین آوردن ريسک نیاز به وجود قوانین
آنچنانی هم کم میشود .فناوريهاي نوين مالی موجب افزايش کیفیت و بهرهوري
حسابرسی از طريق حسابرسی خودکار ،حذف برخی از روشهاي معیّن حسابرسی و
ارتقاي امکان انتقال اطالعات و دانش میشود .حسابرسان با استفاده از اين فناوريها
عالوهبر شناسايی و حل مسائل مرتبط با کنترلهاي داخلی میتوانند از فناوري اطالعات
در راستاي ارائه درخواستهاي استاندارد براي تغییر ،مستندسازي تغییرات ضروري و
امنیت برنامه ها در جهت دريافت حمايت مديريت براي تغییر استفاده کنند (طاهري،
.)9911
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 .1-9فينتك و عدم تقارن اطالعات

راهکارهاي مالی نوين جريان نقدينگی بهتر و مديريت سرمايه کارآمدتر و منابع مالی امن
و پايدارتري را ممکن میسازند .فینتک عالوهبر سرمايهگذاري و دسترسی به منابع مالی،
میتواند از طريق سیستمهاي پرداخت پیشرفته ،مديريت روابط مشتري و صدور فاکتور
به تمام کسبوکارها کمک کند .راهکارهاي فینتک شامل مديريت درگاههاي صدور
آنالين فاکتور و کمک به مديريت مالی زنجیره اي میشود .گردآورندگان دادهها میتوانند
با يکسوسازي دادههاي حاصل از منابع مختلف و تلفیق حسابهاي بانکی از مؤسسات
مالی مختلف ،هزينههاي انجام تراکنشهاي را کاهش دهند .فینتک با کاهش عدم تقارن
اطالعات در بازار میتواند میان سرمايهگذاران ،وامدهندگان و وامگیرندگان موازنه برقرار
کند؛ اينکار از طريق تأمین زيرساختهاي سطح باالتري صورت میگیرد که به
سرمايهگذاران خرد هم اجازه میدهد مشارکت بیشتري در بازار داشته باشند .وجود
فناوريهاي فینتک خاصیت سیالی به بازار میدهد .خدمات مبتکرانه مالی مانند مشاوره
رباتیک قابلیت بالقوهاي براي توسعه مشاوره اقتصادي در سطوح انفرادي و پیچیدهتر به
حجم وسیعتري از جامعه آماري دارند.
 .8-9ضرورت بسترسازي براي گسترش فينتك اسالمي

صنعت بانکداري در مسیر پیشرو چنانچه نتواند خود را با پیشرفتهاي روزافزون فناوري
و گسترش ارتباطات مجازي و اقتضائات زندگی مدرن همسو کند و تسهیالت الزم را
براي روان سازي فرايندهاي خود بهکار نگیرد ،محتوم به شکست و ايجاد فاصله معنیدار
بین بانک و مشتري خواهد شد .شايد به جرأت بتوان گفت در آيندهاي نه چندان دور
صرفاً بانکهايی موفق هستند که به معناي واقعی کلمه همراه مشتريان باشند .بانکها بايد
براي موفقیت در بازار آينده بر چهار عنصر«دسترسی»« ،هزينه فايده»« ،کارايی در زمان»
و «امنیت» بهعنوان عناصر اصلی بانکداري نوين استوار باشند .در اين راستا در برخی
کشورهاي اسالمی شاهد شکل گیري و رونق يک مفهوم نوظهور و سه وجهی هستیم که
از تلفیق سه حوزه «فناوريهاي رايانهاي»« ،صنعت بانکداري» و «احکام اسالمی» پديد
آمده است .صاحبنظران از اين تلفیق بهعنوان «فینتک اسالمی» ياد میکنند .بهنظر
میرسد اين فینتکها بنا دارند تا فرايندهاي موجود در بانکهاي سنتی را با فناوريهاي
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مدرن تلفیق کنند و با در نظرگرفتن احکام دين اسالم ،ضمن ايجاداصالحات نوين بانکی،
خدمات متنوعی در راستاي رفع نیازهاي جديد مشتريان ارائه دهند (رضايی.)9911 ،
 .1-9گسترش شمول بانكي با فينتك اسالمي

گسترش فینتکهاي منطبق با آموزههاي اسالمی در حوزههاي تأمین مالی جمعی و
وامدهی نظیربهنظیر ،میتواند سبب افزايش شمول مالی ،91کاهش فقر و افزايش اشتغال
شود .عدالت ،برابري و شفافیت در ارائه خدمات مالی از جمله اصول نظام مالی اسالم
براي توسعه اقتصادي و کاهش فقر و بیکاري در جامعه است .يکی از پیش شرطهاي
اصلی که امروزه در مباحث رشد اقتصادي و توسعه پايدار مطرح میشود ،بحث دسترسی
عموم به خدمات مالی و يا به عبارتی شمول مالی است که با اصول عدالت و برابري در
نظام مالی اسالمی نیز منطبق است .علیرغم تالش دولتها براي نزديک کردن مردم به
بانک و يا به عبارتی بانکپذير کردن آنها ،موفقیت چندانی حاصل نشده است؛ بهگونهايکه
طبق آمارهاي بانک جهانی ،حدود دو و نیم میلیارد نفر در سراسر جهان حتی از خدمات
مالی اولیه مانند داشتن حساب بانکی محروم هستند .عالوهبر کارمزد ،هزينه باالي خدمات
مالی و ساير مسائل ،براي برخی از افراد نیز ممکن است به داليلی از جمله انگیزههاي
مذهبی ،خودخواسته از خدمات نظام مالی متعارف دوري نمايند .در اين شرايط گسترش
نظام مالی اسالمی ،با مدل کسبوکار متفاوت از بانکداري متعارف ،میتواند نقش مؤثري
در افزايش شمول مالی داشته باشد .ازآنجاکه مهمترين ويژگی فینتکها افزايش رقابت
است ،براي جذب مشتريان بالقوه و افزايش شمول مالی ،فینتکهاي اسالمی بايد خدمات
مالی را با لحاظ ويژگیهاي فوقالذکر ارائه کنند .ازجمله حوزههايی که فینتکهاي
اسالمی بهخوبی میتوانند در آن فعال شوند بحث تأمین مالی دسته جمعی و وامدهی
فردبهفرد (نظیربهنظیر )45است .براساس اصول شريعت ،اين انتقال وجوه در قالبهاي
متعددي ازجمله مشارکت ،قرضالحسنه ،صدقات و انفاق امکانپذير است .قرضالحسنه،
صدقات و انفاق در افزايش تأمین مالی خرد 49و در نتیجه کاهش فقر و افزايش اشتغال
نقش مؤثري دارد .مشارکت و قرضالحسنه نیز در تأمین مالی بنگاههاي کوچک و متوسط
مقیاس

44

و همچنین سرمايه خطرپذير 49قابل استفاده است که در مجموع سبب افزايش
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اشتغال و عمران و آبادانی جامعه خواهد داشت .بدينترتیب ،عالوهبر گسترش مالی
اسالمی ،شمول مالی نیز نه تنها از محل دسترسی به بانک ،بلکه از محل دسترسی به
اعتبارات بانکی بهبود چشمگیري خواهد يافت (هاديان.)9911 ،
 .91-9تحوالت ديجيتال در بانكداري اسالمي

هیأت خدمات مالی اسالمی در فوريه  4549اقدام به انتشار نوزدهمین گزارش تحقیقاتی
خود به نام گزارش ) ،(WP-19در ارتباط با موضوع تحوالت ديجیتال در بانکداري
اسالمی نمود .در اين گزارش فعالیتهاي عملیاتی و رويکردهاي نظارتی مربوط به
چگونگی روند تحوالت ديجیتال در مقوله بانکداري اسالمی در کشورهاي عضو هیأت
خدمات مالی اسالمی موردبررسی قرار گرفته است .بررسی وضعیت موجود ،فناوري
اتخاذ شده و منطق ديجیتال شدن بانکهاي اسالمی از مواردي هستند که بهطور خاص
در اين گزارش بدان پرداخته شده است .نکاتی همچون رويکردهاي نظارتی ،چالشها،
خطرات احتیاطی و پیامدهاي ثبات مالی ناشی از ديجیتال شدن بانکهاي اسالمی نیز
موردتوجه قرار گرفته است .يافتههاي اين تحقیق حاکی از آن است که روند ديجیتالسازي
در اکثر بانکهاي اسالمی همچنان در حال انجام است و توجه به اين مقوله به ويژه از
زمان شیوع و فراگیري بیماري کوويد 4091بیشازپیش بوده است .ازجمله موارد ديگري
که در گزارش مذکور بهعنوان دلیل براي ديجیتالسازي بانکهاي اسالمی مطرح شده،
تقويت رقابت ،افزايش کارايی عملیاتی و بهبود رضايت مشتري است .در اين راستا
میبايست توجه داشت که بهمنظور دستیابی و بهبود فرآيند ديجیتالسازي بانکهاي
اسالمی به زيرساختهاي اصلی و فناوريهايی همچون کیف پول ديجیتال ،40کیف پول
همراه ،41احراز هويت بیومتريک 41و رابط برنامهنويسی مصنوعی 40نیاز است (بیابانی،
.)9911
 .99-9قطبهاي برتر فين تكهاي اسالمي

مشاوران  41EYدر رابطه با فینتک اسالمی میگويند« :توسعه شرکتهاي نوپاي فینتک
که با قوانین اسالمی مطابقت دارند ،موجب جذب يکصد و پنجاه میلیون مشتري جديد،
در طول سالهاي  4591تا 4549خواهد شد» .اما تحقیقات پیو 95حاکی از اين است که
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آمار واقعی ،بهمراتب بیشتر از عدد عنوان شده خواهد بود .پیو اظهار دارد که جمعیت
مسلمان جهان در سال  ،4590کمتر از دو میلیارد نفر بود و پیشبینی میشود که در سال
 ،4515اين تعداد به بیش از سه میلیارد نفر برسد .از نظر تعداد شرکتهاي نوپاي فینتک
اسالمی ،کشورهاي مالزي ،بريتانیا و اندونزي ،به ترتیب در مقام اول ،دوم و سوم قرار
دارند .بااينحال رقابت شديدي در بین کشورهاي خاورمیانه ايجاد شده و برتري اين سه
کشور را با تهديد مواجه کرده است.
تعداد شرکت هاي نوپاي فین تک
4
4

يونان

11
12

آمريکا

تعداد استارتاپ هاي فین تک

15
16

اندونزي

18

مالزي
0

5

10

20

15

نمودار( :)9قطبهاي برتر فينتك اسالمي از نظر تعداد شرکتهاي نوپا
منبعIFN Fintech 2017 :

بانکهاي بحرين ،در ماه ژانويه  ،4590يک کنسرسیوم تشکیل دادند .هدف از ايجاد
اين کنسرسیوم ،راهاندازي پانزده شرکت نوپاي فینتک در طی پنج سال آينده بوده است.
در سال گذشته ،مرکز مالی بینالمللی دبی ،99با هدفی مشابه با بحرين ،اقدام به توسعه
شتابدهندهاي به نام فینتک هايو 94کرد .در همین اثنا ،ابوظبی و بحرين ،با هدف ترويج
فینتک اسالمی ،آغاز به همکاري کردند .اين دو کشور ،بسترهاي آزمايشی را توسعه
دادهاند و به دنبال تست و سپس توسعه فنآوريهاي نوظهور هستند ( Raconteur.net,

.)Cooper, 2018
 .94-9فين تك در کشورهاي سازمان همكاري اسالمي

99

با  01میلیارد دالر در حجم معامالت سال  4545میالدي ،فینتک اسالمی در کشورهاي
عضو سازمان همکاري اسالمی که داراي  01عضو بوده ،در حال رشد سريعی است.
انتظار میرود اين حجم از معامالت در سال  4540به  940میلیارد دالر برسد ،اما بسیاري

419
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از کشورها نیز وجود دارند که در اين زمینه توسعهاي نداشته و يا اندك بوده است.
درحالیکه  1درصد از حجم معامالت جهانی توسط فینتک اسالمی در کشورهاي عضو
سازمان همکاري اسالمی انجام میپذيرد ،انتظار میرود اين حجم معامالت از رشد
سريعی برخوردار شود و تا سال  4540به  49درصد برسد در نمودار ( )4اندازه  0بازار
برتر فینتک اسالمی که از کشورهاي عضو سازمان همکاري اسالمی هستند به تصوير
کشیده شده است.
اندازه  0بازار برتر فین تک اسالمی در سال  4545کشورهاي عضو OIC
(ارقام به میلیارد دالر)
17.9

20
9.2

2.9

3

3.7

اندونزي

مالزي

امارات متحده عربی

10

0
ايران

عربستان

نمودار ( :)4بازارهاي برتر فينتكاسالمي کشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي
منبعGlobal Islamic Fintech Report 2021 :

 .99-9خدمات فينتك اسالمي

در نمودار ( )9بخشهاي فینتک اسالمی به تصوير کشیده شده است.
بخش هاي فینتکهاي اسالمی تعداد
سرمايه گذاري جمعی (زکات ،صدقه و وقف) 1

نمودار( :)9بخشهاي فينتك اسالمي

منبعGlobal Islamic Fintech Report 2021:

هوش تجاري 0
نرم افزارهاي ارائه شده بر بستر اينترنت،هوش مصنوعی،دفتر کل توزيع شده ورايانش
ابري 99

2

12 6 4 11

20

بازارهاي سرمايه اي ،سرمايه گذاري،تجارت و صکوك 4
وام دهی فرد به فرد و سرمايه گذاري جمعی 00

44

32

سپردهها و وامها،و بانکداري باز 05
پرداختها وانتقال وجوه بینالمللی 91
امور مالی وتجاري شرکت هاي متوسط و کوچک 94
مديريت ثروت،مديريت دارايی ،مديريت سرمايه شخصی و حقوق بازنشستگی 94

دارايی هاي ديجیتال(،سیستم عامل ها و مبادالت)،صادر
کنندگان توکن وکیف پول 45

بیمه 94

32
40

37
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شکل ( )2خدمات فینتک اسالمی را نشان میدهد:
وام و سپرده:
 .9رهن؛  .4وام شخصی
داراییهای دیجیتال:

 .9وام دانشجويی

 .1بستر و مبادالت

 .0بانکداري باز

بیمه:

 .2کیف پول

 .0رقباي بانکی

 .9فناوري بیمه

 .3صادر کنندگان
توکن.

.4بیمه تعاونی

مديريت ثروت:

بازار سرمايه:

 .9مديريت دارايی

خدمات مالی
فینتک اسالمی

 .9صکوك
 .4سرمايهگذاري

 .4مشاور رباتیک
 .9مديريت سرمايه شخصی

 .9تجارت

 .0حقوق بازنشستگی
خدمات

پرداخت:

مالی جمعی:

.9پرداختها
 .4انتقال بینالمللی
پول

 .9وقف
جمع آوري وجوه:
 .9فردبهفرد

 .4زکات
 .9صدقه

 .4سرمايهگذاري
جمعی

شكل ( :)4چارچوب خدمات فينتك اسالمي
منبعGlobal Islamic Fintech Report, 2021 :

 .92-9نمونههايي از فينتك در کشورهاي اسالمي و ديگر نقاط جهان

در جدول( )9تعدادي از فینتکها در ايران کشورهاي اسالمی و نقاط مختلف دنیا را
نشان میدهیم.
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جدول ( :)9شرکتهاي فينتك در کشورهاي اسالمي و ديگر نقاط جهان

کشور و
نام شرکت

سال

شرح بخشی از فعالیتها

تأسیس
ایرانرنتر

ایران 1331

لندتک؛ فینتکهای حوزه وام و قرضدهی

استالر

ایران 1331

ارائه خدمات نوآورانه مالی و مدلسازی قیمت سهام

راهکارهای
جامع ارشن

ایران 1336

ارائهدهنده خدمات مالی مانند معامله در بازارهای بورس،
سبدگردانی ،مشاوره سرمایهگذاری و…

تسهیل دادوستد دادههای مشتریان مابین بانکها و مؤسسات مالی و
اعتباری KKB .بهعنوان یک شرکت سهامی با مشارکت  11بانک
پیشرو در ترکیه پایهگذاری شده است .در حال حاضر این شرکت

مرکز
اعتبارسنجی

ترکیه 1331

KKB

 116عضو حقوقی شامل  33بانک 13 ،مؤسسه مالی و اعتباری41 ،
شرکت تأمینکننده امنیت معامالت 14 ،شرکت لیزینگ و 3
شرکت بیمه دارد .این مرکز دادههای هویتی و مالی افراد حقیقی و
حقوقی را از اعضای خود دریافت کرده و در پایگاه داده با حداکثر
نظارت در امنیت دادهها ذخیره میکند.
شناساییمشتریان (احراز هویت) بهصورت الکترونیکی را برای

اکسپرین

31

ایرلند

استفاده از محصوالت و خدمات جدید تسهیل مینماید .و مشتریان

1336

را قادر میسازد حساب بانکی خود را بدون نیاز به ورود به شعبه
بانک افتتاح نمایند.

تعداد
33کشور در

منیگا

31

آسیا ،اروپا،
آفریقا و
آمریکای
شمالی 2333

یــک فناوری نوآورانــه کــه همــه تراکنشهــا و دادههــای
مالــی ماننــد تراکنشهــای کارت و حســاب همــراه بــا
دادههــای دیگــر بانکــداری متمرکــز را در یــک مخــزن واحــد
جمــعآوری میکنــد و تجربــهشخصیســازی بانکــداری
دیجیتــال را امکانپذیــر میسازد.
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کشور و
نام شرکت

سال

شرح بخشی از فعالیتها

تأسیس
یکــیاز پیشــروترین سکوهای پرداخــت موبایلــی در مصـر
اسـت ،ایـن شرکت نوپا سـرویس پرداخـت از طریـق قبـوض تلفـن
همـراه را ارائـه میکنـد و روزانه بیـش از  21میلیــون تراکنــش

تیپــی
موبایــل

مصر 2311

36

توســط تیپــی انجــام میشـود .ایـن شرکت نوپا در حـال حاضـر
در  11کشـور مثـل مصـر ،الجزایـر ،تونـس ،فلسـطین ،امـارات
متحـده عربـی ،عـراق ،فلسـطین ،بنـگالدش ،قطـر و پاکســتان
خدمــات خــود را از طریــق هفت دفتــر ارائــه میکنــد.

برنامه لینکاجا

34

فعالیت در زمینه پرداخت صدقات و مبالغ اهدایی نسخه شرعی این

تحت حمایت
شرکتهایی نظیر
Telco

 Telkomselو

اندونزی

فناوری نیز در حال آمادهسازی است که طیف وسیعی از خدمات

2323

مالی خصوصاً برای مسلمانان محافظهکار را ارائه خواهد داد و صرفاً
از بانکهای اسالمی پول میپذیرد.

Bank
Mandiri

شرکت سرمایه
صکوک

38

عربستان
سعودی
2323

تسهیل فرآیند ارائه و سرمایهگذاری در ابزار بدهی در یک محیط
کنترلی و نظارتی.

 .91-9مدل بانكداري در ايران

منافعی که بانکها در ايران در حال حاضر در ارائه خدمات به مشتريان دارند به
سیستمهاي پرداخت محدود شده است .مدل بانکداري سنتی در ايران مبتنیبر اعطاي وام
به مشتري و تعرفه کارمزدهاي بانکی پايهريزي شده که با بسترهاي  USSDو اپهاي
پرداخت ديجیتال ،در بخش پرداخت فینتکی تا حدودي متحول شده است .اکنون مسأله
اين است که مدل تجاري فینتکی بانکهاي ايرانی چگونه با ساختارهاي استاندارد و
نوين فینتک سازگار خواهد شد .بدينمنظور ابتدا مدل تجاري فینتکها را بررسی
میکنیم:
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 .9-91-9مدل تجاري فينتك
وامدهی
فردبهفرد
پرداخت
الکترونیک

خدمات
بیمه

مدل تجاري
فینتک

بازار
سرمايه

سرمايهگذاري
جمعی

مديريت
ثروت
شكل ( :)9مدل تجاري فينتك
منبعhttps://way2pay.ir :

مدل تجاري فینتک در چند زيرسیستم به بانکداري مرتبط بوده و قابلیت تطبیق
دارد .زيرسیستمهاي فین تک که در بانکداري قابل استفاده هستند عبارتند از :پرداخت،
وامدهی همتابههمتا ،91سرمايهگذاري جمعی 05در ادامه آشنايی با برخی اصطالحات
ضروري است که به آنها میپردازيم:
 .9شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت :41شرکتهاي ارائهدهنده خدمات
پرداخت ازجمله شرکت هاي بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور محسوب میشوند
که واسطه بین بانکها و مشتريان تجاري بوده و عمالً خدمات بانکی را براي عموم
مردم پیادهسازي میکنند.
شرکتهاي  PSPدر حال حاضر  94عدد هستند که همه آنها قادر به ارائه تمامی
خدمات موردنیاز کسبوکارها و مشتريان تجاري هستند .خدمات پرداخت مشتريان
از طريق اين شرکتها ارائه شود .شرکتهاي PSPبا يک بخش سوم به نام شاپرك
نیز طرف هستند که اين بخش نیز متعلق به نظام بانکی کشور بوده و سهامداران آن
نیز بانکهاي خصوصی و دولتی کشور هستند.
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 .4وامدهی فردبهفرد :نقش فینتک در اين بخش راهکارهاي ايجاد بازارهايی براي
پرداخت تسهیالت به روشهاي مختلف است (ثابتی .)9910 ،از طريق اين بستر
مالی ،وامگیرندگان از سرمايهگذارانی وام خواهند گرفت که تمايل به وامدادن هستند.
در اين روش ،مشخصات وامگیرنده معموالً بر روي يک پروفايل آنالين در شبکه
«وامدهی فردبهفرد» نمايش داده میشود و سرمايهگذاران میتوانند در آن بخش،
ريسک وامدهی به فرد يا شرکت موردنظر را ارزيابی و تعیین کنند.

بهطور سنتی ،افراد و شرکتها براي درخواست وام از طريق بانکها اقدام می-

کنند و بانکها نیز طبق مقررات و قوانین خاصی که دارند و اجرا میکنند ،صالحیت
فرد يا شرکت را براي دريافت وام تعیین میکنند .ولی گاهی اوقات افرادي هستند
که تمايلی به دريافت وام را نداشته و يا اينکه کالً صالحیت و اعتبار دريافت وام از
بانک را ندارند و به دنبال راهی جايگزين براي تأمین مالی ،مانند «وامدهی فردبهفرد»
هستند.
 .9سرمايهگذاری جمعی :سرمايهگذاري جمعی يا تأمین مالی جمعی 04که برخی اوقات
تأمین سرمايه از اجتماع يا تأمین مالی جمعی نامیده میشود ،معموالً مشارکت جمعی
توسط افرادي که سرمايهگذاري مشترك میکنند هم نامیده میشود ،اغلب از طريق
اينترنت انجام میشود تا از تالشهاي يک کارآفرين توسط عموم جامعه يا سازمانها
حمايت شود.
تأمین مالی جمعی مدلهاي مختلفی در دنیا دارد اعم از مدل مبتنیبر اهدا ،مدل
مبتنیبر پاداش ،مبتنیبر وام و مدل مبتنیبر شراکت.
 .4-91-9مدل تجاري وامدهي -پيشنهادي به بانكهاي ايراني
 .9-4-91-9سكوهاي اختصاصي خدمات وامدهي فردبهفرد

در بانک هاي ايرانی ،حداکثر چند نوع سرويس مشخص با تفاوتهاي اندك ،براي ارائه
به مشتريان وجود دارد و مشتري مجبور است از اين چند سکو ،يکی را انتخاب نمايد.
امکان سفارشیسازي نیاز مشتري ،ازجمله ويژگیهايی است که موردتوجه بنگاههاي
بانکی قرار نگرفته است.
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درمدل بانکداري فینتکی الزم است سرويسهايی براي هريک از مشتريان ايجاد
شود .در ابتدا چنین طراحی و پیادهسازي ،غیرممکن يا پرهزينه بهنظر میرسد ،درحالیکه
میتوان بهصورت پلکانی ،سرويسها را توسعه داد.
وام گیرنده
۱

...

وام گیرنده
4

دريافت وام از پلتفرم

وام گیرنده

بر اساس دياگرام رتبه

مدنظر

سرمايه گذاران خرد

وام گیرنده 9

سپرده گذار
ديجیتالی1

...

سپرده گذار
ديجیتالی4

سرمايه گذاران خرد

سرمايه گذاران خرد

سکوي وامدهی هوشمند بهصورت کامالً
اتوماتیک و براساس امتیازدهی و پروفايل کاربر

سرمایه گذاری مدنظر

سرمايهگذاري در سکو ديجیتالی بانك

شكل( :)2سكو وامدهيهوشمند
منبع :یافتههای پژوهش

سکو خدمت اختصاصی وامدهی نقطهبهنقطه براساس امتیازات کاربر در فضاهايی نظیر
باشگاه مشتريان تعیین میشود و شاخصهايی از قبیل :طول عمر مشتري ،فعالیت تجاري،09
نرخ عدم ايفاي تعهدات مالی به بنگاه بانکی ،طیف خدمات موردتقاضا در طول عمر مشتري،
متوسط دستمزد ماهانه دريافتی ،متوسط درآمد ماهانه تجاري و ...در تعیین امتیاز کاربر
وامگیرنده تعیینکننده هستند.
مدل تعیین میزان وام و کاربري آن ،مشخص میکند چه عدد وام يا تسهیالت قابل
پرداخت به متقاضی وام است .همه اين عملیات بر بستر ديجیتال انجام شده و برخط 00است.
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استفاده از مدل رياضی نستباً پیچیده در تعیین وام و عدم ارائه اطالعات جزيی در نحوه
چگونگی محاسبات عدد وام به مشتري ،ضمن ايجاد سالمت روانی ،فرآيند اعطاي وام را
ساده و سريع میکند .بانکهاي ايرانی نیازمند پلتفرمهاي غیرانسانی و ماشینی براي محاسبه
و اعطاي وام هستند ،بهنحويکه هرگونه مداخله انسانی در فرآيند وامدهی فردبهفرد غیرممکن
باشد .طبیعی است اين پلتفرم مزاياي زير را به همراه خواهد داشت :سرعت ،سهولت و
سادگی ،جلوگیري از اتالف زمان طرفین سهگانه (سرمايهگذار ،بانک ،وامگیرنده) ،امنیت فنی،
امنیت روانی ،حذف رانت ،رضايت دائمی مشتري ،تضامین .سرمايهگذاران خُرد در اين نوع
سکوها ،با روشهاي پیشنهادي يا محدوديتهاي سیستمهاي بانکی در ايران روبرو نخواهند
شد؛ بلکه از طريق اپلیکیشنهاي هوشمند و استقرار سیستم يادگیري ماشینی بر روي پلتفرم
مذکور ،همچون يک فروشگاه مجازي ،يک پیشنهاد سرمايهگذاري را انتخاب میکنند .در اين
پیشنهاد ،اطالعات زير توسط سرمايهگذاري قابل رويت و انتخاب است که عبارتنداز:

شاخصهاي مالی سرمايهگذاري (…  )ROI,00 ROE,موضوع يا صنعت سرمايهگذاري
مشخصات تیم سرمايهپذير ضمانت سرمايه ريسکهاي سرمايهگذاري مدل سرمايهگذاري:
کوتاهمدت ،بلندمدت ،شراکت ،آپشن... ،01؛ نکته قابل توجه اين است که عدم محدوديت در
مبالغ سرمايهگذاري و وجود يک بازار ( )Marketplaceديجیتال سبب میشود جذابیت براي
ورود سرمايههاي خرد به بنگاههاي بانکی ايرانی افزايش يابد .تنوع پیشنهادهاي
سرمايهگذاري ،مشارکت صنايع مختلف و شیوههاي نوآورانه تولید ثروت و تضمین بانک به
عنوان شريک تجاري و استراتژيک هم سرمايهگذاران و هم وامگیرندگان ،عدم اطمینان را
بهطور قابلمالحظهاي کاهش میدهد .مدل تجاري  P2Pبانکداري در ايران میتواند مانند
شکل ( )0باشد.
وامدهنده (سرمايهگذار)
وامگیرنده
شرکاي بانکی
مؤسسات اعتباري

مديريت

پلتفرم
وامدهی P2P
پلت

مدي
کارکنا

کارکنان

وامدهنده
وامگیرند
سهامداران
سهام
فرم
شرکاي
نقش
مؤسس
نقش نظارتی(رگوالتوري) بانک مرکزي

شكل( :)1مدل تجاري وامدهي فردبهفرد

منبع :یافتههای پژوهش
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ســرمايهگذاري جمعی يا همان تأمین مالی جمعی در باال تشــريح شــد .اکنون با دانســتن
گ ستردگی و فراگیري سرمايهگذاري جمعی ،مدل تجاري زير تو سط بانکها و مؤ س سات مالی
کشور میتواند انجام شود:
عملیات IT

فعالساز جمعی

فرآيندهاي انطباق
قراردادها و تفاهمنامهها

پشتیبانی از مشتريان

اندازهگیري ريسک

ارتباطات سرمايهگذاران
خدمات دهندگان پرداخت

سرمايهگذاران

خدمات دهندگان پرداخت

متقاصیان سرمايه

سرمايهگذاران
پرداخت
سیستم مديريت بدهی
بانک
عملیات بانکی
سیستم احراز هويت
شكل ( :)1مدل تجاري سرمايهگذاري جمعي
منبع :یافتههای پژوهش

 .91-9آينده بانكداري ايران

نظرات مختلفی در مورد خدمات آينده که صنعت بانکداري ارائه میدهد وجود دارد که مهمترين
آنها به شرح ذيل است:
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≠
≠

≠

ارائه خدمات محوري بانکهاي سنتی در قالب کامالً مجازي؛
ارائه خدمات محوري بانکها بهعالوه خدمات مالی ديگر؛
ارائه طیف گستردهاي از خدمات بانکی و غیر بانکی که تمام زواياي سبک زندگی
کاربران را پوشش دهد.
خدمات غیر بانكی

خدمات مالی
خدمات محوري بانکی

شكل( :)1زيست بوم مختلف کسبوکاري (از فضاي بانكي تا فضاي غير بانكي)
منبع :تحلیل و بررسی شرکت ارتباط فردا
مدلهای کسبوکاری B2C

خدمات غیربانكی
 .9خدمات ارتباطی .4 ،خدمات امالك .9 ،خدمات سالمت محور .0 ،خدمات داده محور،
 .0مديريت اشتراکات  .1خدمات سرگرمی.1 ،خدمات فروش خدمت و محصول 0 ،خدمات حملونقل
خدمات مالی
 .9خدمات مبتی بر پول مجازي .4 ،خدمات وامدهی فردبهفرد .9 ،خدمات تلفیق حساب
 .0برنامهريزي و کنترل مخارج و پسانداز .0 ،خدمات اعتباردهی.
.1آموزش هاي مالی

 .9سپردههاي سرمايهگذاري .4 ،خدمات انتقال وجه .9 ،خدمات وام،
 .0سپردههاي کوتاهمدت و بلندمدت
خدمات محوری بانكی
 .9سرمايهگذاري طرحهاي تجاري .4 ،مديريت نقدينگی .9 ،وام و تأمین مالی
 .9حسابداري .4 ،حسابرسی.9 ،خدمات مديريت حساب و تسويه .0 ،خدمات حقوقی .0 ،مديريت مالیات،
 .1امنیت .1 ،مديريت دارايیها .0 ،برونسپاري خدمات فناوري اطالعات .1 ،مديريت خدمات و پشتیبانی

مدلهای کسبوکاری B2B

شكل( :)8اين شكل از مقاله  Six Digital Growth Strategies for Banksکه توسط
 Mckinseyتهيه شده ،الهام گرفته شده و براي بازار ايران متناسبسازي شده
منبع :تحلیل و بررسی شرکت ارتباط فردا
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در شکل ( )0سطوح مختلف خدمات بانکی را به تصوير کشانده و نشان میدهد که
فینتکها در مقابل هر کدام از مدلهاي کسبوکار  B2Cو  B2Bعکسالعمل متفاوتی
خواهند داشت .عالوهبر اينکه میتوانند در بهبود آنها نیز نقش بهسزايی ايفا نمايند.
 .9پيشينه پژوهش

پژوهشهايی در رابطه با فینتک اعم از خارجی و داخلی انجام شده است که در جدول
( )4به تعدادي از آنها اشاره میشود.
جدول( :)4محتواي برخي پژوهشهاي مرتبط با تكنولوژي مالي (فينتك)

عنوان پژوهش

محتوای پژوهش

نويسنده و

مقايسه

سال

نتايج پژوهش

پژوهشهای خارجی
شرکتهاي فینتک اين پتانسیل را دارند
فینتک و

که با کمکردن نقص بازار ،تغییر کانالهاي

اهمیت آن براي

واسطهگري مالی و کاهش هزينهها،

اتحاديه اروپا

چشمانداز خدمات مالی در اتحاديه اروپا

Andhov
))2018

شفافیت مالی و کاهش
هزينه قسمتی از نتايج
پژوهش حاضر است.

را به میزان قابلتوجهی تغییر دهند.
تسهیل و تسريع در امور
فینتک و

اين پژوهش نشان میدهد که چگونه

بازسازي

فینتک تکامل يافته است و آينده خدمات

مؤسسات مالی

مالی را هدايت خواهد کرد.

بانکی و حفظ مشتريان
Hill
)(2018

فعلی و جذب مشتريان
بالقوه از پیامدهاي
همکاري بانکها با
فینتک است.

نوآوريهاي
مالی و عملکرد نوآوريهاي مالی به میزان قابل توجهی در & Chipeta
Muthinja
عملکرد مالی بانکها نقش دارند.
بانک در کنیا:
)(2018

شواهدي از

نتايج پژوهش حاضر
نشان میدهد که
فینتکها در فرايند و
عملکرد مالی بانکها
مؤثر هستند.
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عنوان پژوهش

محتوای پژوهش

نويسنده و

مقايسه

سال

نتايج پژوهش

مدلهاي بانکی
بدون شعبه

مطالعه و
پیمايش
فینتکها

راهحلهاي پويا براي فینتکها در قالب

فینتک در افزايش امنیت

پنج بعد فنی که شامل امنیت و حريم

دادههاي مالی از طريق

خصوصی ،تکنیکهاي داده ،سختافزار و & Gai, Qiu
Xiaotong
تغییر مدلهاي فعلی مؤثر
زيرساختها ،برنامههاي کاربردي و
)(2018

بالکچین و رگتک و

مديريت مدلهاي خدماتی است ارائه شده

است بهعنوان نمونه مدل

است.

وامدهی فردبهفرد.

نوآوريها مدلهاي تجاري فینتک شامل
زمینههاي سرمايهگذاري ،پرداخت،
توسعه فینتک

مديريت ،سرمايهگذاري و بیمه .عوامل

بهعنوان بخشی

موفقیت فینتکها را براساس گرايش

از اقتصاد

خدمات به مشتري شفافیت ،کارايی و

ديجیتال

هزينههاي پايین نشان میدهد و خطرات

قسمتی از نتايج پژوهش
حاضر در مورد کاهش
Saliger
)(2020

هزينهها شفافیت مالی و
امنیت دادههاي مالی
است.

عمده اين صنعت در زمینه حفاظت و
امنیت دادهها است.

پژوهشهای داخلی
نوآوري بر عملکرد مالی شعب بانک
بررسی تأثیر
نوآوري بر
عملکرد مالی
شعب بانک
تجارت اهواز

تجارت تأثیر مثبت و معناداري دارد با
طراحی خدمات متناسب با انتظارات
مشتريان میتوان عالوهبر تأمین

قارونی و

رضايتمندي آنها ،عملکرد سازمان را نیز آندرواژ ()9910
ارتقاء بخشید .لذا بانکها میبايست
زمینههاي الزم بهمنظور ايجاد و توسعه
فرهنگی نوآوري را بهوجود آورند .ابزار

حفظ و جذب مشتريان

تأثير فناوريهاي نوين مالي بر زيست بوم مالي /...شهرام طارمي و ديگران

عنوان پژوهش

محتوای پژوهش
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نويسنده و

مقايسه

سال

نتايج پژوهش

جمعآوري اين پژوهش دادهها پرسشنامه
و روش مدلسازي معادالت ساختاري
بوده است.
سیر پیشرفت

به کمک توسعهدهندگان نرمافزارها و

 -9حفظ و جذب

فناوريهاي

نوآوران سیستمهاي بانکی مالی و فناوري

مشتريان؛

مالی و تأثیر آن

اطالعات میتوان چابکی صنعت

بر آينده صنعت بانکداري را براي مديريت تغییرات در
بانکداري:

محمديقمی -4 ،افزايش جريان نقدي
حکمت و

حال وقوع در اين حوزه تضمین و تقويت اسالمی ()9910

از طريق جذب منابع
بیشتر؛

تحلیل

نمود .براي پژوهش از تحلیل سوات

 -9کاهش هزينه؛

استراتژيک

( )SWOTاستفاده شده است.

 -0افزايش درآمد.

در اين پژوهش ،به شناسايی فرصتها و
ريسکهايی که فینتک براي بانکها

بانکداري و
فینتک :چالش
يا فرصت؟

بهوجود میآورد ،پرداخته است .بانکها،

بانکها در جهت بقا در

رقابتی وراي خدمات مالی در رويارويی با

شرايط رقابتی بايستی با

رقابت روافزون از سوي مؤسسات غیر
بانکی آغاز نمودهاند .با توجه به اينکه
فینتک به بخش ناگسستنی بانکداري
مبدل گرديده است ،توسعه آن تأثیر

قلیزاده و
قاسمنژاد
()9911

فینتکها همکاري
نمايند .البته براي رشد
فینتک بايد مقوله
بانکداري باز بهطور

شگرفی بر فعالیت بانکها دارد .بنابراين

جدي در سر لوحه کار

ضروري است که بانکها با فینتکها

بانک مرکزي قرار گیرد.

بهويژه در زمینه خدمات مکمل همکاري
خود را آغاز کنند.
تحلیل
استراتژيک

يافتههاي پژوهش نشان میدهد که،

مشهديعبدل ،بانکداري باز و در اختیار

مشارکت بین مؤسسات مالی و فینتکها ثمري ،اشرفی و نهادن  APIبانکها به

کارآفرينی مبتنی منافع دوجانبهاي دارد و هر يک از طرفین عباسی ( )9910فینتکها در جهت رشد
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نتايج پژوهش

عنوان پژوهش

محتوای پژوهش

بر فینتک در

میتوانند کسبوکار را براي دستیابی به

و تقويت فینتکها و

حوزه

مشتري بزرگتر توسعه دهند و موقعیت

جذب مشتري و سريعتر

بانکداري

رقابتیشان را تقويت کنند و کارايی را

شدن انجام امور بانکی،

بهبود دهند .به عبارت ديگر اين همکاري

افزايش درآمد ،کاهش

يک رويکرد بردبرد براي بانک و فینتک

هزينه و افزايش امنیت

خواهد بود .روش پژوهش گراندد تئوري

دادههاي مالی بخشی از

بوده و با استفاده از مصاحبه از مسؤالن

منافع فینتکها به بانک

دولتی انجام شده است.

است.

در اين پژوهش فینتک بهعنوان يک عامل اساسی در نوآوري خدمات مالی صنعت
بانکداري از طريق بهبود کیفیت خدمات مالی ،کاهش هزينهها ،تغییر ديدگاه مشتريان از
خدمات بانکداري و تغییر و بهبود در کسبوکارهاي سنتی ،مورد مطالعه قرار گرفته است.
 .2فرضيههاي پژوهش

با بررسی ادبیات ومبانی نظري و پیشینه پژوهش فرضیههايی به شرح جدول ( )9استخراج
گرديده است.
شماره
9
4
9

جدول( :)9فرضيههاي پژوهش
فرضیه

بهکارگیري فناوريهاي نوين مالی بر کاهش هزينههاي عملیاتی بانکها اثر معنادار دارد.
بهکارگیري فناوريهاي نوين مالی بر زيست بوم مالی بانک از طريق بهبود ارائه خدمات مالی
بانک به مشتريان مؤثر است.
بهکارگیري فناوريهاي نوين مالی در اختصاصی شدن خدمات قابل ارائه بانکها به تعداد
مشتريان در راستاي افزايش درآمد عملیاتی مؤثر است.

0

بهکارگیري فناوريهاي نوين مالی بر افزايش شفافیت مالی بانکها مؤثر است.

0

بهکارگیري فناوريهاي نوين مالی بر ارتقاء سطح امنیت داده هاي مالی بانکها مؤثر است.

1

بهکارگیري فناوريهاي نوين مالی درکاهش دارايیهاي غیرجاري بانکها مؤثر است.

تأثير فناوريهاي نوين مالي بر زيست بوم مالي /...شهرام طارمي و ديگران

1
0
1
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بهکارگیري فناوريهاي نوين مالی بر افزايش جريان نقدي بانکها مؤثر است.
بهکارگیري فناوريهاي نوين مالی برکاهش عدم تقارن اطالعات حسابداري در چارچوب
گزارشگري مالی بانکها مؤثر است.
بهکارگیري فناوريهاي نوين مالی از طريق فناوري بالکچین در کوتاه شدن فرآيند انجام
حسابرسی بانکها مؤثر است.

 .1روششناسي پژوهش

هدف اصلی از انجام اين پژوهش ،تأثیر فناوريهاي نوين مالی بر زيست بوم مالی
بانکداري بدون رباي ايران بوده ،لذا اين تحقیق از لحاظ طبقهبندي بر مبناي هدف ،از
نوع تحقیقات کاربردي و از نظر گردآوري دادهها ،از نوع پیمايشی توصیفی است .جامعه
آماري اين تحقیق ،مديران و کارکنان سرپرستی بانکها ،خبرگان صنعت فینتک در کشور
بوده که طبق اصو ل و قواعد آماري جامعه نامحدود در نظر گرفته شده است ،در نتیجه
حجم نمونه  900نفر در نظر گرفته میشود .شايان ذکر است ،از آنجايی که حجم جامعه
آماري نامحدود فرض شده است اين محاسبه با سطح خطاي  0درصد صورت میگیرد.
حجم نمونه آماري با توجه به فرمول کوکران (تعیین حجم نمونه از جامعه آماري
نامحدود) نیز عدد  900نفر را تأيید مینمايد .ابزار گردآوري اطالعات پژوهش ،مطالعات
کتابخانهاي و پرسشنامه است.
 .9-1متغيّرها و شاخصهاي پژوهش

متغیّر مستقل اين پژوهش عبارتست از فناوريهاي نوين مالی؛ و متغیّر وابسته عبارتست
از :زيست بوم مالی بانکها که با شاخصهايی که از بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش به
دست آمده مانند )9 :هزينههاي عملیاتی )4 ،افزايش و بهبود خدمات مالی )9 ،درآمد
عملیاتی )0 ،شفافیت مالی )0 ،امنیت دادههاي مالی )1 ،دارايیهاي غیرجاري )1 ،جريان
نقدي )0 ،عدم تقارن اطالعات )1 ،زمان انجام حسابرسی بانکها ،اثر متغیّر مستقل بر
متغیّر وابسته مورد سنجش قرار گرفته است.
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 .1يافتههاي پژوهش
 .9-1روايي و پايايي پژوهش

پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش ،بهوسیله پژوهشگر ايجاد و تنظیم شده که شامل
 91گويه است .جهت محاسبه روايی اين پژوهش ،از روشهاي روايی صوري و روايی
سازه استفاده شده است .بر اساس نتايج به دست آمده از جدول ( )9مشاهده میشود.
اندازه میانگین کفايت نمونهگیري ( )KMO00حدود  09درصد بوده و به عدد  9نزديک
است ،بنابراين میتوان از تحلیل عاملی استفاده نمود.
طبق آزمون کرويت بارتلت چون مقدار سطح معناداري آن ( )Sig.=5/555در جدول
زير کوچکتر از  0درصد است توانايی عاملی شدن دادهها تأيید میشود .که در جدول
( )0نشان داده شده است.
جدول(:)2اندازه  KMOو آزمون کرويت بارتلت در آزمودنيهاي پژوهش
اندازه کفايت نمونهگیری KMO

آزمون کرويت بارتلت

0/218
مجذور خی

99415/014

درجه آزادي

195

سطح معنی داري

5/555

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به توضیحاتی که پیش از اين بیان شد و مقادير به دست آمده براي شاخص

 KMOبا مقدار  5/094و سطح معنیداري  50555در آزمون کرويت بارتلت سؤاالت
پرسشنامه شرايط الزم براي اجراي تحلیل عاملی اکتشافی را دارا است .جهت تعیین میزان
تبیین واريانس با عوامل در آزمودنیهاي پژوهش ،از کل واريانس تبیین شده بهوسیله
راهحل تحلیل عاملی استفاده شد که خالصه نتايج آن در جدول ( )0آورده شده است.
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جدول(:)1کل واريانس تبيين شده بهوسيله راهحل تحليل عاملي در آزمودنيهاي پژوهش
چرخش مربع بارهای عاملی
درصد
تراکمی
واريانس

درصد

کل

واريانس واريانس

مقادير استخراج
درصد
تراکمی
واريانس

درصد

مقادير ويژه اولیه
کل

واريانس واريانس

درصد
تراکمی
واريانس

درصد

کل

عامل

واريانس واريانس

91/440

91/440

1/459

04/415

04/415

90/490

04/415

04/415

90/490

9

41/100

1/015

9/051

09/910

0/190

9/499

09/910

0/190

9/499

4

91/519

1/051

9/901

01/045

0/404

9/001

01/045

0/404

9/001

9

00/440

1/990

9/400

19/991

0/011

9/114

19/991

0/011

9/114

0

00/900

1/991

9/404

10/915

0/500

9/001

10/915

0/500

9/001

0

14/515

1/191

4/110

11/519

9/194

9/900

11/519

9/194

9/900

1

11/519

1/559

4/049

14/440

9/999

9/941

14/440

9/999

9/941

1

10/599

0/111

4/901

10/599

4/051

9/595

10/599

4/051

9/595

0

11/095

4/911

5/001

1

11/111

4/411

5/091

95

09/104

4/511

5/101

99

09/011

9/000

5/110

94

00/451

9/195

5/005

99

01/190

9/095

5/009

90

00/490

9/011

5/091

90

01/005

9/950

5/015

91

15/141

9/900

5/041

91

19/051

9/509

5/901

90

14/101

5/105

5/904

91

19/100

5/010

5/949

45

10/055

5/100

5/410

49

10/999

5/194

5/419

44

10/190

5/150

5/491

49

11/999

5/010

5/490

40

11/019

5/015

5/454

40

11/040

5/090

5/914

41

11/190

5/001

5/910

41
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چرخش مربع بارهای عاملی
درصد

درصد

تراکمی

مقادير استخراج
درصد

کل

واريانس واريانس

واريانس

تراکمی
واريانس

مقادير ويژه اولیه

درصد

درصد

کل

واريانس واريانس

درصد

تراکمی
واريانس

کل

عامل

واريانس واريانس

10/940

5/095

5/900

40

10/111

5/914

5/990

41

11/551

5/999

5/994

95

11/419

5/409

5/519

99

11/011

5/490

5/510

94

11/110

5/911

5/519

99

11/099

5/991

5/501

90

11/140

5/990

5/509

90

955/555

5/510

5/541

91

منبع :یافتههای پژوهشگران
جدول( :)1بار عاملي در آزمودنيهاي پژوهش
0

1

1

0

0

4

9
5/011

9

Component

5/004

9
4
9

5/150

0

5/004

0

5/151

1

5/115

1

5/111
5/149

0

منبع :یافتههای پژوهشگران

همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،هر ستون ،بار هر گويه روي آن عامل
را نشان میدهد .بار را میتوان همبستگی بین عامل و گويه دانست :پس هر چه عدد
بزرگ تر باشد ،احتمال اينکه آن عامل پايه آن گويه باشد بیشتر است .با توجه به جدول
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( )0بارعاملی همه متغیرّها باالتر از  5/9بوده ،بنابراين سؤاالت پرسشنامه از روايی بااليی
برخوردار است.
 .9-9-1پايايي ابزار پژوهش

در اين پژوهش نیز به منظور سنجش پايايی از يک نمونه اولیه شامل پرسشنامه پیش
آزمون شد و سپس با استفاده از دادههاي بهدستآمده از پرسشنامه ،میزان ضريب اعتماد
با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد .جدول ( )1ضريب پايايی پرسشنامه پژوهش حاضر
را به تفکیک متغیّرها نشان میدهد.
جدول( :)1ضريب پايايي آزمودنيهاي پژوهش

تعداد گويههای

آلفای کرونباخ

مربوط به هر متغیّر

هر متغیّر

کاهش هزينه

9

5/199

بهبود ارائه خدمات مالی بانکی

1

5/050

افزايش درآمدها (اختصاصی شدن خدمات بانکی)

1

5/190

شفافیت مالی

9

5/001

امنیت دادههاي مالی

0

5/141

مديريت دارايیها

9

5/011

جريان نقدي

0

5/041

عدم تقارن اطالعات حسابداري

4

5/100

زمان انجام حسابرسی بانکها

0

5/001

آلفاي کل

91

5/115

متغیّر

منبع :یافتههای پژوهشگران

در جدول ( )0بارهاي عاملی گويهها و تأيید يا رد آنها آمده است .همچنین در جدول
( )1شاخصهاي برازش الگوي نهايی مشخص شدهاند.
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جدول( :)8نتيجه تحليل عاملي تأييدي مؤلفههاي پژوهش

شاخصها

کاهش هزينه

بار

تأيید/

عاملی

رد
تأيید

بهبود ارائه خدمات مالی بانكی
(اختصاصی شدن خدمات بانكی)

افزايش درآمدها

گويه (سؤاالت)

معرف

فینتکها موجب کاهش بهاي تمام شده خدمات بانکی

Q1

5/151

فینتکها موجب کاهش هزينههاي اداري و عمومی
بانکها میشوند.

Q2

5/045

تأيید

فینتکها در کاهش هزينههاي تأمین مالی مؤثرند.

Q3

5/104

تأيید

فینتکها میتوانند موجب بهبود دسترسی مشتريان به
خدمات مالی شوند.

Q4

5/110

تأيید

فینتکها موجب کاهش زمان انجام تراکنشهاي مالی

Q5

5/055

تأيید

فینتکها میتوانند موجب افزايش رقابتپذيري بانک-

Q6

5/001

تأيید

فینتکها از طريق کوتاهتر شدن فرايند خدمات بانکی
موجبات افزايش رضايت مشتريان را فراهم میآورند.

Q7

5/900

تأيید

فینتکها در تزريق به هنگام منابع مالی به زنجیره
تأمین تأثیرگذارند.

Q8

5/111

تأيید

فینتکها موجبات کاهش ريسک تجاري بانکها
میشوند (از طريق افزايش درآمد غیر بهرهاي).

Q9

5/111

تأيید

فینتکها میتوانند موجبات تنوع خدمات بانکی را
فراهم آورند.

Q10

5/191

تأيید

فینتکها موجب ايجاد بسترهاي تخصصی خدمات

Q11

5/194

تأيید

فینتکها در بهینهسازي فرآيندهاي خدمات بانکی مؤثر

Q12

5/191

تأيید

فینتکها موجب افزايش حجم فروش خدمات بانکها

Q13

5/199

تأيید

خواهند شد.

میشوند.
ها شوند.

بانکها میشوند.
هستند.
میشوند.
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بار

تأيید/

عاملی

رد

بانکها با بهکارگیري فینتکها میتوانند موجبات
افزايش سود را از طريق ارائه خدمات غیربانکی محقق

Q14

5/195

تأيید

سازند.
فینتکها موجب افزايش بازده دارايیهاي بانک

Q15

5/001

تأيید

فینتکها موجب تأمین نمودن نیازهاي مالی اختصاصی

Q16

5/111

تأيید

میشوند.
مشتريان میشوند.
فینتکها با بهکارگیري فناوري قانونگذاري رگتک
شفافیت مالی
امنیت دادههای مالی

Q17

5/119

تأيید

موجب اتخاذ تصمیمات بهینه مالی و کاهش ريسک
بانکها میشوند.

Q18

5/011

تأيید

فینتکها موجب ارتقاء کیفیت حسابرسی ،از طريق
شفافیت در عملکرد مالی میشوند.

Q19

5/111

تأيید

فینتکها از طريق فناوري بالکچین موجب افزايش
امنیت و مديريت دادهها و اطالعات مالی میشوند.

Q20

5/010

تأيید

Q21

5/011

تأيید

فینتکها موجب افزايش شفافیت اطالعات مالی بانک-
ها از طريق رديابی تراکنشهاي مالی میشوند.

فینتکها از طريق فناوري قانونگذاري رگتک موجب
افزايش امنیت دادههاي مالی میشوند.

دارايیها

مديريت

فینتکها از طريق فناوري قانونگذاري رگتک موجب
کاهش ريسک سرمايهگذاران و در نتیجه جذب سرمايه
آنان میشود.

Q22

5/001

تأيید

فینتکها از طريق فناوري بالکچین منجر به ايجاد
ارزشافزوده براي بانکها میشوند.

Q23

5/055

تأيید

فینتکها موجب کاهش دارايیهاي غیرجاري میشوند.

Q24

5/194

تأيید

فینتکها به بهترين شکل ممکن دارايیها را مديريت
میکنند.

Q25

5/019

تأيید

Q26

5/119

تأيید

عملکرد فینتکها در خصوص حفظ منابع موجود
خوب است.
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شاخصها

بار

تأيید/

عاملی

رد
تأيید

گويه (سؤاالت)

معرف

فینتکها میتوانند موجب افزايش ورود جريان نقدي

Q27

5/199

فینتکها میتوانند در کاهش مطالبات معوقه بانکها

Q28

5/004

تأيید

بانکها از طريق همکاري با فینتکها میتوانند نقش
بازارهاي مالی را ايفا نمايند.

Q29

5/114

تأيید

فینتکها باعث افزايش در جذب سپردههاي مردم
(کوتاهمدت ،بلندمدت و میانمدت) میگردد.

Q30

5/191

تأيید

فینتکها در سرمايهگذاري سرمايهگذاران جزء مؤثرند.

Q31

5/199

تأيید

فینتکها در جلوگیري از کاهش ارزش سهام بانکها

Q32

5/004

تأيید

شوند.
نقدی

جريانهای

مؤثر باشند.

حسابداری

عدم تقارن اطالعات

حسابرسی بانكها

زمان انجام

نقش بسزايی دارند.
فناوري بالکچین موجب ردگیري و تعقیب تراکنشهاي
مالی شده که اين امر در جلوگیري و يا کشف تقلب

Q33

5/090

تأيید

مؤثر است.
فناوري بالکچین موجب کوتاه شدن فرآيند انجام
حسابرسی بانکها میشود.

Q34

5/100

تأيید

فناوري مالی موجب کاراتر شدن حسابرسان از طريق
روي آوردن آنها به حسابرسی فناوري اطالعات
میشود.
فناوري مالی موجب ارتقاي سطح کیفیت آموزش
حسابداران میگردد.

Q35

5/000

تأيید

Q36

5/151

تأيید

منبع :یافتههای پژوهشگران
جدول( :)1شاخصهاي برازش مدل
برازش مدل میزاناستاندارد
9/159
5/191

>0

<5/15

معادل فارسی

نوع شاخص

نسبت کاي اسکوئر

CMIN/DF

شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت

NFI
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برازش مدل میزاناستاندارد

معادل فارسی

نوع شاخص

شاخص برازش افزايشی

IFI

شاخص نیکويی برازش

GFI

شاخص برازش نسبی

RFI

شاخص برازش تطبیقی

CFI

شاخص برازش توکر-لويس

TLI

ريشه میانگین مربعات خطاي برآورد

RMSEA

<5/15

5/101

<5/15

5/100

<5/15

5/159

<5/15

5/199

<5/15

5/115

>5/50

5/511
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منبع :يافتههاي پژوهشگران

براساس يافتههاي پژوهش نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي مدل برابر  9/159بوده
که مناسب است .شاخصهاي برازش تطبیقی باالي  15درصد بوده که مناسب هستند.
شاخص  RMSEAپايینتر از  0درصد ( )5/511و مناسب است .بنابراين در مجموع مدل
از برازش خوب و مناسب برخوردار است .جدول  95ضرايب و معناداري متغیّرها و
فرضیهها را نشان میدهد.
 .4-1نتايج فرضيههاي پژوهش
جدول(:)91ضرايب مسير روابط بين فينتك با ساير متغيّرها

فرضیه

تخمین

خطای نسبت

سطح

ضريب ضريب تأيید/

غیراستاندارد استاندارد بحرانی معناداری استاندارد تعیین

رد

کاهش هزينه

5/ 049

9/090 5/491

***

5/900 5/010

تأيید

بهبود ارائه خدمات مالی بانکی

9/991

0/101 5/490

***

5/101 5/015

تأيید

افزايش درآمدها

5/100

9/451 5/490

***

5/111 5/091

تأيید

شفافیت مالی

9/519

0/900 5/401

***

5/191 5/000

تأيید

امنیت دادههاي مالی

9/045

0/990 5/411

***

5/100 5/001

تأيید

مديريت دارايیها

9/909

0/409 5/411

***

5/001 5/141

تأيید

جريانهاي نقدي

9/990

0/544 5/410

***

5/049 5/151

تأيید

5/140

9/019 5/411

***

5/140 5/009

تأيید

5/101

9/045 5/411

***

5/015 5/100

تأيید

عدم تقارن اطالعات
حسابداري
زمان انجام حسابرسی بانکها

منبع :يافتههاي پژوهشگران
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با توجه به تأيید تمامی فرضیههاي پژوهش مدل نهايی تحقیق براساس شکل ()1
قابل تعمیم و بررسی است.

شكل( :)1مدل نهايي پژوهش
منبع :يافتههاي پژوهشگران

بحث و نتيجهگيري

پژوهش حاضر در ارتباط با تأثیر فناوريهاي نوين مالی بر زيست بوم مالی بانکها انجام
گرفته است .يافتهها و نتايج حاصل از فرضیههاي پژوهش نشان داد که فینتکها موجب
کاهش هزينههاي عملیاتی بانکها ،بهبود ارائه خدمات به مشتريان (در راستاي حفظ و
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جذب بیشتر آنها) ،افزايش درآمدها و شفافیت عملیات بانکها ،امنیت دادههاي مالی با
کمک فناوري بالکچین و رگتک ،کاهش دارايیهاي غیرنقدي بخاطر ماهیت فینتک و
در نتیجه ورود جريان نقدي به خاطر اين عامل (صرفهجويی در خريد دارايیهاي
غیرنقدي) و همچنین افزايش درآمدهاي بانکها ،کاهش عدم تقارن اطالعات از طريق
مشاوره رباتیک با مشتريان و در نتیجه امکان گرفتن مشاوره مالی الزم براي اتخاذ
تصمیمات آگاهانه و مناسب مشتريان میشود .در زمینه فینتک و تأثیر آن در عرصه
حسابرسی میتوان بیان نمود :تراکنشهاي ديجیتالی بیشتر و فناوري بالکچین موجب باال
رفتن قابلیت حسابرسی ،شفافیت در سیستمهاي مالی و امنیت تراکنشها میشود؛ پايین
آوردن ريسک در واقع نیاز به وجود قوانین آنچنانی کم میشود .فناوريهاي نوين مالی
موجب ارتقاء کیفیت حسابرسی می شود که اين ارتقاء از طريق حذف برخی از روشهاي
معیّن حسابرسی ،حسابرسی خودکار و ارتقاي امکان انتقال اطالعات و دانش حاصل
میشود .حسابرسان با استفاده از فناوري مالی عالوهبر شناسايی و حل مسائل مرتبط با
کنترلهاي داخلی میتوانند از فناوري مالی در راستاي ارائه درخواستهاي استاندارد
براي تغییر ،مستندسازي تغییرات ضروري و امنیت برنامهها در جهت دريافت حمايت
مديريت براي تغییر استفاده کنند .نتايجی که از اين پژوهش حاصل شد با نتايج تحقیقات
محققان و گزارش کپجمینی 01که در جدول ( )99آمده است همسويی دارد.
جدول( :)99نتايج تحقيقات مشابه و همخواني با اين پژوهش

پژوهشگر
& Osterwalder
Yves Pigneur
)(2010

& MICU
MICU
)(2016

موضوع

يافتههای پژوهش

پژوهش
خلق مدل
کسبوکار

سفارشیسازي خدمات متناسب با نیازهاي مشتريان در
جهت ايجاد ارزش

فناوري مالی
(فینتک) و
پیادهسازي آن

فینتک به عنوان يک صنعت به سرعت در حال رشد است
و میتواند کامالً اثبات شود و مختلکننده برخی از
تأسیسات مالی است .فینتک منجر به ايجاد رقابتهاي

در بازار سرمايه

جديد در بازار میگردد .فینتک به بخش مهمی از امور

غیربانکی
رومانی

مالی تبديل میشود.
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پژوهشگر

موضوع
پژوهش

يافتههای پژوهش
شرکتهاي فینتک اين پتانسیل را دارند که با کمکردن

)Andhov (2018

فینتک و

نقص بازار ،تغییر کانالهاي واسطهگري مالی و کاهش

اهمیت آن براي
اتحاديه اروپا

هزينهها ،چشمانداز خدمات مالی در اتحاديه اروپا را به
میزان قابلتوجهی تغییر دهند .قوانین نظارتی مستقر در
اتحاديه اروپا میتواند اين پتانسیل را به واقعیت تبديل کند.
در روند پنجم گزارش کپجمینی آمده است :بانکها در
حال تحقیق بر روي مشکالت و خواستههاي مشتريان
هستند تا آنها را به صورت ديجیتالی و با راهحلهاي
شخصیسازي شده حل کنند .فینتک با ايجاد شفافیت
براي مشتريان و ارائه راهکارهاي ساده به نسبت بانکها،
رقابت را براي بانکهاي سنتی سختتر میکنند .در روند

Capgemini and
LinkedIn
World FinTech
Report,
)(2017 , 2020

هشتم اين گزارش نیز به اين موضوع اشاره دارد که ،رشد
معرفی ده روند
برتر بانکداري

فناوريهاي دگرگونساز در حوزه تطبیق و امنیت سايبري،
مؤسسات مالی را به سمت مديريت الزامات تطبیق پیشرفته
راهنمايی میکنند .بانکها از قابلیتهاي هوش مصنوعی و
يادگیري ماشین میتوانند براي مقابله با حمالت سايبري
استفاده نموده و با تحلیل خريدها و تراکنشهاي مشتري،
فعالیتهاي مشکوك را شناسايی کنند .راهحلهاي مبتنی بر
بالکچین براي بهبود احراز هويت مشتري و ()05KYC
استفاده میشود .ابزارهايی مانند بالکچین می توانند موجب
کاهش نگرانیهاي امنیتی ،کاهش هزينههاي عملیاتی و
درك نیاز مشتري شوند.

فینتک میتواند سیستم مالی کشورها را هوشمندتر و چابکتر کند ،همچنین تحولی
انکارناپذير در وضعیت شمول مالی در بسیاري از کشورها ايجاد کرده است .يعنی باعث
شده در بسیاري نقاط جهان خدمات مالی و بانکی در اختیار اقشار بیشتري از جامعه قرار
بگیرد که تاکنون از اين خدمات محروم بوده اند .بنابراين الزم است سیاست کشورها
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توسعه اصولی اين بخش را به نحوي دنبال کند که بهترين ارتباط میان بازيگران سنتی
سیستم مالی با بازيگران جديد برقرار شود .زيرا توسعه فینتک به شدت به عواملی چون
زيرساختهاي فناوري اطالعات ،حمايت دولت ،مقررات منعطف و تسهیلگر و فرهنگ
پذيرش نوآوري وابسته است.با توجه به حرکت به سوي بانکداري اسالمی در کشور،
نفوذ فینتکها به فضاي مالی اسالمی باعث حذف واسطهها و در نتیجه کاهش قیمتها
و افزايش بازدهی خواهد شد .با اين وجود ،حضور فنآوريهاي نوين در صنعت
بانکداري اسالمی در مراحل اولیه خود قرار دارد و الزم است با يکسانسازي استانداردها
و گزارشدهیهاي مالی و همچنین همکاري ذينفعان اين حوزه ،زمینه کاهش موانع و
افزايش شفافیت براي سرمايهگذاران ايجاد شود.اجراي صحیح عقود اسالمی در نظام
بانکی بدونربا نیازمند آن است که مديران و کارکنان بانکهاي کشور به درستی اصول
مالی اسالمی و همچنین تعاريف و ماهیت عقود بانکی را درك کرده و بتوانند آن را
بهصورت مختصر و با بیانی ساده به مشتريان(سپرده گذاران و تسهیالت گیرندگان)
توضیح دهند.فناوري رگتک 09در اين زمینه در عین حفظ کارآمدي همراه با کنترل
هزينهها ،موجب میگردد تا بانکها ،مؤسسات مالی حداکثر تطبیقپذيري با قوانین بهويژه
قوانین جديد را در کمترين زمان ممکن داشته باشند و در نتیجه نقص در مجموعه قوانین
و مقررات نظام بانکی ،اجراي ناصحیح عقود ،نقص در فهم و تفهیم کلیات بانکداري
اسالمی و عقود بانکی به حداقل برسد .بدون توجه به فناوريهاي نو ،تحقق بانکداري
اسالمی امکان پذير نیست .الزمه تحول در نظام بانکداري ،عدم مقاومت در مقابل نوآوري
بانکی است .فعاالن حوزه تأمین مالی و بانکداري اسالمی بايستی با سرعت بیشتري در
فنآوريهاي نوين سرمايهگذاري کنند تا از اين طريق بتوانند راهکارهاي ارائه خدمات
بانکداري اسالمی را گسترش و محصوالت خود را به طور مؤثر و کارآمدتري منتشر
کنند .چرا که گسترش بانکداري اسالمی میتواند به شمول مالی و توسعه اقتصادي کمک
کند .با توجه به استفاده از فناوري هوشمند در صنعت مالی فینتک که موجب تسهیل
معامالت مالی و ايجاد تحوالت قابل توجهی در حوزه پرداختهاي موبايلی ،انتقال پول،
تسهیالت ،سرمايهگذاري و مديريت دارايی میشود ،فینتکها در فضاي مالی اسالمی
میتوانند در تکامل عرضه محصوالت و خدمات مالی اسالمی کمک قابل توجهی نمايند.
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البته اين نکته حائز اهمیت است که رشد و گسترش فین تکها نیز مانند رشد و گسترش
همه فناوريهاي جديد و نوظهور داراي معايب و محاسنی است.
ازآنجاکه ظهور و گسترش حوزه فینتک بر روي دو ضلع اصلی صنعت بانکداري،
يعنی «مشتريان» و «سیستم بانکی» به شدت تأثیرگذار است ،لذا مسئوالن ارشد بانکی
کشور بايد قبل از هرگونه سیاستگذاري و انجام اقدامهاي عملیاتی به تبعات مثبت و
منفی اين امر کامالً واقف باشند .اين در حالی است که براي ايجاد و گسترش فین تکهاي
اسالمی ضلع ديگري به اضالع قبلی اضافه میشود که اين ضلع درواقع آموزههاي شريعت
اسالم و باورهاي دينی مشتريان است که ظرافتهاي پیاده سازي آن را دشوارتر میکند.
سخن آخر اينکه بسیاري از تحلیلگران و آينده پژوهان حوزه بانکداري بر اين باورند که
آينده صنعت بانکداري درگرو رشد فینتکهاست .بنابراين الزم است همه سیاستگذاران
پولی و بانکی ،ضمن آمادگی براي مواجهه با فرصتها و چالشهاي آتی صنعت
بانکداري ،براي بازيگران و بازي گردانان حوزه فین تک بويژه از نوع اسالمی آن ،تعمق
و بسترسازي کنند و به اين موضوع واقف باشند که رشد و توسعه کسبوکارهاي فینتکی
منوط به اجراي بانکداري باز در کشور است و رشد کسبوکارهاي نوآور ،مرهون
سرويسهاي بانکداري باز است و APIها نقش کلیدي در شکلگیري فینتکها دارند،
بدينمعنا که به فینتکها کمک میکنند سرويسهاي متنوع و گستردهتري در حوزه
صنعت بانکی و مالی به مشتريان عرضه شود ،ازاينرو با اجراي بانکداري باز بسیاري از
کمبودهايی که در حال حاضر در سرويسهاي نوآورانه با آنها مواجه هستیم
برطرف میشود.
پيشنهادهاي پژوهش

يکی از شاخصهاي کارآمدي يک الگوي بانکی ،ساده و رسا بودن متن قراردادهاي آن
است .يک الگوي بانکی موفق الگويی است که از قراردادهايی با متون و شروط پیچیده
خودداري کرده ،از عقود و الفاظی استفاده کند که براي مشتريان خود قابل فهم باشد.
شاخصهاي بانکداري اسالمی مطلوب ،در سه بخش فقهی ،اخالقی و کارآمدي تعريف
گرديده است .شاخصهاي فقهی شامل میزان سالمت معامالت بانکی از ربا ،میزان صوري
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نبودن معامالت ،میزان ضرري نبودن معامالت ،میزان سالمت معامالت از غرر و میزان
حرام نبودن معامالت بانکی میگردد .بنابراين جهت تحقق اين شاخص به بانکها پیشنهاد
میگردد موارد ذيل را در دستور کار خويش قرار دهند:
 .9بانکها با استفاده از فرايند خودکار فناوري رگتک به بررسی و انطباق

04

قراردادها و عقود اسالمی با قوانین و مقررات شرع در راستاي شفافیت و کاهش
هزينهها بپردازند.
 .4بانکها میتوانند با استفاده از فناوري رگتک نسبت به ارائه بروشورها و
رسانههاي 09آموزشی در راستاي شفافیت قراردادها و عقود بانکی اقدام نمايند.
يادداشتها
1. Fintech
2. Startup
3. Open Banking
4. Platform
5. Application Programming Interface

 .1هر کارآفرينی که میخواهد ايده و طرح تجاري و مدل درآمدي خود را براي سرمايهگذاران
و مشاوران ارائه دهد میتواند قرارداد عدم افشاي اطالعات NDA (Non-disclosure

) agreementامضا کند که به موجب آن و با استناد به ماده  10قانون تجارت الکترونیک
طرفین ملزم به حفظ اسرار يکديگر خواهند بود.
7. Simple
8. Fidor
9. Atom
10. Sterling
11. Monzo
12. Hickok & Richmond
13. Payment Service Directive 2
14. GPS
15. Marous
16. Blockchain
17. Gina Hoy Ching
18. Gina Hui Ching
19. Financial Inclusion
20. Point-to-Point Lending
21. Microfinance
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)22. Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs
23. Venture Capital
24. COVID-19
25. Digital Wallet
26. Mobile Wallet
27. Biometric Authentication
28. Artificial Programming Interface
 .41ارنست اند يانگ ) (Ernst & Youngشرکت حسابداري بريتانیايی است ،که به همراه سه

شرکت ديلويت ،کیپیامجی و پرايس واتر هاوس کوپرز در فهرستی تحت عنوان چهار
حسابرس بزرگ در سطح بینالمللی شناخته میشوند .اين شرکت در  905کشور جهان
فعالیت حرفهاي دارد و دفتر مرکزي آن در شهر لندن مستقر است .خدمات اين شرکت در
بر گیرنده حسابرسی ،مشاوره مالی و حسابرسی مالیات است.
)30. Pew Research Center (Pew
)31. Dubai International Financial Centre (DIFC
32. FinTech Hive
)33. Organisation of Islamic Cooperation (OIC
36. Experian
37. Meniga
38. TPAY
39. LinkAja
40. Sukuk Capital Company
41. Peer to Peer
42. Crowdfunding
)43. Payment Service Provider (PSP
44. Crowdfunding
)45. Return on Investement (ROI
46. Online
47. Return on Equity
48. Option

 )B2C(usiness to Consumer .01مخفف عبارت تجارت به مصرفکننده يا بنگاه به مشتري
است و همانطور که از نام آن استنباط میشود ،مربوط به معامالت بین مشاغل و خريداران
انفرادي است .حال در بازاريابی ( B2Cبنگاه به مشتري) نیز هدف تعامل بهتر با مشتريان
نهايی و معرفی خدمات و محصوالت شرکت به آنهاست.
50. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
51. Capgemini
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 .05فرآيند ) Know Your Customer (KYCشامل تبادل اسناد بین مشتري و مؤسسه مالی
است .اين فرآيند شامل دريافت و بررسی مجموعه اي از اطالعات هويت اساسی افراد
جهت جلوگیري از فعالیتهاي غیرقانونی است.
53. Reg Tech
54. Compliance
55. Pamphlet
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