بررسی عملکرد فينتکهای اعتباری و
ارائه مدل کسبوکار فينتک اعتباری
سازگار با عقود اسالمی
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مقدمه
فنآوری مالی ) (Financial Technologyیا همان فينتک) ،(FinTechبه مجموعه
شرکتهایی اطالق میگردد که با استفاده از فنآوریهای مدرن ،نوآوری را به حوزه
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خدمات مالی میآورند .نوآوریهای فينتک در بسياری از جنبههای مالی مانند
پرداختهای خردهفروشی و عمدهفروشی ،زیرساختهای مالی ،مدیریت سرمایه ،بيمه،
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پشتيبانی خدمات مالی در حال ظهور میباشند.
در کنار فينتکهای موجود ،فينتکهای اعتباری) (Credit FinTechدر بازارهای مالی
و در ميان مردم جایگاه خاصی دارند .نوآوریهای فينتکهای اعتباری میتواند بازارهای
وام را با کاهش هزینهها ،افزایش تجربه مشتری و ارتقاء ارزیابیهای ریسک اعتبار تغيير
دهند .با توجه به اهميت اعتبارات در اقتصاد ،این ویژگی خاص بر توسعه فنآوری مالی
اعتباری متمرکز میشود .ما آن را تحت عنوان فعاليت اعتباری تعریف مینمایيم که توسط
پلتفُرم الکترونيکی تسهيل میشود .با توجه به بانکمحور بودن نظام تأمين مالی ،مشکالت
و تنگناهای موجود تأمين مالی از طریق این روش در اقتصاد ایران ،عملکرد مناسب
فينتکهای اعتباری در کشورهای توسعهیافته و ضرورت الگوبرداری از تجربه موفق
کشورهای جهان برای بازطراحی و بومیسازی ابزارهای کارآمد مالی اسالمی این تحقيق
انجام شده است.
پرسشهای اصلی مقاله این است :عملکرد فينتکهای اعتباری به چه صورت بوده
است؟ و راهاندازی و اجرای مدل کسبوکار فينتک اعتباری فردبهفرد در ایران مبتنی بر
شریعت اسالم در قالب عقود اسالمی چگونه میتواند باشد؟ مقاله پيش رو درصدد است
با استفاده از روشهای تحليلی_توصيفی و پيمایش مقطعی با پرسش از خبرگان موارد فوق
را بررسی نماید.
ساختار مقاله به این ترتيب است که ابتدا پيشينه تحقيق و روش تحقيق ،نحوه عملکرد
فينتکهای اعتباری بررسی میگردد .بعد از آن عملکرد فينتکهای اعتباری از لحاظ شرعی

و مقررات اقتصاد اسالمی مطرح شده و سپس ضمن ارائه مدل مطلوب فينتک اعتباری در
قالب عقد مشارکت مدنی ،سازوکار عملياتی فينتک اعتباری پيشنهادی ،محدودیتها و
مزایای آن توضيح داده میشود و در بخش آخر جمعبندی و نتيجهگيری تحقيق انجام شده
است.

پيشينه تحقيق
طی چند سال اخير در مورد فينتکهای اعتباری پژوهشهای بسياری انجام شده است243 .

همچنين تحقيقهای بسياری درباره روشهای مختلف عملياتی و قيمتگذاری فينتکهای
موازین اسالمی تاکنون مطالعهای در کشور انجام نشده ،در زیر خالصهای از پژوهشهای
انجامگرفته در این خصوص ارائه شده است:
تحقيق جامعی که توسط هيئت ثبات مالی) (Financial Stability Boardبرای بانک
بينالمللی تسویه در سال  0221در خصوص «ساختار بازار و مدلهای تجاری فينتک
اعتباری» انجام گردیده و مطرح شده متناسب با بانکهای سنتی ،دیجيتالی شدن بيشتر
پلتفرمهای اعتباری و فرایندها ،هزینههای معامله کاهش و دستيابی به اعتبار خرد را برای
بخشهای مختلف اقتصادی ،سهلتر مینماید .با وجود این مزایا ،تعدادی از آسيبپذیری
های بالقوه وجود دارد که توسط نوسانات در اعتماد سرمایهگذار به چالش کشيده میشود،
این امر با توجه به مدلهای وامدهی آنها صورت میگيرد.
مقاله «فينتک در چين» که توسط داگالس دبيليو آرنر) ( Douglas w.Arnerو
همکاران در مجله پرسپکتيوز مالی در سال  0222چاپ شده ضمن بررسی عملکرد فين
تکهای اعتباری فردبهفرد در کشور چين از سال  0221که تاکنون با استفاده بيش از
0222پلتفرم ،به تشریح موفقيتها و مشکالت این نوع مدل فينتک در آنجا میپردازد.
ليرن اینوا) ( Liran Einavوهمکاران در سال 0220مقالهایی ارائه نمودند با عنوان
«بازارهای فردبهفرد» در این مقاله نقش مهم این بازارها در تسهيل کار فروشندهها برای
یافتن خریداران و وارد شدن به معامالت قابلاعتماد و مناسب را بررسی مینماید .سپس
شيوه سادهای در رابطه با چگونه این بازارها ،ورود از طریق عرضهکنندههای کوچک و قابل
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اعتباری صورت گرفته است؛ اما درباره مدل عملياتی فينتک اعتباری فردبهفرد مطابق با

انعطاف را امکانپذیر نموده و چگونه شرکتهای موجود را تحت تأثير قرار میدهند و در
نهایت ،مقررات بازارهای فردبهفرد و مباحث اقتصادی آن را برای رویکردهای مختلف
جهت کسب مجوز و تأیيدیه ،دادهها و مقررات استخدام را مورد توجه قرار میدهد.
در دسامبر  0220کوردا ) ( Kurodaاز بانک مرکزی ژاپن در مقالهایی تحت عنوان
«نوآوریهای دیجيتالی و فينتک» به بررسی و مقایسه فنآورهای مورد استفاده در
 244فينتکهای کشورهای ژاپن و فرانسه پرداخته و ریسکهای اجرایی حاصل از این
فينتکها و نحوه تدوین مقررات و سياستهای اجرایی و نظارتی در این دو کشور را
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تحليل نموده است.
در سال 0220مایکل لوکا) ( Michael Lucaاز دانشگاه هاروارد تحت مقالهایی «طراحی
بازارهای برخط مبتنی بر اعتماد و مکانيزم شهرت» به بررسی چگونگی طراحی بازارهای
برخط با تأکيد بر ایجاد اعتماد کافی ميان افراد غریبه ،میپردازد .این مقاله مجموعه
ابزارهای اقتصاددانان برای طراحی بازارهای برخط با تمرکز بر اعتماد و مکانيزم شهرت،
تشریح مینماید.
سال 0221هانگ زاو) (Hongke Zhaoو همکاران از کشور چين مقالهایی تحت عنوان
«بررسی وام :P2Pپلتفرمها ،پيشرفتها و چشماندازهای جدید» ارائه نمودند .در این مقاله
تحقيق جامعهای در مورد وامدهی  P2Pارائه مینمایند بهطوریکه ضمن طبقهبندی
سيستماتيکی برای وامدهی ،با مقایسه انواع مختلف پلتفرمها و مکانيزمهای کاری آنها به
صورت دقيق پيشرفتهای جدید را در مورد وامدهی  P2Pاز جنبههای مختلف اقتصادی،
دیدگاههای جامعهشناسی و انتقال اطالعات بررسی مینمایند.

روش تحقيق
از لحاظ نحوه گردآوری دادهها (طرح تحقيق) ،این تحقيق یک نوع تحقيق توصيفی
تحليلی و پيمایش مقطعی میباشد ،زیرا در این تحقيق به دنبال تبيين و توصيف مبانی
فقهی ،حقوقی و اقتصادی فينتکهای اعتباری و سرانجام ارائه راهکار جدید و مدل از نظر
فقهی و حقوقی میباشيم .همچنين تحقيق از بعد نوع دادهها ،کيفی است و فرایند آزمون

بيشتر بر استداللهایی بر مبنای دستکاری مفاهيم و مقولهبندی دادههای متنی اتکا خواهد
داشت؛ بدین سبب روش اندازهگيری در این تحقيق با مراجعه به متون فقهی حقوقی و
اقتصادی و استفاده از نظرات خبرگان صورت میگيرد.
جامعه آماری در این تحقيق از ميان خبرگان و متخصصان مالی اسالمی که عالوه
برداشتن تخصص الزم در حوزه مبانی اقتصاد اسالمی از علم کافی در مباحث فقهی،
حقوقی و اقتصادی برخوردارند ،انتخاب شد .اعضای خبره در این پژوهش جمعی از 245

اساتيد مالی اسالمی از دانشگاههای مختلف و کارشناسان فقهی بودند .روش نمونهگيری،
آن افراد نمونه از ميان افرادی انتخاب میشوند که دارای خصوصيات تعریفشدهای
میباشند .شایان گفتن است منظور از خبرگان فقهی در اینجا ،مراجع عظام تقليد نيست،
بلکه افرادی متخصص در حوزه فقه معامالت هستند که در صورت داشتن حداقل دو شرط
از موارد زیر توسط پژوهشگر انتخاب شدند:
دارابودن حداقل مدرک دوره سطح چهار تحصيالت حوزوی؛دارابودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاههای معتبر در یکی از رشتههایمرتبط با اقتصاد یا مالی؛
 داشتن حداقل پنج مقاله پژوهشی و یا کتاب در حوزه فقه اقتصادی و مالی؛عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛عضویت در کميته فقهی بانکها و مؤسسات مالی معتبر؛داشتن حسن شهرت به عنوان صاحبنظر فقه اقتصادی و مالی.با مصاحبه با یکایک خبرگان منتخب و ثبت نظرات آنها مشکالت فقهی در مدلهای
غربی رایج مشخص شد ،سپس به تحليل نظرات پرداخته شد ،پس از آن با مطالعه منابع
فقهی و مصاحبه مجدد با خبرگان راهکارهایی برای رفع مشکالت و پاسخ به شبهات ارائه
گردید و الگوی متناسب با فقه اماميه و اقتصاد ایران تدوین شد.
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روش غير تصادفی هدفمند یا قضاوتی است که این روش نوعی نمونهگيری است که در

تعریف و ارزیابی عملکرد فينتکهای اعتباری
هيچ تعریف قابلقبولی به صورت بينالمللی و استاندارد در مورد فينتک اعتباری
وجود ندارد .لکن بهطور گسترده فينتک اعتباری کليه فعاليتهای اعتباری که توسط
پلتفرمهای الکترونيکی برخط ) (Onlineانجام ولی توسط بانکها عملياتی نشده را دربر
میگيرد).(CGFS-FSB, 2017, p.2
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این تعریف همه فعاليتهای اعتباری که توسط پلتفرمها تسهيل و سبب هماهنگی
وامگيرندهها و وامدهندهها (سرمایهگذاران) شده را دربردارد .در کشورهای مختلف این
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پلتفرمها ،وامدهندههای فردبهفرد یا وامدهندههای بازار اینترنتی )(marketplace lenders

میباشند .در مقایسه با سایر تأمينکنندههای اعتبار ،یک ویژگی منحصربهفرد فينتکهای
اعتباری این است که از تکنولوژیهای دیجيتال برای تعامل با مشتریان بهطور برخط
استفاده میکنند و مقادیر زیادی از اطالعات مشتریان را پردازش میکنند .برخالف
فينتکهای اعتباری ،بانکها سپردههای مشتریان را میپذیرند .این عملکرد دليل اصلی
برای این موضوع است که چرا بانکهای تجاری مواجه با مقررات و نظارتهای سنجيده،
میباشند .تأمينکنندههای سرمایه در فينتکهای اعتباری ،معموالً خارج از قوانين ارزیابی
شده هستند؛ به همين دليل فينتکها به صورت مؤثری به عنوان بخشی از بازار اعتبار
جایگزین در نظر گرفته میشوند ).) Claessens et al,2018, p.30
عملکرد فينتکهای اعتباری توسط پلتفرمهای الکترونيکی برخط انجام میگردد.
پلتفرمها عمدتاً از نظر طراحی متفاوت و همگی از تکنولوژیهای دیجيتال ،نوآوریهایی
برای تعامل با مشتریان به صورت آنالین و پردازش مقادیر زیادی از اطالعات مشتری
استفاده مینمایند .مدلهای تجاری این پلتفرمها معموالً روزبهروز پيچيدهتر میشوند .در
یک مدل تجارت فردبهفرد ساده ،پلتفرم برخط ،فرایند وام استاندارد را ارائه و ارتباط
معاملهای وامگيرنده و سرمایهگذار (وامدهنده) را تسهيل مینماید .متقاضيان وام اطالعاتی
را در خصوص وضعيت مالی خود و پروژهای را که برای آن به دنبال تأمين مالی بوده ارائه
و سپس سرمایهگذاران آن را توسط پلتفُرم بررسی و در صورت داشتن شرایط مورد نظر،

تأیيد مینمایند .وقتی یک وامگيرنده و سرمایهگذار باهم هماهنگ شدند ،قرارداد وام
مستقيماً ميان آنها الزماالجرا میگردد.
این موضوع تضمين مینماید که سرمایهگذار مانند مسئول پروژه بالفاصله ریسکها را
تقبل کند و در صورتی که سرمایهگذار بخواهد وجه سرمایه خود را دریافت نماید ولی
وامگيرنده توانایی تسویه وام را در زمان سررسيد یا قبل از سررسيد را نداشته باشد تنها راه
رسيدن سریعتر سرمایهگذار به پول ،یافتن سرمایهگذار دیگری است که تمایل به تصاحب 247

سرمایه داشته و پلتفرمها از طریق بازار ثانویه () secondary marketو فروش اعتبار ،حقوق
نمایندهای برای سرمایهگذاران با خدماتدهی وام در عوض برای کارمزدهای جاری عمل
نموده ،سوابق را حفظ ،بازپرداختهای وامگيرنده را جمعآوری و نحوه انجام تعهدات را
مدیریت میکند .ضمناً پلتفرمها خدمات بيشتری ،مانند غربالگری وامگيرندهها و
قيمتگذاری وام را برای بهبود وضعيت اطالعات در هنگام انتخاب وامها ،ارائه میکنند.
ارزیابی کيفی اعتبار وامگيرندهها معموالً به صورت درجه اعتباری صورت گرفته که برای
تنظيم نرخ سود وام قابل استفاده و همچنين برخی دیگر از پلتفرمها ،از مکانيسمهای
نرخگذاری مشخصشده مانند مزایده استفاده مینمایند).( CGFS-FSB, 2017, p.3

در بسياری از پلتفرمها مجموعه بزرگی دادهها را ارزیابی و تصميمات اعتباری توسط
الگوریتمهای پيشبينیکننده و تکنيکهای یادگيری ماشين انجام میگردد .به عنوان مثال،
یک پلتفرم فينتک هندی مدعی است که در اعتبارسنجی ،بررسی بيش از  2222داده در
خصوص وامگيرنده را انجام میدهد .برخی از پلتفرمها از سایر اطالعات در مورد مشتری
مانند بازپرداخت ماليات ،دادههای انحصاری از بازارهای خردهفروشی که برای
تأمينکنندههای اعتبار در دسترس نمیباشد ،استفاده میکنند)Claessens et al,2018, p.33
(.

پلتفرمهای تأمين مالی جمعی
در بسياری اوقات فينتکهای وامدهی فردبهفرد با پلتفرمهای تأمين مالی جمعی
( )Crowdfundingاشتباه گرفته میشود .درکل پلتفرمهای سرمایهگذاری جمعی فرایند

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /بررسی عملکرد فینتکهای اعتباری ...

مربوط به آن اعتبار را منتقل مینمایند .پس از پرداخت وام ،پلتفُرم اعتبار به عنوان عامل یا

افزایش مقادیر کم پول برای پروژههای خاص مانند توسعه نرمافزار ،تأسيس شرکت
استارتآپ توسط تعداد زیادی از افراد بوده که روند فعاليت آنها کامالً متفاوت با
فينتکهای وامدهی میباشد (همان .)p72:5،اگرچه مبلغی که هرکدام از تأمينکنندهها
میپردازند نسبت به روشهای متعارف تأمين مالی ،معموالً کم بوده اما این منابع مالی از
جمعيت انبوهی اخذ میگردد .انجام تأمين مالی توسط چندین نفر سرمایهگذار در قالب
 248پروژههای و طرحهای خاص و کالن از عمده تفاوتهای پلتفرمهای فينتکهای اعتباری و
تأمين مالی جمعی میباشد.
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در سایر کشورهای اسالمی نيز پلتفرمهای فينتکهای اعتباری و تأمين مالی جمعی در
حوزه وامدهی فعال میباشند .مثالً در کشور مالزی پلتفرمهای فعال در حوزه وامدهی
وجود دارد که عبارتاند از:
-2اليکسکو ( :)AlixCoاليکسکو فينتک اعتباری فردبهفرد بوده که با توجه به اینکه
در کشور مالزی مستقر است ولی از تمام کشورها ،سرمایهگذار جهت توسعه وامدهی
استفاده مینماید). (GoBear team, 2018

-0بیتوبی فينپل ( :)B2BFinpalاگرچه این پلت فرم  p2pبه منظور افتتاح حساب
حداقل مبلغ خاص و زیادی (2222رینگيت) در نظر گرفته ،اما برداشت هرگونه وجه از
این سپرده ،در شرایطی که در پروژهای (این وجه) سرمایهگذاری نشده ،بدون اخذ هزینه
امکانپذیر میباشد (همان).
-9سوسایتيس ( :)societiesسرمایهگذاری در این فينتک گزینه مناسبی برای
سرمایهگذاران است خصوصاً از لحاظ ایمنی سرمایهگذاریهای خود اهميت ویژهای دارد،
همچنين قابل سرمایهگذاری از طریق تمام کشورها میباشد (همان).
 -0فاندازتيک ( :)fundazticفينتک اعتباری  p2pفاندازتيک گذشته از حداقل وجه
مورد نياز جهت سرمایهگذاری ،در صورت افزایش وجه از طرف سرمایهگذاران پاداش نيز
ارائه میدهد .به عنوان مثال ،اگر یک سرمایهگذار جدید  22رینگيت سرمایهگذاری کند،
پاداش میتواند آن را به  222رینگيت افزایش دهد .تعداد محدودی از این پاداشها در هر
دوره تبليغاتی ارائه میشود (همان).

 -2کویککش ( :)QuicKashاین پلتفرم ( )0221حداقل  ٪1برای سرمایهگذاریهای
انجامشده بهره پرداخت میکند ،همچنين برای سرمایهگذاران دورههای کوتاهمدت (حتی
یکماهه) ،فرصت سرمایهگذاری فراهم مینماید (همان).
-0نوساکپيتال ( :)NusaKapitalپلتفرم نوساکپيتال از نوع تأمين مالی جمعی بوده که در
چارچوب شریعت (غيرربوی) مشغول به فعاليت تأمين مالی در قالب عقود اسالمی
(مضاربه و مرابحه) میباشد (همان) .این پلتفرم تأمين مالی جمعی ،اولين پلتفرم اسالمی 249

بوده که در حوزه وامدهی جهت تأمين مالی پروژهها و طرحهای کالن در سال 0221
طریق واریز وجوه خود در حسابی خاص ،آن را تأمين مالی مینمایند.
(سایت.)NusaKapital
-1ميکروليپ ( :)microLAPEاین پلتفرم تنها پلتفرم فينتک اعتباری فردبهفرد بوده که
در کشور مالزی بر اساس شریعت در قالب عقود اسالمی تورق و مرابحه که در سال جاری
( )0223شروع به فعاليت نموده است ( .)lim,2019عملکرد این پلتفرم اسالمی با
قطعنامههای صادرشده توسط شورای مشورتی شرعی کمسيون اوراق بهادار مالزی
)(SACSCو آیيننامههای صادرشده توسط کمسيون اوراق بهادار مالزی ) (SCمطابقت
دارد .این فينتک اعتباری به کليه متقاضيانی (حقيقی و حقوقی) که در زمينه شغلی خود
بيش از شش ماه فعاليت داشته باشند از  20222تا  220222رینگيت تسهيالت پرداخت
می نماید .در فرایند اجرایی آن ضمن بازاریابی جهت جذب سرمایهگذاران اقدام به
بررسیهای الزم بهمنظور تعيين صالحيت متقاضيان برای اخذ وجوه درخواستی به عمل
میآید (سایت .)microLAPE

تطبيق اجرایی مدل کسبوکار فينتک اعتباری در ایران
در بين فينتک های مختلفی که در چند سال گذشته با تمام مشکالت موجود در
کشورمان راهاندازی و در حال توسعه میباشند جای خالی فينتکهای اعتباری جهت
تامين مالی خرد کامالً محسوس میباشند .عليرغم اینکه بانکها و مؤسسات کشور در ارائه
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تأسيس شده است .در این پلتفرم متقاضی پروژه خود را معرفی و سپس سرمایهگذاران از

تسهيالت خرد با چالش مواجه بوده و آمارها بيانگر تخصيص منابع بانکها به وامهای
کالن بوده و مشتریان و بنگاهها برای دریافت اینگونه تسهيالت با مشکالت متعددی
مواجه هستند ولی فعاليت فينتکها در حوزه ارائه تسهيالت میتواند راهگشا بخشی از
این مشکالت باشند .احتماالً تجربه بانک مرکزی در مواجهه با معضل تعدد بانکها،
مؤسسات مالی غيرمجاز ،عدم وجود کارراهه مشخص ،نگرانی درباره پولشویی ،عدم تطابق
 250عمليات آنها با اقتصاد اسالمی و همينطور چالش در توانایی نظارت بانک مرکزی بر
فينتکهای فعال در این حوزه ،سبب عدم مجوز راهاندازی فينتکهای اعتباری تاکنون
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شده است.
نکته بعدی ،هزینه باالی عمليات و اداره بانکها در ایران به دليل تعداد شعب باالی آنها
میباشد که موجب هزینه تمامشده باالی پول در نظام بانکی و شبکه بينبانکی میشود و
در نتيجه نرخ کارمزد نهایی وامها (نرخ سود) باال خواهد بود .با توجه به اینکه
سرمایهگذاران از طریق فينتکهای اعتباری بهعنوان یک ابزار تأمين مالی خرد با کاهش
هزینهها و ارتقاء سطح ارزیابی ریسک از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی وامها را
پرداخت مینمایند ،در این تحقيق تالش میگردد مدلی مناسب از کسبوکار فينتک
اعتباری متناسب با مقررات و شرایط اقتصادی ایران ارائه گردد.

بررسی فقهی فينتک اعتباری
یکی از مباحثی که امروزه اندیشمندان مسلمان با جدیت دنبال آن هستند ،شناسایی
موضع اسالم در قبال معامالت جدید مالی و ابزارهای مدرن اقتصادی است؛ بنابراین پس از
تبيين عملکرد فينتک اعتباری در این قسمت به بررسی فقهی و ضوابط عمومی حاکم بر
اینگونه معامالت پرداخته میشود.
.1ممنوعیت اکل مال به باطل است؛ فقيهان از این باب حکم به حرمت و بطالن
معامله کردهاند که برخی از این موارد عبارتاند از :مواردی که موضوع معامله ماليت
نداشته باشد ،مواردی که معامله موجب تضييع حقوق دیگران میشود؛ مواردی که معامله
همراه با ضرر و زیان است؛ مواردی که موضوع معامله منفعت حالل نداشته باشد؛ مواردی

که معامله همراه با فریب است؛ موارد فساد و فحشا؛ موارد لهو و لعب؛ مواردی که مال از
طریق تضعيف نظام اسالمی به دست میآید (اسماعيلی ،2919،ص.)291
مستند اصلی فقها در ممنوعيت اکل مال به باطل آیاتی از قرآن کریم بهویژه آیه 03
سوره نساء است «یا أَیهَا الذِینَ آمَنُوا الَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکم بَينَکم بِالْبَاطِلِ إِال أَن تَکونَ تِجَارَهً عَن
تَرَاضٍ مِنْکمْ» .بر اساس این ضابطه ،هر نوع تصرف و تملک اموال دیگران که از دید عرف
اکل مال به باطل باشد ،از نظر شرع حرام خواهد بود؛ چه این بطالن به شکل معامله مستند 251

باشد ،چه به خصوصيتی در عوضين یا متعاملين مستند باشد و چه به سببی غيرمعاملی
عقال یا از دیدگاه شرع ،اکل مال به باطل به حساب آیند ،باطل و حرام است .بر اساس این
قانون کلی ،جامعه اسالمی بایستی از قراردادها و شيوههایی که به دید عرف و عقال بالوجه
و باطل است اجتناب نماید.
یکی از این موارد که در معامالت نمود روشنی دارد تخصيص منابع بدون داشتن توجيه
کارشناسی است .در فينتک اعتباری اسالمی ازآنجاکه وامدهی به صورت (p2pفردبهفرد)
انجام میگردد فينتک میبایست امور کارشناسی وامگيرنده را با توجه به اطالعات
اخذشده دقيقاً انجام و از نظر صحت تخصيص منابع حسب مقررات عقود اسالمی و
بررسی توان مالی مورد تأیيد قرار دهد تا وامدهنده اجازه پرداخت وام به وامگيرنده را
داشته باشد.
 .2ممنوعیت ضرر و ضرار است؛ یکی از قوانين مسلم باب معامالت در اسالم این
است که ما نمیتوانيم ابزاری را طراحی کنيم که موجب ضرر معاملهگر شود و باید سودمان
را در سود او بطلبيم نه در ضرر او .نمیتوانيم معاملهای را طراحی کنيم که به ما سود
برساند ولی دهها نفر و یا جامعهای متضرر شوند (موسویان .)2932 ،در تنظيم قراردادهای
فينتک اعتباری شرعی با توجه به اینکه مشارکت در سرمایهگذاریها واقعی میباشد اگر
فعاليت وامگيرنده منجر به سود گردد سود حسب قرارداد بين وامگيرنده و وامدهنده تقسيم
میگردد و اگر فعاليت منجر به زیان گردد با توجه به اینکه قبل از پرداخت ،وامدهنده طرح
توجيهی وامگيرنده بررسی نموده و حسب قرارداد ،ایشان میبایست در زیان فعاليت
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مستند باشد؛ بنابراین بر اساس این ضابطه ،معامالت بازار سرمایه که از دیدگاه عرف و

اقتصادی شریک گردد .این در حالی است در اکثر بانکها متأسفانه ،امور معامالتی به
صورت صوری بوده و در پرداخت تسهيالت به وامگيرنده بهطور واقعی مشارکت
نمینمایند بهطوریکه در صورت زیان وامگيرنده ،بانک اصل و سود خود را با توجه به
وثایق اخذشده دریافت مینماید ،ولی یکی از نقاط قوت فينتکهای اعتباری شرعی
رعایت این مورد میباشد.
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 .3بحث ممنوعیت غرر است؛ هر بيعی که وصف غرر و خطر داشته باشد اعم از اینکه
این خطر ،ناشی از ذات معامله باشد یا خصوصيات عوضين و اعم از اینکه این خطر در
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حدی باشد که همه یا بخشی از اموال یکی از معاملين یا هر دو را تهدید کند و نيز اعم از
اینکه منشأ این خطر خدعه و نيرنگ ،غفلت یا جهالت یکی از متعاملين یا هر دوی آنها
باشد ،به حکم قاعده نفی غرر فاسد خواهد بود (موسویان  ،2930ص .)220به دليل اینکه
بيشتر فرایند عملياتی در فين تکهای اعتباری مکانيزه بود و توسط الگوریتمهای زبانهای
برنامهنویسی  ،هوش مصنوعی و یادگيری ماشين انجام گرفته و از حيطه انسانی که زمينهساز
تقلب و سوءاستفاده خارج میباشد لذا امکان بروز این مورد بشدت کاهش مییابد.
 .4ممنوعیت ربا؛ حرمت ربا از مسلمات شریعت اسالم است و آیهها و روایتهای
متعددی در نهی شدید از آن وارد شده است (آل عمران/202:بقره )013-012:ربا را به ربای
معاوضی و ربای قرضی تقسيم کردهاند .مراد از ربای معاملی ،معاوضه دو کاالی همجنس که
با کيل و وزن سنجيده میشوند به اضافه یکی نسبت به دیگری مانند معاوضه یک من گندم
با دو من گندم  .قرض ربوی عبارت است از قرض دادن مشروط به پرداخت و بازگرداندن
بيش از مال مقروض به وسيله قرض گيرنده (محقق نيا و همکاران ،2930،ص.)200
پرداخت وام در فينتکهای اعتباری به دو صورت انتفاعی و غيرانتفاعی برای
وامدهندهها میباشد .در خصوص وامهای غيرانتفاعی که در قالب عقد قرضالحسنه انجام
میگيرد و بسياری در روایات و قرآن بر آن توجه شده در این خصوص بحثی وجود ندارد
اتفاقاً میتوان در مدلهای پيشنهادی ،عوامل تشویق و انگيزشی بيشتری برای وامدهندهها
در خصوص پرداخت وام به صورت قرضالحسنه در نظر گرفت .در خصوص وامهای
انتفاعی که در قالب عقود مشارکتی و مبادلهای پرداخت میگردد مکانيزمهای کنترلی و

نظارتی بيشتری در نظر گرفته میشود تا از پرداختهای ربوی وامگيرندهها به وامدهندهها
جلوگيری گردد .اصول مطرحشده باید در مراحل قانونگذاری و توسعه کمیوکيفی کامالً
رعایت شود بنابراین اصل ایده و هدف و مأموریت در فينتکهای اعتباری باید کامالً با
منطق اسالم سازگار باشد و از جهت مدلهای مطرحشده و در مورد مدل قرضدهی با
قصد کسب منفعت و بهره و خارج از عقود اسالمی ،مردود بوده و باید اصالح و بازسازی
شود.

در اقتصاد ایران رایجترین منابع تأمين مالی افراد و بنگاههای کوچک و متوسط شامل
تسهيالت بانکی و استقراض از بازارهای غيررسمی بوده که به دليل عدم کارایی الزم
بانکها در ارائه تسهيالت خرد ،مشتریان بيشتر از بازارهای غيررسمی برای تأمين مالی
استفاده مینمایند .به نظر میرسد راهاندازی فينتکهای اعتباری و قرضدهی مردم به
یکدیگر میتواند در بهبود وضعيت مؤثر باشد ولی با توجه به بانکمحور بودن سيستم مالی
در ایران و مشکالت و معضالتی که در گذشته ،مؤسسات اعتباری غيرمجاز ،تعاونیهای
اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه برای اقتصاد کشور به وجود آوردهاند و در برخی از
موارد به دليل ناکارآمدی واحدهای نظارتی حتی سبب ایجاد بحران شدهاند.
از بين مدلهای مختلف فينتک اعتباری عملياتی در کشورهای توسعهیافته استفاده از
مدل سردفتر () Notary modelبه دليل وجود یک ناظر توانمند ،در ایران مناسبتر میباشد
 .در این مدل ،پلتفرم خدمات تطبيقی را ارائه میکند ،وامدهنده از طریق یک بانک یا
موسسه مالی و اعتباری به عنوان واسطه و تسهيلگر به وامگيرنده پرداخت میگردد.
حضور یک بانک به عنوان تسهيلگر و بانک مرکزی جهت نظارت ،از برز
سوءاستفادههای مالی و مشکالت پيشآمده تا حد زیادی ،جلوگيری به عمل میآورد .پس
از بررسی توسعه فينتکهای اعتباری در چارچوب شرایط موجود اقتصاد ایران و مزایای
بالقوه اجرایی نمودن این ابزار از طریق انعقاد قرارداد تحت عقود اسالمی ،در این بخش به
بررسی مدلی از فينتکهای اعتباری در قالب عقد مشارکت مدنی که کاربرد نسبتاً زیادتری
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ارائه مدل مطلوب فينتک اعتباری
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در تأمين مالی اشخاص حقيقی و حقوقی برای تأسيس یا توسعه فعاليتهای توليدی،
بازرگانی و خدماتی داشته ،پرداخته میشود.

الگوی فينتک اعتباری در قالب عقد مشارکت مدنی
ازجمله روشهایی که بر اساس ماده هفت قانون بانکداری بدون ربا میتوان برای تأمين
254

مالی استفاده نمود مشارکت مدنی است .درآميختن سهمالشرکه نقدی یا غيرنقدی شریک
با سهمالشرکه نقدی یا غيرنقدی بانک به صورت مشاع برای انجام کاری معين درباره
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فعاليتهای توليدی ،بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد
را مشارکت مدنی گویند (نظرپور و همکاران ،2930 ،ص.)202
مشارکت مدنی همان قرارداد شرکت است که در متنهای فقهی از آن به شرکت اموال
یا شرکهالعنان تعبير میشود و مطابق ماده ( 212ق.م) عبارت است از اجتماع حقوق
مالکين متعدد در شیاى واحد به صورت اشاعه .مشارکت مدنی از جمله عقدهای جایز
بوده و طرفين هرگاه بخواهند مىتوانند آن را فسخ کنند .همچنين به موت ،سفاهت و
جنون هر یک از طرفين منحل خواهد شد .در این عقد تمام شرایط صحت عقد ،مانند
عقل ،بلوغ ،اختيار و نبود حجر به واسطه سفه و ورشکستگى الزم است (همان).

ماهيت فقهی و حقوقی قراردادها در فينتکهای اعتباری
هر قرارداد فیمابين طرفين که مخالف شرع نباشد نافذ است اما با توجه به تحوالت
فنآوری اطالعات ،گسترش زیرساختهای الکترونيکی سبب سرعت و شتاب و سهولت
در امور شده و افراد برای انعقاد قرارداد مدنظر خود دیگر لزومی نداشته در یک مکان
حاضر شوند بلکه از طریق واسطههای الکترونيکی میتواند ایجاب و پيشنهاد خود را برای
طرف قرارداد ارسال کند و طرف مقابل هم میتواند پاسخ مخاطب و پيشنهاد او را بدهد.
حال چنانچه از این طریق بين طرفين عقدی تشکيل شود از آن به عنوان «تشکيل عقد بين
غائبين» نام بردهاند (اميری قائم مقامی ،2911 ،ص . )091
عقد غائبين در مقابل عقد حاضرین استفاده میشود .منظور از عقد حاضرین این نيست
که طرفين حتماً در یک مکان واحد حاضر شوند بلکه منظور عقدی است که طرفين آن را

بهطور گفتوگو شفاهی منعقد میکنند اعم از اینکه در یک مکان باشند یا در دو مکان
مختلف (جعفری لنگرودی ،2903 ،صفحه  .)222مثل عقد با تلفن که هرچند طرفين در دو
مکان حضور دارند ولی چنين عقدی از زمان تشکيل ،منطبق با عقد غائبين نيست ولی
همين عقد از لحاظ مکان تشکيل ،جزء عقود غائبين خواهد بود (اميری قائممقامی،2911 ،
ص .)002بنابراین نمیتوان در صحت قراردادهای الکترونيکی که به صورت غيابی منعقد
میشوند تردید کرد زیرا عرف معامالتی و تجارتی و جوامع بشری و بناء عقال آن را 255

پذیرفته و دليلی بر بطالن آن در فقه اسالمی و قوانين موضوعه پيدا نمیشود و همچنين فقه
کشف شود و دليلی بر فساد آن قرارداد وجود داشته باشد ،پس دليلی بر بطالن عقد غائبين
وجود ندارد و قراردادها و عقود بين غائبين را باید حمل بر صحت کرد ،زیرا قراردادهای
الکترونيکی نيز محدودهی عقد غائبين قرار دارند و صحيح و معتبر هستند .همچنين در ماده
 0قانون تجارت الکترونيک در بند ص عقد از راه دور مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته
است که مقرر میدارد «عقد از راه دور» :ایجاب و قبول راجع به کاالها و خدمات بين
تأمينکننده و مصرفکننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است .بااینحال بهطورکلی
در تمامی عقود و قراردادها زمان و مکان قبول را به عنوان زمان و مکان تشکيل قرارداد
تلقی مینمایند .در قراردادهای الکترونيکی نيز با توجه به ابزار انعقاد آنها همين قاعده کلی
مورد قبول واقع شده است (باقروند ،2913 ،ص.)010

شرایط اساسی معامله در قرارداد عقد مشارکت مدنی در فين تکها
برای ایجاد عقد مشارکت مدنی رعایت شرایط عمومی در رابطه با صحت عقود
ضروری است .این شرایط اختصاص به عقد خاصی ندارد و همهی عقود و قراردادها را در
برمیگيرد .این قراردادها نيز به مثابه عقود سنتی باید شامل تمام عناصر صحت قراردادها
بوده و نمیتوان این عقود را صرفاً به این دليل که از طریق الکترونيکی منعقد میگردند از
این شرایط مستثنی نمود .بر این اساس در این بخش به بررسی وجود شرایط اساسی
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اسالمی اصل بر صحت در معامالت و قراردادهای بين طرفين عقد میباشد مگر خالف آن

قراردادها در عقد مشارکت مدنی منعقده از این طریق میپردازیم .قانون مدنی ایران در
مادهی  232شرایط عمومی صحت عقود را چنين بيان داشته است:
الف .نحوه احراز قصد طرفین در انعقاد قرارداد الکترونیکی
قانون مدنی کشور به عنوان قانون مادر در روابط قراردادی به تبعيت از ماده 2221
قانون مدنی فرانسه برای صحت قراردادها شروط خاصی را الزم دانسته و این شروط که با
 256عنوان شرایط اساسی قراردادها شناخته میشود در تمامی قراردادها از جمله عقود معين و
غيرمعين و عقود منعقده از طریق سنتی ضروری تلقی میگردد و بدون آنها عقدی واقع
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نمیشود .بند اول ماده  232ق.م .قصد طرفين را یکی از این شروط میداند .طرفين قرارداد
برای رسيدن به مرحله انعقاد عقد از نظر روانی چهار مرحله را سپری مینمایند .در ابتدا
شخص باید آنچه را که میخواهد انجام دهد تصور مینماید سپس اقدام به بررسی و پایش
آن مینماید و اگر در این پایش به نتيجه مورد نظر رسيد اقدام به تصميم میگيرد (مرحله
رضا) و در نهایت برای عملی کردن این تصميم اقدام به اجرا مینماید (مرحله قصد) (مقدم
،2930 ،ص .)020در تمامی قراردادها (سنتی و الکترونيکی) و اعمال حقوقی همه این
مراحل قابل تصور میباشد و بدون در نظر گرفتن این مراحل عمل حقوقی نمیتواند
انجام گيرد.
ب :نحوه احراز اهلیت طرفین
اهليت به معنای عام عبارت از صالحيتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق
و تکليف دارد اهليت دارا شدن حق که از آن با عنوان اهليت تمتع یا تملک یاد میشود
در موارد 321،320و 323قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است .در واقع این نوع اهليت
به این معنا میباشد که شخص توانایی دارا شدن حق یا تکليفی را دارد .این توانایی برای
تمامی انسانها از مرحله جنينی قابل تصور بوده و مورد احترام تمام قوانين میباشد .در
مقابل این نوع اهليت که برای همگان قابل تصور میباشد نوع دیگری از اهليت وجود
دارد که از آن با عنوان اهليت استيفاء یا اهليت تصرف یاد میشود و به این معنا که
شخص قابليت و توانایی اجرای حق دارا شده را دارد به عبارت بهتر در برخی موارد
شخص دارای حق میباشد اما توانایی اجرای آن را ندارد .برای مثال طفل به محض تولد

دارای حقوق کامله میباشد اما به دالیلی نمیتواند این حقوق را به مرحله اجرا گذارد .در
انعقاد قراردادهای سنتی با توجه به حضور طرفين کامالً قابل تشخيص بوده ولی در
قراردادهای الکترونيکی با توجه بعدم حضور فيزیکی افراد نياز به بررسی و تأیيد دارد
(همان،ص .)022در فينتک اعتباری قبل از انجام هرگونه معامله ،افراد میبایست ابتدا
جهت معامله نسبت به عضویت در آن اقدام نمایند .برای عضویت نياز به ارسال مدارک
هویتی و تأیيد توسط فينتک و بهترین زمان برای احراز اهليت طرفين میباشد.
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ج :انواع موضوع معامله در قراردادهای الکترونیکی
وجود موضوع معين برای معامله یا عقد میباشد .قانون مدنی تفاوتی بين مورد معامله و
موضوع تعهد قائل نشده است درحالیکه تفاوت موجود بين آنها هم از نظر عملی و هم از
نظر تئوری غير قابل اغماض میباشد .بااینحال آنچه در این بند مدنظر بوده همان موضوع
قرارداد یا به عبارتی مورد معامله میباشد .بر اساس قانون مدنی برای اینکه مورد معامله
قابليت مبادله و موضوع واقع شدن در قرارداد را داشته باشد ،باید هم ماليت و نفع عقالئی
داشته باشد و از سوی دیگر نباید مبهم باشد (مواد 022، 020و 020ق.م .).این قواعد در
مورد قراردادهای الکترونيکی نيز باید اعمال گردد .در خصوص امکان مبادله تمام اموال از
طریق قراردادهای الکترونيکی تردید خاصی وجود ندارد .به عبارت بهتر همه اموال و
اعمال میتوانند مورد معامله عقود منعقده از طریق قراردادهای الکترونيکی واقع شوند البته
مشروط بر اینکه شرایط مقرر در قانون را داشته باشند (همان).
فينتک اعتباری قبل انجام هرگونه معامله مشخصات موضوع معامله (مقدار ،جنس و)...
را بررسی مینماید ،طبق این شرط ،معين بودن آن الزامی میباشد.
د :نحوه احراز مشروعیت
اما در خصوص مشروعيت جهت و علت معامله بحثها و تحقيقات مفصلی صورت
پذیرفته و منظور بند  0ماده  232و ماده  021قانون مدنی همين مورد میباشد .برخی از
حقوقدانان بين جهت و علت معامله تفاوت قائل شده و جهت معامله را سبب با واسطه
معامله و علت را سبب بیواسطه عقد دانسته و بر این اساس علت را عاملی نوعی و جهت

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /بررسی عملکرد فینتکهای اعتباری ...

بر اساس بند دوم ماده  232ق .م .یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله لزوم

را عاملی شخصی تلقی نمودهاند .بااینحال آنچه اهميت دارد این موضوع است که اگر
طرفين قرارداد بر امر نامشروعی توافق نمایند عقد واقعشده باطل خواهد بود و تفاوتی
نمینماید که عنوان آن را علت قرارداد بناميم یا جهت قرارداد .بلکه آنچه اهميت دارد این
امر میباشد که طرفين با آگاهی و اطالع بر امر نامشروعی راضی شدهاند(همان ،ص.)020
258

ارکان عقد مشارکت
ارکان عقد مشارکت به صورت زیر است:

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /سوری ،عبدلی و کورشپسندیده

الف) هر یک از شریکان باید مالى را به عنوان آورده خود در این اجتماع بگذارد و این
مال طبق نظر جميع فقيهان و قانون مدنی باید عين خارجى باشد؛ یعنى موضوع شرکت
باید حق مالکيت باشد نه آنکه دین ،خدمات یا اعتبار باشد.
ب) اموال شرکت باید بهطور مشاع به ملکيت همه شریکان درآید؛ بهطور مثال ،اگر
شریکی ماشينهای صنعتى و دیگرى زمين و سومى مقدارى پول در ميان گذارد باید
تراضى بر این مبنا باشد که با شرکت ،هر شریک سهم مشاعى از ماشينها و زمين و پول را
دارا شود؛ وگرنه عقد شرکت تحقق پيدا نمیکند.
ج) سودوزیان به تناسب سهم شریکان در مال مشاع تقسيم شود؛ اما در برابر کار
بيشترى که یکى از شریکان انجام مىدهد ،مىتوان براى وی سهم بيشترى از سود در نظر
گرفت؛ اما اگر بخواهند براى یکى از شریکان بدون هيچ کارى سهم بيشترى قائل شوند،
بسيارى از فقيهان و قانون مدنی آن را مردود دانستهاند (ماده  212ق.م) (نظرپور وهمکاران،
 ،2930ص .)202با توجه به اینکه همه موارد فوق در قرارداد میبایست درج و مشخص
شده باشند فين تک اعتباری موارد را در قرارداد کنترل و در صورت صحت اجازه انجام
آن را میدهد.

وضعيت تعيين سود در انعقاد قرارداد وعدم امکان نظارت کارا بر مصرف
تسهيالت عقود مشارکتی
در ميان فقها و حقوقدانان راجع به مشخص نمودن سود معين در عقد مشارکت مدنی
سنتی و سایر عقود مشارکتی نظرات مختلفی مطرح گردیده است ،ليکن بيشتر فقها و
حقوقدانان چنين شرطی را باطل میشمارند .این در حالی است که تحليلهای اقتصادی،
رویه بانکها مبنی بر تعيين سود معين را تأیيد میکنند .با مدنظر قرار دادن دو عنصر 259

اساسی عقالنيت و کارایی در عملکرد بانکها ،در نظر گرفتن سود معين در مشارکت،
نصيب بانک میسازد .بنابراین ،شرطی که سود را به نحو قطعی تعيين میکند ،شرطی باطل
است که سبب بطالن عقد میشود(سلطانی ،2930،ص.)230
اجرای صحيح عقود مشارکتی بهنحویکه بتواند منافع بانک را تضمين و آنها را به
استفاده از این عقود ترغيب کند ،مستلزم تحليل و انتخاب صحيح پروژهها ،نظارت کارا بر
مصرف و درنهایت محاسبه و تعيين سود واقعی مشارکت است .هرکدام از مراحل مذکور
نيازمند تخصص و دانش و مهارت کافی در این حوزهها هستند .از سوی دیگر سهيم شدن
واقعی بانکها و فينتکهای اعتباری در زیان احتمالی حاصل از مشارکت مستلزم همراهی
نزدیک با طرحهای مشارکتی است که این امر به دليل فقدان تخصصهای مزبور ،از توان
کارشناسی آنها خارج است (حاجيان ،2932،ص.)223
در مجموع میتوان گفت قرارداد مشارکت مدنی نقطههای ضعف قابل توجهی از دید
قواعد فقهی دارد .افزون بر این به علت عدم دسترسی به اطالعات مورد نياز ،رفتار بانک از
آن حاکی است که به مشتری اعتماد ندارد .مجموع این مشکلها نشان میدهد در بستر
کنونی نظام بانکی این قرارداد بهدرستی قابل اجرا نيست (نظرپور وهمکاران،2930 ،
ص.)200
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رویکرد نسبتاً کارآمدی به حساب آمده و منفعت بيشتری نسبت به فرض اشاعه در سود،

راهکارهای پيشنهادی از طرف متخصصين:
 تسهيالت در قالب عقود مشارکتی در هر حوزه  ،صرفاً توسط بانک تخصصی حوزهمربوطه پرداخت شود و هر یک از بانکهای تخصصی کشور ،عهدهدار پرداخت تسهيالت
مشارکتی در قلمرو تخصصی خود باشند و به سایر انواع قراردادها در حد ضرورت اکتفا
کنند .بدیهی است که وجود کارشناسان خبره برای هریک از زیربخشها در بانک
 260تخصصی ،ضرورت دارد .سایر بانکهای تجاری نيز به اعطای تسهيالت از طریق عقود
مبادلهای بپردازند و در حد ضرورت  ،از عقود مشارکتی استفاده کنند (حاجيان،2932 ،
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ص.)223
 ایجاد مؤسسههای امين یا شرکتهای تخصصی پيشنهاد دیگری در جهت اجرایصحيح قرارداد مشارکت است .بانکها منابعی را که تحت عنوان سپرده سرمایهگذاری عام
تجهيز کردهاند ،از راه عقد وکالت ،در اختيار این مؤسسهها قرار میدهند و آنها نيز از محل
این منابع قسمتی از سرمایه مورد نياز بنگاههای اقتصادی را به صورت مشارکت مدنی یا
حقوقی تأمين میکنند و به تناسب در سود شرکت شریک شوند .از مهمترین وظيفههای
این مؤسسهها  ،ارزیابی اقتصادی پروژههای پيشنهادی ،اعتبارسنجی ،نظارت مستمر بر
اجرای صحيح قرارداد ،تضمين بازپرداخت مطالبههای بانک غير از سهمالشرکه دریافت
وثيقهها و تضمينها از تسهيالت گيرندهها است .این مؤسسه باید سود(یا زیان) طرفين را
فقط پس از اتمام موضوع قرارداد بهطور دقيق تعيين کند .وجود این مؤسسهها ضمن
جلوگيری از اخالل در نظام پرداخت سود به کاهش مخاطرههای اخالقی و پوشش
ریسکهای موجود در این قرارداد میانجامد ( نظرپور و همکاران ،2930 ،ص.)200
 مجموع شرطهای ضمن عقد در عقد مشارکت نشان میدهد که قصد بانک دستيابی بهسود ثابت است؛ بنابراین پيشنهاد شده که نظام بانکی از بهکارگيری عقدهای مشارکتی
صرفنظر کند و از روشهای دیگر با نرخ سود معلوم مانند قرارداد استصناع استفاده
کند(همان).

راهکار پيشنهادی از طریق فين تک اعتباری
اصناف و اتحادیهها  ،بزرگترین بخش نظام اقتصادی کشور و از جمله بنگاههای
اقتصادی کوچک و متوسط به شمار میروند که بخش اعظمی از نظام توليد ،توزیع و
خدمات را به خود اختصاص دادهاند براین اساس ،ظرفيتها و قابليتهایی که اصناف در
عرصههای مختلف و از همه مهمتر عرصه اقتصادی جامعه دارند ،سبب شده تا نگاهها به
سمت این بخش به عنوان بخشی اثرگذار در اقتصاد جلب شود.
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در حال حاضر ،سه ميليون واحد صنفی شامل واحدهای خدماتی ،توليدی و توزیعی
صنف یا اتحادیه از تسهيالتدهندهها و تسهيالتگيرندهها سبب ایجاد مشارکت و تأمين
مالی از طریق همکاران همصنف میگردد .در واقع از نقدینگی موجود در بين شاغلين هر
صنف و اتحادیه به نحو بهينه توسط فينتک اعتباری میتوان استفاده نمود .از طرفی با
توجه به تقارن اطالعات از کسبوکار مربوطه و شناخت تسهيالتدهنده از صنف یا
تجارت تسهيالت گيرنده ضمن ارائه مشاوره ،امکان اعمال نظارت بر مصرف تسهيالت و
واقعی بودن سود مشارکت بيشتر میگردد.

فرایند اجرایی مدل پيشنهادی:
در الگوی پيشنهادی چهار بازیگر با نقشها و وظایف متفاوت وجود دارند:
فينتک(عامل اجرایی) ،بانک (عامل نظارتی) ،تسهيالتدهنده و تسهيالتگيرنده .در اینجا
فينتک در قالب عقد مشارکت مدنی فعاليت مینماید و کليه امور اجرایی این الگو که به
تفکيک مطرح میگردد توسط این پلتفرم عملياتی میشود .بانک در الگو مطرحشده بهعنوان
ناظر و عامل پشتييبانیکننده فنی فينتک میباشد .صحت عملکرد فينتک ،رسيدگی به
شکایات مشتریان ،رعایت مقررات بانکداری اسالمی ،مقررات مبارزه با پولشویی و...
برعهده بانک میباشد.
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زیر نظر اصناف ایران مشغول به فعاليت هستند ،تشکيل شبکه و گروههای اجتماعی از یک

تسهيالتگيرندهها یا مشارکتشوندهها با توجه نوع فينتک که در قالب عقد مشارکت
مدنی فعاليت میکند کليه افرادی هستند که در امور بازرگانی ،خدماتی و توليدی فعال
میباشند .و برای انجام پروژه و طرحهای خود نياز به تأمين مالی داشته باشند.
تسهيالتدهندهها یا مشارکتکنندهها ،کليه افراد دارای سرمایه بوده ،که میتوانند بخشی
از سبد سرمایهگذاریهای خود را به تسهيالتدهی و یا مشارکت در بخشهای امور
 262تجاری ،خدماتی و توليدی که دارای بازدهی نسبتاً مناسبی است از طریق فينتکهای
اعتباری اختصاص دهند.
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /سوری ،عبدلی و کورشپسندیده

عضویت تسهيالتگيرندهها در فينتک اولين بخش از فرایند شروع فعاليت فينتک
میباشد .در این بخش تسهيالتگيرنده(مشارکت شونده) کليه اطالعات راجع به
مشخصات کامل سجلی متقاضی (اشخاص حقوقی و حقيقی) میباشد .عالوه بر آن
مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی از قبيل نام  ،نوع شرکت  ،شماره ثبت  ،محل ثبت و
تاریخ تأسيس به انضمام آدرس محل فعاليت را شامل میگردد .اطالعات راجع به نوع
فعاليت ،سابقه فعاليت و عملکرد متقاضی در گذشته ،اطالعات راجع به حسن شهرت
تجاری و وضعيت مالی و تعهدات متقاضی به بانکها و سایر اشخاص همراه با اسکن
مدارک و مستندات ارسال میگردد.
عضویت و جذب تسهيالتدهندهها(مشارکتکنندهها) یکی از مهمترین و پرچالشترین
فعاليتهای فينتک میباشد .اعتماد آنها به یک فينتک اعتباری از دو منبع ارزیابی میشود
که مستقيم و غيرمستقيم میباشند .ارزیابی مستقيم براین اساس بوده که آیا فينتک برای
معامله مطمئن است و ارزیابی غيرمستقيم ،این که خدمات با کيفيت مناسب فراهم میکند.
ازآنجاکه معامالت تسهيالتدهیP2Pپولی و تسهيالتدهندهها در معرض ریسک باالتری
نسبت به تسهيالتگيرندهها هستند ،لذا آنها نياز بيشتری به فينتک مناسب برای حفاظت از
سرمایههای خود دارند .اعتماد آنها به فينتک در کل بر اساس امنيتی بوده که فينتک برای
ارائه خدمات ،حفاظت از کالهبرداری ،اثبات و تأیيد عمليات ،انجام میدهد .به غير از
ویژگیهای اصلی (امنيت و حفاظت ) تسهيالتدهندهها از فينتک انتظار دارند تا خدمات
با کيفيت باال ،برای تسهيل معامالت ارائه گردد.

بررسی عضویت و رتبهبندی تسهيالت گيرندهها توسط فينتک بخش بعدی عمليات
اجرایی فينتک میباشد .بررسی شخصيت یا صالحيت اعتباری متقاضی ،بررسیهای
توصيفی یا کيفی موضوع فعاليت ،بررسیهای کمی یا تجزیه و تحليل صورتهای مالی،
بررسیهای ظرفيت مالی و کشش اعتباری در عضویت و رتبهبندی نقش مؤثری دارد.
مجموعه عوامل فوق میتواند ریسک مشتری را کاهش داده و در نتيجه رتبهبندی وی را
افزایش دهد .از ميان روشهای مختلف با دیدگاههای متفاوت به اعتبارسنجی و رتبهبندی 263

تسهيالتگيرنده میپردازند ،که معموالً از طریق نرمافزارهای پيشرفته دادهکاوی ،یادگيری
پس از مشخص شدن رتبه و اعتبارسنجی تسهيالتگيرنده و اعالم آن از طریق پلتفرم،
متقاضی درخواست تسهيالت خود را برای فينتک همراه با مدارک و مستندات طرح
توجيهی خود ،حداقل سودآوری طرح ،مدتزمان مورد نياز تسهيالت و وثایق پيشنهادی
ارسال مینماید .پلتفرم پس از اخذ موارد فوق از طریق کارشناسان خبره خود به
بررسیهای فنی و عملياتی تعيين حجم فعاليت در یک دوره ،بررسی قيمت تمامشده ،سود
ناویژه و سود ویژه ،بررسی دوره گردش کاال و وصول مطالبات و  ...میپردازد .مجموعه
این بررسیها شناخت الزم از نحوه و حجم فعاليت ،سودآوری ،دوره گردش محصوالت
ارائه میدهد که میتواند سبب اتخاذ یک تصميم نسبتاً مناسب توسط تسهيالتدهنده از
طریق مشاوره با فينتک گردد .بعد از تأیيد متقاضی تسهيالت توسط تسهيالتدهنده و
اعالم آن به متقاضی عمليات انعقاد قرارداد و تکميل فرمها و اخذ وثایق توافق شده و
برداشت سهم وجوه مشارکت از حسابهای تسهيالتدهنده و تسهيالت گيرنده (حداقل
 02درصد کل وجه مشارکت) به حساب مشترک مشارکت مدنی در بانک انجام و در
نهایت به حساب تسهيالت گيرنده واریز میگردد.
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ماشين و هوش مصنوعی توسط فينتکها انجام میگردد.

مدل پيشنهادی فينتک اعتباری
تسهيالت گيرنده

(مشارکتشونده)
درخواست عضویت
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تسهيالت دهنده
بانک

نظارت و پشتیبانی فنی فین تک

فين تک

(مشارکت کننده)

جذب سرمایه گذار
بررسی عضویت
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اعتبارسنجی

ارسال درخواست

ارائه پیشنهاد

مشارکت

تکمیل فرم های قرارداد و

مشارکت
مشاوره

انعقاد قرارداد و اخذ وثایق

انتخاب متقاضی

تکمیل فرمها

ارسال وثایق
نگهداری وثایق
واریز %80سهم مشارکت

واریز %20سهم مشارکت
نظارت بر مصرف

بازپرداخت اصل و سود
مشارکت
دریافت %20اصل وجه
مشارکت و سهم سود
عدم بازپرداخت
تسهیالت

تسویه مشارکت

اقدامات حقوقی

دریافت %80اصل وجه
مشارکت و سهم سود

نظارت بر مصرف تسهيالت در تمام مراحل بر عهده تسهيالتدهنده بوده و در صورت
عدم تخصص ایشان ،طی قراردادی به فينتک واگذار میشود .بعد از پایان دوره مشارکت،
وجه تسهيالت اخذشده همراه با سود آن به حساب مشترک مشارکت مدنی تسهيالت
واریز و سود کسبشده بين مشارکتکنندهها حسب نسبت مشارکت ،بين آنها تقسيم و
اصل وجه تسهيالت نيز به حساب تسهيالتدهنده واریز میگردد .همچنين حسب توافق
انجامشده کارمزدی بابت عمليات انجامشده توسط تسهيالتگيرنده و تسهيالتدهنده به 265

پلتفرم پرداخت مینمایند .چنانچه تسهيالتگيرنده نتواند بهموقع تعهدات خود را انجام
خواهد داد.
در صورت عدم اجرای تعهدات توسط تسهيالتگيرنده در زمان مورد نظر و نکول
تسهيالت ،اقدامات حقوقی روی وثایق از طریق تسهيالتدهنده انجام میگردد.
تسهيالتدهنده میتواند طی قراردادی به فينتک وکالت انجام امور حقوقی الزم را
بدهد در این صورت کليه امور حقوقی مربوط به تسهيالتگيرنده توسط فينتک انجام و
در خاتمه هزینههای مربوطه از تسهيالتگيرنده اخذ میگردد.

مقایسه عملکرد فينتک پيشنهادی و فينتک اسالمی ميکروليپ
فين تک پيشنهادی در این تحقيق در قالب عقد مشارکت بوده که در بيشتر بخشهای
اقتصادی از ابتدا شروع بانکداری اسالمی در سيستم بانکی کشورمان فعال بوده و فينتک
اعتباری ميکروليپ در قالب عقود تورق و مرابحه فعال میباشد.
البته عقد تورق از ساليان قبل در بانکهای اسالمی کشورهای عربی استفاده میگردید.
در حال حاضر کاربرد دو نوع تورق قابل تصور میباشد تورق سنتی و تورق جدید .عمده
فقهای گذشته و اخير تورق سنتی را پذیرفتهاند و آن را به دور از ربا دانستهاند .ليکن تورق
جدید ،آنگونه که اکنون اجرا میشود ،به وسيله غالب فقهای معاصر منع شده است؛ ازاینرو
تنها زمانی میتوان از این نوع تورق استفاده نمود که شرایط و اصولی که برای آن تعریف
شده است ،بهطور کامل رعایت گردد (قليچ ،2932 ،ص.)29
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دهد و حسب توافق با تسهيالتدهنده زمانی فرصت بهمنظور تأمين تعهد به متقاضی

عقد مرابحه هم چند سالی است که در سيستم بانکی کشور ،خصوصاً در صدور
کارتهای اعتباری بکار گرفته میشود .به نظر میرسد با لحاظ مقررات الزم در عقود
اسالمی از سایر عقود پرکاربرد در اقتصاد کشور متناسب با شرایط موجود استفاده نمود .از
طرفی بيمه نمودن کليه تسهيالت توسط فينتک اعتباری ميکروليپ ،مورد مفيدی است که
در خصوص فين تک پيشنهادی هم میتوان لحاظ گردد و به نظر میرسد در مدل
 266پيشنهادی وجود یک بانک بهعنوان ناظری بر عملکرد فينتک از نقاط قوت آن باشد.
بررسی عمليات اجرایی دو مدل فارغ از نوع عقود بهکاررفته ،بخشی از آن فنی و
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نرمافزاری بوده که در زمينه جذب سرمایه گذار ،بررسی عضویت متقاضيان تسهيالت،
رتبهبندی و اعتبارسنجی آنها که میبایست بر اساس دستورالعمل ،مقررات و قوانين هر
کشور متفاوت باشند .نکتهای که در اینجا حائز اهميت بوده توجه کشورهای اسالمی به
شروع فعاليت این نوع فينتکها جهت کمک به تأمين مالی اقشار مختلف جامعه میباشد.

بررسی محدودیتهای مدل پيشنهادی
باال بودن نرخ سود سپردههای بانکی :در کشورهای توسعهیافته به دليل عدمسوددهی یا سوددهی بسيار کم به سپردهها توسط بانکها ،سرمایهگذاری مردم در
فينتکهای اعتباری با توجه به نرخ بهره دریافتی باالتر ،توجيه اقتصادی داشته و وامدهی
به دیگران از طریق فينتکهای اعتباری به عنوان یک روش سرمایهگذاری جهت کسب
سود میباشد؛ اما در ایران به دليل باال بودن نرخ سود سپردههای بانکی نسبت به سایر
کشورها و عدم وجود هرگونه ریسک برای سپردهگذاران در خصوص دریافت سود
سپردهها ،مردم انگيزه الزم جهت مشارکت و سرمایهگذاری در اینگونه فينتکها نداشته
و ترجيح میدهند وجوه خود را در سپردههای بانکی با نرخ باال ،نگهداری نمایند.
 عدم توسعه فینتکها در ایران :نرخ بهره بانکی پایين ،کارمزدمحوری خدمات مالی،بلوغ و حجم بازارهای مالی ،سهولت مبادالت فرامرزی و بينالمللی ،وجود استانداردها و
ابزارهای مشابه در کشورهای توسعهیافته ،برخی از ویژگیهای بازار مناطقی است که مرکز
فينتک محسوب میشوند .درحالیکه بازار ایران ،در اکثر موارد یادشده ،تفاوتهایی

بنيادین و فاصله زیادی با این بازارها دارد .مواردی مانند نبود بانکهای تخصصی ،تورم و
پرداخت نرخ سود نسبتاً باال توسط برخی از بانکها ،مسئله پرداختکننده کارمزد تراکنش،
موانع رگالتوری و چالشهای برقراری ارتباط ميان بازار مالی و شبکه پرداخت کشور و
دنيا ،بازار ایران را از بازارهای مالی دنيا متمایز میکند .عالوه بر این ،ابزارها و
استانداردهایی مانند سامانههای اعتبارسنجی در بازار ایران وجود نداشته یا هنوز به بلوغ
کافی نرسيدهاند و فراگير نشدهاند که امکان ارائه برخی خدمات فينتک را عمالً غيرممکن 267

میکند.
واسطهایی بوده که تسهيالت دهندهها را به تسهيالتگيرنده ها متصل میکند در برخی
موارد سرمایهگذاران قصد نقدکردن سرمایههای خود قبل از انقضای مدت تسهيالت را
داشته و معموالً برای خارج شدن از این وضعيت پلتفرم باید سرمایهگذار دیگری را انتخاب
کند تا سرمایهگذاری را تقبل نماید.
ریسک عملیاتی :فينتکهای اعتباری نسبت به بانکها از آسيبپذیری بيشتری درخصوص ریسک های عملياتی مانند ریسک سایبری به دليل اتکای بيشتر به فرایندهای
دیجيتالی برخوردارند .افزایش چنين ریسکهایی برای پلتفرمها به ميزان پيچيدگی پلتفرم و
مکانيسمهای بهکاررفته برای ذخيره اطالعات مشتری و استحکام برنامههای امنيت سایبری
بستگی دارد.
وجود رقبای توانمند :در برخی مواقع بانکها میتوانند با توجه منابع مالی ،امکاناتخاص و بيشتری که در اختيار دارند پلتفرمهای خود را تجهيز نموده و خودشان ،فينتک
اعتباری راهاندازی نمایند که در این صورت رقابت برای سایر فينتکها دشوارتر میگردد.

بررسی مزایای مدل پيشنهادی
بهبود تأمین مالی اشخاص و کسبوکارهای کوچک و متوسط تجاری :تأمين مالییکی از مهمترین وظایف بازارهای سرمایه در سراسر دنيا است که طی سالهای گذشته در
ایران رونق بيشتری یافته است .با توجه به روندهای کالن حوزه تأمين مالی کشور ،نظام
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-ریسک نقدینگی :فينتک اعتباری مانند بانک توان مالی نداشته بلکه به صورت

مالی ایران بانکمحور است و بخش عمدهای از تأمين مالی از سوی بانکها به صورت
تسهيالت در قالب عقود مبادلهای و مشارکتی صورت گرفته است .اجرای این مدل میتواند
سبب هدایت بهينه منابع مالی به بخشهای خرد کشور و خروج نقدینگی از فعاليتهای
سفتهبازی و تأمين مالی اشخاص ،کسبوکارهای کوچک و متوسط ) (SMEتجاری گردد.
قیمتگذاری :برای اندازهگيری بهای تمامشده پول دو دسته از هزینههای مرتبط با 268تجهيز منابع در سيستم بانکداری ما وجود دارد .هزینههای مستقيم که در واقع همان
نرخهایی بوده که یک بانک برای جذب سپرده میپردازد البته نرخ مؤثر جذب سپرده با
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توجه به پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی برای بانکها بيشتر میباشد .هزینههای
غيرمستقيم که مرتبط با بهای تمامشده پول در یک بانک عبارت است از هزینه عمومی و
اداری و هزینه مطالبات مشکوک الوصول میباشد .اجرای این مدل از پتانسيلی خوبی برای
ارائه نرخ سود مناسب برای تسهيالت گيرندهها برخوردار است .کاربرد گسترده
تکنولوژیهای دیجيتال ،هزینهها را برای واسطههای اعتباری کاهش داده و سبب
قيمتگذاری مناسبتر برای تسهيالت گيرندهها میگردد.
ارائه خدمات مناسب :کاربرد گسترده تکنولوژی اطالعات و گزینههای برخط اجازهمیدهد تا خدمات مناسبتری را برای مشتریان فراهم کنند .بررسی اطالعات ریسک
مشتریان توسط پلتفرم ،فرایند را برای تسهيالتگيرندهها و تسهيالتدهندهها تسریع
میکند .ا رائه خدمات جدید با تحليل بهتری همراه شده ،بهگونهای که با تحليل رفتاری
مشتریان میتوان ریسک حاصل از تسهيالتدهی به متقاضيان را پيشبينی کرد و
بخشبندی مناسبی از نيازمندیهای مشتریان برای آن به دست آورد.
کاهش هزینه مبادله :افزایش تعداد شعب بانکها و پرسنل آنها در کشور سبب باالرفتن هزینههای سربار بانکها و افزایش هزینه مبادله شده است .بخش مهمی از تراز مالی
بانکها مربوط به هزینههای شعب و نيروی انسانی است .توجه به اینکه اجرای این مدل
بخشی از فعاليتهای بانکها را انجام و نياز به شعبه و پرسنل جهت انجام امور جذب و
تخصيص منابع را حذف خواهد نمود و در نهایت منجر به کاهش هزینههای مبادله در این
بخش میشود.

 قابلیت دسترسی :فينتکها به عنوان یکی از پيشرفتهای اجتماعی ،فرهنگی در سدهاخير منجر به تغييرات عظيمی در شيوه زندگی و تعامالت مردم شده است ،بهگونهای که
میتوان آنها را بخش جداییناپذیری از زندگی انسان قرن بيستویک دانست .با وجود این،
ابعاد تشکيلدهنده کيفيت این خدمات و مواردی که جهت ارزیابی این ابعاد به کار میروند،
در حال تغيير و دگرگونی است .افزایش قابليت دسترسی به خدمات تسهيالتی و استفاده از
آن توسط اشخاص حقيقی و حقوقی در بخشهای بازرگانی ،خدماتی و توليدی که تاکنون 269

امکان آن را بدون حضور فيزیکی در شعب بانکها نبوده از قابليتهای خوب این مدل
افزایش مسئولیت اجتماعی افراد :این مدل یک ابزار بسيار مفيد برای ترویج فرهنگو توسعه بانکداری اجتماعی اسالمی است؛ به دليل اینکه مشارکت در کسب سود یا زیان
فعاليتهای اقتصادی بهطور واقعی مورد نظر میباشد که سبب افزایش مسئوليت اجتماعی
و شفافيت امور در افراد مختلف جامعه میگردد.
 کاهش فعالیتهای وامدهی غیررسمی :ازآنجاکه افرادی در جامعه بوده که به دالیلمختلف از جمله چک برگشتی ،عدم داشتن مجوزهای الزم برای اخذ تسهيالت از بانکها،
گرفتارهای خاص مانند بيماری ،بدهی ،تصادف و هرگونه مشکل حاد ،قادر به اخذ
تسهيالت از سيستم بانکی نمیباشند و به دنبال تأمين پول از بازارهای غيررسمی هستند،
مال و دارایی آنها قدرت نقدشوندگی خوبی ندارد مجبور به مراجعه به بازار غيررسمی
وامدهی هستند .نرخ بهره در این بازار از سه تا  22درصد محاسبه میشود که بستگی به
شرایط طرفين و ميزان وجه ردوبدل شده دارد ،یعنی اگر ضرورت وامگيرنده در کار باشد
هر نرخ بهرهای را تقبل میکند .فينتکهای اعتباری قادر به تأمين مالی کسبوکارهای
تجاری اینگونه افراد بوده (البته با توجه به ورود افراد کم تعهد تا حدودی سبب افزایش
ریسک اعتباری فينتک میگردد) و منجر به کاهش فعاليت وامدهی غيررسمی افراد در
جامعه میگردد.
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فينتک اعتباری میباشد.

جمعبندی و نتيجهگيری
در این تحقيق ضمن بررسی عملکرد فينتکهای اعتباری فردبهفرد در کشورهای
توسعهیافته و اسالمی ،یک مدل کسبوکار فينتک اعتباری تحت نظر بانک یا موسسه مالی
و اعتباری مبتنی بر اقتصاد اسالمی وبر اساس عقد مشارکت مدنی در چارچوب وامدهی
 P2Pبرخط در ایران است .در مقایسه با سایر تأمينکنندههای اعتبار ،یک ویژگی
 270منحصربهفرد مدل پيشنهادی این است که از فنّاوری دیجيتال و نوآوریهایی برای تعامل به
صورت کامل با مشتریان استفاده و مقادیر زیادی از اطالعات مشتریان را پردازش میکنند.
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امروزه تأمين مالی خرد با توجه به بانکمحور بودن اقتصاد ایران یکی از معضالت
موجود جامعه میباشد بیشک راهاندازی مدل پيشنهادی بهعنوان فينتک اعتباری فردبهفرد،
سازگار با عقود اسالمی در قالب عقد مشارکت مدنی میتواند سبب هدایت بهينه منابع
مالی به بخشهای خرد کشور و خروج نقدینگی از فعاليتهای سفتهبازی ورامين مالی
اشخاص حقيقی و حقوقی ،توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط واحدهای بازرگانی،
خدماتی و توليدی گردد.
با رشد و توسعه روزافزون تکنولوژی ،فعاليتهای اینترنتی و بازاریابی دیجيتالی،
تجارت الکترونيک در سراسر دنيا گسترش یافته است .استفاده از فروشگاههای اینترنتی
برای انجام خرید و استفاده از خدمات روز به روز به صرفهتر و مناسبتر از گذشته شده و
امکان مقایسه قيمت ،کيفيت و خدمات کاال را به مصرفکنندهها میدهد؛ لذا عالوه بر افراد
و شرکتهای کوچک و متوسط شاغل در فعاليتهای تجاری و خدماتی سنتی و مالکان
فروشگاههای اینترنتی هم میتوانند برای تأمين مالی خود ،از فينتک اعتباری در قالب عقد
مشارکت مدنی استفاده کنند.
تسهيالتدهندهها کليه افراد دارای سرمایه بوده که میتوانند بخشی از سبد
سرمایهگذاریهای خود را به تسهيالتدهی در بخشهای امور بازرگانی ،خدماتی و
توليدی که دارای بازدهی نسبتاً مناسبتری هستند از طریق فينتکهای اعتباری اختصاص
دهند .همچنين با لحاظ سياستگذاری مناسب در فينتکهای اعتباری ضمن ترویج و
توسعه فرهنگ مشارکت در سودآوری فعاليتها و پروژههای اقتصادی ،سبب افزایش

مسئوليت اجتماعی مردم در جامعه ،بهبود تأمين مالی اشخاص و کسبوکارهای کوچک و
متوسط ،افزایش دسترسی به خدمات تسهيالتدهی ،ارائه نرخ سود مناسب برای
وامگيرندهها ،کاهش هزینههای مبادله و کاهش فعاليتهای وامدهی غيررسمی میگردد.
البته الزم است ذکر شود که الگوی پيشنهادی نيازمند مداقههای فقهی و پژوهشی
بيشتری نيز هست که اميد میرود تحقيقات آتی به نحو جامعی به تکميل آن یاری رسانند.
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