
   

 

در نظر دارد تا بولتن سیاستی تعاون 
حوزۀ تعاون کشور را برای  موضوعات مهم

سازان این حوزه، برجسته  گذاران و تصمیم سیاست
تأمین مالی خرد    ”نماید؛ در این شماره به موضوع 
المللی؛ برخوردار از  جمعی: رویکرد اتخاذشده بین

پرداخته خواهد شد    “ایرانی  -سبقه عظیم اسالمی 
ای از  و در آن ضمن ارائه تعریف و بیان تاریخچه

های تأمین مالی  تأمین مالی خرد جمعی، انواع روش
المللی بیان  های موفق بین خرد جمعی و برخی نمونه

خواهد گردید؛ در انتها پس از اشاره به نحوه اتخاذ 
های  این رویکرد در داخل کشور و برخی نمونه

داخلی، پیشنهاداتی در قالب بسته سیاستی 
 گردد.  پیشنهادی ارائه می

 های کلیدی: پیام

عدم توجه به ظرفیت ایرانیان با توجه به  .1
سبقه دیرینه و تأکیدات مکرر آن در فرهنگ 

ایرانی در بکارگیری و اجرای  –اسالمی 
 عملیاتی رویکرد تأمین مالی خرد جمعی 

های دولت در شرایط  کمک به کاهش هزینه .2
کنونی اقتصاد کشور و با توجه به کسری 
بودجه از قبل اجرا و توسعه رویکرد تأمین 
مالی خرد جمعی با مشارکت آحاد جامعه و 

 های خرد آنها سرمایه آوری جمع

امکان هدایت نقدینگی عظیم کشور به سمت  .3
بازارهای مولد از بستر رویکرد تأمین مالی 

 خرد جمعی

 تأمین مالی خرد جمعی:

 ایرانی  -المللی؛ برخوردار از سبقه عظیم اسالمی  رویکرد اتخاذشده بین 
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 مقدمه
بنننا بنر اعننتنقناد بسنیناری از کنارشنننناسنان، افنزایننش 

اقتصاد کشور در شراینط منخنتنلنف،   Resilienceآوری تاب
ها و پشتیبانی از کنارآفنرینننان و  معلول ایجاد و تقویت تعاونی

با عنایت به اهنمنینت های فعال در این عرصه است؛  آپ استارت
العاده حمایت و تأمین مالی در امر ارتقاء کمنی و کنین نی  فوق

تر رویکرد تأمین مالی  آمیز و آسان ها و نیز تجربه موفقیت تعاونی
ها نظیر بحنران  رفت از بحران زایی و برون خرد جمعی در اشتغال

امریکا این نوشتار درصدد است، شرح جامنعنی  8002مالی سال 
 بخش ارائه نماید: 5بر تأمین مالی خرد جمعی در 

 

 
 

 .تأمین مالی خرد جمعی چیست؟9
المللی در راستای حماینت  تأمین مالی خرد جمعی رویکردی بین

های اقتصادی نوپای کارآفرینان است کنه  ها و طرح مالی از ایده
های اندک آحاد جنامنعنه، در بسنتنر  آوری سرمایه ضمن جمع

های واسط اینترنتی یا پلت رم منینان کنارآفنرینننان و  سامانه
گیرد؛ این نوع فننناوری  گذاران شکل می ها با سرمایه آپ استارت

موسسه فناوری ماسناونوسنت  8008که بر اساس گزارش سال 
فناوری بنرتنر جنهنان  00تی، یکی از  آی معروف به دانشگاه ام

برشمرده شده است، با هدف تضمین اصل سنرمناینه منردم و 
تسهیل در ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوپا )از جملنه عندم 

سو ریسک  نیاز به وثایق سنگین در قیاس با دریافت وام(، از یک
  گذاری را کاهش و از سویی دیگر احتمال موفقیت کسب سرمایه

 دهد.  و کار را افزایش می
 

 
 

 تأمین مالی خرد جمعی  .تاریخچه2
و  0991المللی به سنال  نخستین تأمین مالی خرد جمعی بین

حیطه فعالیت موسیقی در اقدامی خودجوش اختصاص دارد؛ اینن 
شیر در  المللی بنام آرتیست در حالی است که نخستین پلت رم بین

و در راستای حمایت از هنرمندان و ننویسننندگنان  8000سال 
 اندازی شده است. راه

 
 

 های تأمین مالی خرد جمعی: .انواع روش9

بنندی  های تأمین مالی خرد جمعی به شرح زیر قابل طبقه روش
 است:

ش فروش ایده ساخت محصول؛  پیش رو ن  ینن ر ا د
اندازی کسب و کار خود را  هدف آن است که کارآفرین هزینه راه

 .بدون تقسیم سهام به مرحله اجرا برساند

ی های خیرخواهانه؛  کمک النن ت م ش زگ ا ش ب رو ن  ی ر ا د

 کنندگان تسهیالت، وجود ندارد.   برای دریافت

رمایهخرید سهام؛  س ش  رو ن  ی ر ا ز  د س ا پنن ن  را ذا گ
اهدای سرمایه، مشمول دریافت سهم از کسب و کاری که منورد 

 شوند. گذاری قرار گرفته، می سرمایه

م پرداخت وام؛  ی، وا ست سی موضوع درخوا رر ز ب س ا پ
به متقاضیان ضمن تعیین شرایط بازپرداخت و النبنتنه پنس از 

 رسیدن به زمان سوددهی، اعطا خواهد گردید. 

 

 
 

تأمین   المللیِ پلتفرم های موفق بین .برخی نمونه4

 مالی خرد جمعی
المللی متعددی با هدف  های موفق بین آپ ها و استارت سایت

اکنون در حال  ها هم آپ تأمین منابع مالی کارآفرینان و استارت
تأسیسِ بسیاری در  های تازه آپ فعالیت هستند که برای استارت

 اند؛  کشورهای اروپایی و آمریکایی جذب سرمایه کرده
CoopTT@iran.ir 

www.CoopTT.com  
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واسطه  های بزرگی که خود با جذب سرمایه به آپ استارت
ای موفق در عرصه  همین رویکرد، به کسب و کار و نمونه

سازد در  اند؛ خاطرنشان می المللی مبدل شده بین
ها مستقیماً  آپ المللی، کارآفرینان و استارت بین  های نمونه

اقدام به بارگذاری طرح خود همراه با جزئیات آن در 
نمایند. در ادامه به  های مربوط به این رویکرد می پلت رم
هایی وند از آنها به طور مختصر اشاره خواهد  نمونه

 گردید:

 استارتر .کیک9.4

 
استارتر در بروکلین شهر نیویورک امریکا  دفتر اصلی کیک

اندازی شده است؛ مأموریت  راه 8009واقع و در سال 
های  اصلی این شرکت، کمک به تحقق و توسعه پروژه

 خالقانه و نوآورانه اعالم شده است. 
میلیون پشتیبان در سراسر  01.8، 8009تا دسامبر سال 

گذاری بر  دنیا در این سامانه اقدام به سرمایه
میلیارد دالر( در  0.4پروژه )با حجم مالی  005.000روی
های  های گوناگونی نظیر موسیقی، فیلم، بازی حوزه

اند  ویدئویی، غذا، تکنولوژی، مد لباس و تولید دستی کرده
 4580اندازی و  پروژه راه 049.824که از آن تعداد حدود 

 اندازی هستند.  مورد در دست راه

 
منظور تأمین سرمایه ایده  ها به آپ کارآفرینان و استارت
استارتر ملزم به داشتن پاسپورت از  خود از طریق کیک

یکی از کشورهای کانادا، امریکا، کشورهای اسکاندیناوی، 
بایست فرآیند احراز  آلمان، نیوزلند، استرالیا هستند و می

هویت خود را همچون تأییدیه محل سکونت و اعتبار 
طور دقیق در این سایت به انجام  شغلی و تحصیلی را به

های پرهزینه،  ها و طرح رسانند؛ همچنین تأمین مالی ایده
گیرد بلکه بر اساس  صورت یکجا صورت نمی به

شده، پس  وارت اولیه طرح و بودجه مورد نیاز اعالم گانت
آمیز هر اقدام، برای انجام اقدام آتی  از اتمام موفقیت

گردد. این در حالی است که سابقه عملکرد  پرداخت می
آوری  گردد و جمع ها ثبت می آپ کارآفرینان و استارت

های بعدی آنها ضمن  های موفق در طرح سرمایه نمونه
تر صورت خواهد  اثرات روانی و اجتماعی مثبت، سریع

 گرفت. 
ها پس از  آپ قابل توجه است اغلب کارآفرینان و استارت

استارتر بیشتر از مبلغ  بارگذاری طرح خود در سایت کیک
درخواستی و موردنیاز جهت توسعه طرح، موفق به 

اند؛ به عنوان نمونه  های مردمی شده آوری سرمایه جمع
شاخص، خانواده ایرانی کارآفرین نورآذر ساکن 

دیگوی کالی رنیا صاحب ایده پرینتر هوشمند، سبک،  سن
بعدی، در زمان کمتر از یک دقیقه پس  سیم سه سیار و بی

آوری مبلغ موردنیاز  از بارگذاری طرح خود موفق به جمع
 شدند.  استارتر کیکاز کاربران و حامیان سایت 

 
 

 .گوفاندمی2.4

دفتر اصلی گوفاندمی نیز در کشور امریکا واقع و در سال 
 اندازی شده است.  راه 8000

 
ها قادرند درخواست تأمین  هر وند افراد در کلیه عرصه

مالی خود را ارائه نمایند لیکن عمده فعالیت تبلیغاتی و 
ای پلت رم گوفاندمی مربوط به امور خیریه، تأمین  رسانه
الخصوص مقطع  های پزشکی و آموزشی )علی هزینه

کنندگان تسهیالت  دکترا( و اختراعات بوده است؛ دریافت
صورت پیوسته، از روند  در پلت رم گوفاندمی موظ ند به

انجام پروژه، گزارش تهیه و حامیان را در جریان وضعیت 

  کامل پیشرفت پروژه قرار دهند.

 
تنرین پلت نرم  ، مبدل به بزرگ8001این شرکت در سال 

آوری بینش از  ای که مسئولیت جمع گونه جهانی گردید به
های مردمی از آغاز فعالیت خود تنا  میلیارد دالر سرمایه 4

دار بود؛ این شرکت حدوداً ماهیانه  مارس آن سال را عهده
کند؛ شرایط  آوری می میلیون دالر جمع 000مبلغی بالغ بر 

پذیرش طرح در گوفاندمی نیز به برخی کشورها محندود 
شده و نرخ هزینه باالسری در آن کنشورها عمندتاً ننرخ 

 یکسانی است. 

 . ایندی گوگو9.4

 

و ابتدا  8002المللی نیز در امریکا، در سال  این پلت رم بین
اندازی شد؛ و از  سازان راه با هدف تأمین منابع مالی فیلم

المللی قدیمی و پیشرو نسبت به  های بین جمله پلت رم
اکنون در راستای  هاست. ایندی گوگو هم سایر پلت رم

ها و  آپ ها و استارت تأمین منابع مالی و حمایت از ایده
امور خیریه در حال فعالیت و بازدید ماهانه از آن، بالغ بر 

 میلیون ن ر است.  05

 .تأمین مالی خرد جمعی در ایران5

های جمعی و تأکید مکرر  علیرغم سبقه دیرینه مشارکت
این رویکرد آن در متون اسالمی و فرهنگ دیرباز ایرانی، 

نهاد سوار بر بستر فناوری اطالعات، تنها وند سالی  مردم
از نیمه است مورد توجه و بررسی قرار گرفته و مشخصاً 

و در آستانه ه ته تعاون به صورت  0492تیرماه سال 
 رسمی آغاز به کار کرده است.

المللی که کارآفرینان مستقیما با  های بین برخالف نمونه
گذاران در ارتباط هستند، در  کنندگان مالی و سرمایه تأمین

ایران متولی اجرای این رویکرد با هدف اعتمادسازی 
باشد؛ این  گذاری تعاون می بیشتر، صندوق ضمانت سرمایه

ویژه  صندوق با است اده از الگوی عقود اسالمی به
مشارکت، اقدام به انعقاد قرارداد الکترونیکی میان 

 نماید. گذاران می کارآفرینان منتخب و سرمایه

 
های حقیقی و  آپ صورت که در گام نخست استارت بدین

حقوقیِ فعال حوزه تعاون، طرح و ایده خود را در پرتال 
شده موجود در سایت صندوق  تأمین مالی خرد تضمین

گذاری تعاون بارگذاری، پس از بررسی  ضمانت سرمایه
ابعاد مختلف آن توسط کارشناسان صندوق و اعتبارسنجی 

های  منظور جذب سرمایه و تأیید، به صورت عمومی و به
 نهایت  گردد؛ در رسانی و منتشر می مردمی اطالع

نظارت   تحت  که  شده تعیین  حساب  در  وجوه  آوری جمع
 صورت  به  طرح  پیشرفت  اساس  بر  و  است، انجام  صندوق

 گیرد. می صورت کارآفرین توسط برداشت ای، مرحله
آپ بازارگام، فعال در حوزه  سازد استارت خاطرنشان می

آپی بوده که موفق به  جات، اولین استارت میوه و صی ی

شده، از سوی  پذیرش خدمات تأمین مالی خرد تضمین

 گذاری تعاون در کشور شده است.  صندوق ضمانت سرمایه

https://www.zoomit.ir/tag/kickstarter/
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 بسته سیاستی پیشنهادی
 

 ی لزوم توجه صدچندان مسئوالن به رویکرد تأمین مالی خرد جمعی در داخل کشور و در اولویت قرار گرفتن آن با توجه به پتانسیل بالقوه باال

 های مردمی  مشارکت

 هدایت نقدینگی    ”های اینترتی با عنایت به کارکردهای مهم آن از جمله  سازی بسترهای ارتقاء تأمین مالی خرد جمعی نظیر توسعه زیرساخت فراهم

  ”تر نرخ اشتغال  افزایش سریع    ”و   ”سمت بازارهای مولد  به

 های داخلی با هدف پیشگیری از انحراف آنها از هدف اصلی تأسیسشان جانبه و مستمر بر پلتفرم لزوم نظارت همه 
 

 اهم منابع و مأخذ
 

  ( .84، 0492کبیری،م .)خ گشاید؟/ معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاس ها می آپ شده گرهی از مشکالت تامین مالی استارت صندوق تامین مالی خرد تضمین  آبان

 سایت راه پرداخت: ، از وب0499شهریور  5دهد. بازیابی در  می

https://way2pay.ir/167424/ 
 

 گذاری تعاون: از صندوق ضمانت سرمایه 0499شهریور  5شده. بازیابی در تاریخ  گذاری تعاون. )بدون تاریخ(. سامانه تأمین مالی خرد تضمین صندوق ضمانت سرمایه 

http://cf.cigf.ir/#/  
     

 https:/www.artistshare.com/ 
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