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تأمین مالی خرد دسته جمعی:  

 ابزاری در خدمت تعاون
 

1400اردیبهشت   



  

 
 

 ن تأمین مالی خرد جمعی:  ابزاری در خدمت تعاو

 کسی مخاطب گزارش است؟ 
 معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  •

 رفاه اجتماعی های وزارت تعاون، کار و  معاونت امور مجلس، حقوقی و استان •

 سازمان بورس و اوراق بهادار معاونت حقوقی  •

 معاونت امور حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران  •

 

 های کلیدی گزارش پیام

 کارکرد مثبت ابزار تأمین مالی جمعی در حوزه تعاون  •

امکان استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی جهت تبدیل ایده به محصول در ساختار کسب و کار   •
 تعاونی  

 های توزیعی در تأمین مالی جمعی  نقش کلیدی تعاونی •

 

 های سیاستی موجود )در صورت وجود( گزینه 
 مندی بخش تعاون از فرم اهدا ای اختصاصی برای بهره نامه ضرورت تهیه آیین •

 ها های اختصاصی برای تامین سرمایه تعاونیضرورت تشکیل پلتفرم •

 سنجی برخورداری اشخاص حقیقی از نهاد تامین مالی و بررسی دقیق مزایا و معایب آن امکان  •

 

 خالصه سیاستی
 36شماره  1400بهار 

 های حقوقی و اقتصادیبا همکاری کارگروه
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 خالصه اجرایی

آوری مبالغ اندک از  فرآیند تامین بودجه یک پروژه با جمع 1تأمین مالی جمعی 

است.   افراد  از  زیادی  مالی جمعیتعداد  استارتاپ  تأمین  یک روش برای  ها 

دانان، معمول جذب سرمایه بوده و اغلب توسط مخترعان، کارآفرینان، موسیقی

استفاده از این   .شودمی  به کار گرفتهفیلمسازان، هنرمندان و موسسات خیریه  

شود. اوالً زمانی که هزینه تأمین  روش تأمین مالی در دو وضعیت توجیه می

ها، باال است، استفاده از ابزار تأمین مالی  منابع مالی از نهادهایی همچون بانک

می دومین  جمعی  گیرد.  قرار  مختلف  کارهای  و  کسب  استفاده  مورد  تواند 

نیازمند   پروژه  که  است  زمانی  منافع  وضعیت  مولد  آنکه  از  بیش  مالی،  منابع 

به   در چنین شرایطی  دارد.  همراه  به  بسیاری  اجتماعی  منافع  باشد،  اقتصادی 

واسطه اندک بودن نرخ بازدهی سرمایه، امکان تأمین آن از یک منبع متمرکز 

همچون بانک میسر نیست زیرا بازپرداخت مبلغ تأمین مالی شده به بانک به  

ماالً بیش از بازدهی کسب شده از اجرای پروژه است. در  همراه بهره آن، احت

می حالتی  مشوقچنین  ارائه  با  پیشتوان  قبیل  از  یا  هایی  محصوالت  فروش 

اندک ولی در   مبالغ  با جذب  نیاز پروژه را  با تخفیف، سرمایه مورد  خدمات 

 تعداد مشارکت کننده زیاد تأمین کرد.

زار تأمین مالی جمعی دارند. در قالب  ها چه نسبتی با ابحال باید دید تعاونی

مرسوم تعاونی، تأمین مالی توسط اعضا و یا با جذب اعضای جدید و جمع 

 
1 Crowdfunding 
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تواند در بدو تشکیل گیرد. این تأمین مالی میآوری حق عضویت صورت می

ای جدید از سوی  روی دهد و یا در حین فعالیت تعاونی و در پی انجام پروژه

پردازی برای  ها چه در مرحله ایدهرود تعاونیظار میتعاونی. بر این اساس انت

ای جدید بتوانند  تشکیل تعاونی و چه در مرحله پس از تشکیل و اجرای پروژه

 برداری از ابزار تأمین مالی جمعی، به اهداف خود دست یابند. با بهره

طریق  با توجه به زمان بر و هزینه بر بودن سازوکار دستیابی به منابع مالی از  

شود معرفی ابزار تأمین  بینی می ها در ایران، پیشنهادهای مرسوم همچون بانک

ها مالی جمعی به حوزه تعاون و تشریح کارکردهای آن بتواند به رونق فعالیت 

شود نسبت میان مفهوم  ای که در اینجا مطرح میدر حوزه تعاون بینجامد. مسئله

تأمین مالی جمعی سه بازیگر تعریف   تأمین مالی جمعی و تعاون است. در زمینه

شود که عبارتند از تأمین کننده )یا همان افراد دارای منابع مالی خرد(، پلتفرم  می

کند( و متقاضی. )که نقش رابط میان تأمین کننده و متقاضی منابع مالی را ایفا می

نهادهای فوق   از  آیا هر یک  آن است که  متبادر می شود  به ذهن  سؤالی که 

تواند  واند در غالب تعاونی اداره شود؟ به عبارت دیگر آیا تأمین کننده میتمی

تواند با جزئیات بیشتری یک شرکت تعاونی باشد یا خیر؟ که البته این مسئله می

تواند در قالب یک شخص نیز بدین صورت مطرح شود که آیا تأمین کننده می

ی ثبت شده است؟ به طور  حقوقی اقدام به تأمین سرمایه کند که در فرم تعاون

توان شرکت تعاونی را متصور بود که به طور تخصصی در تر آیا اصوالً میدقیق

کند؟ مشابه با  زمینه تأمین مالی جمعی و در نقش تأمین کننده، ایفای نقش می
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همین مسائل، برای دو نهاد دیگر مطرح در حوزه تأمین مالی جمعی نیز قابل  

 بحث است.

پرس  این  به  مطالعه شپاسخ  در  شد.  خواهد  ارائه  سیاستی  اسناد  قالب  در  ها 

-شود ابتدا با نمونه در این موضوع محسوب می   2حاضر که دومین سند سیاستی 

برداری از ابزار تأمین کاوی انجام شده در سطح بین المللی، اشکال مختلف بهره

تعاونی توسط  جمعی  میمالی  مرور  و ها  قوانین  بر  مروری  با  سپس  و    شود 

تعاونی فعالیت  امکان  داخلی،  اصلی  مقررات  بازیگر  سه  از  یکی  قالب  در  ها 

 شود. )تأمین کننده، پلتفرم و متقاضی( در حوزه مورد مطالعه بررسی می

 نمونه کاوی 

Cooperative-crowdfunding monitor 

)monitor-crowdfunding-www.platform6.coop/cooperative(  

پردازد که های گردآوری منابع مالی میاین سامانه به تبلیغ و پشتیبانی از کمپین

می اداره  تعاونی  فرم  نحوه  در  توضیح  در  از  شوند.  آمده؛  سامانه  این  فعالیت 

ها در  های متنوعی برای تأمین مالی جمعی پروژهها از پلتفرمآنجایی که تعاونی

کنند، هیچ منبع واحدی که بتواند تمامی اطالعات  المللی استفاده میسطح بین

را یکجا نشان دهد وجود ندارد. این سامانه لیستی را به منظور افزایش دسترسی  

 
، با عنوان »تأمین مالی خرد جمعی: رویکرد اتخاذ  17برای مطالعه اولین سند سیاستی به بولتن سیاستی تعاون، شماره   2

 ایرانی« مراجعه شود. -شده بین المللی؛ برخوردار از سبقه عظیم اسالمی

http://www.platform6.coop/cooperative-crowdfunding-monitor
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گذاری  های تعاونی سرمایهخواهند در پروژههایی که میبرای آن  و نمایش بهتر

هایی که در این سامانه نمایش داده شده کنند فراهم کرده است. از جمله تعاونی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

Clean city cooperative start-up 

https://www.gofundme.com/f/cleancitycooperative?utm_campaig(
)n=p_cp_url&utm_medium=os&utm_source=customer 

 

توسط تیلور اسمیت   Clean cityکمپینی برای تأمین مالی برای تشکیل تعاونی  

دهد که برای مأموریت کاری به نپال سفر وی توضیح میتشکیل شده است.  

هایی از شهر کاتماندو حیرت کرده است.  ها در بخشکرده و از حجم انبوه زباله

نپال   در  پسماندی  مدیریت  سیستم  هیچ  حاضر  حال  در  وی  گفته  بر  بنا 

سازماندهی نشده و افراد محلی مجبورند خودشان فکری به حال این حجم از 

در مناطق مختلف بکنند. وی در حین بررسی هایش با گروه متشکل از  ها زباله

https://www.gofundme.com/f/cleancitycooperative?utm_campaign=p_cp_url&utm_medium=os&utm_source=customer
https://www.gofundme.com/f/cleancitycooperative?utm_campaign=p_cp_url&utm_medium=os&utm_source=customer


 

6 
 

شود که به صورت فعال در زمینه پاکسازی محیط  نفر داوطلب آشنا می  5000

اند. این عده با پیشنهاد تیلور اسمیت یک کسب و کار اجتماعی را  سازمان یافته

تعاونی   قالب  منظ  Clean cityدر  به  جامعه  توانمندسازی  هدف  قبول  با  ور 

اند. کسب و کار اجتماعی بر خالف  مسئولیت مدیریت پسماند، تأسیس کرده

کند تا بتوانند به منافعی دست یابند. کسب و کار غیرانتفاعی به مردم کمک می

اندازی مراکز مدیریت پسماند در مناطق مختلف نپال چشم انداز این تعاونی، راه

( برای قشر donation)  3رم اهدا است و قصد دارد با تأمین مالی جمعی در ف

بی  زنان  شامل  شده  محروم  یاد  مراکز  در  محروم  مناطق  ساکنین  و  سرپرست 

 زایی نماید. اشتغال

ها در فرم اهدا و ایجاد  آموزه: امکان تأمین مالی جمعی برای تعاونیدرس

 اشتغال در مناطق محروم. 

  

 
 مراجعه شود.  Belleflamme et al (2014)برای مطالعه بیشتر به مطالعه  3
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Egni Coop 

-offer-share-cooperative-coop/egni-egni-https://egni.coop/join(
)application/ 

 

این تعاونی در حوزه تأمین برق از منابع تجدیدپذیر فعال است. تعاونی مذکور 

ها در انگلستان و های خورشیدی بر پشت بامالب نصب پنلهایی را در قپروژه

کند. تأمین مالی ولز تعریف و به دو صورت منابع مالی مورد نیاز را تأمین می

-های تولید برق خورشیدی در این تعاونی یا از طریق اعضا صورت میپروژه

این شود.  گیرد و یا با فروش سهام خاص هر پروژه منابع مورد نیاز تأمین می

گذار کند که فرد سرمایهسهام بعضاً قابل واگذاری به غیر نبوده وصرفاً گواهی می

هایی مشخص بهره  گذاری کرده و طی سالمبلغی مشخص را در پروژه سرمایه

 درصدی در سال دریافت خواهد کرد. 4مثالً 

https://egni.coop/join-egni-coop/egni-cooperative-share-offer-application/
https://egni.coop/join-egni-coop/egni-cooperative-share-offer-application/
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درس آموزه: امکان تأمین مالی با انتشار سهام خاص هر پروژه توسط  

 دارد.  تعاونی وجود

نمونه جمله  سامانه  از  در  که  دیگری   Cooperative-crowdfundingهای 

monitor توان به موارد زیر اشاره کرد. درج نشده می 

coop crowdfunding 

) www.crowdfunding.coop.dk( 

 

به طور خاص در زمینه تأمین مواد غذایی فعالیت   coop crowdfundingپلتفرم  

می کند و فضایی را برای کارآفرینان فراهم کرده تا به کمک آن شهروندانی را  

بیابند که تمایل به استفاده از مواد غذایی جدید و محصوالت پایدار دارند و 

در  گذاری نمایند. ها سرمایهخواهند پول خود را در جایی دیگر به جز بانکمی

می فعالیت  پلتفرم  صورت  به  که  تعاونی  این  پیرامون    ، آمده   کندتوضیحات 

http://www.crowdfunding.coop.dk/
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تر شده  مصرف کنندگان و کسب و کارها با کمک این سیستم به یکدیگر نزدیک

کنند  گیری در مورد تأمین مالی، تعیین میو در واقع مصرف کنندگان با تصمیم

گذاری  . فرد با سرمایهکه در آینده تمایل دارند چه مواد غذایی را مصرف کنند

قالب شرکت  در  چه  و  تعاونی  قالب  در  )چه  فعال  کارهای  و  های در کسب 

خصوصی( در تولید مواد غذایی، منابع مالی را به تولیدکننده قرض داده و البته  

کند.  منافعی را در قالب محصوالت جدید و یا بهره پرداختی به وام دریافت می

(، وام دهی  rewardتأمین مالی را در سه فرم پاداش دهی )این تعاونی پلتفرمی 

(loan( و اهدا )donation انجام می ).دهد 

های  با خرید پکیج  coop crowdfundingدهی، اعضای تعاونی  در فرم پاداش

محتلف محصوالتی که در آینده قرار است تولید شود، در تأمین مالی مشارکت  

اینکه چه پکیجی خ به  پاداشی در فرم تخفیف  ریداری کردهکرده و بسته  اند، 

کنند. البته این نوع از  خرید محصوالت، بازدید از محل تولید و ... دریافت می

تعریف شده به این معنا که تنها   take it or leave itگذاری به صورت  سرمایه

اگر منابع گردآوری شده به حد از پیش تعیین شده برسد و یا از آن پیشی بگیرد، 

کان پرداخت به تولیدکننده وجود دارد و در غیر این صورت تعاونی تولید  ام

 محصول خاص منابع مالی را دریافت نخواهد کرد. 

در فرم وام دهی، افراد در قبال دریافت یک بازدهی مشخص، در تأمین مالی 

 coopکنند و مقدار بازدهی نیز با اعتبارسنجی که از طرف تعاونی  مشارکت می

crowdfunding  گیرد، متناسب با ریسک فعالیت تولیدی تعیین میصورت می-
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باالتر   نیز  پرداختی  بازدهی  باشد،  باالتر  ریسک  چه  هر  که  معنا  بدین  شود. 

-خواهند بود، به همین منظور از سوی تعاونی به اعضا پیشنهاد شده که سرمایه

ای  ه گذاری خود را در قالب یک سبد تعریف کرده و در تأمین مالی تعاونی

 مختلف با سطوح بازدهی متفاوت مشارکت نمایند. 

کند، توقع دریافت بازدهی در فرم اهدا، شخصی که در تأمین مالی مشارکت می

یا پاداش را ندارد و صرفاً در راستای اهداف تعاون و تعاونی در راستای توسعه  

 کند. گذاری میاین نوع از کسب و کار اقدام به سرمایه

پایه گذار این نوع از تعاونی تأمین مالی مصرف کنندگان درس آموزه: 

کاال و یا خدماتی هستند که دغدغه تأمین پایدار آن کاال و خدمت را  

دارند و همچنین کیفیت باالی آن کاال یا خدمت مورد نظر برایشان اهمیت  

توان این گونه استنباط کرد که تعاونی تأمین مالی جمعی در پی دارد. می

 گیرد. از به کاال و یا خدمتی خاص شکل میاحساس نی
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888-cooperative causeway 

) www.888causeway.coop( 

 

این تعاونی اولین تعاونی به ثبت رسیده در ایالت ویکتوریای استرالیاست که در 

تعاونی در محل ساختمان قدیمی  کند. این  زمینه فضای کاری مشترک فعالیت می

( و در منطقه تجاری شهر ملبورن مستقر شده است. union bankبانک اتحادیه )

اشخاص حقیقی و حقوقی )در قالب بنگاه خصوصی یا تعاونی( با پرداخت حق  

 آیند. عضویت در قالب اجاره فضای کار از تعاونی، به عضویت آن در می

منطقه   cooperative causeway-888تعاونی   در  کار  و  فضای کسب  ارائه  با 

تجاری و با قیمت بسیار مناسب توانسته مشاغل و تخصص های مختلفی را  

های مختلف درآمدزایی  گرد هم آورد و با ارائه خدمات متنوع و قبول پروژه

فعالیت  جمله  از  نماید.  حاصل  اعضا  برای  را  ایمناسبی  که  ب   نهایی  ا  تعاونی 

http://www.888causeway.coop/
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دهی های عضو انجام داده، تأمین مالی جمعی و در فرم پاداشهمکاری شرکت 

( تیمور  کشور  فعالیت Timorدر  توسعه  منظور  به  تعاونی  این  است.  های ( 

کشاورزی و افزایش تولیدات مواد غذایی در این کشور و کاهش وابستگی به  

پروژه سرمایهواردات  قبال  در  و  است  کرده  تعریف  را  خرد،  گذاریای  های 

گذار ارائه  گذاری در قالب پاداش به سرمایهخدماتی را با توجه به مقدار سرمایه

( کسب و کارهای coachingتوان به هدایت )کند. از جمله این خدمات میمی

)بابت   تا عمل  ایده  از  راهنمایی   250جدید  و  هدایت  دالر سرمایه گذاری(، 

)تعاونی پcooperative mentoringها  با  سرمایه  275رداخت  (  گذاری،  دالر 

دالر سرمایه گذاری( و ... اشاره    350بورسیه آموزش در حوزه تعاون )بابت  

های  شود توسط شرکت . بخشی از این خدمات که در قالب پاداش ارائه می4کرد

تعاونی   می  cooperative causeway-888عضو  این  تأمین  همچنین  گردد. 

توسعه  شرکت  پروژه  در  خود  ها  تخصص  به  توجه  با  نیز  تیمور  کشاورزی 

 کنند. همکاری دارند که به واسطه آن نیز کسب درآمد می

های خدماتی درس آموزه: امکان انجام تأمین مالی در قالب تشکیل تعاونی

رسد  که به نظر می cooperative causeway-888به فرم تعاونی 

 همراه دارد.درآمدزایی و ایجاد اشتغال باالتری را نیز به 

  

 
4 startsomegood.com/project/timorcooperation 



 

13 
 

Coop Crowd 

) www.coopcrowd.com( 

 

کند که  اندازی شده و ادعا میای راهاین تعاونی بر مبنای کارکرد بازاریابی شبکه 

مند به هر فرد با انتخاب طرح عضویت خود و فعالیت در معرفی افراد عالقه

تواند در مسیر دریافت  ای خاص، میجهت اجرای پروژهدریافت منابع مالی  

 های مالی و در قالب اهدا، گام بردارد. کمک

روزه،    28و    84توانند با انتخاب یکی از دو طرح  اشخاص حقیقی و حقوقی می

با معرفی سه   تعاونی درآیند و  این  به عضویت  پرداخت یک دالر در روز  و 

ها به نحوی و با شرط فعال بودن آن شخص )حقیقی یا حقوقی( به این تعاونی

مند  توانند از تسهیالت مالی در قالب اهدا بهرهکه همین فرآیند را ادامه دهند، می

http://www.coopcrowd.com/


 

14 
 

شوند. شرط الزم برای دریافت این تسهیالت افزایش سطح فعالیت با معرفی 

اشخاص فعال و افزودن آن ها به تعاونی است. این تعاونی در ابتدا در قالب  

شن فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر حدود یک میلیون نفر یک اپلیکی

 کند.ها اقدام به تأمین مالی جمعی میعضو فعال دارد و در تمامی زمینه

ای  درس آموزه: تشکیل تعاونی تأمین مالی جمعی در قالب بازاریابی شبکه

 پذیر است. امکان

 ابعاد حقوقی موضوع 

ابزار و شرکت طور کلی ارتباط میان  ه ب های  تأمین مالی جمعی به عنوان یک 

 تعاونی در سه حالت متصور است. 

های اینترنتی از  های تعاونی به کمک پلتفرمحالت اول این که شرکت  -

ت تأابزار  جهت  در  جمعی  مالی  خود أمین  سرمایه  افزایش  یا  و  مین 

اداره شوند  ها خود در قالب تعاونی استفاده کنند فارغ از آن که پلتفرم

 یا خیر.

اینترنتی که تامین مالی جمعی برای  حالت دوم آنکه این پلتفرم - های 

ها را به عهده دارند خود در قالب تعاونی فعالیت نمایند فارغ شرکت 

 ها تعاونی باشند یا خیر.های عضو این پلتفرماز آن که شرکت 

 کننده مالی ظاهر شوند: ها در نقش تامینحالت سوم تعاونی -
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های موجود در کنار فعالیت اصلی خود، اقدام به تامین  اول: تعاونی  رمف -

 مالی متقاضیان نمایند. 

سیس  أ کننده مالی گرد هم آمده و با تدوم: اشخاص حقیقی تامین  فرم -

 گذاری از طریق پلتفرم ها اقدام کنند. یک شرکت تعاونی به سرمایه 

 بررسی حقوقی سه حالت فوق الذکر:

های اینترنتی از ابزار های تعاونی به کمک پلتفرم که شرکتحالت اول این  

مین و یا افزایش سرمایه خود استفاده کنند  أتامین مالی جمعی در جهت ت

 فارغ از آن که پلتفرم ها خود در قالب تعاونی اداره شوند یا خیر. 

صرفاً جمعی  مالی  جمع  تامین  ابزار  قالب  یک  به  که  است  مالی  منابع  آوری 

ها اختصاص ندارد. حتی در بسیاری از کشورها الزامی وجود  شرکت خاصی از  

افراد هم می  لذا  این خدمات حتما شخص حقوقی باشد،  ندارد که متقاضی 

وانند از این ابزار استفاده کنند اما در نظام حقوقی ما طبق دستورالعمل شورای  ت

( باید دو donationعالی بورس، متقاضی تأمین مالی جمعی به جز فرم اهدا )

 شرط داشته باشد: 

واجد شخصیت حقوقی باشد. یعنی لزوماً در مرجع   1ماده    5طبق بند   -1

ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده باشند. اما تفاوتی ثبت شرکت 
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ندارد که این شخصیت حقوقی اساسا شرکت باشد یا موسسه، انتفاعی  

 باشد یا غیرانتفاعی.

 دستورالعمل مذکور نباشند.   35مول ماده  های حقوقی مشاین شخصیت  -2

قانون مـدیریت خـدمات    5های اجرایی موضوع ماده  دستگاه–  35ماده  طبق  

هـا و مؤسسـات مـالی و اعتبـاری، نهادهای مالی دارای مجوز کشـوری، بانـک

های پذیرفته شده در بورس و بازار اول و دوم فرابـورس  از سازمان و شرکت 

ج شده در بازار پایه فرابورس مجاز به تأمین منابع از طریق هـای درو شـرکت 

 .سکوهای تأمین مالی جمعی نیستند

شرکت   مذکور  عامبنابراستثنائات  سهامی  تعاونی  تعاونی  های  های  )ازجمله 

شوند. بنظر  اعتباری( از شمول متقاضیان استفاده از تامین مالی جمعی مستثنا می

این  می منطق  شرکت رسد  که  باشد  چنین  طریق استثناء  از  عام  سهامی  های 

ابزارهای دیگری مثل پذیره نویسی در بانک و فروش سهام در بازار سرمایه از  

گردند و دیگر استفاده از ابزار تامین مالی خرد  تامین مالی عمومی برخوردار می

 جمعی برای آنها ضرورتی ندارد.

ماده    و    5طبق  تاسیس  نحوه  نامه  غیردولتی، آیین  اعتباری  موسسات  اداره 

 های سهامی عام اداره شوند. در قالب شرکت   بایست لزوماًموسسات اعتباری می
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ها از ابزار تأمین مالی جمعی مشروط بر  درنتیجه در حالت اول استفاده تعاونی

 ها از نوع تعاونی متعارف بوده )سهامی عام نباشند( مجاز است. این که تعاونی

به عهده دارند پلتفرمحالت دوم:    تامین مالی جمعی را  اینترنتی که  های 

های عضو این خود در قالب تعاونی فعالیت نمایند فارغ از آن که شرکت

 ها تعاونی باشند یا خیر.پلتفرم

این حالت گرچه تعریفی که ماده   از تعاونی های   27در  قانون بخش تعاون 

که به   26مبهم است و برخالف ماده  توزیع ارائه کرده است بسیار مجمل و  

تعاونی از  تولیدی میذکر مصادیقی  مثال هم های  این ماده حتی یک  پردازد، 

برای روشن شدن تعریف خود بیان نکرده و ازین جهت بازبینی و اصالح این  

رسد اما علی ایحال دو مالک در این ماده برای شناسایی  ماده ضروری بنظر می

تامین    -2تامین نیازمندی مشاغل تولیدی    -1شده است.  تعاونی توزیعی ارائه  

 نیازمندی اعضا. 

های توزیع ارائه  قانون بخش تعاون از تعاونی  27با توسل  به دو مالکی که ماده  

ها را به کسب و کارهای نوظهور تسری داد که در  توان این مالکداده است می

نوین در بستر فضای هایی  گیری تعاونیبستر وب فعال هستند و شاهد شکل

 - گیری سکوهای اینترنتی تامین مالی در قالب تعاونی توزیعیمجازی بود. شکل

آورد و هم قابلیت  که هم نیاز مشاغل تولیدی را از حیث تامین مالی فراهم می
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های تعاونی  تواند در زمره شرکت می  -ها را داردتامین نیاز اعضا با کاهش هزینه

 نوین قرار گیرد. 

 کننده منابع مالی ظاهر شوند. ها در نقش تامینسوم: تعاونی حالت 

های موجود در کنار فعالیت اصلی خود، اقدام به تامین اول : تعاونی  فرم

 مالی متقاضیان نمایند. 

توانند  های تجاری و موسسات غیرتجاری انتفاعی میدر این حالت همه شرکت 

ر در اساسنامه به نحوی که بخشی از سود خود را با لحاظ رعایت ترتیبات مقر

کند یا از پیش در اساسنامه  گیری میمجمع عمومی آن شرکت یا موسسه تصمیم 

توانند  قید کرده به مصرف در محل خاصی اختصاص دهند. به عنوان مثال می

بانک سپرده از سود را در  بازار سهام سرمایهبخشی  گذاری  گذاری کرده، در 

های تعاونی هم از  خیریه برسانند. شرکت کنند و یا حتی به مصرف موسسات  

 دارد:قانون بخش تعاون بیان می  25ماده  5این قاعده مستثنی نیستند. بند 

پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی   -ق.ب.ت  25ماده  5بند

 .گرددشود تقسیم میعقد پذیرفته می  که در اساسنامه و شرایط ضمن

بنابراین اینکه یک شرکت تعاونی درکنار فعالیت اصلی خود بخواهد بخشی از 

جمعی   مالی  تأمین  به  اساسنامه  در  مقرر  ترتیبات  رعایت  با  را  خود  سود 

 اختصاص دهد منع قانونی ندارد.
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کننده منابع مالی گرد هم آمده و با تاسیس  دوم: اشخاص حقیقی تامین  فرم

 ها اقدام کنند.گذاری از طریق پلتفرمسرمایهیک شرکت تعاونی به  

 در این حالت تامین مالی جمعی به طور کلی به دو فرم زیر قابل تقسیم است.

 )خرید سهام/وام(  ------ گذاریسرمایه -الف

 )اهدا/پاداش(  ------------- کمک -ب

تامین ها که فعالیت اصلی آنها  های تعاونی در پلتفرمحضور شرکت  )الف( در  

ق.ش.ت   2گذاری است خالف اهداف مصرح در مواد  سرمایه با هدف سرمایه

  های تعاونی صراحتاً قانون شرکت   2قانون بخش تعاون است. ماده    1و ماده  

می شرکت اعالم  نیازمندیدارد  رفع  برای  تعاونی  بهبود  های  و  مشترک  های 

شوند ر، تشکیل می اوضاع و رفع احتیاجات و تأمین کاال و خدمات با بهایی کمت

رسد این نوع از فعالیت که هدف اصلی نظر میه  نه برای جلب منفعت. لذا ب 

های  گذار از شناسایی شرکت آن کسب سود و منفعت است خالف غرض قانون

 تعاونی است. 

به نظر می  )ب( در   باز  از طریق اهدا باشد  اگر  رسد که که فرم کمک است، 

های تعاونی است و بیشتر در حیطه خالف اهداف مصرح در قانون برای شرکت 

 های مردم نهاد است.ها و سازمانوظایف خیریه
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توان فرضی را در نظر گرفت که در آن یک شرکت تعاونی برای مشارکت اما می

کند و هدف آن از  گذاری مییک شرکت تولیدی سرمایههای  در تامین هزینه

گذاری )پیش خرید( تامین محصوالت آن شرکت تولیدی به قیمتی نازل  سرمایه

توان نوعی از تعاونی را شاهد بود  برای اعضای خود باشد، در این حالت می

که  های تامین سرمایه باشد. چراگذار پلتفرمتواند سرمایهکه بدون مانع قانونی می

گذاری نیست و در ثانی به دنبال  هدف اولیه آن کسب سود ناشی از سرمایه

تعاون جهت رفع واسطه ها برای اعضای خود ها و کاهش هزینههمکاری و 

 باشد. می

بندی جمع  

ها و ابزار تأمین مالی جمعی های بین المللی از تعامل میان تعاونیبررسی نمونه

بازیگر )تأمین  تعاونینشان داد که سابقه فعالیت   از سه  ها در قالب هر کدام 

کننده، پلتفرم و متقاضی( حوزه تأمین مالی جمعی وجود دارد. در این بین الزم 

است با بررسی قوانین داخلی، امکان فعالیت بخش تعاونی را در جایگاه هر  

یک از نقش های سه گانه یاد شده، مورد سنجش قرار داد. مرور قوانین داخلی  

 کند: ات زیر را روشن مینک

توانند در نقش متقاضی از ابزار تأمین مالی جمعی ( تنها اشخاص حقوقی می1

( donationاستفاده نمایند مگر آنکه متقاضی تأمین مالی جمعی در فرم اهدا )
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توانند در نقش متقاضی ظاهر  باشند که در این حالت اشخاص حقیقی هم می

 شوند. 

امکان استفاده از ابزار تأمین مالی جمعی را به واسطه    های سهامی عام( تعاونی2

 فعالیت در بورس، ندارند. 

های سهامی عام و های متعارف )غیر از تعاونی( طبق قوانین موجود تعاونی3

توانند در نقش متقاضی،  تعاونی اعتبار( پس از ثبت در قالب شخص حقوقی می

(  equity(، سهم )rewardدهی )اقدام به تأمین مالی جمعی در هر سه فرم پاداش

 ( نمایند.donationو اهدا )

های مشاغل تولیدی  های توزیعی به واسطه مأموریت تأمین نیازمندی ( تعاونی4

-توانند با راه شوند که میهای اعضا، فرمی از تعاونی محسوب میو نیازمندی

نیاز  های مختلف فعالیت کنند و  اندازی پلتفرم تأمین مالی به فرم منابع مورد 

 مشاغل تولیدی را تأمین کنند.

تعاونی5 تمامی  می(  مالی  ها  تأمین  به  را  خود  سالیانه  سود  از  بخشی  توانند 

گذاری  توانند با تصویب مجمع اقدام به سپردهاختصاص دهند، همانطور که می

 گذاری در بازار سهام نمایند. در بانک و یا سرمایه

دف کسب سود از محل تأمین مالی جمعی اقدام به  ای صرفا با ه ( اینکه عده6

تأسیس تعاونی نمایند، با روح تعاون در تضاد است. مگر آنکه یک تعاونی به  
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( و در تأمین مالی جمعی rewardمنظور تأمین نیازهای تولیدی، در فرم پاداش )

یک شرکت تولیدکننده مواد اولیه مورد نیاز خود، شرکت نماید. در این حالت  

تعاونی اقدام به پیش خرید مواد اولیه شرکت ثانی کرده و ضمن آن از    شرکت 

مند خواهد شد. در این حالت هدف  های متعلقه )در فرم پاداش( بهرهتخفیف

 اولیه تأمین نیازهای اعضا با قیمتی نازل است و نه کسب سود و منفعت. 

های سیاستیتوصیه  

ایده قرار دارند و هنوز اقدام   با توجه به اینکه اشخاص حقیقی که در مرحله  -1

توانند با کمک  اند فاقد شخصیت حقوقی هستند، نمیبه تاسیس شرکت نکرده

نیاز  پلتفرم مورد  سرمایه  تامین  برای  جمعی  مالی  تامین  ابزار  از  موجود  های 

جهت تبدیل ایده به محصول یا خدمت استفاده کنند. عالوه بر این فرد دارای  

کافی در زمینه تبدیل به محصول کردن ایده است و   ایده غالباً فاقد تخصص 

یافتن افراد متخصص نیز بعضاً دشوار است. در این حالت اگر پلتفرمی وجود 

ها پرداخته و به منظور پذیر بودن ایدهداشته باشد که به اعتبارسنجی و توجیه

توسعه فعالیت کسب و کارها در قالب تعاونی، این خدمات را به رایگان در 

مند به فعالیت در ساختار تعاونی ارائه نماید، عالوه  تیار صاحبان ایده عالقهاخ

بر امکان جذب اعضای متخصص در حوزه تبدیل به محصول کردن ایده مورد  

نظر، سرمایه مورد نیاز هم تأمین خواهد شد. در وضعیت فعلی به جهت منع  

ها لی بر بستر پلتفرمبرداری اشخاص حقیقی از ابزار تأمین ماقانونی امکان بهره

با    مین مالی، بعضاًأمندی از خدمات ت وجود ندارد و در نتیجه افراد برای بهره
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کنند تا تنها امکان استفاده از خدمات  شرکای صوری اقدام به تاسیس شرکت می

 تأمین مالی فراهم شود. 

سنجی برخورداری اشخاص حقیقی از نهاد تامین مالی و بررسی دقیق  امکان 

تواند موضوع پژوهشی دیگری در همین سری از مطالعات  مزایا و معایب آن می

 باشد. 

پلتفرم  -2 تعاونیضرورت تشکیل  تامین سرمایه  برای  اختصاصی  )و های  ها 

تعاونی  تشکیل  قصد  که  حقیقی  اشخاص  برای  قانونی  موانع  رفع  درصورت 

 دارند(. 

  فرم مندی بخش تعاون از  ای اختصاصی برای بهرهنامه ضرورت تهیه آیین  -3

هایی که با  مین مالی جمعی به خصوص برای تعاونیأ( در تdonationاهدا )

 شود.تشکیل می 5عمومی هدف تأمین منافع 
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