
مردمیتامین مالی انبوه یا جذب سرمایه 

Crowdfunding



  جامعه معموال جامعه، یک از مختلف افرادي جمعی حمایت جهت کمپینی انبوه، مالی تامین یا مردمی سرمایه جذب

 کمپین کننده برگزار سازمان یا افراد توسط پروژه یک آغاز جهت نیاز مورد سرمایه از بخشی پرداخت و اینترنت، کاربران

.است

  نگاري، روزنامه دیدگان، حادثه به رسانی امداد جمله از فعالیت ها مختلف طیف از حمایت جهت مردمی سرمایه جذب

 بصري، آثار تولید آپ، استارت اندازي راه بودجه سیاسی، کمپین هاي طرفداران، سمت از هنرمندان حمایت شهروندي،

.است شهري پروژه هاي و علمی تحقیقات اختراعات، توسعه آزاد، افزار نرم توسعه

“Crowd funding for impact Europe and the USA” ; 2013; European crowd funding network  

تعریف

پول اندك تعداد زیادي از افراد یک جمعیت قدرتمند

هر یک از افراد قدرت دسترسی  

.به اهداف مالی را داراست
گروهی از افراد که داراي عالیق مشترك 

.هستند
مشارکت با پول اندك



قدیمی ترین پروژه تامین مالی انبوه

  دکر معالا آزادي مجسمه ساخت کمیته 1884 لسا در

  زفجو .ستا هسیدر متماا به آزادي مجسمه ساخت جهدبو

  مریکاآ دممر از لدور ركنیویو نامهروز ناشر ر،پولیتز

  ساخت مهادا به مالی هاي کمک اهداي ايبر تا ستاخو

  .ندوبر نامهروز ینا هاي کیوسک يپا به آزادي مجسمه

  توسط هما شش ضعر در رالد 100،000 از بیش رپولیتز

  که دنمو یافتدر میدمر هاي کمک نفر 125،000 از بیش

  بجذ ترین قدیمی ینا .نددبو رالد 1 از کمتر یا 1 همگی

.ستا یخرتا در هشد ثبت میدمر سرمایه

http://www.crowdfundinsider.com/2014/08/46581-kickstarter-date-joseph-pulitzer-completed-crowdfunding-project-statue-liberty/ 



تاریخچه تامین مالی انبوه

1884
تامین بودجه اضافی مجسمه آزادي•

1997
  Modern-Dayتامین سرمایه کنسرت موسیقی گروه انگلیسی •

2000•ArtistShare -اولین پلت فرم اختصاصی تامین مالی انبوه

2005
•Kiva.org کرد می کمک جهان سراسر روستایی مناطق فقیر کارآفرینان به پول کمی مقدار که خرد دهی وام سایت وب اولین.

2006
•Prosper.com -  و اصطالح  -اولین سایت وام دهی فرد به فردCrowdfunding  براي اولین بار مورد استفاده قرار گرفت.

2008
پلت فرمی براي تامین مالی فیلم -  IndieGoGo.comراه اندازي •

2009
•Kickstarter.com  راه اندازي وب سایتی جهت تامین مالی پروژه هاي خالق

2012
عدد 452رشد پلت فرم هاي تامین مالی انبوه به •

2014
عدد 800رشد پلت فرم هاي تامین مالی انبوه به •

CROWDFUNDRAISING
April 29, 2014 http://www.slideshare.net/pannaccdo/naccdo-crowdfunding-cincotti-eller



2012 سال در شده آوري جمع سرمایه مجموع

  در جهان سراسر در مالی تامین زمینه در فعال فرم پلت 308 مطالعه با گزارشی در Massolution پژوهشی شرکت
 چین و %51 با امریکا .است شده برابر دو تقریبا گذشته سال به نسبت  انبوه مالی تامین که کرده اعالم 2013 سال

.هستند بازار این در سهم بیشترین داراي درصدي 96 سهم مجموع با که %17 انگلستان و %28 با
http://venturebeat.com/2013/04/08/crowdfunding-nearly-doubled-last-year-with-1m-successful-campaigns/
 “Crowd-funding: An Infant Industry Growing Fast”; Kirby, Eleanor; 2014; IOSCO



مجموع سرمایه جمع آوري شده از طریق پلتفرم هاي تامین مالی انبوه

 بوده اجتماعی هاي پروژه با مرتبط آن %30 انبوه، مالی تامین هاي پلتفرم طریق از شده آوري جمع سرمایه دالر میلیارد 5.1 از
.است

http://blog.dreamojo.com/crowdfunding-will-fund-2014/ 



  از شده آوري جمع سرمایه
  انبوه مالی تامین طریق
  سال 5 به نسبت

 داشته رشد %557گذشته،
.است میانگین زمان کمپین

  سرمایه مجموع
 بر شده آوري جمع

 میانگین اساس
موفق هاي پروژه

.میلیون دالر جمع آوري کند 17، توانست در یک روز بیش از GiveMNکمپین تامین مالی انبوه  

 ها کمپین 10%

دالر 1000 باالي

http://blog.dreamojo.com/crowdfunding-will-fund-2014/ 



انواع تامین مالی انبوه

انگیزه اهداکننده توضیح نوع 
مشارکت

انواع  پلت فرم

ترکیبی از انگیزه  
و  روانی، اجتماعی
سوددهی مالی

برخی ها وام دهی  -ارائه وامها جهت تامین نقدینگی
فرد به فرد را در این گروه جاي می دهند و برخی آن 

عنوان گروه مجزا در عدم سهامداري به  را به دلیل
.نظر می گیرند

وام دهی تامین مالی انبوه نقدینگی
 ZOPA، Fundingمانند 

Circle 

ترکیبی از انگیزه  
و  روانی، اجتماعی
دریافت جایزه

 براي جدید محصولی یا ایده صاحبان مدل این در
 گذاران، سرمایه انبوه از را جزیی مبالغ مالی، تامین

 این در .نمایند می آوري جمع کمپین، یک قالب در
 نظر مورد محصول یا پروژه در گذاران سرمایه مدل

 احتماال جایزه عنوان به تنها و گردند نمی سهامدار
  می دریافت رایگان به را محصول آن از اي نسخه
.نمایند

 نوآورانه
همراه با 

محرك هاي 
انگیزاننده

ايتامین مالی انبوه جایزه
Kickstarter مانند

ترکیبی از انگیزه  
و  روانی، اجتماعی
سوددهی مالی

در این مدل وام دهندگان می توانند نیازهاي سرمایه 
اي را مبتنی بر اوراق قرضه وام گیرندگان برآورده 

سپس وام گیرندگان اوراق را با بهره مورد . نمایند
.  توافق بازخرید می نمایند

 سرمایه
گذاري

تامین مالی انبوه بدهی
ASSOB مانند

خیرخواهانه روحیه
اجتماعی

 داشته خیریه فعالیت جنبه بیشتر دهی وام از نوع این
 .شود می انجام افراد به کمک آوري¬جمع براي و

خیرخواهانه دهی اجتماعی یا هدیهوام
Indiegogo مثال

CROWDFUNDRAISING
April 29, 2014

http://www.slideshare.net/pannaccdo/naccdo-crowdfunding-cincotti-eller



نامتقارن و خرد جمعیاطالعات 

اطالعات نامتقارن یکی از مهمترین موانع در سرمایه گذاري افراد•

•Signaling   وscreening  دو راه حل اصلی رفع مشکل اطالعات
نامتقارن

signalingوب، وبالگینگ و شبکه هاي اجتماعی بهترین روش •

•Swarm intelligence and Ant Colony Optimization 

•Wisdom of crowd



مالی انبوهتامین مزایا و خطرات 

مزایا

دسترسی آسان و 

بدون واسطه

پایین بودن نرخ 

پیشنهادي وام

پیچیدگی هاي 

اعتباري کم

تسهیم ریسک در بین 

مجموعه وام دهندگان

ریسک

عدم بازپرداخت در  

مدل هاي وام دهی

حمالت سایبري

سرقت اطالعات

عدم تعهد خالق اثر  

در تکمیل پروژه 



نظارتی در دنیانظام  5

مانند برزیل اکوادور، مصر، کره جنوبی، تونس، چین و انگلستان -معافیت از نظارت بر اثر فقدان تعریف مشخص

مانند استرالیا، آرژانتین، کانادا، نیوزلند   -)مالی(گرنظارت به عنوان واسطه

مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا   -نظارت به عنوان بانکداري

مدل آمریکایی

مانند اسراییل و ژاپن   -»تامین مالی انبوه«ممنوعیت 

1

2

3

4

5

“Crowd-funding: An Infant Industry Growing Fast”; Kirby, Eleanor; 2014; IOSCO



در آمریکا  JOBSقانون 

2012آوریل  5

 جذب خصوص در JOBS قانون

 عمومی گذاران سرمایه از سرمایه

.رسید امضا به

Jumpstart Our Business 
Startups

موضوع

  بهبود و آزادانه اعانه آوري جمع

  راه جهت سرمایه به دسترسی

 یک طریق از کارآفرینی و اندازي

  فروش منظور به آنالین مکانیزم

  سرمایه به سهام یا بهادار اوراق

  عمومی گذاران

اهم قوانین

 نیازمند انبوه مالی تامین جهت آنالین فرم پلت دهنده ارائه

 از معاف گذاران سرمایه که حالی در است کارگزاري مجوز

.هستند بهادار اوراق کمیسیون در نام ثبت

  میزان چه آمریکایی فرد هر اینکه خصوص در قانونی هنوز

 وجود کند گذاري سرمایه انبوه مالی تامین در تواند می

.ندارد

 درخواست در محدودیت مانند قانونی ي ها محدودیت

 خریدار صالحیت احراز الزامات و عمومی تبلیغات عمومی،

  قانون این در است، الزامی خصوصی معامالت در که

.است نشده مشخص

Corrected to Conform to Federal Register Version  SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, [Release Nos. 33-9470; 34-
70741; File No. S7-09-13] 

اهمیت تامین مالی انبوه یا جذب سرمایه مردمی



انگلستان مالی و رشد بازار اندازه 

2013 - 2011مجموع سرمایه جمع آوري شده در دوره •

میلیارد  1,74
پوند

میلیون 955
پوند

 اساس بر کمک اهداي استثناي به
 کمک آوري جمع و انبوه مالی تامین

P2P  اساس بر خیریه هاي

THE RISE OF FUTURE FINANCE, The UK Alternative Finance Benchmarking Report 2013

متوسط نرخ رشد



2013سال مالی جایگزین انگلستان در آخرین اطالعات بازار از فوري یک عکس 

آخرین اطالعات  
مالی

توضیح تامین مالی نوع

میلیون پوند 310 بدون بازده مالی و یا انتظاري از الزام آور خاصی یا  بدون قانون
سوي حامی

اي یا اجتماعی تامین مالی هدیه

میلیون پوند 287 معامالت مبتنی بر بدهی بین افراد تامین مالی نقدینگی از نوع 
وام دهی فرد به فرد 

میلیون پوند 28 کمک مالی با شرط سهامدار شدن تامین مالی نقدینگی

میلیون پوند 20,5 مانند محصول  ) اما غیر  مالی(انتظار دریافت پاداش ملموس 
تولید شده از سوي حامیان

تامین مالی جایزه اي

.رساندندثبت سریعی را به قابل توجه و رشد  انگلستانبازارهاي مالی جایگزین ، تمام بخش هاي 2013در سال 

THE RISE OF FUTURE FINANCE, The UK Alternative Finance Benchmarking Report 2013



انگلستان  تنوع بازارهاي مالی جایگزین

2013-2011رشد نرخ و متوسط حجم معامله 

تامین مالی هدیه اي و جمع آوري کمک مالی  
خیریه

وام دهی فرد به فرد

وام دهی فرد به کسب و کار

فاکتورمعامالت بر اساس 

تامین مالی نقدینگی

تامین مالی جایزه اي

تامین مالی بدهی

تامین مالی با سهیم شدن در سود

سهام اجتماعی/ اعتبار خرد 

THE RISE OF FUTURE FINANCE, The UK Alternative Finance Benchmarking Report 2013



متوسط در انگلستانبراي شرکت هاي کوچک و جایگزین مالی منابع 

2013-2011شرکت هاي کوچک و متوسط منابع مالی جایگزین براي 

THE RISE OF FUTURE FINANCE, The UK Alternative Finance Benchmarking Report 2013

میلیون 463
پوند

5,032
SMEها

  طریق از متوسط، و کوچک  شرکت 5،000 از بیش
  و 2011 هاي سال بین جایگزین مالی هاي واسطه
.اند کرده آوري جمع سرمایه 2013

  نشده لحاظ اي جایزه مالی تامین آمار این در :توجه 

.است

متوسط نرخ رشد

متوسط نرخ رشد

تعداد شرکت ها

سرمایه جمع آوري شده



برترین وب سایت هاي تامین مالی انبوه

http://www.forbes.com/sites/katetaylor/2013/08/06/6-top-crowdfunding-websites-which-one-is-right-for-your-project/ 





معرفی

نیویورك: دفتر مرکزي

Charles Adlerو  Perry Chen ،Yancey Strickler: موسسین

  www.kickstarter.com: نام وب سایت

)2014نوامبر ( 510: رتبه در الکسا

تامین مالی انبوه جایزه اي: نوع کسب و کار

2008آوریل  28: زمان تاسیس

Kickstarter is changing how millions of people around the world connect with  crafts,
dance, publishing, theater, art, comics, food, game, technology, design, Film &Video, 
fashion, journalism

:شعار کیک استارتر



وضعیت کیک استارتر

77,223
تعداد پروژه هاي تامین مالی موفق

دالر 1,476,858,740 

مجموع تامین مالی کلیه پروژه ها

7701023
مجموع حامیان

2,310,347
حامیان دائمی

19,647,672
مجموع تعهدات

موفقیت   نرخ شاخص ها شامل . می شودبه روز این اطالعات در سایت کیک استارتر   حداقل یک بار در روز 

.ها استپروژه موفقیت یا عدم موفقیت عملکرد ، و کمک هاي، میزان تعهد

https://www.kickstarter.com/help/stats 



کیک استارترمورد حقیقت در  7

1
کیک استارتر یک راه جدید جهت تامین مالی پروژه هاي خالق است•

2
.هر پروژه مستقل از سایر پروژه ها است•

3
.پروژه ها با همکاري حامیان و صاحبان ایده شکل می گیرد•

4
.ایده و کار خود خواهند بود% 100خالقان مالک •

5
.براي تامین مالی آثار خالق در طی قرن ها از این روش، استفاده شده است•

6
.حمایت از پروژه ها بسیار بیشتراز پرداخت پول به یک شخص است•

7
.ماموریت این شرکت کمک به پروژه هاي خالق در جهت زندگی بهتر است•



تاریخچه

.شد تاسیس 2008 آوریل 28 در•

.شد معرفی اختراع بهترین عنوان به تایمز نیورك مجله در ،2010 سال در•

.شد انتخاب تایمز نیورك سوي از سایت وب بهترین عنوان به شرکت این سایت وب ،2011 سال در•

.کرد اندازي راه را انگلستان در مستقر هاي پروژه براي انبوه مالی تامین استارتر کیک ،2012 اکتبر 31 در•

.کرد اندازي راه را کانادا در مستقر هاي پروژه براي انبوه مالی تامین استارتر کیک ،2013 سپتامبر 9 تاریخ در•

• 

 راه را نیوزیلند و استرالیا در مستقر هاي پروژه براي انبوه مالی تامین استارتر کیک ،2013 سال نوامبر 13 در•

.نمود اندازي

.داد ارائه را IOS بر مبتنی کاربردي برنامه ،2014 فوریه 14 در•

.کرد اندازي راه را نروژ در مستقر هاي پروژه براي انبوه مالی تامین استارتر کیک 15 سپتامبر 2014 در•



طبقه بندي پروژه ها

.زیر دسته طبقه بندي شده اند 36دسته و  15پروژه ها در 

بازي  
روزنامه 

نگاري

فیلم و 

ویدیو
نمایش 

هنر

رقص

انتشاراتفناوري

عکاسیطراحی
موسیقی

غذایی مواد صنایع

طنز

تئاتر



  جهت کننده اهدا میلیون 5.7 مجموع از دالر میلیارد 1 از بیش استارتر کیک از رسیده گزارش به بنا•

  هاي بازي نگاري، روزنامه نمایش، موسیقی، فیلم، شامل مختلف موضوعات در پروژه 135000

.است شده آوري جمع غذایی مواد به مربوط هاي پروژه و ویدئویی

  از حامیان %89 معموال شده، مشخص زمان %44 در

  %56 در حامیان %11 تنها و کنند می حمایت پروژه

  می اعالم ها پروژه از را خود حمایت مانده باقی زمان

.نمایند

https://www.kickstarter.com/blog/one-million-backers 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kickstarter 



پروژه موفق در کیک استارتر 10
تاریخ حامیان تعداد طبقه بندي نام پروژه )دالر( میلغ رتبه

2014 62,642 محصول طراحی COOLEST COOLER: 21st Century Cooler 
that's Actually Cooler

13,285,226 1

2012 68,929 طراحی Pebble: E-Paper Watch for iPhone and 
Android

10,266,854 2

2012 63,416 بازي هاي ویدیویی OUYA: A New Kind of Video Game Console 8,596,474 3

2014 18,219 فن آوري Pono Music - Where Your Soul Rediscovers 
Music

6,225,354 4

2013 91,585 فیلم و ویدیو Veronica Mars movie 5,702,153 5

2014 105,857 وب Reading Rainbow 5,408,916 6

2013 74,405 بازي هاي ویدیویی Torment: Tides of Numenera 4,188,927 7

2012 73,986 بازي هاي ویدیویی Project Eternity 3,986,929 8

2013 67,226 بازي هاي ویدیویی Mighty No. 9 3,845,170 9

2012 17,744 بازي هاي تخته اي Reaper Miniatures Bones: An Evolution Of 
Gaming Miniatures

3,429,235 10

http://en.wikipedia.org/wiki/Kickstarter 



پروژه ساعت هوشمند

Pebble نصب قابلیت با هوشمند ساعت یک  

  گوشی هاي به بی سیم اتصال و جدید اپ هاي

  با پروژه اي آغاز در ساعت این .است هوشمند

  سایت در سرمایه دالر 100،000 نصاب حد

  روز، 37 گذشت از بعد .بود استارتر کیک

  این شروع به دالر 10،000،000 از بیش کاربران

 درصد هزار ده معادل چیزي کردند، کمک پروژه

.شده گرفته نظر در اولیه سرمایه از بیشتر

https://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-e-paper-watch-for-iphone-and-android?ref=nav_search 



هزار دالري 34پروژه تهیه ساالد سیب زمینی با سرمایه اي 

ولی در داشت، پروژه اش نیاز   دالر براي پیاده سازي 10زك تنها 

هزار دالر براي این پروژه سرمایه جمع  34کمال ناباوري تا کنون 

.شده استآوري 

 در بار هزار 200 شده موفق کنون تا زمینی سیب ساالد پروژه

  تا کند مجاب را نفر 3400 و شود گذاشته اشتراك به فیسبوك

.نمایند گذاري سرمایه آن روي بر

http://www.cnet.com/news/guys-kickstarter-dream-making-potato-salad-possibly-with-dill/ 

 را اهدافی و رسانی روز به را خود ي پروژه بار چندین حال به تا زك

 عبارتند آنها از برخی که است کرده اضافه آن تکامل و بسط جهت

:از

پارتی پیتزا یک براي دالر 75•

زمینی سیب ساالد متفاوت دستور دو کردن امتحان براي دالر 100•

تر کیفیت با مایونز از استفاده براي دالر 200•

 تهیه بهتر دستور یک کسب و اي حرفه آشپز سر یک با تماس براي دالر 300•

ساالد

…و•



مدل کسب و کار کیک استارتر

Kickstarter.com

اعالم آمادگیاعالم آمادگی

اجتماع حامیان

متقاضیان

اعضاي اجتماعاعضاي اجتماع

10 business models that rocked - by @nickdemey @boardofinno (boardofinnovation.com)



مدل کسب و کار کیک استارتر

Kickstarter.com

اعالم آمادگیاعالم آمادگی

اجتماع حامیان

متقاضیان اعضاي اجتماعاعضاي اجتماع

جایزه کم ارزش

جایزه با ارزش

کمک مالی خرد

کمک مالی کالن

10 business models that rocked - by @nickdemey @boardofinno (boardofinnovation.com)



مدل کسب و کار کیک استارتر

Kickstarter.com

اعالم آمادگیاعالم آمادگی

اجتماع حامیان

متقاضیان اعضاي اجتماعاعضاي اجتماع

جایزه کم ارزش

جایزه با ارزش

کمک مالی خرد

کمک مالی کالن

کارمزد% 5

10 business models that rocked - by @nickdemey @boardofinno (boardofinnovation.com)



مدل درآمدي تامین مالی انبوه کیک استارتر

 بودجه، تحقق عدم صورت در و مشخص پروژه بودجه حداقل مشخص، مدت براي•

  از پروژه مبلغ تحقق صورت در .گرفت نخواهد تعلق شده مطرح ایده به پولی هیچ

.شود می پرداخت ایده خالق به آمریکا در آمازون فرم پلت طریق

  .است استارتر کیک به متعلق شده آوري جمع مبلغ %5 پروژه، موفقیت صورت در•

  ایرلند، هلند، نیوزیلند، استرالیا، کانادا، ،انگلستان کشورهاي در ایده خالق چنانچه

  فرم پلت طریق از شده آوري جمع مبلغ که آن دلیل به باشد، نروژ و سوئد دانمارك،

  کارمزد %5 تا 3 بین شود، می منتقل ایده خالق به دیگري امن ثالث شخص هاي

.شد خواهد دریافت اضافی

http://en.wikipedia.org/wiki/Kickstarter 





معرفی

استرالیا: دفتر مرکزي

http://assob.com.au/: نام وب سایت

  میلیون دالر 141,521,381میزان تامین مالی : وضعیت کلی

تامین مالی انبوه بدهی: نوع کسب و کار

رویدادهاي افزایش سرمایهاي ربمدیریت هاي تیمحال رشد، در هاي شرکت، هاکارآفرین: هدفبازار 



وضعیت

تفکیک سرمایه گذاري موقعیت مکانی سرمایه گذاران

سرمایه گذاران خرد و معمولی سرمایه گذاران حرفه اي

از یک ایالت یکسان% 63

از خارج ایالت% 28

بین المللی% 9

دالر 514،386به ازاي هر شرکت جمع آوري شده میانگین مبلغ 
14,8به ازاي هر شرکت تعداد سرمایه گذاري ها میانگین 
سنت 4سهم قیمت هر میانگین 
میلیون 13صادر شده به ازاي هر شرکت تعداد سهم میانگین 

http://www.alchemyequities.com.au/content/equities/ASSOB 



وضعیت

فناوري اطالعات و 
تکنولوژي

نرم افزار و بر
نامه هاي مبتنی بر وب

سالمتی و 
زیبایی

غذا و نوشیدنی نفت و گاز

سهم سرمایه گذاري در صنایع

2005:  فرديتعداد سرمایه گذاران مجموع 

دالر 38،023: گذارمیانگین سرمایه گذاري به ازاي هر سرمایه 

دالر 3،540،000:  باالترین مبلغ جمع آوري شده براي یک شرکت

http://www.alchemyequities.com.au/content/equities/ASSOB 



رویه فعالیت  

Peerبر مبتنی سرمایه تامین 2 Peer است. 

  .کنند می تامین را طرح یا شرکت الزم سرمایه اوراق، خرید با گزاران سرمایه

 راه استرالیا مختلف شهرهاي در را دالر میلیون 5 سقف تا سرمایه افزایش کمپینهاي شرکت این

  .کندمی اندازي

 می سرمایه افزایش جهت شرکتها به مشاوره و کمپینها به کمک براي را همکارانی شرکت این

  .پذیرد

http://assob.com.au/ 



مدل درآمدي

سرمایه گذاران

بدون کارمزد

سرمایه پذیران

  مشاوره بابت( ثابت کارمزد

 افزایش جهت ریزي برنامه

 و مشاوره خدمات سرمایه،

 )کمپین اندازي راه مراحل

 سرمایه بازار امادگی بررسی

 پذیر سرمایه ارزیابی و گذاري

 و بازاریابی ابزارهاي دالر، 990

 از %8.8 دالر،3960 بازار ارزیابی

سرمایه افزایش میزان

سرمایه افزایش میزان از 8.8%

سایر خدمات

)دالر 660(مستند سرمایه گذاري 

  700(تشکیل یا تغییر  شرکت 

)دالر
خدمات ثبت و افتتاح حساب 

) دالر 1250(

http://assob.com.au/ 



قوانین و الزامات

1

  میزان جهت از خاصی محدودیت یا مقررات گذاران سرمایه براي :گزاران سرمایه•

ندارد وجود گذاري سرمایه

2

  در( استرالیایی شرکتهاي تنها :)داخلی پذیر سرمایه( رشد حال در هاي شرکت•

.نمایند استفاده پلتفرم این از توانند می )استرالیا محدوده

3

هاي   شرکتها باید از نظر حداقل): خارجی سرمایه پذیر(شرکت هاي در حال رشد •

.  قانونی و اطالعات مالی بررسی شده و در لیست پذیرش قرار گیرند

http://assob.com.au/ 





معرفی

انگلستان: دفتر مرکزي

  http://www.zopa.com/: نام وب سایت

2005: زمان تاسیس

تامین مالی انبوه نقدینگی: نوع کسب و کار



2014تا  2005 -وضعیت

http://thefinanser.co.uk/fsclub/2014/04/at-current-rate-of-growth-zopa-will-have-over-10-of-uk-lending-by-2017.html 



وضعیت زوپا

.

65: تعداد کارکنان لندن
میلیون پوند  720پرداخت مجموعا بیش از 

وام به مصرف کنندگان

  از بیش پرداخت
 پوند میلیون 250
2014 سال در وام

  45 از بیش مجموع
 از حاصل پوند میلیون

  مصرفی هاي وام بهره
 از دهندگان وام براي
2005 سال

  57،000 از بیش داراي
 مجموع در دهنده وام

  49،000 دهنده وام  و
فعال

مجموع تعداد وام  
گیرندگان

80,000بیش از 

  7,500: میانگین مبلغ وام
پوند

نرخ بازپرداخت میانگین 
%5: وام

http://www.zopa.com/about 



زوپامزایاي وام گیري یا وام دهی از طریق 

)  وام دهدنگان(دریافت سود مناسب تر توسط سرمایه گذاران • ١

کمتر بهره با هایی وام دریافت براي تر دوستانه بشر راهی یافتن• ٢

حداقل کردن ریسک عدم بازدریافت براي وام دهندگان  • ٣

سادگی و وضوح هزینه و شارژها• 4

عدم وجود نرخ دیرکرد  • 5

http://www.zopa.com/principles#fees 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zopa 



زوپافرآیند وام دهی و وام گیري توسط 

 امتیاز بررسی•

 اعتباري

 وام متقاضیان

١

 سرمایه میزان ارائه•

 مورد بهره گذاري،

 زمان مدت و نظر

  بازپرداخت

٢
  نرخ - انتخاب•

 پیشنهادي هاي

  روزانه صورت به

٣

کاهش و  •

تقسیم ریسک  

۴

تکمیل فرمهاي  •

قرارداد قانونی  

۵

انتقال وام به  •

وام گیرنده  

۶
پرداخت اقساط•

٧

  مبلغ دریافت•

  از مشخصی

زوپا توسط وام

٨

http://www.zopa.com/lending/how-lending-money-works 



مدل درآمدي زوپا

وام دهنده هاوام گیرنده ها

سرمایه

بهره

بر اساس شرایط تعریف می شود

http://www.zopa.com/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Zopa 





معرفی

انگلستان: دفتر مرکزي

  http://www.fundingcircle.com/: نام وب سایت

2010: زمان تاسیس

تامین مالی انبوه نقدینگی: نوع کسب و کار



وضعیت

وام  میزان مجموع 
پوند 490،003،520

میانگین نرخ سود ساالنه 
:  قبل از پرداخت مالیات

4,6%

:انگلستانگذاران در تعداد سرمایه 

36478

کارهاي کسب و مجموع وام پرداختی به 
پوند 490،003،520: انگلیسی



آخرین نرخ بهره ناخالص

حداکثر•

میانگین•

حداقل•

www.fundingcircle.com/statisticshttps://





معرفی

سانفرانسیسکو: دفتر مرکزي

آمریکا، آلمان، فرانسه، اسپانیا:محل فعالیت

Eric Schellو Slava Rubin, and Eric SchellDanae Ringelmann, Slava Rubin:  موسسین

www.indiegogo.com: نام وب سایت

خیریه/ تامین مالی انبوه هدیه : نوع کسب و کار

2008: زمان تاسیس

:حوزه هاي فعالیت

سالمت کمديفیلمغذا

هنر

حیوانات
انجمن  

ها
بازي طراحی

موسیقی ورزشآموزشعکاسی

کسب و 
کارهاي  
کوچک

نویسندگی

http://en.wikipedia.org/wiki/Indiegogo
 www.indiegogo.com



)2014مارس (وضعیت ایندیگو گو 

76,000
تعداد پروژه هاي تامین مالی

دالر 267,000,000 

مجموع تامین مالی کلیه پروژه ها

23 %از پروژه ها مربوط به سرمایه گذار در فیلمهاي مستقل بوده است.

29 %از کمپینها موفق بوده و سرمایه مورد نیاز را جمع آوري نموده اند.

http://blog.crowdlogs.com/wp-content/uploads/2014/03/crowdlogs.com_kickstarter-vs-indiegogo.png

15,000,000
بازدیدکنندگان در هر ماه

286,000,000
مجموع تعهدات



چگونگی جمع آوري سرمایه به کمک ایندیگو گو 

 کمپین خود را پس از ثبت
نام در سـایت و بـا معرفـی    
پروژه خـود و مبلـغ مـورد    
ــاز    ــده آغ ــرآورد ش ــاز ب نی

.نمایید

   کمپــین خــود را از طریــق
کانالهاي ارتباطی مختلفی که 

همچنین . دارید تبلیغ نمایید
ــه    ــود ب ــذاران خ ــرمایه گ س
لیســـت کمپینهـــا مراجعـــه 
نمــوده و بــراي شــما شــانس 

.جلب توجه آنها وجود دارد

 بــا ارتبــاط برقــرار کــردن بــا
عالقمندان بـه کمپـین خـود    
ــه ســرمایه   آنهــا را ترغیــب ب
گذاري نموده و یا طرح خـود  
را در راستاي نظر آنها اصالح 

در صــورت رســیدن . نماییــد
سرمایه گذاري هـا بـه مبلـغ    
مورد نظر، تامین مالی موفـق  
بوده و سرمایه جمع شده بـه  

.شما تعلق می گیرد


