
مردمیتامین مالی انبوه یا جذب سرمایه 
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“Crowd funding for impact Europe and the USA” ; 2013; European crowd funding network  
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ههریکازافرادقدرتدسترسیب
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قدیمی ترین پروژه تامین مالی انبوه

دکرمعالاآزادیمجسمهساختکمیته١٨٨۴لسادر

زفجو.ستاهسیدرمتماابهآزادیمجسمهساختجهدبو

مریکاآدممرازلدوررکنیویونامهروزناشرر،پولیتز

ساختمهادابهمالیهایکمکاهدایایبرتاستاخو

.ندوبرنامهروزیناهایکیوسکیپابهآزادیمجسمه

توسطهماششضعردررالد١00،000ازبیشرپولیتز

کهدنمویافتدرمیدمرهایکمکنفر١25،000ازبیش

بجذترینقدیمیینا.نددبورالد١ازکمتریا١همگی

.ستایخرتادرهشدثبتمیدمرسرمایه

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

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


تاریخچه تامین مالی انبوه

تامینبودجهاضافیمجسمهآزادی•1884

Modern-Dayتامینسرمایهکنسرتموسیقیگروهانگلیسی•1997

2000•ArtistShare-اولینپلتفرماختصاصیتامینمالیانبوه

2005•Kiva.orgکردمیکمکجهانسراسرروستاییمناطقفقیرکارآفرینانبهپولکمیمقدارکهخرددهیوامسایتوباولین.

2006•Prosper.com -واصطالح-اولینسایتوامدهیفردبهفردCrowdfunding برایاولینبارمورداستفادهقرارگرفت.

پلتفرمیبرایتامینمالیفیلم- IndieGoGo.comراهاندازی•2008

2009•Kickstarter.com راهاندازیوبسایتیجهتتامینمالیپروژههایخالق

عدد۴52رشدپلتفرمهایتامینمالیانبوهبه•2012

عدد٨00رشدپلتفرمهایتامینمالیانبوهبه•2014

CROWDFUNDRAISING

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

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


2012سالدرشدهآوریجمعسرمایهمجموع

درجهانسراسردرمالیتامینزمینهدرفعالفرمپلت30٨مطالعهباگزارشیدرMassolutionپژوهشیشرکت
چینو%51ابامریکا.استشدهبرابردوتقریباگذشتهسالبهنسبتانبوهمالیتامینکهکردهاعالم20١3سال
.هستندبازارایندرسهمبیشتریندارایدرصدی96سهممجموعباکه%17انگلستانو%28با

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

http://venturebeat.com/2013/04/08/crowdfunding-nearly-doubled-last-year-with-1m-successful-campaigns/


مجموع سرمایه جمع آوری شده از طریق پلتفرم های تامین مالی انبوه

بودهاجتماعیهایپروژهبامرتبطآن%30انبوه،مالیتامینهایپلتفرمطریقازشدهآوریجمعسرمایهدالرمیلیارد5.١از
.است

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

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


ازشدهآوریجمعسرمایه
انبوهمالیتامینطریق
سال5بهنسبت

داشتهرشد%557گذشته،
.است میانگین زمان کمپین

سرمایهمجموع
برشدهآوریجمع

میانگیناساس
موفقهایپروژه

.میلیون دالر جمع آوری کند17، توانست در یک روز بیش از GiveMNکمپین تامین مالی انبوه  

هاکمپین10%
دالر1000باالی

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

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


انواع تامین مالی انبوه
انگیزه اهداکننده توضیح نوع  

مشارکت
انواع  پلت فرم

ترکیبیازانگیزه
وروانی،اجتماعی
سوددهیمالی

برخیهاوامدهی-ارائهوامهاجهتتامیننقدینگی
فردبهفردرادراینگروهجایمیدهندوبرخیآن

عنوانگروهمجزادرعدمسهامداریبهرابهدلیل
.نظرمیگیرند

وامدهی نگیتامین مالی انبوه نقدی
 ZOPA،Fundingمانند

Circle 

ترکیبیازانگیزه
وروانی،اجتماعی
دریافتجایزه

برایجدیدمحصولییاایدهصاحبانمدلایندر
ان،گذارسرمایهانبوهازراجزییمبالغمالی،تامین

ایندر.نمایندمیآوریجمعکمپین،یکقالبدر
نظرموردمحصولیاپروژهدرگذارانسرمایهمدل

احتماالجایزهعنوانبهتنهاوگردندنمیسهامدار
میدریافترایگانبهرامحصولآنازاینسخه
.نمایند

نوآورانه
همراهبا

محرکهای
انگیزاننده

ایتامین مالی انبوه جایزه
Kickstarterمانند

ترکیبیازانگیزه
وروانی،اجتماعی
سوددهیمالی

هدراینمدلوامدهندگانمیتوانندنیازهایسرمای
هایرامبتنیبراوراققرضهوامگیرندگانبرآورد

سپسوامگیرندگاناوراقرابابهرهمورد.نمایند
.توافقبازخریدمینمایند

سرمایه
گذاری

تامین مالی انبوه بدهی
ASSOBمانند

خیرخواهانهروحیه
اجتماعی

داشتهخیریهفعالیتجنبهبیشتردهیوامازنوعاین
.شودمیانجامافرادبهکمکآوری¬جمعبرایو

خیرخواهانه دهی اجتماعی یا هدیهوام
Indiegogoمثال

CROWDFUNDRAISING

April 29, 2014
http://www.slideshare.net/pannaccdo/naccdo-crowdfunding-cincotti-eller
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نامتقارن و خرد جمعیاطالعات 

اطالعاتنامتقارنیکیازمهمترینموانعدرسرمایهگذاریافراد•

•Signaling وscreeningدوراهحلاصلیرفعمشکلاطالعات
نامتقارن

signalingوب،وبالگینگوشبکههایاجتماعیبهترینروش•

•Swarm intelligence and Ant Colony Optimization 

•Wisdom of crowd



نظارتی در دنیانظام 5

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

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

مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا  -نظارت به عنوان بانکداری

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

جذبخصوصدرJOBSقانون
عمومیگذارانسرمایهازسرمایه

.رسیدامضابه

Jumpstart Our Business 
Startups

موضوع

بهبودوآزادانهاعانهآوریجمع
راهجهتسرمایهبهدسترسی
یکطریقازکارآفرینیواندازی
فروشمنظوربهآنالینمکانیزم
سرمایهبهسهامیابهاداراوراق

عمومیگذاران

اهمقوانین

یازمندنانبوهمالیتامینجهتآنالینفرمپلتدهندهارائه
ازمعافگذارانسرمایهکهحالیدراستکارگزاریمجوز
.هستندبهاداراوراقکمیسیوندرنامثبت

زانمیچهآمریکاییفردهراینکهخصوصدرقانونیهنوز
دوجوکندگذاریسرمایهانبوهمالیتامیندرتواندمی

.ندارد

درخواستدرمحدودیتمانندقانونییهامحدودیت
رخریداصالحیتاحرازالزاماتوعمومیتبلیغاتعمومی،

قانونایندراست،الزامیخصوصیمعامالتدرکه
.استنشدهمشخص

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 

20١3-20١١مجموعسرمایهجمعآوریشدهدردوره•

میلیارد 1.74
پوند

میلیون955
پوند

اساسبرکمکاهدایاستثنایبه
کمکآوریجمعوانبوهمالیتامین
P2Pاساسبرخیریههای

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

متوسطنرخرشد



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

آخرین اطالعات  
مالی

توضیح تامین مالینوع

میلیونپوند3١0 یازبدونبازدهمالیویاانتظارالزامآورخاصییابدونقانون
سویحامی

اییااجتماعیتامینمالیهدیه

میلیونپوند2٨7 معامالتمبتنیبربدهیبینافراد تامینمالینقدینگیازنوع
وامدهیفردبهفرد

میلیونپوند2٨ کمکمالیباشرطسهامدارشدن تامینمالینقدینگی

میلیونپوند20.5 مانندمحصول(اماغیرمالی)انتظاردریافتپاداشملموس
تولیدشدهازسویحامیان

تامینمالیجایزهای

.رساندندثبتسریعیرابهقابلتوجهورشدانگلستانبازارهایمالیجایگزین،تمامبخشهای20١3درسال

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



انگلستان تنوع بازارهای مالی جایگزین

20١3-20١١رشدنرخومتوسطحجممعامله

تامینمالیهدیهایوجمعآوریکمکمالی
خیریه

وامدهیفردبهفرد

وامدهیفردبهکسبوکار

فاکتورمعامالتبراساس

تامینمالینقدینگی

تامینمالیجایزهای

تامینمالیبدهی

تامینمالیباسهیمشدندرسود

سهاماجتماعی/اعتبارخرد

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



انمتوسط در انگلستبرای شرکت های کوچک و جایگزین مالی منابع 

2013-2011شرکت های کوچک و متوسط منابع مالی جایگزین برای 

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

میلیون463
پوند

5.032
SMEها

طریقازمتوسط،وکوچکشرکت5،000ازبیش
و20١١هایسالبینجایگزینمالیهایواسطه
.اندکردهآوریجمعسرمایه20١3
هنشدلحاظایجایزهمالیتامینآمارایندر:توجه
.است

متوسطنرخرشد

متوسطنرخرشد

تعداد شرکت ها

سرمایه جمع آوری شده



برترین وب سایت های تامین مالی انبوه

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

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




معرفی

نیویورک: دفتر مرکزی

Charles AdlerوPerry Chen،Yancey Strickler: موسسین

www.kickstarter.com: نام وب سایت

(20١۴نوامبر)5١0: رتبه در الکسا

تامینمالیانبوهجایزهای: نوع کسب و کار

200٨آوریل2٨: 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

http://www.kickstarter.com/


وضعیت کیک استارتر

77.223
تعدادپروژههایتامینمالیموفق

دالر1.476.858.740
امجموع تامین مالی کلیه پروژه ه

7701023
مجموع حامیان

2.310.347
حامیان دائمی

19.647.672
مجموع تعهدات

یتموفقنرخشاخصهاشامل.میشودبهروزایناطالعاتدرسایتکیکاستارترحداقلیکباردرروز

.هااستپروژهموفقیتیاعدمموفقیتعملکرد،وکمکهای،میزانتعهد

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

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


کیک استارترمورد حقیقت در 7

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

2
.هر پروژه مستقل از سایر پروژه ها است•

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

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

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

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

7
.تماموریت این شرکت کمک به پروژه های خالق در جهت زندگی بهتر اس•



تاریخچه

.شدتاسیس200٨آوریل2٨در•

.شدمعرفیاختراعبهترینعنوانبهتایمزنیورکمجلهدر،20١0سالدر•

.شدانتخابتایمزنیورکسویازسایتوببهترینعنوانبهشرکتاینسایتوب،20١١سالدر•

.دکراندازیراهراانگلستاندرمستقرهایپروژهبرایانبوهمالیتامیناستارترکیک،20١2اکتبر3١در•

.دکراندازیراهراکانادادرمستقرهایپروژهبرایانبوهمالیتامیناستارترکیک،20١3سپتامبر9تاریخدر•

•

راهرانیوزیلندواسترالیادرمستقرهایپروژهبرایانبوهمالیتامیناستارترکیک،20١3سالنوامبر١3در•

.نموداندازی

.دادارائهراIOSبرمبتنیکاربردیبرنامه،20١۴فوریه١۴در•

.کرداندازیراهرانروژدرمستقرهایپروژهبرایانبوهمالیتامیناستارترکیک١5سپتامبر20١۴در•



طبقه بندی پروژه ها

.زیردستهطبقهبندیشدهاند36دستهو١5پروژههادر

بازی
روزنامه 
نگاری

فیلم و
ویدیو

نمایش

هنر

رقص

انتشاراتفناوری

عکاسیطراحی موسیقی

غذاییمواد صنایع

طنز

تئاتر



جهتکنندهاهدامیلیون5.7مجموعازدالرمیلیارد١ازبیشاستارترکیکازرسیدهگزارشبهبنا•

هایبازینگاری،روزنامهنمایش،موسیقی،فیلم،شاملمختلفموضوعاتدرپروژه١35000

.استشدهآوریجمعغذاییموادبهمربوطهایپروژهوویدئویی

ازحامیان%٨9معموالشده،مشخصزمان%۴۴در

%56درحامیان%١١تنهاوکنندمیحمایتپروژه

میاعالمهاپروژهازراخودحمایتماندهباقیزمان

.نمایند

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

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

https://www.kickstarter.com/blog/one-million-backers
http://en.wikipedia.org/wiki/Kickstarter


پروژه موفق در کیک استارتر10
تاریخ حامیانتعداد طبقه بندی نام پروژه (دالر)میلغ رتبه

20١۴ 62.6۴2 محصولطراحی COOLEST COOLER: 21st Century Cooler 
that's Actually Cooler

١3.2٨5.226 ١

20١2 6٨.929 طراحی Pebble: E-Paper Watch for iPhone and 
Android

١0.266.٨5۴ 2

20١2 63.۴١6 بازیهایویدیویی OUYA: A New Kind of Video Game Console ٨.596.۴7۴ 3

20١۴ ١٨.2١9 فنآوری Pono Music - Where Your Soul Rediscovers 
Music

6.225.35۴ ۴

20١3 9١.5٨5 فیلموویدیو Veronica Mars movie 5.702.١53 5

20١۴ ١05.٨57 وب Reading Rainbow 5.۴0٨.9١6 6

20١3 7۴.۴05 بازیهایویدیویی Torment: Tides of Numenera ۴.١٨٨.927 7

20١2 73.9٨6 بازیهایویدیویی Project Eternity 3.9٨6.929 ٨

20١3 67.226 بازیهایویدیویی Mighty No. 9 3.٨۴5.١70 9

20١2 ١7.7۴۴ بازیهایتختهای Reaper Miniatures Bones: An Evolution Of 
Gaming Miniatures

3.۴29.235 ١0

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

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


پروژه ساعت هوشمند

Pebbleبنصقابلیتباهوشمندساعتیک

گوشیهایبهبیسیماتصالوجدیداپهای

باپروژهایآغازدرساعتاین.استهوشمند

سایتدرسرمایهدالر١00،000نصابحد

روز،37گذشتازبعد.بوداستارترکیک

اینشروعبهدالر١0،000،000ازبیشکاربران

درصدهزاردهمعادلچیزیکردند،کمکپروژه

.هشدگرفتهنظردراولیهسرمایهازبیشتر

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

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


هزاردالری3۴پروژهتهیهساالدسیبزمینیباسرمایهای

رولیدداشت،پروژهاشنیازدالربرایپیادهسازی١0زکتنها

هزاردالربرایاینپروژهسرمایهجمع3۴کمالناباوریتاکنون

.شدهاستآوری
دربارهزار200شدهموفقکنونتازمینیسیبساالدپروژه

تاکندمجابرانفر3۴00وشودگذاشتهاشتراکبهفیسبوک

.نمایندگذاریسرمایهآنرویبر

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

اراهدافیورسانیروزبهراخودیپروژهبارچندینحالبهتازک

ندعبارتآنهاازبرخیکهاستکردهاضافهآنتکاملوبسطجهت

:از

پارتیپیتزایکبرایدالر75•

زمینیسیبساالدمتفاوتدستوردوکردنامتحانبرایدالر١00•

ترکیفیتبامایونزازاستفادهبرایدالر200•

تهیهربهتدستوریککسبوایحرفهآشپزسریکباتماسبرایدالر300•

ساالد

…و•

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


مدل کسب و کار کیک استارتر

Kickstarter.com

اعالم آمادگیاعالم آمادگی

اجتماع حامیان

متقاضیان

اعضایاجتماعاعضایاجتماع

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



مدل کسب و کار کیک استارتر

Kickstarter.com

اعالم آمادگیاعالم آمادگی

اجتماع حامیان

متقاضیان اعضایاجتماعاعضایاجتماع

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 اعضایاجتماعاعضایاجتماع

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 درآمدی تامین مالی انبوه کیک استارتر

بودجه،تحققعدمصورتدرومشخصپروژهبودجهحداقلمشخص،مدتبرای•

ازهپروژمبلغتحققصورتدر.گرفتنخواهدتعلقشدهمطرحایدهبهپولیهیچ

.شودمیپرداختایدهخالقبهآمریکادرآمازونفرمپلتطریق

.استاستارترکیکبهمتعلقشدهآوریجمعمبلغ%5پروژه،موفقیتصورتدر•

ایرلند،هلند،نیوزیلند،استرالیا،کانادا،،انگلستانکشورهایدرایدهخالقچنانچه

فرمپلتطریقازشدهآوریجمعمبلغکهآندلیلبهباشد،نروژوسوئددانمارک،

کارمزد%5تا3بینشود،میمنتقلایدهخالقبهدیگریامنثالثشخصهای

.شدخواهددریافتاضافی

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

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




معرفی

استرالیا: دفتر مرکزی

/http://assob.com.au: نام وب سایت

میلیوندالر١۴١.52١.3٨١میزانتامینمالی: وضعیت کلی

تامینمالیانبوهبدهی: نوع کسب و کار

رویدادهایافزایشسرمایهایربمدیریتهایتیمحالرشد،درهایشرکت،هاکارآفرین: هدفبازار 

http://assob.com.au/


وضعیت

تفکیک سرمایه گذاری موقعیت مکانی سرمایه گذاران

سرمایه گذاران خرد و معمولی سرمایه گذاران حرفه ای

از یک ایالت یکسان% 63

از خارج ایالت% 28

بین المللی% 9

دالر5١۴،3٨6بهازایهرشرکتجمعآوریشدهمیانگینمبلغ
١۴.٨بهازایهرشرکتتعدادسرمایهگذاریهامیانگین
سنت۴سهمقیمتهرمیانگین
میلیون١3صادرشدهبهازایهرشرکتتعدادسهممیانگین

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

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


وضعیت

فناوری اطالعات و 
تکنولوژی

نرم افزار و بر
نامه های مبتنی بر وب

سالمتی و 
زیبایی غذا و نوشیدنی نفت و گاز

سهم سرمایه گذاری در صنایع

2005:  فردیتعداد سرمایه گذاران مجموع 

دالر38،023: گذارمیانگین سرمایه گذاری به ازای هر سرمایه 

دالر3،540،000:  باالترین مبلغ جمع آوری شده برای یک شرکت
http://www.alchemyequities.com.au/content/equities/ASSOB

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


رویه فعالیت  

Peerبرمبتنیسرمایهتامین 2 Peerاست.

.نندکمیتامینراطرحیاشرکتالزمسرمایهاوراق،خریدباگزارانسرمایه

راهاسترالیامختلفشهرهایدررادالرمیلیون5سقفتاسرمایهافزایشکمپینهایشرکتاین
.کندمیاندازی

میهسرمایافزایشجهتشرکتهابهمشاورهوکمپینهابهکمکبرایراهمکارانیشرکتاین
.پذیرد

http://assob.com.au/

http://assob.com.au/


مدل درآمدی

سرمایه گذاران

بدونکارمزد

سرمایه پذیران

مشاورهبابت)ثابتکارمزد
افزایشجهتریزیبرنامه

ومشاورهخدماتسرمایه،
(کمپیناندازیراهمراحل

سرمایهبازارامادگیبررسی
رپذیسرمایهارزیابیوگذاری
وبازاریابیابزارهایدالر،990

از%٨.٨دالر،3960بازارارزیابی
سرمایهافزایشمیزان

سرمایهافزایشمیزاناز%٨.٨

سایرخدمات

(دالر660)مستندسرمایهگذاری

700)تشکیلیاتغییرشرکت
(دالر

خدماتثبتوافتتاححساب
(دالر١250)

http://assob.com.au/

http://assob.com.au/


قوانین و الزامات

1

میزانجهتازخاصیمحدودیتیامقرراتگذارانسرمایهبرای:گزارانسرمایه•
نداردوجودگذاریسرمایه

2

در)استرالیاییشرکتهایتنها:(داخلیپذیرسرمایه)رشدحالدرهایشرکت•
.نماینداستفادهپلتفرماینازتوانندمی(استرالیامحدوده

3

هایشرکتهابایدازنظرحداقل(: خارجیسرمایه پذیر)شرکت های در حال رشد •
.قانونیواطالعاتمالیبررسیشدهودرلیستپذیرشقرارگیرند

http://assob.com.au/

http://assob.com.au/




معرفی

انگلستان: دفتر مرکزی

/http://www.zopa.com: نام وب سایت

2005: زمان تاسیس

تامینمالیانبوهنقدینگی: نوع کسب و کار

http://www.zopa.com/


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

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

ازبیشپرداخت
پوندمیلیون250
2014سالدروام

45ازبیشمجموع
زاحاصلپوندمیلیون

مصرفیهایوامبهره
ازدهندگانوامبرای
2005سال

57،000ازبیشدارای
مجموعدردهندهوام

49،000دهندهوامو
فعال

مجموع تعداد وام 
گیرندگان

80.000بیش از 

7.500: میانگین مبلغ وام
پوند

نرخ بازپرداختمیانگین 
%5: وام

http://www.zopa.com/about

http://www.zopa.com/about


زوپامزایای وام گیری یا وام دهی از طریق 

(وامدهدنگان)دریافتسودمناسبترتوسطسرمایهگذاران• 1

کمتربهرهباهاییوامدریافتبرایتردوستانهبشرراهییافتن• 2

حداقلکردنریسکعدمبازدریافتبرایوامدهندگان• 3

سادگیووضوحهزینهوشارژها• ۴

عدموجودنرخدیرکرد• 5

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

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

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


زوپافرآیند وام دهی و وام گیری توسط 

امتیازبررسی•
اعتباری

واممتقاضیان

1

هسرمایمیزانارائه•
موردبهرهگذاری،

زمانمدتونظر
بازپرداخت

2
نرخ-انتخاب•

پیشنهادیهای
روزانهصورتبه

3

کاهشو•
کتقسیمریس

4

تکمیلفرمهای•
قراردادقانونی

5

انتقالوامبه•
وامگیرنده

6
پرداختاقساط•

7

مبلغدریافت•
ازمشخصی

ازوپتوسطوام

8

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

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


مدل درآمدی زوپا

وام دهنده هاوام گیرنده ها

سرمایه

بهره

دبر اساس شرایط تعریف می شو

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

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




معرفی

انگلستان: دفتر مرکزی

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

20١0: زمان تاسیس

تامینمالیانبوهنقدینگی: نوع کسب و کار

http://www.fundingcircle.com/


وضعیت

وام میزان مجموع 
پوند490،003،520

نه میانگین نرخ سود ساال
:قبل از پرداخت مالیات

4.6%

:انگلستانگذاران در تعداد سرمایه 
36478

کارهای کسب و مجموع وام پرداختی به 
پوند490،003،520: انگلیسی



آخرین نرخ بهره ناخالص

حداکثر•

میانگین•

حداقل•

https://www.fundingcircle.com/statistics

https://www.fundingcircle.com/statistics




معرفی

سانفرانسیسکو: دفتر مرکزی

آمریکا،آلمان،فرانسه،اسپانیا:محل فعالیت

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

www.indiegogo.com: نام وب سایت

خیریه/تامینمالیانبوههدیه: نوع کسب و کار

200٨: زمان تاسیس

:حوزه های فعالیت

سالمت کمدیفیلمغذا

هنر

حیوانات انجمن
ها بازی طراحی

موسیقی ورزشآموزشعکاسی
کسبو
کارهای
کوچک

ینویسندگ

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

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


(2014مارس )وضعیت ایندیگو گو 

76.000
تعدادپروژههایتامینمالی

دالر267.000.000
امجموع تامین مالی کلیه پروژه ه

23%ازپروژههامربوطبهسرمایهگذاردرفیلمهایمستقلبودهاست.

29%ازکمپینهاموفقبودهوسرمایهموردنیازراجمعآورینمودهاند.

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

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


چگونگی جمع آوری سرمایه به کمک ایندیگو گو  

تکمپینخودراپسازثب
نامدرساایتوباامعرفای
پروژهخاودومبلاغماورد
نیااازباارآوردشاادهآغاااز

.نمایید

کمپااینخااودراازطریااق
کهکانالهایارتباطیمختلفی

ینهمچن.داریدتبلیغنمایید
ساارمایهگااذارانخااودبااه
لیساااتکمپینهاااامراجعاااه
نمااودهوباارایشااماشااانس

.جلبتوجهآنهاوجوددارد

باااارتباااطبرقاارارکااردنبااا
عالقمندانباهکمپاینخاود
آنهاااراترغیااببااهساارمایه
گذارینمودهویاطرحخاود
رادرراستاینظرآنهااصالح

درصااورترساایدن.نماییااد
سرمایهگذاریهااباهمبلاغ
موردنظر،تامینمالیموفاق
بودهوسرمایهجمعشدهباه

.شماتعلقمیگیرد


