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 هاي مستقیم (مطالعه موردي) مکرر قانون مالیات 138حول محور ماده  جمعیمالی  تأمینابتکار 

  
 saeedhaidary@gmail.com،  فناپ ینگمنابع هلد یندفتر تأم ییسر یدريح یدمحمد سع

  
 :هچکید
 ؛واسطه و لذا نامحدود و کم هزینه به منابع مالی ) ابزاري است جهت دستیابی بیCrowdfunding( /انبوهجمعیمالی  تأمین

کننده و متقاضی وجود داشته باشد  هاي بیشتري بین عرضه ها و واسطه پول نیز مانند هر کاالي دیگري است و هر چه الیه
هاي شناسایی شده ذیل  و بر مبناي فرصت 1394رود، با همین دیدگاه در زمستان سال  قیمت آن و هزینه اجاره آن باالتر می

فناوري  بر مبناي آن به مدیران شرکت جمعیمالی  تأمین، پیشنهاد ایجاد یک مدل هاي مستقیم مکرر قانون مالیات 138ماده 
مقدمات مربوطه شامل مدل بازاریابی،  1395و در طی بهار و تابستان  نمودیمارایه  )فناپاطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (

سایت و تسهیالت مربوطه در فضاي مجازي)  اد وبهاي سود قابل ارایه، رویه مشارکت در طرح و خروج از آن (با هدف ایج نرخ
طراحی گردید و در پاییز و زمستان با جلب نظر هیئت مدیره شرکت آغاز طرح رسما کلید خورد و تا این لحظه با مشارکت 

هاي این ماده قانونی توسط شرکت فناپ  میلیارد تومان منابع بر مبناي ظرفیت 20اشخاص حقیقی و بویژه حقوقی بیش از 
هاي اجرایی این طرح، مسایل و مشکالت پیرامون آن، سناریوهاي جایگزین اجرایی ،  در این مقاله گام جذب گردیده است.

الذکر ارایه  هاي ماده قانونی فوق هاي بازاریابی مربوطه و در نهایت پیشنهادات تکمیلی جهت استفاده حداکثري از ظرفیت شیوه
 شده است.

 
ها، فناپ تأمین، صندوق  مکرر قانون مالیات 138، ماده /انبوهمالی جمعی تأمین مالی، کلمات کلیدي: تأمین

 گذاري سرمایه

 
 مقدمه
واسطه به صاحبان منابع خرد و گاها حتی کالن جهت  ) ابزاري جهت رجوع بیCrowdfunding( /نبوهجمعیمالی  تأمین

که قدمتی طوالنی دارد، به لطف مالی  تأمینهاي تولیدي و خدماتی است، این مدل  هاي مالی شرکت تأمین نیازمندي
هاي ایجاد شده در حوزه فناوري  و ترکیب آن با پیشرفتمالی  تأمینهاي  هاي رخ داده در دانش مالی و ابزارها و روش نوآوري

طی هاي نوپا و کارآفرین در سطح جهان،  اطالعات و همچنین نیازهاي مالی مضاعف ایجاد شده بواسطه رشد انفجاري شرکت
به این مقوله به عنوان اي که حتی نهادهاي بزرگ جهانی نظیر مجمع جهانی اقتصاد  یک دهه اخیر رشدي نمایی داشته، بگونه

در ایران نیز بصورت ویژه به این  ؛اند بصورت ویژه توجه نموده shadow banking( [1]یکی از ابعاد حوزه بانکداري سایه (
به  مقالهطراحی و تصویب شده است، اما در این  جمعیمالی  تأمیناي قانونی مدیریت ه مقوله پرداخته شده و حتی چارچوب

هاي  از زوایه ظرفیت جمعیمالی  تأمینشود به مقوله  شود، در مقابل سعی می کدام از موارد ذکر شده پرداخته نمی هیچ
اکنون با ابتکار ارایه شده توسط  شود. همهاي مستقیم، پرداخته  مکرر قانون مالیات 138غیرمستقیم ایجادشده بواسطه ماده 

در قالب طرحی  االشاره واحد تأمین منابع هلدینگ فناوري اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)، استفاده از ظرفیت فوق
  شده است. اجرایی با نام فناپ تأمین
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 جمعیمالی  تأمیناریخچه و مدل هاي ت

مالی  تأمیناین مفهوم نیز در کنار  ) است.Crowdsourcingسپاري ( هاي مفهوم جمع یکی از زیرمجموعه جمعیمالی  تأمین
 web( 2پارادایم وب اد و توسعه جها، ای جمعی بسرعت در حال رشد است، در زمان حال یکی از عوامل رشد  توسعه این مقوله

) است، که در آن به نقش کلیدي کاربران شبکه در تولید و کنترل محتوا توجه زیادي شده است؛ و عمال در ده سال گذشته 2
 [2] ها و روندهاي اجتماعی،اقتصادي و فرهنگی بسیاري شده است. موجبات حرکت

 طبق یکی از تعاریف: 
 یک کارمندان از تیمی یا و کارمند توسط این از پیش که کاري و فعالیت از است عبارت سپاري جمع

 اینترنتی، کاربران از اي شده تعریف غیر و زیاد تعداد به همگانی اعالن صورت به میشد، انجامشرکت/مجم.عه 
 .میشود سپاري برون

 

 
 مالی جمعی اجزاء سیستم تأمین 2 شکل

 در موتور جستجوي گوگل crowd fundingنمودار فراوانی جستجوي کلید واژه  1 شکل



 

3 
 

هاي هنري و ادبی نظیر  بوده و در گذشته صرفا در حوزهمالی  تأمینجمعی یک شیوه ضعیف مالی  تأمینبه لحاظ تاریخی 
شده است، و هنوز هم ذهنیت بسیاري از بزرگان حوزه مالی و  چاپ کتاب و برگزاري رویدادهاي هنري استفاده میمالی  تأمین

اما عصر اینترنت و تالقی آن با  جمعی بیش از این نمیتوان انتظار داشت.مالی  تأمیننیز به این شکل است که از گذاري  سرمایه
گذاري جایگزین  اي که امروز و در حوزه سرمایه ها و کارآفرینی شکل جدیدي به آن داده است، بگونه آپ عصرانفجار استارت

)alternative investmentشود. هاي بانکداري سایه به رسمیت شناخته می ) به عنوان یکی از شاخه 
درصد داشته 110هر سال نرخ رشدي بیش از  جمعیمالی  تأمین به این سو 2010از سال  طبق آمار شوراي جهانی اقتصاد

جمعی تقسیم مالی  تأمیننوع اصلی  6میلیارد دالر رسیده است. این رقم بین 70حجم بازار آن به  2015است. و در انتهاي 
 :[3]شود شود: که در ذیل مختصرا توضیح داده می می

 
 اي) (سرمایهجمعی سهامی مالی  تأمین

هاي  شود و کانالی نوین است تا این افراد بتوانند با مدل این مدل معموال توسط کسب و کارها و کارآفرینان کوچک اجرایی می
جمعی به نوعی رقیب و یا مالی  تأمینمنابع مورد نیاز خود را کسب کنند. در این مدل  ،مشارکت در سود و زیان (عرضه سهام)

هاي اجرایی نسبت به سایر  هاي حقوقی و پیچیدگی یتدو بازار بورس است. این مدل بخاطر محدومکمل بازار سرمایه 
 هاي آتی بیشتر شود. شود سرعت رشد آن در سال بینی می یشپ تري داشته، اما مالی جمعی رشد معتدل هاي تأمین روش

 
 مالی جمعی پاداش محور تأمین

تخفیف در ارایه کاال و  و یا آنان به فرم پاداش ايخرد افراد و تولید بازده برال منابع پراکنده و باست که در آن بدن یمدل
هاي هنري مرتبط  جمعی هستند کوچک بوده و یا به حوزهمالی  تأمینهایی که بدنبال  در این حوزه عموما پروژه خدمات است.

حجم این  2015تا  2011ز اهاي مبتنی بر وقف و هبه است. اما با این حال  آن بیشتر مشابه مدلمالی  تأمینهستند و مدل 
میلیارد دالر رسیده است. این رشد سریع  2,4میلیون دالر به بیش از  60یا حدودا چهل برابر شده و از کمتر از نمدل در د

 هاي دریافت شده گردیده است. پاداش درصدي برروي 23ضع مالیات وحتی باعث جلب توجه کمیسیون اروپا و 
ها طرح  که ده جمعی تحت عنوان فاندوران در اختیار دارد.مالی  تأمینهم اکنون شرکت فناپ در این حوزه نیز یک پلتفرم 

هاي توانمندساز معلولین و... را به  ه و کمک به توسعه فناوريیمرتبط با انتشار کتاب، کمک به بنیادهاي خیرمالی  تأمین
 انجام رسانده است.سر

 
 :P2P lending) یا Peer to Peer lendingدهی فرد به فرد ( وامجمعی بدهی محور و مالی  تأمین

کنند تا اشخاص  هاي ایجاد شده تحت وب شرایطی را فراهم می بر مبناي پلتفرم ،جمعیمالی  تأمینهاي  در این مدل شرکت
، نرخ بهره نشده است هاي فردي تضمین اشخاص پول قرض دهند که بیشتر آن وامو حقوقی غیر بانکی بتوانند به سایر  حقیقی

، در حراج معکوس شود تعیین می) reverse auctionال بر مبناي مدل حراج معکوس (ودهندگان و معم در اینجا توسط وام
 ر به اخذ وام گردد.ضتر آورده تا در نهایت در یک نرخ قرض گیرنده بالقوه حا هاي خود را پایین رقبا مرتب نرخ

 مدل قابل تعریف است.این طرح فناپ تأمین نیز عمال ذیل 
 

 )real estateمالی جمعی امالك و مستغالت ( تأمین
و داراي قدمت  فروش) (تحت نام پیش جمعی که در ایران نیز جاافتاده و شناخته شده بودهمالی  تأمینیکی از شش مدل اصلی 

این مدل است که در واقع نسخه و حالت خاصی  تأمین مالی جمعی براي ساخت امالك مسکونی و تجاري است؛ زیادي است،
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و کار، در ایجاد یک ساختمان  اي است که در آن به جاي مشارکت در ایجاد یک کسب جمعی سرمایهمالی  تأمیناز 
 است. ت گرفتهرمسکونی/تجاري/اداري مشارکت جمعی صو

 
 بر پایه اهدا و وقفجمعی مالی  تأمین

در این مدل که عمال در قالب فرهنگ وقف و صدقه در کشور قدمت تاریخی و دینی عمیقی دارد، پلتفرم مربوطه براي افراد و 
جمعی اهدا محور حول حمایت از مالی  تأمینر و نیکوکار است. معموال از اشخاص خیآوري منابع  ها به دنبال جمع پروژه

و کار و  هاي تجاري بسیار پرریسک و یا بسیار خاص که توان جذب منابع از سوي فرشتگان کسب یا طرح کارآفرینی اجتماعی و
د سال اخیر نمایی بوده و به عنوان چنگیرد. رشد این حوزه نیز طی  گذاري خطرپذیر را ندارند، شکل می هاي سرمایه یا صندوق

 2010میلیارد دالر منابع جذب کند، در حالیکه در سال  2بیش از از این مسیر توانسته  2014نمونه پلتفرم ایندیگوگو سال 
 میلیون دالر بوده است.470این رقم براي پلتفرم مذکور 

 
 محور )royalty(مالی جمعی حق االمتیاز تأمین

و  ترین آنهاست که در آن بدور از مصایب حقوقی و مدیریت واگذاري سهام، جدیدجمعیمالی  تأمیندر میان شش مدل اصلی 
شود. این مدل هرچند حجم  و کار مربوطه شریک می در درآمد شرکت و کسب ،از دست رفتن کنترل شرکت، اهدا کننده منابع

 .[3]ها دارد اما با سرعت باالیی در حال رشد است بسیار پایینی در میان سایر روش
 

 طرح فناپ تأمین
مبتنی بر بدهی در شرکت فناپ  جمعیمالی  تأمینها و ایجاد نوعی مدل  مکرر قانون مالیات 138هاي ماده  استفاده از ظرفیت

در قالب طرحی با نام فناپ تأمین اجرا گردید، در ذیل ابتدا با ارایه متن کامل ماده قانونی مزبور و در ادامه با شرح اقدامات 
 تشریح خواهد گردید. جمعیمالی  تأمینده سازي این مدل پیا انجام شده در شرکت فناپ نحوه

مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش  اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مکرر به این قرار است: 138متن ماده
شوراي پول هاي تولیدي را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب  بنگاه

و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و براي پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه 
 .شود قابل قبول مالیاتی تلقی می

نقدي را از بنگاه تولیدي خارج کند. در  آورده تواند نمی سال دو تا  ماده این موضوع معافیت از کننده  ـ استفاده1تبصره 
 .ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدي، اضافه می شود میزان به نقدي،  صورت کاهش آورده

 مالیاتی امور اداره با گردش در سرمایه یا طرح ـ پروژهمالی  تأمین براي نقدي آورده کارگیري  ـ تشخیص تحقق به2تبصره 
 .[4]مربوط است حوزه

هاي تولیدي اجازه داده است که عمال مستقیما و  جاري گردیده است به شرکت 95الذکر که از ابتداي سال  ماده قانونی فوق
نیز به آنها هاي بانکی)  (مشابه معافیت مالیاتی سپردههاي مالیاتی مربوطه  نموده و معافیتمالی  تأمیننیاز از سیستم بانکی  بی

افزار) بمنظور افزایش دسترسی  هاي مختلف (از جمله شرکت فناپ بعنوان یک شرکت تولید کننده نرم لذا شرکتتعلق گیرد. ف
هاي فراهم شده توسط این ماده قانونی  هزینه، بدنبال ایجاد طرح و زیرساختی جهت استفاده از فرصت خود به منابع مالی کم

 .بود
الزام به تولیدي بودن شرکت، ب)  انجام این فرایند در قالب سه نکته مهم ماده فوق عبارت است از الف) قید 

 دوسال.قبل از خروج آورده  تعیین نوعی جریمه برايد مشارکتی بین طرفین پ) وعق



 

5 
 

 نکات کلیدي در نحوه اجراي طرح با توجه به وضعیت بازار
نیاز یک شرکت تولیدي تأمین شود، بصورت بالقوه این امکان وجود دارد تا با کمک این طرح کل منابع حال و آتی مورد 

آوري شده (توجه به اثرات مرکب شدن نرخ سود بر افزایش  اما لزوم توجه به نحوه بازپرداخت اصل و فرع این منابع جمع
 durationها و تعهدات ( بیش از حد تعهدات در یک دوره چندساله) و همچنین ایجاد تعادل حجمی/زمانی بین  دارایی

matchingضروري است. ) بسیار 
شود، توجه به یکسري از  ها به نوعی وارد رقابت با شبکه بانکی در جذب منابع می با توجه به اینکه در این طرح شرکت

 نکات ضروري است:
پذیر  جلب اعتماد اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص پرداخت کامل و بموقع سود و اصل پول و همچنین امکان -1

هاي اقتضایی جهت  روز پس از درخواست (در دست داشتن طرح چندو ظرف  بودن برداشت منابع بصورت فوري
 مواجه با شرایط افزایش نرخ و بویژه شرایط بازپرداخت اصل پول)

 پرداخت سود متناسب با توجه به نرخ هاي بازار پول -2
 ها) پرداخت ماهانه سود (با توجه به مدل فعلی کار بانک -3

 
 هاي اصلی اجراي طرح  گام

 .با آنانسازي این طرح و تعامل مستمر  استعالم از ممیزین و حسابرسان مالیاتی و سازمان مالیات در خصوص پیاده -1
مشارکت مدنی جهت ارایه به اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام سایر استعالمات حقوقی (بویژه  نمونه قراردادطراحی  -2

باید قرارداد  138رکت ایجاد شود، چرا که طبق ماده تعهدات احتمالی و مشکالتی که در آینده ممکن است براي ش
 مشارکت منعقد شود، و قرار داد مشارکت مالحظات خاص خود را (در حوزه شراکت در سود و زیان و...) دارد).

، هاي حسابداري افزاري، ایجاد سرفصل هاي نرم سازي ایجاد زیرساخت حسابداري مربوطه (تعریف حساب بانکی، آماده -3
نندگان موجود و جدید در طرح، ایجاد سیستمی جهت پرداخت ک برگ محاسبه سود ماهانه براي مشارکتطراحی کار

هاي شرکت، بعلت حساسیت موضوع و حفظ اعتبار شرکت نزد  بموقع سود ماهانه (جدا از سیستم جاري پرداخت
فاف وجوه تجهیز شده از امکان حسابرسی ش سازي ایجاد زیرساخت مالی مناسب جهت فراهمو...  کنندگان) مشارکت

 شرکت و دستیابی به معافیت مالیاتی مربوطه). انو حسابرس ممیزان مالیاتیمحل این ماده و جلب نظر 
بموقع مالی  تأمینتهیه طرح مالی برآورد دقیق نیازهاي مختلف مالی شرکت و جریانات نقدي قابل ایجاد (در صورت  -4

آوري شده و احیانا  صوص نحوه بازپرداخت اصل و سود منابع جمعریزي دقیق در خ ها) و برنامه ها و پروژ طرح
 مربوط به پرداخت سودهاي ماهانه (پیش از ارایه هر فرخوان جذب منابع).مالی  تأمین

اي (مرحله اول مدیران و اعضاي قدیمی و اثرگذار  نامه اجرایی طرح جهت اعالن دو مرحله شیوهایجاد طرح بازاریابی و  -5
آن (شامل ف ترویج طرح در سطح مجموعه و همکاران خود و مرحله بعد در سطح کل همکاران) شرکت فناپ با هد

جداول مربوط به نرخ سود قابل پرداخت به مشارکت کنندگان (بسته به مبلغ و زمان مراجعه و...)) با هدف جذب 
مشوق در خصوص  منابع از یک طرف و افزایش ضریب ماندگاري اصل و حتی سود این منابع در شرکت (ایجاد

 ها) از طرف دیگر. گذاري مجدد سود سرمایه
 هاي مالی و غیرمالی از طریق اینترنتی و بصورت غیرحضوري سایت جهت انجام کلیه تعامالت و تراکنش طراحی وب -6

 گردد موارد تکمیلی ارایه می 6و  5بندهاي در ارتباط با در ذیل بصورت ویژه 
 پیشنهادي (پیاده نشده) طرح فناپ تأمینسناریوهاي تشویقی و انگیزشی 
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 هاي بازاریابی پیشنهادي مونه اولیه طرحن
آوري وجوه: با هدف تشویق افراد در ورود به این طرح از لحاظ روانشناسی نیازمند ارایه  الف) طرح تسریع در جمع

هاي  ها و اعالن حتی مشوق هایی هستیم که تاریخ انقضاء دارد (از نظر علمی و تجربی ثابت شده ها و مزیت مشوق
 گردد). فاقد هزینه و یا منفعت واقعی و محسوس نیز ناخواسته باعث افزایش توجهات و جلب افراد می

ختلف نرخ سودهاي مختلفی پیشنهاد هاي سه ماهه م براي دورهیک سناریو این بود که در این طرح از ابتداي اجرا، 
پیشنهاد شده  هایی زمانی پرداخت سود و هم نرخ سود مشوق هاي زه(هم در مورد با 1شماره شود، مشابه جدول  

 است):
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 نرخ هاي انگیزشی براي تسریع در مشارکت 1 جدول

 

هر چه منابعی که افراد جهت مشارکت به فناپ ارایه سناریو دیگر این بود که آوري وجوه کالن: در این طرح  ب) طرح جمع
آوري  باشد، سود پرداختی به مشارکت کننده (حقیقی/حقوقی) افزایش یابد (هم ایجاد انگیزه جهت جمعتر  نمایند کالن می

 هاي اداري ناشی از مدیریت منابع متعدد و خرد). منابع بیشتر و هم کاهش هزینه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي باالي مشارکت نرخ هاي انگیزشی براي حجم 2 جدول

 

بازه زمانی عقد قرارداد 

 مشارکت

نرخ سود 
اسمی دریافتی 

توسط 
 گذار سرمایه

دوره زمانی 
 پرداخت سود

هزینه فناپ با 
احتساب مالیات 

 دو طرف

 %22,5 ماهانه 21% 1/9/1395-30/11/1395

 %21,75 ماهانه 20,5% 1/11/1395-31/1/1395

 %21 سه ماهه 20% 1/2/1396-31/3/1396

حجم آورده توسط 
 (میلیون ریال)مشارکت کننده

نرخ سود خالص 
دریافتی توسط 

 گذار سرمایه

دوره زمانی 
 داخت سودپر

هزینه فناپ با 
احتساب مالیات 

 دو طرف

 %20.25 ماهانه 19,5% 100-10

%21 ماهانه 20% 200-101  

%21,75 ماهانه 20,5% 300-201  

%22,5 ماهانه 21% 500-301  

%23,25 ماهانه 21,5% +501  
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 پ) مدل ترکیبی و ارایه نرخ بر مبناي حجم و زمان ورود به طرح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ماتریس نرخ هاي انگیزشی بر مبناي حجم/زمان مشارکت در طرح فناپ تأمین 3 جدول

 کنندگان در طرح:  هاي غیرمالی (توجه به مفهوم اقتصاد رفتاري) به مشارکت کشی و ارایه پاداش ) قرعهت
هاي آن  رت عادي نیمکتواستادیوم آزادي (که بص VIPبعنوان نمونه با توجه به قرارداد فناپ با فدراسیون فوتبال، در قسمت 

هاي جهت  در اختیار شرکت فناپ قرارداده شده بود که صحبت هاي فصل چند نیمکت قابل خریداري نیست)، براي کل بازي
 کنندگان در طرح فناپ تأمین انجام گرفت. هاي مختلف لیگ برتر) بین مشارکت ها (براي بازي کشی این جایگاه قرعه

 
 طرح فناپ تأمین پیاده شده در سناریوهاي تشویقی و انگیزشی

 نرخ طرح فناپ تأمین با نرخ سود عقود مشارکتیهاي مالیاتی ناشی از تفاوت  الف) جذب هزینه
 عمال که دارد تمایل فناپ شرکت شد، خواهد مالیات مشمول%) 18( مشارکتی عقود از باالتر سود نرخ ،مکرر138 ماده طبق

 به) را مالیات کسر از پس( وي توسط دریافتی خالص سود نرخ و شده متقبل خود را گذار سرمایه سمت به شده تحمیل مالیات
 فناپ عمال واقع در. نماید پرداخت را مالیات وي از نمایندگی به فناپ... و مالیاتی اظهارنامه ارایه از پس و نموده پرداخت او

 رابرب فناپ نهایی موثر هزینه نرخ اینرو از). طرف هر براي%25 مالیات نرخ گرفتن نظر در با( ،%25 نه و میپردازد% 50 مالیات
 و مشارکتی عقود سود التفاوت مابه درصد50( فناپ شرکت پرداختنی مالیات بعالوه گذار سرمایه دریافتی موثر سود با است
-%18%+((21: ( از است عبارت فناپ موثر نرخ% 21 سود پرداخت هنگام در یعنی ،)فناپ توسط سودپرداختی اسمی مبلغ
21*(%0,5=((22,5% 

 مدت و زیریکسال کوتاه هاي حتی مشارکت هاي جذاب براي مشارکت ب) ارایه نرخ
ده است، حداقل بازه زمانی مشارکت دو ساله است، اما شرکت فناپ شمشخص بیان بصورت همانگونه که در متن قانون 

کنندگان قرار داد تا در صورت نیاز به منابع خود،  را در اختیار مشارکت فرصتبمنظور جلب مشارکت حداکثري افراد، این 
هاي مالیاتی مربوطه نیز نگردند (فناپ  ا یک نرخ شکست مناسب منابع خود را بازپس گرفته و همچنین درگیر هزینهبتوانند ب

 ها را جذب خواهد نمود). این هزینه
 گردد: نرخ شکست پیشنهادي فناپ ارایه می 4جدول شماره در 

 زمان  مراجعه جهت آغاز مشارکت 

 ماه سوم آغاز طرح ماه دوم آغاز طرح ماه اول آغاز طرح

 
حجم آورده 

توسط مشارکت 

 کننده

100-10 19,5% 19,25% 19,0% 

200-101 20% 19,5% 19,0% 

300-201 20,5% 20,0% 19,5% 

500-301 21% 20,5% 20% 

501< 21,5% 21,0% 20,5% 
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هاي بازاریابی بر مبناي حجم و زمان ورود به طرح متوقف گردید، نرخ سود ساالنه  الزم به ذکر است پس از اینکه اجراي طرح
(پس از کاهش نرخ سود بانکی در براي کلیه کسانی که در طرح مشارکت نموده اند مصوب گردید بصورت یکسان درصد 22

 نمود) درصد کاهش پیدا18این نرخ به عدد  96تابستان 
 
 

ماه -بندي مدت  طبقه نرخ سود درسال  
ماه24 22%  

21تا24 21,5%  
18تا21 21%  

15تا18 20,5%  
12تا15 20,0%  
9تا12 19,5%  
6تا9 19,0%  
3تا6 18,5%  
ماه3کمتراز 18,0%  

 نرخ هاي شکست طرح فناپ تأمین 4 جدول

و حقوقی را درگیر این  یپرسنل و کسانی که بتوانند منابع سایر اشخاص حقیقهاي بازاریابی به  پ) ارایه پاداش
 طرح کنند.

گردد، بصورت خالصه  در رابطه با بحث پاداش بازاریابی مدلی نسبتا پیچیده ارایه شد که براي جلوگیري از اطاله کالم ارایه نمی
میلیون تومان  200پ (قابل پرداخت به کسانی که بیش از بر مبناي این مدل عمال نرخ موثر هزینه بازاریابی براي شرکت فنا

 گردد. درصد (تا زمان باقی ماندن منابع جذب شده در فناپ) می1,1منابع براي این طرح جذب کنند) حدود ساالنه 
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 سامانه فناپ تأمین
کنندگان حقیقی) اجرا  هزینه و در مقیاس وسیع، طرح بر بستر اینترنت (ویژه مشارکت با هدف اجراي طرح بصورت ساده، کم

  .شدایجاد  TAMIN.FANAP.COMگردید که بدین منظور سایتی به آدرس 
 

 
 سایت طرح فناپ تأمین تصویر صفحه اول وب 1 شکل

طرح مذکور (همانگونه که پیش از این بیان شد) یک مدل قرارداد مشارکت مدنی توسط مشاور حقوقی بمنظور اجراي عملی 
جهت مشاهده متن  یسایت لینک در داخل وب ،مشخص است 3شماره  شرکت فناپ طراحی گردید، همانگونه که در تصویر

 قرارداد مشارکت مدنی قرارداده شده است.
افرادي که قصد مشارکت در این طرح را دارند پس از مطالعه قرارداد و همچنین مطالعه لینک  گام اول) موافقت با مفاد قرارداد:

مربوط به نکات مهم مربوط به فرآیند ثبت نام و فرآیند خروج از طرح و... به صفحه ثبت نام در طرح فناپ تأمین رفته و در 
قرارداد مزبور را بصورت مجازي مورد تأیید قرارداده (نوعی امضاي دیجیتالی) تا  ،نام عملی در طرح آنجا جهت ورود به فاز ثبت

 وارد مراحل بعد شوند
و همچنین  (از مین همکاران رسمی فناپ)گام دوم) تکمیل اطالعات شخصی: در مراحل بعد با مشخص نمودن معرف خود 

شویی) و آپلود نمودن اسکن شده کارت ملی و  رات پولوارد نمودن دقیق مشخصات فردي (بمنظور تطبیق هر چه بیشتر با مقر
 ند.وش صفحه اول شناسنامه وارد مرحله تعیین مبلغ مشارکت و نوع پرداخت آن (آنالین و یا از طریق شعب) می

پس از تعیین مبلغ مورد نظر خود در صورت انتخاب روش پرداخت آنالین به درگاه الکترونیکی  شخصام گگام سوم) در این 
د. پس از تکمیل فرآیند پرداخت و بازگشت به لغ مورد مدنظر خود را واریز نمایاد شده براي این امر ارجاع داده شده تا مبایج

میتواند تصویر گواهینامه و  ،یک کد یکتا ایجاد میشود که شخص از طریق آن و در لینک دریافت گواهینامه ،تصفحه سای
ز که از طریق شعب بانک پاسارگاد و به حساب بانکی اعالم شده در سایت مبلغی واریز قرارداد خود را دریافت نماید. افرادي نی
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باید تصویر فیش واریزي خود را اسکن و بارگزاري نمایند، پس از تأیید صحت پرداخت (ظرف حداکثر سه روز کاري) اند  نموده
 .دریگ رسانی انجام می اطالع

 تأمین: سایر نکات مهم در مورد نحوه اجراي طرح فناپ
کارکنان عضو خانواده فناپ با به منظور جلب نظر هر چه بیشتر کارکنان شرکت ، اعالم گردید مبلغ مشارکت:  -1

میلیون ریال امکان مشارکت در طرح را دارا هستند (در  200میلیون ریال و سایر اشخاص با حداقل 50حداقل 
کت را نخواهد داد)، همچنین بمنظور سهولت سایت امکان تکمیل فرآیند مشار صورت عدم رعایت این نکات وب

واحد مالی  میلیون ریال قابل قبول است تا از درگیر شدن1بیشتر فرآیندهاي اجرایی مبالغ باالتر صرفا با مضرب 
با مبالغ خرد جلوگیري شود. همچنین افرادي که قبال در این طرح ثبت نام کرده اند براي دفعات بعدي ثبت  شرکت

دودیت دیگري حها (مضربی از یک میلیون ریال) مشمول م جز محدودیت مربوط به رند بودن پرداختنام طبیعتا به 
 نخواهند بود

ها توسط ادمین  شیوه اطالع رسانی: پس از تکمیل ثبت نام از طریق پرداخت اینترنتی و یا پس از تأیید پرداخت -2
قرارداد  میشد که در آن نام، مبلغ و شماره سریالهاي غیر اینترنتی) اس ام اسی براي فرد ارسال  سایت (در پرداخت

  درج شده است. افزار تعبیه شده در سایت) (تولید شده توسط نرمها  گذاري آن و گواهی سرمایه
 ،گذاري: بمنظور افزایش اطمینان خاطر افراد و همچنین رعایت برخی الزامات بازاریابی ارسال اصل گواهی سرمایه -3

گذاري بصورت پرینت شده برروي یک برگه زیبا با هلگرام، مهر برجسته و امضاي مدیرعامل شرکت  گواهی سرمایه
 شود. فناپ براي اشخاص مشارکت کننده در طرح ارسال می

نام در طرح فناپ تأمین وجود دارد اما بواسطه برخی مالحظات امنیتی و ...  هر چند بصورت اینترنتی امکان ثبت -4
گذاري  ز طرح فناپ تأمین مستلزم مراجعه حضوري به دفتر مرکزي شرکت و تحویل اصل گواهی سرمایهخروج ا

 است.

 
 گذاري طرح فناپ تأمین نمونه گواهی سرمایه 2 شکل
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 کاربرد جانبی طرح فناپ تأمین
 تسویه مطالبات

الذکر، شرکت فناپ طی چند ماه اخیر و به صورت موردي به جاي تسویه  فوقدر راستاي تکمیل و استفاده حداکثري از ابتکار 
هاي مشارکت در طرح فناپ تأمین در اختیار طلبکاران خود قرارداده و این  هاي پرداختنی خود، برگه ها و حساب نقدي بدهی

ن اشخاص بر خالف سایرین این شرط کنند، البته در مورد ای کنندگان در طرح سود دریافت می افراد ماهانه مشابه سایر شرکت
ت مراجعه و اوراق خود را ابطال و اصل پول را از شرکت دریافت کنند، کقید شده که نمیتوانند در یک بازه زمانی خاص به شر

 در برابر مطالبات آنها است، تنها اخزا و سخاباین رویکرد فناپ مشابه نحوه مواجه دولت با پیمانکاران خود و اعطاي اوراق 
یافته خرید و فروش این اوارق (بخاطر حجم و مقیاس پایین آن) است، البته به صورت غیرسازمان  تفاوت در نبود بازار سازمان

سازوکار مذاکره محور (فروش اوراق غیر نقدشونده طرح فناپ تأمین بر مبناي نرخ هاي توافقی و ایجاد یافته تمهیداتی بمنظور 
 از شرکت) انجام گرفته است. با هدف جلوگیري از خروج منابع

 
 گذاران بزرگ بانک پاسارگاد اتصال به سپرده

هاي  گیرد، در سطح بانک صحبت شرکت فناپ از طریق بانک پاسارگاد انجام میمالی  تأمیناز آنجا که قسمت قابل توجهی از 
که البته تا این لحظه هنوز گذاران خود به سمت طرح فناپ تأمین مطرح شده است  برخی سپردهمستقیم مبنی بر هدایت 

 اجرایی نگردیده است.
 

 : مدیریت منابع با استفاده از ایجاد نهاد واسططرح فناپ تأمین سناریو تکمیلی
کامل محدودیت مربوط به  جمعیمالی  تأمینها به زیربناي یک مدل  مکرر قانون مالیات 138بزرگترین مانع سر راه تبدیل ماده 

، یک سناریو براي رفع این هاي مرتبط با خروج زودهنگام منابع است دوسال در شرکت تولیدي و جریمهداشت منابع بمدت  نگه
ایجاد یک موسسه تحت نام صندوق رفاه کارکنان است، این موسسه هم با هدف  ،مشکل که در شرکت فناپ مطرح نمودیم

بدیل شدن به یک نهاد واسط و جایگزین مشارکت گذاري آن به قصد انتفاع آنان و هم ت تجهیز منابع خرد پرسنل و سرمایه
شکل گیرد، در این حالت پس از  دتوان ها) می مکرر قانون مالیات 138شرکت فناپ (ذیل ماده مالی  تأمینمستقیم کارکنان در 

ن سهم الذکر) در صورتیکه یکی از کارکنان مجبور به پس گرفت آوري منابع و تخصیص آن به شرکت فناپ (ذیل ماده فوق جمع
مشارکت خود میشد، بدون هر نوع ثبت حسابداري مربوطه به خروج منابع از شرکت فناپ (که بالقوه میتواند هزینه مالیاتی 

 هاي الزم را به فرد مزبور انجام خواهد داد. براي فرد و شرکت به بار آورد)، موسسه مذبور از محل سایر منابع خود پرداخت
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 138هاي ماده  جهت  افزایش ظرفیتپیشنهاداتی 
بر مبناي مالی  تأمینشود این ماده امکان رجوع مستقیم به اشخاص حقوقی و حتی حقیقی جهت  همانگونه که مشاهده می

مالی  تأمینهاي این ماده جهت توسعه هرچه بیشتر  رسد استفاده از ظرفیت لذا به نظر می ،کند عقود مشارکتی را ایجاد می
مورد توجه نهادهاي درگیر در بحث قانونمندسازي این حوزه (نظیر وزارت رفاه و شرکت فرابورس ایران) قرار  بایستی جمعی

 گذار و سازمان امورمالیاتی در این خصوص برقرار شود. اي بین نهادهاي قانون گردد تعامل سازنده گیرد، لذا پیشنهاد می
هاي این ماده و رفع هر چه بیشتر تنگناي اعتباري در سطح کشور  در ادامه و جهت رشد هر چه بیشتر استفاده از ظرفیت

 گردد. پیشنهادات ذیل ارایه می
هاي الزم در  ها با ایجاد زیرساخت در این مدل شرکت: هاي تولیدي توسعه نظامند این طرح در سایر شرکتالف) 

اء ضروري) و همچنین در داخل واحد نام و درگاه اینترنتی جهت پرداخت و سایر اجز سایت جهت ثبت فضاي مجازي (وب
روند، مزیت این طرح سرعت  ها می ها و بستگان آن مالی و حسابداري خود در وهله نخست به سراغ همکاران و خانواده

 .1دسترسی به منابع در عین ایجاد یک نوع محدودیت خودخواسته (بویژه در ابتداي کار) است
بیمه  60نامه شماره  آیینبیمه مرکزي:  60نامه  ها با آیین مالیات مکرر قانون 138هاي ماده  ب) ترکیب ظرفیت

هاي بیمه و ایجاد  هاي بیمه را روشن نموده است، رجوع به شرکت گذاري منابع و ذخایر شرکت مرکزي چارچوب سرمایه
منابع صنعت ها بمنظور هدایت مستقیم قسمتی از  مکرر قانون مالیات138هاي قانونی ماده  مدلی جهت ترکیب ظرفیت

نزدیک بودن این افراد به یکدیگر  و همچنین در صورت اجراي آن بصورت ساده و محدود کنندگان در این طرح با توجه به محدود بودن تعداد شرکت 1
سازي در حد سیستم بانکی انجام نشده است، لذا همواره ریسک عدم  متنوع(به عنوان همکار)، ریسک تمرکز تا حدي با این طرح همراه بوده و عمال 

هاي  هاي ناگهانی در بخش از طرف دیگر به عنوان مثال، با توجه به اینکه متاسفانه طی چنددهه اخیر حرکت تعادل در ورود و خروج منابع وجود دارد.
 با حرکت ناگهانی بخش مسکن و یا دالر و طال، تقاضا براي خروج منابع زیاد شود.مختلف اقتصادي همواره وجود داشته است، این امکان وجود دارد 

 هلدینگ فناپ

 3کارمند

 2کارمند
 1کارمند

نهاد 

 واسط
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در  گردد. هاي مستقیم می ها) باعث افزایش اثرگذاري این ماده قانون مالیات هاي تولید (به جاي بانک بیمه به سمت شرکت
 هاي بیمه اقدامات موثري انجام دهد. سازي و تشویق شرکت این حوزه الزم است بیمه مرکزي ورود نموده و نسبت به آگاه

هاي قانونی  فیتماهه و جلب موافقت هیئت مدیره، هم اکنون استفاده از ظر7کارشناسی هلدینگ فناپ پس از کار  نکته:
 .و از این مسیر موفق به جذب منابع نیز شده است آغاز نموده استرا ب   در ارتباط با بندمکرر  138ماده 
و مدیریت فرآیند استفاده از مزایاي این ماده براي  هاي متقاضی براي شرکت ها هاي ویژه در بانک ایجاد صندوق پ)

 گذاران درگیر. هاي مختلف و همچنین سرمایه شرکت
ها شکل گرفته و وظیفه آن هدایت  ها به صورت شفاف و مستقل (همچون یک شخص حقوقی) در داخل بانک این صندوق

در اینجا بانک در  ؛هاي متقاضی است ه سمت شرکتها ب مکرر قانون مالیات 138استفاده از ماده  به منابع افراد متمایل
 ،شود گر منابع ظاهر می وهله اول نقش تسهیلگر و در وهله بعد (از طریق متنوع سازي و یا ارایه تضامین) در نقش بیمه

سازي مطرح نبوده و اشخاص تمایل دارند منابع خود را مشخصا به یک شرکت یا صنعت  بویژه در مواردي که بحث تنوع
 لیدي خاص تزریق کنند.تو

 ها در بانک 138مزایاي ایجاد صندوق ماده 
هاي ناشی از آن (که منجر به افزایش قیمت  هاي بانک مرکزي بویژه نرخ ذخیره قانونی و هزینه رهایی از برخی نظارت -

 گردد) پول می
 تر به مشتریان  رایه سودهاي جذابامکان ا -
گذار و شرکت تولیدي). امکان ارایه  افزایش انعطاف عمل بانک بواسطه عدم ارتباط مستقیم با دو طرف (سپرده -

هاي متقاضی (نظیر امکان تبدیل قرارداد مشارکت مدنی به سهام  گذاري با کمک شرکت هاي متنوع سرمایه بسته
 شرکت و...) 

و مشتریان آن بوده و اگر تمایلی در کار نباشد،  ها بانک) براي real optionاین طرح مثل یک اختیار واقعی ( -
مشتریان همچنان میتوانند از خدمات سنتی این بانک استفاده نمایند، لذا عمال باعث کاهش درآمدها و مشتریان 

هایی را بدنبال خواهد داشت که در مقابل منافع بالقوه حاصله،  سازي ایجاد آن، هزینه بانک نمیشود، صرفا زمینه
بدبین به سیستم بانکی (به علت ربوي دانستن ناچیز است. (بخصوص آنکه این طرح به آشتی هر چه بیشتر افراد 

 نماید). می آن کمکبا  )شبکه بانکیهاي  ماهیت فعالیت
کیل توانند با تش ها می عالوه بر تسهیلگري اجراي این طرح از طریق تضامین و یا ایجاد پل بین طرفین عرضه و تقاضا، بانک

گیرد)  ها شکل می الحسنه و... که در داخل بسیاري از بانک گذاري و قرض هاي سرمایه در داخل خود (مشابه صندوق  صندوق
این فرآیند را بصورت غیرمستقیم مدیریت کنند، به این معنی که افراد منابع خود را داخل این صندوق قرارداده، و صندوق 

سازي و کاهش ریسک صاحبان  دهد (متنوع هاي مختلف قرار می ها را در اختیار شرکت آنمزبور به نمایندگی از افراد منابع 
 سرمایه).

 
 در بازار سرمایه138گذاري ویژه ماده  هاي سرمایه ت) تشکیل صندوق

در صفحات قبل اشاره شد که یکی از سناریوهاي تکمیلی پیشنهادي براي این طرح که هنوز اجرایی نگردیده است، ایجاد 
تک اشخاص با فناپ وارد عقد  یل گردد (به جاي اینکه تکهنوع نهاد واسط است تا از طریق آن مراحل اجرایی کار تسیک 

مشارکت مدنی شودند، این نهاد واسط با تجمیع منابع و به نمایندگی از طرف همه در قالب یک یا چند قرارداد وارد عقد 
گردد و آن تشکیل  دل تعمیم یافته این سناریو پیشنهاد میگردید) در اینجا م مشارکت مدنی با شرکت فناپ می

سرمایه و یا  هاي تأمین ها توسط شرکت این صندوقمکرر است.  138گذاري تخصصی مرتبط با ماده  هاي سرمایه صندوق
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و در چارچوب این ماده شکل گرفته و با تجهیز منابع از افراد و صدور گواهی  ها) (بویژه هلدینگ هاي تولیدي بزرگ شرکت
هاي زیرمجموعه و وابسته به  (از جمله شرکتهاي مختلف  در اختیار شرکتواسطه  بیآوري و  گذاري، منابع را جمع سرمایه
گذاریشان در بازار  واحدهاي سرمایه گذاران نیز هر زمان که نیازمند پول خود باشند با فروش دهند (سرمایه قرار میخود) 

این اقدام  کند). هاي ایجاد نمی توانند به نقدشوندگی دست یافته و محدودیت دوساله قانون مشکل خاصی براي آن می
اکنون در  گذاري به عنوان رقیب نظام بانکی (مشابه همان چیزي که هم هاي سرمایه عمال باعث میشود نقش صندوق

) از آن shadow bankingآمریکا و انگلیس وجود داشته و از آن تحت عنوان بانکداراي سایه ( کشورهاي غربی بویژه
ها (بر خالف ساختار پیچیده و پر هزینه شبکه  تقویت شده و با توجه به ساختار ساده و کم حجم این صندوق شود) یاد می

 باال خواهد رفت. پولی کشور بانکی) عمال کارایی منابع
 

: در گذاري قسمتی از منابع خود در قالب این طرح گذاري جهت سرمایه هاي سرمایه ن صندوقث) مجاز نمود
بویژه  ،اريذگ هاي مشترك سرمایه سازمان بورس در خصوص صندوق هاي و امیدنامه ها با تغییر در دستورالعملاینجا 

عالوه بر  ،سازي بیشتر زده باالتر و تنوعبمنظور کسب باها اختیار داد  هاي با درآمد ثابت، میتوان به این صندوق صندوق
قسمتی ازمنابع خود را در قالب عقود مشارکتی هاي بانکی،  وراق بدهی و یا سپردهگذاري منابع خود در سهام، ا سرمایه

 هاي تولیدي قرارداده و کسب بازده نمایند. مکرر) در اختیار شرکت 138(ذیل ماده 
 

 جمعیمالی  تأمینپیشنهادات تکمیلی در حوزه 
حد فاصل دو  جمعی شناخته شده است، جا داردمالی  تأمینهمانگونه که در ابتداي مقاله عنوان شد در دنیا شش مدل اصلی 

مالی جمعی  سازي و اجرایی گردد، این مدل تأمین پیاده الحسنه محور مدل قرضیک  ،مدل بدهی محور و وقف (اهدا) محور
 یمی را به جریان بیاندازد بویژه اگر دو موضوع را مدنظر قرار دهد:به تنهایی میتواند منابع عظ

شفافیت و دقت در فرآیند دریافت منابع تا پرداخت آن به اشخاص نیازمند، دقت به این معنی که منابع را بدرستی در  الف)
د قابل نظارت و به نوعی اختیار اشخاص نیازمند قرار دهد و شفافیت به این معنی که توسط افراد قرض دهنده کل فرآین

الحسنه  اي که این افراد و همچنین نهادهاي ناظر مطمئن شوند این منابع در مسیر خداپسندانه قرض حسابرسی باشد به گونه
 به درستی جریان یافته است.

صرفا جهت طرح  اي از پیشنهادات قابل ارایه است، که در این مختصر در اینجا گستره :الحسنه هاي مختلف قرض ارایه مدل ب)
 گردد: موضوع چند مثال آن ذکر می

) قرض الحسنه طال : در این مدل قرض دهنده مقدار مشخصی طال (سکه، شمش و...) و یا معادل قیمت روز آن را از طریق 1
و یا معادل   گردد در انتها و هنگام بازپرداخت قرض خود، طال پلتفرم مربوطه به قرض دهنده منتقل نموده و وي نیز متعهد می

 ارزش روز آن ریال به قرض دهنده بازپرداخت کند.
 الحسنه جهت ساخت واحدهاي مسکونی و سپس واگذاري این واحدها در قالب عقد قرض آوري شده استفاده از منابع جمع) 2

واحد مسکونی به افراد نیازمند، در اینجا عمال منابع و پول شخص قرض دهنده (بمنظور جلوگیري از کاهش ارزش آن) به 
 تبدیل میشود.

ها مانند ملک و...) و واگذاري موقت این اموال و  آوري منابع غیرنقدي (انواع اموال و دارایی ) در تکمیل بند قبل، جمع3
 ها به افراد نیازمند. دارایی
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 بندي جمع

صنفی و ... نادیده گرفته شود،  جمعی مهمتر از آن است که توسط کارآفرینان فعالین اقتصادي، نهادهايمالی  تأمینامروزه 
ها تجهیز منابع، میتواند بصورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق  جمعی عالوه بر افزایش تنوع و انعطاف در روشمالی  تأمین

ساز گردش  زمینه و همچنین هاي سود وري در منابع پولی کشور و کاهش نرخ قابت با شبکه بانکی) باعث افزایش بهرهرافزایش 
لذا ضروري است با اصالح مقررات و قوانین بویژه در ارتباط با شبکه بانکی و  بیشتر و کاراتر نقدینگی موجود در کشور گردد.
جمعی فراهم شود. همچنین طرح فناپ تأمین مالی  تأمینمرتبط با  بالقوههاي  سازمان بورس، زمینه افزایش استفاده از ظرفیت

به سایر  مربوطه ی در این خصوص است و الزم است نهادهاي مسول زمینه را جهت انتقال تجاربفقا مونیز تجربه نسبت
 هاي بخش خصوصی و تعاونی فراهم نمایند. شرکت
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