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  .است استناد قابل ریغ و بوده )08/10/1395( سینو شیپ نسخه سند نیا

  مالی جمعی تأمیندستورالعمل  
در خصوص برنامه توسعه تولید  05/09/1394 وزیران مورخ هیأتنامه  بخش پنجم تصویب 18ماده  در راستاي اجراي بند ب

سازمان بورس  مدیره هیأتبه شرح زیر به تصویب  ------- در تاریخ  مالی جمعی تأمین دستورالعمل  ،بنیان محصوالت دانش
  .و اوراق بهادار رسید

  تعاریف - ١
 يها واژه و اصطالحات ریسا یمعان. هستند ریز یمعان يدارا اند رفته رکا به مستند نیا در که ییها واژه و اصطالحات - 1 ماده

 مصوب رانیا یاسالم يجمهور بهادار اوراق بازار قانون کی ماده در موجود فیتعار مطابق مورد حسب نشده، فیتعر
 يها استیس ياجرا لیتسه منظور به دیجد یمال ينهادها و ابزارها توسعه قانون و یاسالم يشورا مجلس 1384 آذرماه

  .هستند یاسالم يشورا مجلس یشمس يهجر 1388 سال آذرماه مصوب یاساس قانون چهارم و چهل اصل یکل
  .است بهادار اوراق بورس سازمان منظور :سازمان   - 1
  .است فرابورس ایران شرکت منظور :فرابورس ایران   - 2
 .شوند یم وضع صالح ذي مراجع توسط که است یجمع مالی تأمین با مرتبط مقررات هیکل منظور :مقرراتقوانین و    - 3

به عنوان  دستورالعمل نیا مقررات طبق ،سازمان تائید با که است حقوقی یشخص: مالی جمعی تأمین عاملیا  عامل   - 4
  .کند اقدام می برخط به صورتمختلف  هاي پروژهمورد نیاز منابع  تأمین يبرا نهاد مالی

  .است داربورس و اوراق بهامعتمد سازمان  یحسابرس مؤسسهمنظور  :معتمد حسابرس   - 5
 و است شده مشخص مالی جمعی تأمین عامل وبگاه عنوان به آن ینشان که است یوبگاه: عامل وبگاهیا  پلتفرم   - 6

 .شود یم منتشر آن دربر اساس مفاد این دستورالعمل  الزم اطالعات

 .کند میاست که به عامل مراجعه  مالی منابع تأمینمنظور متقاضی : متقاضی   - 7

 .کند یم منابع تأمین به اقدام آن انجام يبرا یمتقاض که است یتیفعال منظور: پروژه/طرح/درخواست   - 8

 .است مورد نیاز متقاضی  منابع هکنند تأمینص حقیقی و حقوقی منظور شخ :هکنند تأمین   - 9

 بشردوستانه ،یاجتماع ه،یریخ يها پروژه يبرا شتریبکه  ،اهدا بر یمبتن مدل - الف: مالی جمعی تأمیني ها انواع مدل  -10
 افتیدر را یپاداش خود تیحما قبال در یحامکه در آن  پاداش، بر یمبتن مدل -دارد؛ ب کاربرد یانتفاع ریغ و
 مدل -؛ جنباشد ای باشد برابر شده انجام تیحما با آن ارزش و بوده يمعنو ای يماد است ممکن پاداش نیا. کند یم

 معموالًکه در آن  ،مشارکت بر یمبتن مدل - ؛ و دداشت خواهد را فرد به جمع وام کی حکم واقع  در ، کهوام بر یمبتن
 کننده تمشارک نقشکننده منابع  تأمین و شده تأمین نوپا یا در حال توسعه وکار کسب کی توسعه ازین مورد بودجه
  .ه و در سود و زیان پروژه شریک استداشت را پروژه

به براي معرفی  عامل وبگاهمنظور انتشار درخواست متقاضی، پس از بررسی و تائید، در  :تأمینفراخوان   -11
 .استکنندگان  تأمین

ازاي هر  در کنندگان تأمین  رايب عامل توسط که ،استرسید فیزیکی یا الکترونیکی قابل پیگیري : گواهی حمایت  -12
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، پروژه حمایت شده و میزان حمایت، کننده تأمیناطالعات مربوط به حداقل . شود هاي آنها صادر می کدام از مشارکت
  .مشخص باشند گواهیباید در این ازاي تعیین شده  ا مابهش یپادا

 است که حسب درخواست عامل نسبت به فرابورس ایرانشخص حقیقی یا حقوقی مورد تائید  :مالی/ناظر فنی  -13
 . کند اقدام می مالی جمعی تأمینریف شده توسط متقاضی نظارت بر حسن اجراي پروژه تع یاارزیابی اولیه 

شخص وابسته به هر  -الف: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است: شخص وابسته  -14
شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجۀ اول از طبقۀ اول آن شخص و هر شخص حقوقی که 

شخص وابسته به هر  - بل مشترك شخص حقیقی مورد نظر باشد؛ و تحت نفوذ قابل مالحظه، کنترل یا کنتر
اردهاي حسابداري ملی ایران، تعریف شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاري که در استاند

 .است  شده

 تأمین يها عامل جادیا انیمتقاض یاصول موافقت اخذ به مربوط طیشرا و مدارك یبررس منظور به: کارگروه ارزیابی  -15
 یمال تأمین تیعامل يها درخواست یابیارز کارگروه« عنوان تحت یکارگروه دستورالعمل، نیا مطابق ،یجمع یمال

  .گردد یم لیتشک شود، یم دهینام یابیارز کارگروه اختصار به دستورالعمل نیا در که »یجمع

 يها درخواست افتیدر لیقب از همربوط امور و بوده مستقر فرابورس ایران در یابیارز کارگروه رخانهیدب: دبیرخانه  -16
 و جلسات لیتشک ،ءاعضا یتمام از دعوت جلسه، وقت نییتع آنها، یبررس يبند تیاولو و پرونده لیتشک ان،یمتقاض

  .داد خواهد انجامرا  ها صورتجلسه میتنظ

  کلیات - ٢
 ،مالی جمعی تأمین انیمتقاض منابع مالی تأمین يبرا الزم طیشرا کردن فراهم از است عبارت عامل فعالیت موضوع - 2 ماده

 بر یمبتن مختلف يها مدل قالب در ،آنها سمت از شده فیتعر هاي پروژه انجام يبرا برخط کاربران جامعه از میمستق بطور
 .یاصل مدل چهار نیا مشابه يها مدل ریسا و مشارکت بر یمبتن وام، بر یمبتن پاداش، بر یمبتن اهدا،

 لیتسه يبرا را يا نامه نییآاز ابالغ این دستورالعمل،  سال کی مدت ظرف موظف است سازمان -1 تبصره
 .منابع تدوین کند تأمیندر این شیوه  هاي غیر نقدي آوري سرمایه جمع

 از ها پروژهمورد نیاز  آوري وجوه جمعر بوده، ولی داخل کشودر  هاي متقاضیان درخواستاجراي جغرافیایی  حوزه - 3 ماده
 .خارج از کشور نیز بالمانع است کنندگان تأمین

 :به شرح زیر است اهدا و پاداشهاي مبتنی بر  در مدل مالی جمعی تأمینمراحل  - 4 ماده

مندرج در بخش شرایط و الزامات  نام پروژه توسط عامل به منظور مطابقت با شرایط ثبت ارزیابی اولیه متقاضی و .1
 ؛متقاضی

 عقد قرارداد با متقاضی و دریافت مستندات و اطالعات وي مطابق با مفاد این دستورالعمل توسط عامل؛ .2

 گاه توسط عامل؛اعالم عمومی پروژه در وب .3

 .مالی جمعی تأمینآغاز  .4

این . کنندگان الزامی است تأمینمالی جمعی، عقد قرارداد از طرف عامل با  مینتأدر مرحله اجراي  -2 تبصره
تواند به صورت برخط و از طریق اعالم موافقت با شرایط اعالمی توسط عامل انجام شده و در قبال  قرارداد می

 . کننده ارائه شود تأمینگواهی حمایت به  ،آن

 :است ریز شرح به وام بر یمبتن يها مدل در یجمع یمال تأمین مراحل - 5 ماده

 الزامات و طیشرا بخش در مندرج نام ثبت طیشرا با مطابقت منظور به عامل توسط پروژه و یمتقاض هیاول یابیارز  - 1
  ؛یمتقاض

  عامل؛ صیتشخ حسب ،یمال/یفن ناظر توسط ای عامل توسطان متقاضی صالحیتو  پروژه یابیارز  - 2

  عامل؛ توسط دستورالعمل نیا مفاد با مطابق يو اطالعات و مستندات افتیدر و یمتقاض با قرارداد عقد  - 3
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مشخص اعالم شده توسط  آستانههاي با مقدار بیش از  ، براي وامآن به يبندیپا و یمتقاض توسط دنامهیام انتشار  - 4
 سازمان؛

، نحوه جایی پولجابه ، نحوهوام میزانبا درج اطالعات الزم در خصوص  وبگاه؛ در پروژه یعموم اعالم  - 5
 .برگشت و سایر اطالعات مورد نیاز

 .یجمع یمال تأمین آغاز  - 6

 با و ریز يها قالب از یکی در وام به صورت عامل، درخواست با کنندگان، تأمین از شده يآور جمع وجوه -3 تبصره
  :شود یم داده یجمع یمال تأمین یمتقاض به) پروژه فیتعر به بسته( مشخص تنفس دوره

  الحسنه قرض .1
  )ثابت سود نرخ با وام( يا مبادله .2
 )پروژه ضرر و سود با متناسب سود نرخ با وام( مشارکت .3

 به عامل توسط يروزکار 7 حداکثر ظرف دیبا  ،یمتقاض توسط شده بازپرداخت یا اقساط وام -4 تبصره
 .شود بازپرداخت آنها مشارکت نسبت به وجوه، کنندگان تأمین

 :به شرح زیر است این مدلدر مالی  تأمینمراحل بوده و  متقاضیان حقوقیمدل مبتنی بر مشارکت مختص  - 6 ماده

مندرج در بخش شرایط و الزامات  نام ارزیابی اولیه متقاضی و پروژه توسط عامل به منظور مطابقت با شرایط ثبت .1
 ؛متقاضی

 عقد قرارداد با متقاضی و دریافت مستندات و اطالعات وي مطابق با مفاد این دستورالعمل توسط عامل؛ .2

 ؛، حسب تشخیص عاملمالی/توسط ناظر فنیتوسط عامل یا  اي مالی متقاضیه و صورت ارزیابی پروژه .3

 ؛آن به يبندیپا و یمتقاض توسط دنامهیام انتشار .4

 توسط عامل؛ گاهاعالم عمومی پروژه در وب .5

 :باید شامل اطالعات زیر باشد در مدل مبتنی بر مشارکت توسط عامل، که می تأمینو انتشار فراخوان  سازي آماده .6

 20باالي  شرکايو مشخصات  مدیره هیأتیا مدیران،  رزومه مؤسسینحقوقی و ملی شخص شناسه  -الف
 درصد؛

 ؛هاي حمایت و ارائه گواهی آوري وجوه جمع بندي زمانمقدار، شیوه و  - ب

 نحوه تقسیم سود؛ - ج

 .پس از طی دوره مشخص کنندگان تأمین تسویهسازوکار  - د

 ؛مالی جمعی تأمینآغاز  .7

امکان . خواهند داشت يکار روز 6کنندگان یک پروژه موفق، امکان انصراف از مشارکت را طی  تامین -5 تبصره
کنندگان جدید امکان انصراف  به تامین. اي براي پروژه جهت جبران وجوه انصرافی وجود دارد تمدید یک هفته

 ؛کنندگان برسد داده نخواهد شد و این موضوع باید توسط عامل به صراحت به اطالع اطالع تامین

تواند تا سقف پنجاه درصد مشارکت خود را از پروژه  کنندگان حقوقی در صورت انصراف، فقط می تامین -6 تبصره
 .خارج کند

 .صورت گیرداز طریق سامانه بانک مرکزي باید  متقاضی اعتبارسنجی -7 تبصره

 متیق به سهام دیبازخر به نسبت یمشخص یزمان بازه ظرف شود که می متعهد یمتقاض مدل،این  در -8 تبصره
 به سهام یقطع انتقال و سازمان یرسم يبازارها از یکی ای فرابورس هدف بازار در سهام یعموم عرضه ای ،روز
بایست در هنگام تعریف پروژه به اطالع  بازه زمانی مورد نظر متقاضی می. کند اقدام کنندگان نیتام

 .کنندگان برسد تأمین

 ،متقاضی یآت يها هیسرما شیافزا لیدل بهرسانی کند که  گان اطالعکنند نیتامعامل موظف است به  -9 تبصره
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 .ابدی کاهش آنها در پروژه مشارکت ماسهممکن است میزان 

درصد و همچنین حداکثر  ،هاي مبتنی بر وام و مشارکت سرمایه قابل تامین در مدل حداکثر است موظف سازمان - 7 ماده
عامل موظف به کنترل این  و کرده نییتع ساالنه صورت بهسهام قابل واگذاري در مدل مبتنی بر مشارکت را 

 .هاست محدوده

ها و موسسات اعتباري  شامل بانک( یداخل معتبر پرداخت يها درگاه قیطر ازباید  می منابع مالیامی ورود و خروج تم - 8 ماده
 .شود انجام یخارج ای )غیر بانکی داراي مجوز

 .است یالزام کننده تأمین به عامل توسط تیحما یگواه ارائه - 9 ماده

  ارزیابی وهکارگر - ٣
  :است ریز شرح به ریدب کی و عضو سه يدارا یابیارز کارگروه -10 ماده

  ؛کارگروه سیرئ عنوان به سازمان، از یندگینما به نفر کی  - 1
  ؛فرابورس ایران رهیمد اتیه از یندگینما به نفر کی  - 2
 و فرابورس ایران شنهادیپ با ، یا یک کارشناس به ازاي هر مدلیجمع یمال تأمین تیفعال حوزه در کارشناس کی  - 3

ها  گیري هاي مربوط به هر مدل، کارشناس مربوط به آن مدل در اظهارنظر و رأي گیري در تصمیم( سازمان دیتائ
  ؛)شرکت خواهد کرد

  .يأر حق بدون و کارگروه ریدب عنوان به فرابورس ایران رانیمد از یکی  - 4
 در. کند یم یمعرف زین را نیگزیجا شخص کی کارگروه، ياعضا از کی هر يبرا کننده انتخاب مرجع - 10 تبصره

 رخانهیدب به را خود حضور عدم مراتب دیبا ابد،ی حضور جلسه در نتواند لیدل هر به یاصل عضو که یصورت
  .نماید دعوت جلسه در شرکت جهت را نیگزیجا عضو رخانهیدب و کرده اعالم کارگروه

 و حوزه به آشنا کارشناسان از ،یاصل ياعضا بر عالوه ،لزوم صورت در تواند یم یابیارز کارگروه - 11 تبصره
  .دینما تدعو جلسه در حضور يبرا) أير حق بدون( انیمتقاض ندگانینما نیهمچن

 الزاما که عضو دو حداقل موافق يرأ با آن ماتیتصم و شده لیتشک اعضا تمامی حضور با کارگروه ارزیابی جلسات -11 ماده
 .باشد یم معتبر ،است سازمان ندهینما آنها از یکی

  ارکان و الزاماتشرایط  - ٤
   عاملشرایط و الزامات  -١-٤

  :ارائه دهدارزیابی  وهکارگردبیرخانه را به  زیرمستندات موظف است جهت دریافت موافقت اصولی،  عامل -12 ماده
 ها و موسسات غیر تجاري؛ مدارك ثبتی شخصیت حقوقی متقاضی نزد اداره کل ثبت شرکت .1

یا با تعیین مدل  مالی جمعی تأمینعاملیت  اجازه فعالیتدریافت موافقت اصولی جهت دریافت درخواست فرم  .2
  ؛مورد تقاضاهاي  مدل

 نظر؛ مورد هاي فرمدر قالب  عامل و مدیر مدیره تهیأارائه رزومه اعضاي  .3

 ارائه امیدنامه مربوط به اطالعات و حوزه فعالیت عامل؛

  :هاي مبتنی بر وام یا مشارکت، دارا بودن شرایط زیر توسط عامل الزامی است وجوه در قالب مدل تأمینبراي  -13 ماده
مالی یا مدرك دانشگاهی /مدیره داراي حداقل یک سال سابقه فعالیت رسمی در حوزه پولی حداقل یک عضو هیات .1

 در این حوزه باشد؛

 د؛اشالی بم/عامل داراي حداقل دو سال سابقه رسمی در حوزه پولیمدیر 
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  .است استناد قابل ریغ و بوده )08/10/1395( سینو شیپ نسخه سند نیا

جهت حسن انجام تعهدات و  میلیارد ریال، دو و نیمنامه ملکی یا بانکی به مبلغ  ، ضمانتفیوظا و تعهدات انجام حسن منظور به
 وظایف نزد سازمان توثیق شود؛

ز بانک مرکزي دریافت کرده هاي الزم را ا در قالب مدل مبتنی بر وام، عامل موظف است تائیدیه براي تامین وجوه -14 ماده
 .به کمیته ارزیابی ارائه دهدو 

درخواست براي فعالیت در این  ارسال هنگام در الزم استمبتنی بر مشارکت،  مدل متقاضیان تامین وجوه در قالب -15 ماده
 .رده و به تائید سازمان برسانندکنندگان را اعالم ک مدل، شیوه پیشنهادي خود براي چگونگی مشارکت متقاضی و تامین

و یک نهاد مالی به نمایندگی  کنندگان تامینمشارکت، انعقاد قرارداد بین فرض براي عقد  شیوه پیش - 12 تبصره
شش ماه تا  حداکثر و نهاد مالی کنندگان تامینقرارداد بین  نمونه. سهامداري در شرکت متقاضی استجهت 

 میزان و محل شامل حداقل قرارداد نیا .شود توسط سازمان تهیه و اعالم می ب این دستورالعملپس از تصوی
 حقوق ،نهاد مالی توسط سهام تیریمد نحوهنمایندگی،  امور سهام واگذار شده به نهاد مالی جهت انجام

 و یتیریمد يها گزارش ارائه يبند زمان حیتشر هایی نظیر روش قیطر از آنها از حفاظت نحوه و سهامداران
 .است … و يدیکل يها يریگ میتصم در سهامداران يآرا اخذ نحوه ،يا دوره یمال

هاي متقاضیان، که بین  درآمدهاي حاصل از سود سهامداري عامل یا نهادهاي مالی در شرکت - 13 تبصره
 .شود، مشمول پرداخت مالیات نیست کنندگان تقسیم می تامین

 مدت ظرف خود گزارش همراه به را مربوطه اطالعات و مدارك دبیرخانه ،یمتقاض توسط پرونده لیتکم از پس -16 ماده
 . کند یم ارسال یابیارز کارگروه بهکاري  هفته دو حداکثر

 .شود یم نییتع یابیارز کارگروه بیتصو با و دبیرخانه شنهادیپ به ،مزبور گزارش چارچوب - 14 تبصره

 یبررس هجینت و داده جلسه لیتشک ،دبیرخانه گزارش افتیدر زمان از سه هفته مدت ظرف حداکثر یابیارز کارگروه -17 ماده
 .کند یم اعالم سازمان به ،یمتقاض به یاصول موافقت ياعطا خصوص در را خود

 خصوص در را خود نظر ،کارگروه ارزیابی يها یبررس هجینت افتیدر از پس يکار روز 3 حداکثرظرف  سازمان -18 ماده
 .کند کرده و در صورت تائید، موافقت اصولی را صادر می اعالمدبیرخانه  به یاصول موافقت

مالی جمعی خود را با رعایت  تأمینپلتفرم   ،اصولیموافقت عامل ملزم است حداکثر ظرف شش ماه پس از دریافت  -19 ماده
و مستندات مربوطه را جهت  دادههاي زیر را انجام   فعالیت ،کردهاندازي  راه جرایی ذکر شده در این دستورالعملالزامات ا
 : به سازمان ارائه دهد تاسیس و فعالیت تائیددریافت 

 اندازي شده؛ راه پلتفرماعالم نشانی  .1

مجوزها و نمادهاي دریافت نظیر (سازي الزامات فعالیت در فضاي مجازي، مطابق قوانین جاري کشور  برآورده .1
 ؛)مشخص از مراکز تعیین شده توسط مراجع قانونی

 حسابرس معتمد و مشاور حقوقی؛ معرفی .2

 اطالعات حساب بانکی رسمی عامل؛ارائه 

 امضاي تعهدنامه پذیرش مقررات سازمان؛

 ؛مشارکتیا  وامهاي مبتنی بر  به سازمان، پیش از اجراي مدل قوثایارائه 

 ؛فرابورس ایران سامانهبه  آنافزاري مربوط به فعالیت عامل و درخواست اتصال  زیرساخت نرم کردنفراهم 

 .به تشخیص سازمان اعالمی سایر موارد

و ) کنندگان تأمین(هاي مبدأ  حساب بانکی رسمی عامل باید از نوع حساب واسط، بین حساب - 15 تبصره
یز وجوه این حساب را به عامل نباید امکان برداشت یا وار. باشد) و کارمزد عاملمتقاضیان (هاي مقصد  حساب
هاي مبداء را صادر  تواند دستور برگشت مبالغ واریز شده به حساب عامل تنها می. دیگر داشته باشد هاي حساب

 .هاي مقصد صادر نماید آوري شده را به حساب جمعکرده یا دستور واریز قطعی تمام یا بخشی از مبالغ 

 ،یاصول موافقت دارنده یمتقاض توسط شده ارائه اطالعات و مستندات بودن کاملاندازي پلتفرم و  راه صورت در -20 ماده
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 نزد یمال نهاد عنوان به را آن سازمانشده و  صادر سازمان توسط عامل فعالیت اجازه دستورالعمل، نیا 17 ماده مطابق
 .کند یم ثبت خود

الزم جهت فعالیت  ستنداتتواند با ارائه مدارك و م تاسیس و فعالیت، عامل می تائیدیهاز صدور پس  - 16 تبصره
ها را با رعایت تشریفات و ترتیبات این دستورالعمل به کارگروه  ها تقاضاي فعالیت در این مدل در دیگر مدل

  .ارزیابی ارائه دهد

، که به عاملرسمی  هاي یا وبگاه گاهبه صورت برخط و از طریق وب باید می مالی جمعی تأمینهاي  فعالیتتمامی  -21 ماده
  .انجام شود  صورت کتبی به اطالع سازمان رسیده باشد،

انجام  مختلف پلتفرمزمان توسط چند  مالی جمعی براي یک پروژه مشخص نباید به صورت هم تأمین - 17 تبصره
 .شود

 خودمالی  منابع تأمینهاي  گاهوبتمامی از طریق  شفافصورت واضح و به عملکرد خود را  باید مدل عامل -22 ماده
 :مدل عملکرد شامل حداقل موارد زیر است .کندرسانی  اطالع

 ؛عاملتوسط  شده تعیین اضافی ضوابط و شرایط .1

 ؛مصوب سازمانعالوه بر کارمزدهاي  ،هاي ارائه خدمات میزان و نحوه دریافت هزینه

 ؛کار گردش فرآیندهاي

 .تشخیص سازمان بهاعالمی سایر موارد 

 نیادر  .شود  منعقدبین عامل و متقاضی  رسمی  قرارداديالزم است  مالی جمعی تأمینپیش از اجراي هر پروژه  -23 ماده
 و تعهدات داشت، خواهند اریاخت در راآن  نسخه کی هرکدام عامل و متقاضی و شود یم میتنظ نسخه سه در که قرارداد
  :ردیگ یم بر در را ریز موارد حداقل و بوده مشخص طرف دو حقوق

 هاي ارائه خدمات؛ سایر هزینهعامل و  الزحمه حق زانیم .1

 :شاملمتقاضی  تعهدات

وکار آن بر حسب مدل  برنامه کسب بندي اجراي فعالیت هدف یا شرایط و زمان ،اطالعاتمستندات،  ارائه -الف
 ؛مالی جمعی تأمین

 ي اجراي پروژه؛برا ازیند مور مجوزهايیا  مدارك - ب

 ریتأخ ای مختلف يها مدل در هاي عدم انجام کار با کیفیت تعهد شده اي و جریمه هاي دوره نحوه ارائه گزارش - ج
  مبتنی بر پاداش؛ مدل در کاال لیتحو در

 یا افزایش زمان آن؛ آن موعد از شیپ اتمام یاحتمال شروط و قرارداد دوره

 بوجود آمده یاحتمال اختالفات به یدگیرس جهت ارزیابی کارگروهمورد تأیید  داور انتخاب

 ؛)به تشخیص عامل ،در صورت لزوم(مالی جهت ارزیابی اولیه و بررسی پیشرفت کار /ناظر فنیانتخاب 

 .سایر موارد اعالمی به تشخیص سازمان

کننده را ظرف  تامین –متقاضی و همچنین عامل  –سازمان موظف است نمونه قراردادهاي بین عامل  - 18 تبصره
 .قرار دهد  یب از این دستورالعمل تهیه و در اختیار عاملمدت یک ماه از تصو

مالی  تأمینمتقاضی با ثبت درخواست خود در وبگاه عامل، پذیرش خود را با شرایط و ضوابط حاکم بر  - 19 تبصره
را بر  عاملفرض  که عامل و متقاضی بخواهند شرایط قراردادهاي پیش لذا، در صورتی. کند اعالم می جمعی

 . همکاري خود جاري سازند، نیازي به ثبت قرارداد رسمی جداگانه بین دو طرف نیست

در صورت انعقاد قراردادها با ابزارهاي الکترونیکی، نسخ تنظیم شده نیز به صورت الکترونیکی مبادله  - 20 تبصره
 .خواهد شد

  : کند ذکر صراحت به را ریز موارد ها، پروژه با مرتبط يقراردادها هیکل در است موظف عامل -24 ماده
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 يماهو و یشکل نیقوان با مطابق نفره، سه يداور أتیه کی قیطر از قرارداد نیا با مرتبط اختالف گونه هر .1
  .گردد یم فصل و حل رانیا کشور در و رانیا یاسالم يجمهور

 ای تمام بازگشت عدم و) مشارکت و وام پاداش، يها مدل در( ها پروژه يریپذ سکیر از کامل یآگاه با انیمتقاض .2
 وجوه تأمین در و رفتهیپذ را عامل توسط شده فیتعر یمال طیشرا پروژه، شکست صورت در وجوه از یبخش

 .کند یم مشارکت

نسخه سوم قرارداد را به صورت  ،با متقاضی قرارداد امضاي از پس يکار روز 7 حداکثرعامل موظف است ظرف  -25 ماده
 .کند ارسال فرابورس ایران دیجیتالی براي

 عموم نمایش وبگاه خود در معرض هاي منتشر شده، در عامل موظف است اطالعات زیر را در خصوص درخواست -26 ماده
 :قرار دهد

 اي متقاضی؛ شناسنامه/کامل ثبتی اطالعات .1

 ؛)به انضمام تصویر، ویدیو و هر نوع مستند مرتبط(پیشنهادي متقاضی  پروژه اطالعات

 ؛یمتقاض تعهدات و یجمع مالی تأمین مدل نییتع

 پروژه؛ انجام براي نیاز مورد مالی منابع میزان

 ؛یجمع یمال تأمین یمتقاض به عامل توسط شده يآور جمع وجوه پرداخت مراحل و يبند زمان

 ؛)ها در صورت لزوم در سایر مدل(وکار پروژه در مدل مبتنی بر مشارکت  برنامه کسب

بایست منحصرا از طریق پرداخت  آوري شده به متقاضی، می به منظور احراز هویت متقاضیان، پرداخت وجوه جمع -27 ماده
 .صورت پذیردیا نماینده قانونی وي به حساب بانکیِ با نام متقاضی 

مؤسسه باید مجوز فعالیت مربوط به مؤسسات خیریه، عامل  هاي پروژه مالی تأمیندر مدل مبتنی بر اهدا، براي  -28 ماده
از مرجع صدور آن استعالم  هر دو سال یک بار خیریه و تاریخ اعتبار آن را بررسی کرده و اصالت و اعتبار مجوز مربوطه را

 .باید وجود داشته باشد  »یمردم يها مشارکت جذب و جلب اجازه« هیریخه مؤسس اساسنامهالزم به ذکر است که در . کند

 تأمینی صادر شده باشد، خاص ییایجغراف هطقمن يبرا هیریخه مؤسس تیفعال مجوزدر صورتی که  - 21 تبصره
 .است مجاز نیز مناطق کنندگان سایر تأمین از هووج

کنندگان به منظور کمک به آنها جهت درك مخاطراتی مانند  تأمینباید در وبگاه خود متون آموزشی براي  عامل  -29 ماده
کنندگان این مطالب را رؤیت کرده و نسبت به مخاطرات  تأمینامکان زیان یا عدم نقدشوندگی را مهیا کند و مطمئن شود 

 .اند مطلع شده

سال شمسی با رعایت مقررات  ابرسی معتمد سازمان، براي مدت یکاز بین مؤسسات حس باید عاملحسابرس  -30 ماده
، با رعایت عاملانتخاب مجدد یک مؤسسه حسابرسی به عنوان حسابرسی . شود ن ییتع عاملمربوطه به انتخاب مجمع 

 . ررات مربوطه، بالمانع استمق

 حسابرس، اظهارنظر همراه به را خود شده یحسابرس ساالنه یمال يها صورت و عملکرد گزارش است موظف عامل -31 ماده
  .دهد به سازمان اطالع حسابرس، اظهارنظر دریافت از پس بالفاصله

 و ساالنه یمال يها صورت و عملکرد هاي گزارش مورد در را خود اظهارنظر باید حسابرس - 22 تبصره
 .دهد ارائه هاي تعیین شده دستورالعمل مطابق دریافت، از پس يکار روز 20 ظرف حداکثر ،عامل اي دوره میان

 آن یشگیهم تیرعا به ملزم عامل و شود اعالم در پلتفرم قیدق به صورت یدبا ها پروژهاز  ترویج یا حمایت وهیش -32 ماده
  .است

 با مطابق و يا مرحله صورت به را شده يآور جمع منابع ،یمال تأمین يریخطرپذ کاهش يبرا است مجاز عامل -33 ماده
 .کند پرداخت  یمتقاض به شده ارائه برنامه

 .کند هیتوص کنندگان تأمین به را خاص پروژه کی در مشارکت تواند ینم یطیشرا چیه تحت عامل -34 ماده
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 توسط یدرخواست مبلغ کل درصد 10 تا حداکثر مجازند مجموعا آنها، وابسته اشخاص و رهیمد اتیه ران،یمد -35 ماده
 . کنند يگذار هیسرماو وام  مشارکت بر یمبتن يها مدل يها پروژه در را، یمتقاض

 

  متقاضیشرایط و الزامات  -٢-٤
  .باید منطبق بر قوانین جمهوري اسالمی ایران باشد فعالیت متقاضی  -36 ماده

 و) يکشور خدمات قانون 5 و 3 مواد موضوع( یردولتیغ یعموم ينهادها و مؤسسات، یاجرائ يها دستگاه -37 ماده
 نیتأم يها پلتفرم قیطر از هیسرما نیتأم به مجاز ر،یخطرپذ گذاران هیسرما جز به کشور یپول و یمال ينهادها نیهمچن

 .ستندین یجمع یمال

 :هاي مبتنی بر مشارکت به شرح زیر است نام متقاضی در مدل شرایط ثبت -38 ماده

 مؤسسه/شرکت سیرئ/رعاملیمد و رهیمد أتیه ياعضا هیعل ای له يفریک/ یحقوق تیبااهم اثر يدارا يدعاو .1
  ؛باشد نداشته وجود یمتقاض

 يحسابدار ياستانداردها ،یقانون مقررات مطابق دیبا ، در صورت وجود،آن حسابرسی شده یمال يها صورت نیآخر .2
  ؛باشد شده هیته سازمان توسط شده ابالغ ییاجرا يها دستورالعمل و ها نامه نییآ و یمال يگزارشگر و

باید گواهی عدم سوء پیشنیه ارائه دهند، که از زمان صدور آن بیش از شش  آن مدیرعامل و مدیره هیأت ياعضا .3
 . ماه نگذشته باشد

در صورتی که از تاریخ ثبت شرکت بیش از شش ماه نگذشته باشد، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه  - 23 تبصره
  .الزامی نیست

  کننده تأمینشرایط و الزامات  -٣-٤
 و کرده نییتع ساالنه صورت به را ها پروژه در یقیحق کنندگان تأمین مشارکت زانیم حداکثر است موظف سازمان -39 ماده

 .شود اعالم کنندگان تأمین به وجوه پرداخت از شیپ و نام ثبت هنگام در عامل توسط دیبا میزان نیا

 زانیم اطالعات يحاو يا سامانه دستورالعمل، نیا بیتصو از پس ماه 6 تا است موظف سازمان - 24 تبصره
 .آورد فراهم را ها پلتفرم الکترونیکی استعالم به یپاسخگوی امکان و هیته یقیحق افراد مشارکت

 .باشند یبورس کد داراي دیبا مشارکت مدل در کنندگان تأمین - 25 تبصره

 . محدودیتی براي میزان مشارکت اشخاص حقوقی وجود ندارد -40 ماده

 .معافیت مالیاتی است هاي تامین مالی جمعی مشمول کنندگان در پروژه گذاري تامین سرمایه -41 ماده

  اختالالت بازار - ٥
تعلیق  است و موجب غیرمجاز ،اند شده اعالم ممنوعطبق قوانین و مقررات  که یهای پروژه مالی جمعی تأمین -42 ماده

 .عامل از طرف سازمان خواهد شد فعالیت

اي و  از سوي سازمان، هرگونه فعالیت عامل اعم از مالی، رسانه فعالیتپس از اعالم عمومی تعلیق  - 26 تبصره
 .تبلیغاتی پیگرد قانونی خواهد داشت

 جهت را موضوعتواند  هر ذینفعی می دستورالعمل، این در شدهن تعیی وظایف انجام از عامل تخلف صورت در -43 ماده
  :کند محکوم زیر موارد از یکی به را عامل تواند می تخلف، احراز صورت در سازمان. دهد ارجاعسازمان  به رسیدگی

  ؛پرونده در درج بدون کتبیاخطار  .4
  ؛پرونده در درج با کتبی اخطار .5
 ؛معین مدت براي فعالیت تعلیق .6
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 .فعالیت لغو .7

 ای و) شده منتشر گزارشات قیطر از( شده نییتع اهداف از انحراف مشاهده هرگونه صورت در است موظف عامل -44 ماده
 حالت به را پروژه يکار روز 10 مدت ظرف ،یقانون يمجار از وجوه يآور جمع حال در درخواست کی از یتیشکا افتیدر
 .دهد اطالع سازمان به و درآورده قیتعل

 :روز کاري اقدامات ذیل را انجام دهد 20پس از اعالم عامل، سازمان موظف است ظرف مدت  - 27 تبصره

 ؛اعالم به ناظر فنی جهت بررسی دقیق  - 1

 ؛درصورت احراز تخلف جهت اعالم به مراجع ذیصالح و پلتفرم براي لغو پروژه،انجام اقدامات الزم   - 2

 .اندازي مجدد پروژه، درصورت عدم احراز تخلف اعالم به پلتفرم جهت راه  - 3

 ای اجرا حال در يها درخواست نداشتن و دستورالعمل موضوع تیفعال از خروج يبرا عامل درخواست صورت در -45 ماده
 .کند یدگیرس درخواست نیا به يکار روز 30 مدت در حداکثر است، موظف سازمان نشده، حساب هیتسو

هاي قبال شروع شده را  تواند تسویه حساب پروژه در صورت نداشتن درخواست در حال اجرا، عامل می - 28 تبصره
به شرط پذیرش مسوولیت، به عامل یا نهاد مالی دیگري که مورد تائید سازمان باشد، واگذار کرده و از فعالیت 

 .   خارج شود دستورالعملع موضو

 انجام و مجدد درخواست ارائه ازمندین تیفعال مجدد شروع فوق، طیشرا از کی هر تحت تیفعال توقف صورت در -46 ماده
 .است سازمان دییتا با دستورالعمل نیا در مذکور مراحل هیکل

 صیتشخ بهی نظارت يابزارها موظف است، از انواع سازمان ،دستورالعمل نیا مفاد ياجرا حسن بر نظارت به منظور -47 ماده
 .آورد عمل به سازمان با را الزم يهمکار بند نیا مفاد ياجرا در است موظف عاملدر همین راستا، . دینما استفاده خود

 بیتصو خیتار از و دیرس سازمان مدیره هیأت بیتصو به... ........... خیتار در و شده  هیته تبصره 28 و ماده 47 در دستورالعمل نیا
   .است االجرا الزم
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  درآمدي بر تأمین مالی جمعی در کارآفرینی  -ضمیمه
  

  چکیده
 که بوده تأمین منابع نینو يها وهیش از یکی) نگیکرادفاند ای crowdfunding( مالی جمعی تأمین

ـ . اسـت  نمـوده  جلـب  خـود  بـه  را از صاحبنظران ياریبس هتوج ریاخ سال چند در  از ياریبس
تـأمین   يبـرا  راهکارهـا  نیتـر  یاصل از یکی را وهیش نیا یداخل و یجهان برجسته اقتصاددانان

  .دانند یم اشتغال جادیا و دیتول هیسرما
طـی   ازمنـد ین يگـر ید مـالی تأمین  پلتفرم هر همانند تأمین مالی جمعی يها پلتفرم يانداز راه

 رانیا در تأمین منابع مالی  وهیش نیا جدید بودن لیدل به وجود، نیا با. می باشد یقانون مراحل
 يبـرا  کـرد یرو دو. ندارد وجود کشور در آن يبرا یمشخص مقررات و نیقوان) جهان در یحت و(

تقسـیم   یمختلف يها رمجموعهیز به را وهیش نیا نکه،یا اول  .دارد وجود مشکل نیا با  مواجهه
 يها حوزه موجود در شده وضع نیقوان قالب در را آن ياجزا از کدام هر بتوان صورتی که به ،کرد

ـ ا که است یهیبد. نمود ییاجرا یفعل مشابه مفهومداراي   و یـی اجرا يسـربارها  يدارا روش نی
جهـت   یقانون قالب گونه هیچ نتوان بخش هایی نیز يبرا است ممکن و بوده يادیز اریبس یقانون
تـأمین   هاي دستورالعمل فعالیت پلتفرم وضع به نسبت که است نیا زین دوم کردیرو. افتی اجرا

  .کرد اقدام مالی جمعی
 آن مختلـف  يهـا  یژگیو و تأمین مالی جمعی بحث یمعرف به تدابا مستند، نیا دربراین اساس، 

 خـودش  مخـتص  دستورالعملیوضع  ازمندین وهیش نیا چرا که میکن یم انیب سپس. میپرداز یم
ـ ا لیدال و  پرداحته شده دستورالعمل نیا يبرا يشنهادیپ یمتول یمعرف به آن، از پس. است  نی

  . میکن یم ذکر را شنهادیپ
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  تأمین مالی جمعی 
 کی انجام ای آغاز جهت ازین مورد منابع از یبخش ای تمامتأمین  يبرا يدیجد وهیش) crowdfunding( تأمین مالی جمعی

 دهینام زین یاجتماعتأمین منابع  که روش، نیا در. است گرفته قرار یرسم استفاده مورد 2006 سال از که است، مشخص تیفعال
 ینترنتیا يها رساختیز قیطر از براي یک هدف مشخص، جامعه، از یمختلف افراد] ينقد ریغ و ينقد[ يها تیحما شود، یم

  . شود یم جذب
  ده از یکی را تأمین مالی جمعی خود، 2012 سال گزارش در MIT دانشگاه که شد باعث ،تأمین منابع وهیش نیا شگرف توسعه
 یبخش تیواقع با تواند یم تأمین مالی جمعی که است معتقد زین کار یالملل نیب سازمان. کند یمعرف جهان ثرکنندهأمت برتر يفناور

 فقر کاهش و شغل جادیا ،یمحل اقتصاد توسعه بخش سرعت ،یجمع يها تیحما قیطر از نانهیکارآفر و یاجتماع يها تیفعال به
  .باشد جوامع در

 اریاخت در امکان نیا تأمین مالی جمعی، یک سامانه در. است شده داده شینما )1 شکل  در تأمین مالی جمعی یعموم يویسنار
د مور سامانه در شده  ارائه پروژه. کنند اقدام خود هاي پروژه یمعرف به نسبت تا شود یم گذاشته ]وکار ایده یا کسب[پروژه  صاحبان

 را ها پروژه نیا توانند یمسامانه  کاربران. شود یم دیتائ شینما يبرا ،یحداقل طیشرا داشتن صورت در و گرفته قراراولیه  یبررس
 را پروژه ازین موردمنابع  از رده و در صورت تمایل به حمایت، بخشیک مشاهده مختلف يلترهایف و ها يبند دسته اساس بر

سود و زیان شرکت مجري   در قبال این حمایت ممکن است پاداشی به حامی ارائه شده، ،فعالیت سامانهمدل  به بسته. کنند تأمین
  .شود  پروژه به وي واگذار شده یا اینکه تعهد شود که منابع وي با شرایط معینی، در طی زمان مشخصی برگشت داده می

 در پروژه کامل اطالعات آن، قیطر از که شود یم داده صیتخص آن به يا صفحه تأمین منابع، در پروژه کی تیموفق از پس
 چقدر آن ازین موردمنابع  است، شده تأمین منابع یطیشرا چه با پروژه کی نکهیا مثالً ؛قرار خواهد گرفت سامانه کاربران دسترس

 چه است، یصورت چه به پروژه ياجرا یفعل تیوضع ،اند منابع مورد نیاز آن را تأمین کرده کنندگانی تأمین چه است، بوده
  .… و است شده  داده قرار نیمخاطب اریاخت در پروژه ياجرا از ییها گزارش

  

  
  سناریوي عمومی تأمین مالی جمعی – 1 شکل

  :براي کسب اطالعات بیشتر در خصوص مفاهیم پایه این شیوه تأمین منابع به مستندات زیر مراجعه شود
   فرابورس ایراناز گروه تحقیق و توسعه » مالی جمعی تأمین« مستند .1
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارآفرینی و اشتغالمعاونت توسعه » مالی جمعی تأمیناي بر  مقدمه«مستند  .2

تأمین مالی جمعی
منابع اجتماعی

سرعت
یمحل

فقر

حمایت
زیادي از افراد، شفافیت و 

سرعت در تأمین 
ترین ویژگی مهم

مالی جمعی هستند

معرفی منابع تکمیلی
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3. Crowdfund Investing in Muslim Markets: An Action Plan for Governments 

  مفاھیم کلیدی - ١
  .پردازیم در ادامه این بخش، به معرفی مفاهیم کلیدي جهت درك فضاي تأمین مالی جمعی می

  ھای رایج تأمین مالی جمعی مدل -١-١
 هر خصوص در یکوتاه حاتیتوض. مشارکت در سود و زیان و وام پاداش، ،ءاهدا: از عبارتند تأمین مالی جمعی یکل مدل چهار
  :می شود ارائه ادامه در ها مدل نیا از کدام

 کنندگان تأمین و داشته کاربرد یانتفاع ریغ و بشردوستانه ،یاجتماع ه،یریخ يها پروژه يبرا شتریب اهدا بر یمبتن مدل   - 1
  .کنند یم ها تیفعال نیا تأمین منابع به اقدام یدرون تیرضا به دنیرس يبرا اغلب ها این نوع از پروژه

 ای يماد است ممکن پاداش نیا. کند یم افتیدر را یپاداش خود تیحما قبال در یحام پاداش، بر یمبتن مدل در   - 2
 محصول تواند یم پاداش نیا ،مواقع از ياریبس در. نباشد ای باشد برابر شده انجام تیحما با آن ارزش و بوده يمعنو

 و داشته را پروژه یخروج فروش شیپ حکم ،حالت نیا. شد خواهد آن دیتول به منجر پروژه انجام که باشد یخدمت ای
  .شود یم انجام آن ياجرا يبرا پروژه صاحب قیتشو و تیحما يبرا معموالً

 تعدد لیدل به البته که داشت، خواهد را) واسطه بدون( فرد فردبه وام کی حکم واقع  در وام بر یمبتن مدل   - 3
  .بود خواهد فرد به  جمع وام کی اصل در دهندگان وام

تأمین  و تأمین شده نوپا یا در حال توسعه وکار کسب کی توسعه ازین مورد بودجه معموالً مشارکت بر یمبتن مدل در   - 4
  .داشت خواهد را پروژه کننده تمشارک نقش کننده منابع

  .است شده داده شینما ) 22 شکل  در فوق هاي هر کدام از مدل بازار سهم
  

  
 هاي مختلف تأمین مالی جمعی سهم بازار مدل – 2 شکل

اهدا، پاداش، وام و مشارکت 
چهار مدل رایج تأمین مالی 
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  تفاوت رابط و واسط -٢-١
 و کنندگان درخواست نیب واسط )گذاران جسور سرمایه و بورس  ،ها بانکنظیر (مؤسسات مالی و تأمین سرمایه مرسوم 

و ) ها کنندگان پروژه تعریف(کنندگان  بین درخواست رابط ؛ اما عامالن تأمین مالی جمعی، تنهاهستند یمال منابع کنندگان  تأمین
و  »واسط«هاي  درك تفاوت نقش .دنکن یم متصل هم به و کرده آشنا هم با را ها بوده، آن) کاربران سامانه(کنندگان  تأمین

  .هاي موجود نقشی اساسی و کلیدي است در تمایز این شیوه تأمین مالی با سایر شیوه »رابط«

  »ھمھ یا ھیچ«سیاست  -٣-١
 درطبق این سیاست، . شود ي کلیدي در تأمین مالی جمعی است که در اینجا معرفی میها استیس از یکی »چیه ای همه«

 از صورت نیا ریغ در شده، یتلق موفق کند،تأمین  یمشخص یزمان بازه یط در را خود ازین مورد منابع بتواند اي پروژه کهی صورت
  :است ریز منافع يدارا استیس نیا. شود ها برگشت داده می کنندگان به آن شده و منابع تأمین خارج تأمین منابع حلقه

 آن افتیدر با که کنند اعالم رامنابعی  حداقل که دهد یم سوق یسمت به را تأمین منابع انیمتقاض .است نهیبه   - 5
  .شود یم اجرا شان پروژه

 به مورد نظرشان پروژه که نندیبب یفعل کنندگان ا تأمینمتقاضیان تأمین مالی جمعی ی اگر .کند یم زهیانگ جادیا   - 6
 یسع ها آن تیحما جذب و کنندگان تأمین گرید هیتوج با ،ها در خطر لغو شدن قرار دارد تیحماتکمیل  عدم لیدل
  .کنند يریجلوگ امر نیا از کنند یم

 داده نشانهاي مبتنی بر اهدا و پاداش  به ویژه در مدل را استیس نیا ییکارا یجهان نیشیپ يها تجربه .است کارا   - 7
  .است

  دالیل اھمیت  - ٢
 2012 سال گزارش در MIT دانشگاه که شد باعث ،تأمین مالی جمعی شگرف توسعههمانگونه که در بخش قبلی نیز ذکر شد، 

تأمین  که است معتقد زین کار یالملل نیب سازمان. کند یمعرف جهان ثرکنندهأمت برتر يفناور  ده از یکی را تأمین مالی جمعی خود،
 توسعه بخش سرعت ،یجمع يها تیحما قیطر از نانهیکارآفر و یاجتماع يها تیفعال به یبخش تیواقع با تواند یم مالی جمعی

  .باشد جوامع در فقر کاهش و شغل جادیا ،یمحل اقتصاد
 تیاهمنیز  )BA( وکار کسب فرشتگان و )VC( جسورانه يگذار هیسرما با سهیمقا در تأمین مالی جمعی رشد روند سهیمقا

شده با این شیوه، بیشتر از حجم منابع  در حال حاضر حجم جهانی منابع تأمین  .دهد یم نشان را تأمین مالی جمعی روزافزون
شده با این  حجم منابع تأمین  2016شود که در سال  همچنین، تخمین زده می. وکار است شده توسط فرشتگان کسب تأمین 

  ).3 شکل (گذاري جسورانه بیشتر شود  شده توسط سرمایه شیوه از حجم منابع تأمین 

  مقایسه سهم سه شیوه معروف تأمین منابع - 3 شکل

در 
برخالف

سو از
اجتماع

مصرف

طبق سیاست 
» هیچ

بتواند
ط در

تأمین 
غ در

و منابع تأمین
ها برگشت داده می آن

تأمین مالی جمعی، یکی از 
ده فناوري برتر متأثرکننده 

جهان در سال 

انتظار می
2016

شده با تأمین مالی جمعی با  
حجم منابع تأمین 

توسط سرمایه
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  دستورالعمل فعالیت عامل تأمین مالی جمعی - ٣
ها در  هایی از این مدل بخش. هاي مختلفی براي تأمین مالی جمعی وجود دارد مانگونه که در بخش قبلی توضیح داده شد، مدله

ها به دلیل نبود   با این حال، امکان اجراي تمامی مدل. هاي قانونی فعلی در کشور قابل ارائه هستند قالب مجوزها یا دستورالعمل
هاي قانونی موجود، به دلیل اینکه  همچنین در صورت استفاده از قالب. انونی مورد نیاز وجود نداردهاي ق مجوزها یا دستورالعمل

ها، گستره بسیار بیشتري از  هاي آن اند و به صورت عمومی مجوزها یا دستورالعمل ها براي شرایط متفاوتی نوشته شده این قالب
هاي موجود فعلی سربارهاي اجرایی و پیچیدگی  الً استفاده از قالبدهند، عم هاي هدف تأمین مالی جمعی را پوشش می فعالیت

 نحوه بر نظارت منظور به دولت حضورلذا، براي تسریع در رشد این شیوه تأمین منابع و همچنین . شوند بسیار باالیی را باعث می
. باید براي آن طراحی و ارائه شود اي  کنندگان منابع، دستورالعمل قانونی ویژه و دریافت کنندگان  تأمین از محافظت و یتأمین مال

  .شده استبراي عنوان این دستورالعمل استفاده » دستورالعمل عامل تأمین مالی جمعی«در این مستند از 
 تیریمد و یمشارکت بستر کننده ارائه نقش) شود یم گفته زین تأمین مالی جمعییا پلتفرمی  سازمان که( تأمین مالی جمعی عامل

 و ها سامانهتأمین  کار، گردش و اطالعات گردش يندهایفرآ یطراح عامل، نیا وظایف نیتر مهم. کند یم فایا را آن
  .هستند ها آن عملکرد بر نظارتمدیریت و  و ،یجمع مشارکت يبرا الزم يها رسامانهیز

  دالیل لزوم تعریف دستورالعمل -١-٣
ارائه این خدمات و  نحوه بردولت  نظارت لزوم« ،» سهولت در ارائه خدمات تأمین مالی جمعی و کمک به رشد سریع آن«

و »  شده از طریق پلتفرم هاي تأمین مالی جمعی حجم  قابل توجه منابع تأمین «، » تأمین مالیمختلف  بازیگرانصیانت از 
  . تأمین مالی جمعی هستند اجرائیدستورالعمل  تدویناي براي  یل پایهدال» اعتماد سازي براي کاربران «

  تحلیل وضعیت آمادگی ایران در تأمین مالی جمعی
 است، کرده منتشر تأمین مالی جمعی يریکارگ هب در توسعه حال در يکشورها قیتشو منظور به که يسند در یجهان بانک

. است کرده یطراح تأمین مالی جمعی اجراي و پذیرش در توسعه حال در کشورهاي آمادگی اولیه ارزیابی براي را يا پرسشنامه
سرمایه  از محدود طور به یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت ی و اشتغالکارآفرین توسعه معاونت توسط زین رانیا در قیتحق نیا

  . است شده انجام مرتبط گذاران سیاست و نانیکارآفرگذاران، 
 را سرمایه و مقررات و قوانین فرهنگ، فناوري، شامل تأمین مالی جمعی عملکرد بر مؤثر عامل چهار که پرسشنامه نیا جینتا

که  است شده برآورد 4.9 رانیا در يفناور آمادگی سطح .است شده داده شینما)  4 شکل  در است، داده قرار سنجش مورد
 شده زده نیتخم 5 زین گذاري سرمایه آمادگی سطح. در جامعه است وب و تلفن همراه يفناور مناسب نفوذ نرخ دهنده نشان
 3 نیز کشور مقررات و قوانین آمادگی سطح. ی استخصوص بخش در يگذار هیسرما يبازارها بودن رشد حال در انگریبکه   ،است

 2.8 کشور یفرهنگ یآمادگ ،نیز سطح نیتر نییپا در. است بازدارنده قوانین از متوسطی سطح دهنده نشان، که است شده برآورد
دو شاخص آخر لزوم وجود . است کارآفرینی و گذاري سرمایه خطرپذیري از محدود درك دهنده نشان، که است شده برآورد

اي کنار گذاشته شده و موجبات توسعه  وانین بازدارنده موجود تا اندازهدهند، هم به این دلیل که ق دستورالعمل فعالیت را نشان می
آورند و هم به این دلیل که مجوزهاي قانونی از عامالن تأمین مالی جمعی در مقابل درك محدود  تر این شیوه را فراهم می سریع

  .کند گذاري و کارآفرینی محافظت می از خطرپذیري سرمایه

طراح
سامانه

مهم
تأمین مالی جمعی هستند

توان عظیم تأمین مالی 
جمعی هم نیازمند حمایت

دولت براي رشد است و هم 
نظارت آن را می

بازدارندگی باالي قوانین و 
مقررات، و درك محدود از 

خطرپذیري 
کارآفرینی، آمادگی کشور 

براي 
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  سنجش میزان آمادگی ایران براي ورود به حوزه تأمین مالی جمعی – 4 شکل

  دالیل ارائھ دستورالعمل واحد -٢-٣
عملکرد و   عموم مردم بوده و روالآوري وجوه خُرد از  هاي تأمین مالی جمعی داراي ماهیت واحد جمع از آنجایی که همه مدل

 ،هاي زیادي دارند، هدف از ارائه دستورالعمل  همپوشانی آنهاي مختلف  از دید اجرایی، مدل و  داشتهنظارت تقریباً یکسانی را 
مین مالی تأ توان عامالن واحد می  با ارائه دستورالعمل ، بطوریکه هاي متعدد است کاهش سربارهاي ناشی از دریافت دستورالعمل

 مرجعشود که  توصیه می. ها تشویق کرده و باعث توسعه کلی این شیوه تأمین منابع شد را به ارائه خدمات در تمامی مدل جمعی
لیکن دستورالعمل مربوطه در هماهنگی با سایر  .باشد نهاد کی تأمین مالی جمعی يها مدل همه بر نظارت وتهیه دستورالعمل 

  .ها در دستورالعمل لحاظ شود و الزامات مورد نظر آننهادهاي مرتبط تهیه شده 

  متولی پیشنھادی تھیھ دستورالعمل -٣-٣
وکارهاي کوچک و متوسط  ها یا کسب پروژه مورد نیاز  تأمین منابع تأمینمالی جمعی،  هاي  مدل یتماماینکه ماهیت  به عنایت با

 بورس یعال يشورا وباتصم نکهیا به تیعنا با و ،است کشور هیسرما ای پول بازار ،یپول مباحث یمتول نکهیا به نظر زین واست 
و اوراق  بورس سازمان شود می شنهادیپ دارد،را  تأمین مالی جمعی يها روش یتمام يبرا ی الزمحقوق و یقانون يمبنا

 مصوبهمحول کردن این وظیفه به سازمان بورس و اوراق بهادار در . تأمین مالی جمعی گردد دستورالعمل متولی اجرايبهادار 
  .آمده است 13/11/1393مورخ ، اشتغال یعال يشورابیست و سومین نشست کمیسیون تخصصی 

در وضعیت فعلی با سازمان بورس و اوراق بهادار ارتباط ) به شرح زیر(تر تأمین مالی جمعی  هاي پیچیده مدل از سوي دیگر،
  :کنند بیشتري پیدا می

  :براي هر شاخه، نهاد یا سازمان مرتبط آن نیز ذکر شده است. شود هاي زیر تقسیم می مدل مبتنی بر اهدا به شاخه -الف
ارائه خدمات تأمین مالی : تعریف شده توسط مؤسسات داراي مجوز رسمی هیریخ هاي تأمین مالی جمعی پروژه .1

هاي خیریه مجري فراهم  زیرا مجوزهاي الزم توسط مؤسسه  ها نیازي به مجوز فعالیت ندارد، جمعی براي این پروژه
و به ویژه در مدل  البته طبق قوانین فعلی،. کند کننده خدمات اینترنتی فعالیت می شده و پلتفرم فقط در نقش ارائه

 .همه یا هیچ ممکن است مشکالت مالیاتی گریبانگیر عامل شود

در حال حاضر این امر نیازمند اخذ مجوز خیریه یا : هاي خیریه تعریف شده توسط سایرین تأمین مالی جمعی پروژه .2
 . توسط پلتفرم از وزارت کشور است (NGO)سازمان مردم نهاد 

ارائه این خدمت نیاز به مجوز خاصی : یر خیریه تعریف شده توسط اشخاص حقوقیهاي غ اهداي منابع به پروژه  .3
البته در این . کند هاي حقوقی ایفاي نقش می کننده سرویس برخط به شخصیت ندارد و پلتفرم فقط در نقش ارائه
الت هاي حقوقی تعریف کننده واریز شود که مشک شده به حساب شخصیت آوري شیوه الزم است که وجوه جمع

 . مالیاتی به وجود نیاید

با ارائه دستورالعمل واحد 
براي تمامی مدل

توسعه تأمین مالی جمعی را 

با توجه به دالیل متعدد ذکر 
شده، 
صدور
توسط

اوراق بهادار کشور انجام 
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ارائه این خدمت به شیوه قانونی در حال حاضر : هاي تعریف شده توسط اشخاص حقیقی تأمین مالی جمعی پروژه .4
  .پذیر نیست تقریباً امکان

  :براي هر شاخه، نهاد یا سازمان مرتبط نیز ذکر شده است. شود هاي زیر تقسیم می مبتنی بر پاداش به شاخه  مدل - ب
فروش کاال یا خدمات است و نیازمند مجوز  این شیوه معادل پیش: ابر بودن ارزش کاال با پول دریافت شدهبر .1

 .فروشگاه الکترونیکی است

هاي  نیازمند وجود مجوز رسمی خیریه یا جلب وجوه مشارکت: شده باالتر بودن پول از ارزش کاالي ارائه .2
 .مردمی توسط پلتفرم یا تعریف کننده پروژه است

ولی به دلیل حجم . الحسنه قابل انجام است مدل مبتنی بر وام، در حال حاضر این مدل تنها با داشتن مجوز بانک یا قرض - ج
تري که اختیارات کمتري را  گري، با مجوزهاي بسیار ساده گري به جاي واسطه ابطهمبادالت مالی بسیار کمتر و جایگزین شدن ر

این مجوز از طریق . توان نسبت به ارائه خدمات این مدل توسط عامالن تأمین مالی جمعی اقدام کرد گذارد، می نیز در اختیار می
  .تعریف استگیري از اوراق بدهی مجاز قابل  بانک مرکزي یا از طریق بورس و با بهره

 .مدل مبتنی بر مشارکت، در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار توان تسهیل قوانین این مدل را دارند - د

سازمان بورس و اوراق بهادار 
نقشی منحصر به فرد در 

ارائه مجوز فعالیت مدل
پیچیده


