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 به نام خدا

 تامین مالی جمعی، الگویی مناسب جهت جذب مشارکت های خیرین

 نویسندگان: حسن حسین زاده سروستانی، مهدی تمیزی فر، محمدرضا سیمیاری

 :مقدمه 

فضای مناسب تری جهت کمک به نیازمندان فراهم شده است. شایسته  اجتماعی اینترنت و شبکه های گسترش با امروزه

است نهادهای فعال در امور خیریه با آشنایی و استفاده از این ظرفیت های جدید، کیفیت و کمیت خدماتشان را ارتقاء 

 های پلتفرم از ستفادها یا ایجاد میتوانند با خیریّه دهند. یکی از این ظرفیت های جدید، تامین مالی جمعی است. نهادهای

 جمعی، مشکالت و نیازهای جامعه هدفشان را به صورت یک طرح مشخص، در معرض عموم قرار داده و منابع مالی تأمین

 جمعی استفاده جهت تأمین مالی مدل اصلی چند از امروزه .کنند تأمین مردم عموم از را نیازها آن رفع جهت الزم مالی

 این از استفاده زیان. با و سود در یا مشارکت و سهام خرید، استقراض اهداء، پاداش، پیش مدلها عبارتنداز میشود؛ این

 پرداخت. خیریّه امور مالی جمعی تأمین به پاداش میتوان و اهدایی مدل به ویژه مدلها

 مالی تأمین جهت میشود و جمع آوری خُرد از خیّرین زیادی تعداد از پول آن در است که چابک روشی جمعی مالی تأمین

 آداب بهتر شدن هرچه اجرایی و انفاق فرهنگ گسترش به منجر امر میتواند میگیرد؛ همین قرار استفاده مورد امور خیر

 .شود جامعه سطح در انفاق

 جمعی مالی تأمین 

 به اقتصادی مختلف بخشهای طرحها در مالی تأمین جهت است که نمایی رشد با جهانی پدیده یک جمعی، مالی تأمین

 اینترنت و گسترش و وجود مرهون جمعی، مالی تأمین است. رشد گسترش یافته آموزشی و اجتماعی ویژه طرحهای

 مالی، اهداف تأمین درست عالوه برهدف  برنامه ریزی صورت در جمعی تأمین مالی است البته اجتماعی شبکه های

 :عبارتنداز مالی جمعی تأمین اهداف  میسازد. به طورکلی محقق را هم دیگری

 .نیست هدف تنها ولی است، هدف  مهمترین :مالی تأمین )الف

 .کنید بازاریابی را خود موردنظر طرح میکند کمک جمعی مالی : تأمینبازاریابی ب(:

 طرحهای و طرح قبال بازار در پاسخ به میتوان ،طرح از انجام شده مالی حمایت میزان : ازاعتبار سنجی بازار ج(

 .پی برد میشود مطرح آینده در که مشابهی

 میپردازد تأمین کننده که مبلغی است. اگرچه جدید طرح یک مالی تأمین برای ابتکاری روش جمعی، یک مالی تأمین

نمیشود  جمع آوری محدودی عده از مالی منابع این د است، اماالی، معموال کم و محدوم تأمین متعارف روشهای به نسبت
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کسب  برای مالی، چه تأمین برای جدیدی جمعی راه مالی تشکیل شده اند. تأمین انبوهی جمعیت از منابع، و صاحبان این

 زیادی جمعیت سرمایه گذاری محل میشود، از آوری جمع که ما میگذارد. مبالغی روی خیریّه، پیش امور برای چه و وکار

سرمایه  تجمیع جمعی، مالی تأمین اولیه کارکرداعتقاددارند، نشات می گیرد.  پروژه یا و یک جنبش، کسب وکار به که

به  هنر، حوزه فعالیتهای همچنین و انتخاباتی و سیاسی فعالیتهای برای اعطای تسهیالت راستای در که بود اندکی های

 نظایر و ساخت حال در توسعه فیلمهای موسیقی، آلبومهای تکمیل به منظور هنر حوزه در مثال برای میشد؛ گرفته خدمت

 اعتبارات محدوده از آن اثر دامنه تا است شده سبب جمعی تأمین مالی از نوینی دوره شکل گیری اما .میرفت به کار آن

 در را بزرگ مالیمنابع  از ای بالقوه پتانسیل که به نحوی برگیرد؛ در نیز را سرمایه بزرگ و بلوکهای رفته فراتر خُرد

بهره  درنتیجه جمعی مالی تأمین بلوغ دوره آغاز .میکند ایجاد نو وکارهایکسب  راه اندازی و کارآفرینی تقویت راستای

 و آنالین ارتباطات درواقع، .شود ایجاد آن تکامل در ای فزاینده شتاب سبب شد که بود اینترنت پتانسیل از گیری

 تغییر ایجاد، کاربران، امکان دیگر با تعامل ضمن کنندگان، فمصر شد باعث که بود اینترنتفناوری  از پیشرفتهای حاصل

 بین ارتباط نیز و سرمایه جمع آوری زمانی آن، فاصله به تبع .باشند داشته اجتماعی شبکه های طریق از را محتوا توسعه و

 نیز "هوش تحت وب "گرفتن  خدمت به قابلیت اینکه بر گذاشت. مضاف به کاهش رو سرمایه، متقاضیان و سرمایه داران

 جمعی مالی تأمین حوزه در مطرح نمونه موفقترین "استارتر کیک "است. شرکت شده محقق جمعی مالی برای تأمین

 شامل موضوعات از گستره وسیعی است؛ کرده فراهم را جمعی مالی تأمین بستر متنوعی و متعدد زمینه های در است که

 فناوریهای درزمینه اختراعات تجاری سازیو طراحی محصوالت(،  موسیقی فیلم، هنری )نظیر -فرهنگی محصوالت تولید

 ماه از که شرکت نشر کتاب، صنایع غذایی، لوازم خانگی و... این(دانش بنیان ) رباتیک، فناوری  اطالعات و ارتباطات  و نو

 و ایده صاحبان آن در بنا گذاشته است که به صورت اینترنتی را خود کسب وکار است، کرده به کار شروع2009  آوریل

 و چارچوب پروژه و مزایا کارآفرین فرآیند، این در .میپردازند خود پروژه ارائه به فرآیند مشخصی، گذراندن با وآوران،ن

 میکنند. اعالم را موردنیاز منابع مالی درعین حال و معرفی ویدئویی و متنی ترکیبی فرمتهای در را خود نوآوری

 

 جمعی مالی تأمین مختلف مدلهای 

 .شد خواهد معرفی به اختصار یک هر ادامه در دارد؛ مختلفی مدلهای جمعی، مالی تأمین

 نیازمندان اختیار در بازده بدون توقع را خود پول پروژه، یا ایده یک از حمایت جهت مردم روش این در اهدایی: .1

 ها خیریّه و غیرانتفاعی مؤسسات توسط بیشتر که است مالی جمعی تأمین معمول روش یک اینکار .میدهند قرار

 نوع از این در .است اخالقی هنجارهای و شخصی تمایالت مالی تأمین نوع این انگیزه اصلی .میشود استفاده

 .گرفت درنظر حامیان برای تشکر ایمیل پیام مانند پاداشی میتوان مالی تأمین

 این با میدهند، اختصاص پروژه خالقانه یا ایده یک از حمایت برای را خود پول مردم نیز روش این در پاداش: .2

 یک اگر مثالً .باشد غیرمالی پاداشی باید حتماً هدیه این اما میکنند؛ دریافت هدیه ای اینکار درازای که تفاوت
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 یا تقدیم ،فیلم اختصاصی اکران مانند پاداشهایی از اعطایی پول با متناسب حامیان شده است، مالی تأمین ،فیلم

 .میشوند مندبهره  آنان به فیلم لوح فشرده

 سپس میکنند؛ پیش پرداخت را دارند دوست که محصولی بهای سرمایه گذاران روش این در پیش خرید: .3

 فروش قیمت از کمتر به قیمتی به بازار، عرضه از قبل را کاال سرمایه گذاران شد، آماده محصول آن که زمانی

 .میکنند مالی تأمین را خاص محصول آن تولید سرمایه گذاران اصل در روش این در .میکنند دریافت

 یا پروژه یک اینجا سرمایه گذاران، در .است بانکی وامهای به شبیه جمعی مالی تأمین از نوع این :استقراضی .4

 دوره انتهای در را پول اصل و است ای دوره بهره های قالب در مالی بازدهی و میکنند مالی تأمین را ایده

 سرمایه پذیر و سرمایه گذار میان قرض ماهیت وجود به خاطر عنوان در  Lending کلمه .میکنند دریافت

 مستقیماً پول و واسط نمیشود انتقال برای مالی نهاد یا بانک روش این در که است این P2Pاز  منظور است و

 میشود. منتقل آنالین بستر در اشخاص توسط

 پروژه یا ایده یک از برای حمایت تا میشود خواسته مردم از روش، این در :زیان و سود در مشارکت یا سهام .5

 در روش این در مالی بازدهی.)نباشد یا باشد رأی شامل حق است ممکن که(کنند خریداری را شرکت سهام

تأمین  که پروژهای که جمعی مالی تأمین انواع سایر فبرخال .بود خواهد سودِ سرمایه و تقسیمی سودِ قالب

 تأمین مخصوص مالی جمعی تأمین نوع این باشد، شرکت یا حقیقی فرد یک به متعلق میتواند میشود، مالی

 میان تمایز ایجاد جهت .هستند ریسکی سرمایه های به دنبال جذب که است شرکتهایی یا نوپا شرکتهای مالی

 میشود. اطالق جمعی نیز لفظ سرمایه گذاری آن به جمعی مالی تأمین سایر انواع با مدل این

 جمعی مالی تأمین در اساسی رویکرد دو 

 و برداشت"یا  "است جمع شده که مبلغی هر از استفاده و برداشت" روش دو از یکی به میتواند سرمایه تأمین نحوه

 که فردی یا نهاد شرکت، روش، دو هر شود. در انجام "مبلغ معین به رسیدن صورت در شده جمع مبالغ از استفاده

 منابع جذب دنبال به که کسانی اول، رویکرد در .میکند انتخاب هدف را به عنوان مبلغی است مالی تأمین به دنبال

 پروژه انجام برای نکرده اند، پیدا دست هدف مقدار به که شرایطی در حتی را جذب شده پول تمام هستند مالی

 حامیان پول نشد، محقق مالی تأمین شده گذاری هدف مقدار به اگر دوم، رویکرد در ولی میکنند؛ استفاده و برداشت

 نمیشود. مبلغی پرداخت شونده، مالی تأمین به و شده برگردانده آنها به طرح
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 جمعی مالی تأمین ریسکهای 

 : مالی شوندگان تأمین ریسکهای .1

 شکست با پروژه مالی و تأمین نشوند آنالین پلتفرم در تعیین شده مبلغ آوری جمع به موفق آنان دارد احتمال  1.1

 شود. مواجه

 .کنند عملیاتی زودتر را طرح دیگران و رود سرقت به پروژه برای مطرح شده ایده  1.1

 .نشوند برآورد دقت با و به درستی پروژه هزینه های  1.1

 

 :مالی کنندگان تأمین ریسکهای .2

عمده  .دارند قرار مالی شوندگان تأمین به نسبت بیشتری ریسکهای معرض در مالی کنندگان تأمین به طورکلی،

 :میدهد رخ طریق دو از که است پلتفرم توسط کالهبرداری احتمال آنان، برای ریسک ترین

 یا شود ارائه غلط برآوردهای مالی و اطالعات میشود، مطرح پلتفرم در که هایی پروژه به نسبت است ممکن  1.1

 پلتفرم در ازآنچه غیر راهی در میشود جمع آوری که پولی یا و بماند پنهان سرمایه گذاران دید از اطالعاتی

 انتخاب و اخالقی مخاطره شامل اطالعات عدم تقارن با مرتبط مسائل به مشکالت این .شود مصرف بیان شده

 .میشود مربوط معکوس

 پولشویی، بستر این در ممکن است که است جمعی مالی تأمین محور اینترنت طبیعت از برخاسته دیگر مشکل  1.1

 بیفتد. اتفاق ...و تروریسم مالی تأمین هویت، دزدی

 خیریّه: امور مالی تأمین در جمعی مالی تأمین کارکرد 

 ساخت ازجمله بیشماری عمومی کارهای مالی تأمین جهت روش این . دارد دیرینه ای سابقه جمعی مالی تأمین

  .است استفاده شده ...و کلیسا مسجد، ،)مقبره(بقعه

 انجام قابلیت سنگین پروژههای حتی کنند، اعطا را کمی مقادیر زیادی افراد اگر :است ساده مالی تأمین این ایده

 و تعامل در مهمی نقش است. اینترنت، اینترنت فناوری کند، کمک امر این به میتواند که جدیدی پدیده .دارد

 نبود ممکن قبالً که آسانی و سریع تعامل و ارتباط مختلف دارد؛ جغرافیایی نقاط در افراد آسان و سریع ارتباط

 تأمین جدید شکل این در .محسوب میشود خیریّه امور مالی تأمین برای ارزشمند فرصت یک جمعی، مالی تأمین

 افراد نیازهای که گذشته فمیشوند؛ برخال مالی تأمین افراد زیادی توسط ولی مبالغ کم وسیله به طرحها مالی،

 میشد. تأمین زیاد هدایای با افرادکم ولی توسط معموالً
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 خیریّه جمعی مالی تأمین طرحهای از حمایت جهت حامیان انگیزه 

 خیریّه امور در مشارکت جهت عامل مهمترین مذهبی انگیزه های و اسالمی آموزه های مسلمین، جوامع برای مسلماً

 تأمین را طرحهایی آن مردم اصل، در .باشند حامیان مؤثر انگیزه افزایش در میتوانند نیز دیگری عوامل اما .است

 کنندگان، مالی تأمین .میکنند پیدا عاطفی درگیری آنها به نسبت و مشتاق هستند آنها به نسبت که میکنند مالی

 رفتار "انگیزه  به عنوان موضوع این از برخی .دهستن اجتماعی مهم مأموریت یک انجام حال در میکنند که احساس

 پروژه حامیان باشگاه در میکنند تا کمک پروژه به نیّت این به برخی این، بر عالوه .میبرند نام "بشردوستانه

 بدهند. گسترش را اجتماعیشان و روابط خودشان وکار کسب طریق این از و باشند حضورداشته

 خیریّه امور مالی تأمین جهت قابل استفاده جمعی مالی تأمین مدلهای 

 به را جمعی مالی تأمین مدلهای میتوان به طورکلی، .دارد گوناگونی انواع جمعی مالی تأمین شد گفته که همانطور

 قرضدهی  مدلهای اینکه به توجه کرد. با تقسیم مالی بازده بدون های مدل و مالی بازدهی با های مدل دودسته

و  پاداش اهدایی، مدل سه از تنها دارند، سودمحور ماهیت و شده استفاده گذاری سرمایه جهت سهامی و "بهره با"

 جمعی مالی تأمین در .کرد استفاده مردم عموم نیازهای رفع و خیریّه امور مالی تأمین جهت میتوان قرض الحسنه

 در مشارکت قصد با فقط و چشمداشتی هیچ بدون )مالی منابع تأمین کنندگان( کنندگان مشارکت اهدایی،

 روش به جمعی مالی تأمین در .میکنند پرداخت خاصی نیاز رفع را جهت مبالغی دوستانه، انسان و خیر فعالیتهای

 از جوایزی معنوی طرحها این مالی تأمین در مشارکت کنندگان به و نمود معرفی را خیر میتوان طرح های پاداش،

 استقراضی، جمعی مالی تأمین در همچنین اگرچه .کرد اعطا ...و خاص کتاب خاص، لوح فشرده تشکر، کارت قبیل

 فعالیتهای طبیعت و ربا ممنوعیت به توجه با ولی است آن سود و بدهی مبلغ اصل دریافت کنندگانمشارکت  فهد

 معرفی طرحهای از بعد که صورت این به داد؛ تغییر قرض الحسنه جمعی مالی تأمین به را میتوان آن خیرخواهانه

 اختیار در قرض الحسنه به صورت و کرد دریافت مشارکت کنندگان از را مالی منابع ازدواج، جهیزیه تهیه مانند خیر

 .داد قرار هدف جامعه
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 خیریّه امور جمعی مالی تأمین جهت قابل پذیرش طرحهای: 

 جمعی مالی تأمین که جهت پلتفرمی در سپس درآمده، خیریّه طرحهای صورت به نیازمند اشخاص نیازهای معموالً

 ازجمله گوناگون، طرحهای مالی تأمین و حمایت نامه میتواندطرح  .میگیرد قرار عموم دید معرض در شده، طراحی

 :باشد ذیل زمینه های در

 و ورزش تعزیت؛ و جشنها یادبودها، مراسم، اختراعات؛ و ابداعات پژوهش؛ و آموزش توانبخشی؛ و درمان و بهداشت

 موضوعات یا افراد از حمایت برای اجتماعی و سیاسی کمپینهای انتخاباتی، اضطرار؛ و غیرمترقبه حوادث رقابت؛

 و گیاهان؛ حیوانات زیست، محیط فرهنگی؛ و مذهبی اجتماعی، سیاسی، علمی، از اعم تشکیل اجتماعات خاص؛

 و سرپرستی قطعات؛ و تجهیزات بزرگداشت؛ تعمیرات و هدایا خانواده؛ و مهریه جهیزیه، ازدواج، اسکان؛ و مسافرت

 اشتغالزایی. زندانی؛ آزادی هنری؛ آثار ها؛چندرسانه  و مجالت کتاب، است؛ قیومی

 خیریّه امور در که معتمدی مؤسسات و نهادها دیگر یا آنها آشنایان نیازمندان، خود توسط میتواند طرحها این

 گردند. ارائه هستند، فعالیت به مشغول

 خیریّه مؤسسات و جمعی مالی تأمین پلتفرم های میان رابطه: 

 مالی تأمین نیازمند هستند، افراد وبسایت یک حالت ساده ترین در که پلتفرم ها طریق از شد، اشاره که همانطور

 پلتفرم یک مستقل، به طور میتوانند خیریّه مؤسسات دهند قرار دید عموم معرض در را خود طرحهای میتوانند

 را پلتفرم یک خیریّه مؤسسات از جمعی اینکه یا کنند ایجاد را خود طرحهای  به مخصوص جمعی مالی تأمین

به  حقوقی یا حقیقی(شخص ثالثی همچنین .کنند معرفی عموم به پلتفرم آن در را خیریّه طرحهای و کرده طراحی

 طرح دریافت( مستقیم طور به و کرده ایجاد را خیریّه امور جمعی مالی تأمین پلتفرم میتواند )خیریّه مؤسسات غیراز

در  و نموده دریافت را خیریّه طرحهای ،)خیریّه مؤسسات یا دیگر اشخاص از دریافت طرح( غیرمستقیم یا )نیازمند از

 به یا خیریّه مؤسسات به است ممکن دارند، مالی حمایت درخواست که نیازمندی افراد .دهد قرار عموم دید معرض

 فرد، ادعای اعتبارسنجی پس از مؤسسه نمایند، مراجعه خیریّه مؤسسات به نیازمندی اگر .کنند مراجعه ها پلتفرم

 با اعتبارسنجی وظیفه کنند، مراجعه پلتفرم به نیازمندان اگر دوم، حالت در .میکند برنامه ریزی وی به کمک برای

 پلتفرم همچنین .دهد قرار عموم دید معرض در را وی طرح میتواند طرح نامه، صورت صحت در و بود خواهد پلتفرم

 .بدهد ارجاع دارد، همکاری آنها با که ای خیریّه مؤسسات به را او میتواند

به  یا و )نیازمند سرطانی بیماران برای جمعی مالی تأمین مانند( خیر امور تخصصی حوزه یک در میتوانند پلتفرم ها

 .شوند طراحی عمومی صورت
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 جهان در خیر امور جمعی مالی تأمین مطرح پلتفرم های 

 زیادی سابقه جمعی مالی تأمین پلتفرمهای است، جدید ای پدیده نوین روش به جمعی مالی تأمین اینکه به توجه با

 و مطرح های پلتفرم ازجمله .است بوده مواجه رشد فزایندهای با پلتفرمها تعداد اخیر، سالهای در حال بااین .ندارند

 :کرد اشاره ذیل به موارد میتوان پاداش و اهدا روشهای به در جهان جمعی مالی تأمین موفق

 را فراوانی های پروژه و پاداش است بر مبتنی جمعی مالی تأمین های وبگاه رهبر استارتر کیک استارتر: کیک .1

 مالی تأمین برای است راهی استارتر کیک"است:  آمده کیک استارتر وبگاه معرفی در .است کرده سرمایه تأمین

 یک استارتر کیک "شما فناوری و طراحی هنر، موسیقی، بازیها، فیلمها، برای است خانه ای پروژههای خالقانه؛

 پلتفرم موفقترین استار کیک .است درست شده ه ای خالقانه پروژه پیرامون که است جهانی عظیم اجتماع

 285000 میزبان 2016 فوریه تا میالدی 2009 سال در تأسیس آغاز از پلتفرم این .است جهان در مالی تأمین

 کمپین موفق بوده است. 100911تعداد  این از است که بوده جمعی مالی تأمین کمپین

تأسیس  2008سال  در است که پاداش بر مبتنی جمعی مالی تأمین پلفترم یک نیز ایندیگوگو :ایندیگوگو .2

 ایده، برای سرمایه تأمین امکان و است جهان در پاداش مبتنی بر مالی تأمین پلتفرم اولین وبگاه این .است شده

 سرمایه میزان پلتفرم ایندگوگو اطالعات براساس. میسازد فراهم افراد عموم برای را نوپا وکارهایکسب  یا خیریّه

 ملیون دالر است. فقط 800برابر با  2015سال  انتهای تا راه اندازی ابتدای از پلتفرم این توسط جمع آوری شده

 .کرده اند بازدید پلتفرم این کشور جهان از 226ملیون نفر از  117، 2015سال  در

 برخی در میشود انجام و پاداش اهدا روش به دنیا، در خیر امور مالی تأمین سهم بیشترین شد، اشاره که همانطور

 حل برای و میآیند هم دنیاگرد سراسر از خیّرین و رفته کنار جغرافیایی مرزهای جمعی، مالی تأمین سایتهای

 و ها ایده از استفاده .میکنند اقدام ...و سالمت محیط زیست، آلودگی محرومیت، و فقر ازجمله جهانی معضالت

اجتماعی،  مشکالت حل جهت مفیدی راهکارهای میتواند دنیا در جمعی مالی گوناگون تأمین های پلتفرم تجربیات

 .گذارد ما پیشروی عمومی مشارکت از استفاده با اقتصادی و فرهنگی
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 ایران: در خیر امور جمعی مالی تأمین مطرح پلتفرم های 

 جمعی مالی تأمین مدلهای انواع از استفاده و پذیرش برای ایران در مردم مذهبی باورهای و اجتماعی زمینه های

 اجتماعی مسئولیت پذیری فرهنگ گسترش راستای زیادی در حرکتهای و کمپینها اخیر، سال چند در .است فراهم

حوزه  در اجتماع شدن فعال و اجتماعی سرمایه افزایش گویای ایران در رشد روند سریع این .است شده راه اندازی

 "همسایه "و  "فاندوران" ،"حامی جو " ،"دو نیت " ،"مهربانه "مالی تأمین پلتفرم های .است های اجتماعی

 اشاره کرد.

 

 نیازمندان: از حمایت برای جمعی مالی تأمین فرایند 

 فاز پنج به میتواند مالی جمعی تأمین ، فرآیندخیریّه امور جمعی مالی تأمین در شده تعریف های پلتفرم براساس

 :شود تقسیم ذیل اصلی

 ارسال می کنند. پلتفرم به را خود طرح های خیریّه، مؤسسات :پلتفرم به طرح ارسال .1

 آنها مدنظر معیارهای که حاصل شود اطمینان تا میکنند ارزیابی را طرح پلتفرم مدیران مرحله این در :نظارت .2

 پلتفرم ها از برخی است؛ متفاوت گوناگون، میان پلتفرم های نظارت، میزان .شود رعایت طرح، مورد در

 حامیان را برای زیادی خطرات یا و است غیرقانونی که را طرحهایی فقط و میدهند را قرار راحت تری معیارهای

  .نمایند ایفا را نظارتنقش  خودشان حامیان، تا میدهند اجازه و میکنند استثنا دارد

 مبلغ زمانی، محدویت طرح، شامل هدف مرتبط توضیحات همراه به طرح مرحله این در :پلتفرم در طرح نمایش .3

 میگیرد. قرار عموم معرض آنالین در به صورت حامیان، پاداش و موردنیاز

 تا دارند فرصت حامیان است، شصت روز تا یک از معموالً که مشخصی مدتزمان تا بعد، مرحله در :حامیان تعهد .4

 میشود. طرح اجرای فاز وارد شد، مدنظر به مقدار مالی تأمین موفق به طرح اگر .نمایند اعالم را خود حمایت

 یک که طرح اجرای به آن از با استفاده و میکنند دریافت را جمعآوری شده مبالغ خیریّه، نهادهای :طرح اجرای .5

 تفصیلی گزارش میشود؛ اعطا آنها به حامیان پاداش رسید، اتمام به وقتی طرح .میگمارند همت است، خیریّه امر

 میگیرد. طرحهای بعدی قرار بالقوه حامیان و طرح این حامیان معرض در و ارائه شده به پلتفرم
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 خیریّه جمعی مالی تأمین مدل
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 آنالین: مالی تأمین سنتی اشکال سایر با جمعی مالی تأمین تفاوت 

 شیوه دو هر اینکه اول .وجود دارد آنالین مالی تأمین گونه های سایر و جمعی مالی تأمین بین بسیاری شباهتهای

 .میکند حذف را چهره به چهره مالی تأمین به نیاز و بنابراین میپذیرد انجام آنالین های پلتفرم طریق از مالی، تأمین

علیرغم  .میشود جمع آوری مردم، از زیادی تعداد از کوچک مبالغ میکنند؛ استفاده عموم مردم از شیوه، دو هر ثانیاً

 :میکند متمایز آنالین تأمین مالی سنتی اشکال از را جمعی مالی تأمین که دارد وجود عمده تفاوت دو شباهتها این

 برای را مبالغی آنکه جمعی به جای مالی تأمین .است متمرکز مشخصی طرحهای روی بر جمعی مالی تأمین .1

 و مالی تأمین مقدار بنابراین میدهد؛ قرار هدف را طرح خاصی نماید، جمع آوری کلی به صورت سازمان یک

 آنها، مبالغ پرداختی که میدانند شفاف به صورت حامیان، لذا .است مشخص به دقت مصرف آن، نحوه همچنین

 بعداً و میشد جمع آوری خیریّه برای کلی مبالغ به صورت سنتی، شکل در درحالیکه میشود؛ چیزی چه صرف

 پول فنحوه مصر از حامیان درنتیجه، و نماید مصرف چه شکلی به را مبالغ که تصمیم میگرفت خیریّه خود

 .نبودند مطلع ، شفاف به صورت خود

 که مقداری باید دارند، تأمین مالی به نیاز کسانی که .هستند هدف دارای جمعی مالی تأمین طرحهای اکثر .2

 جمع آوری طرح انجام برای موردنیاز مبلغ اگر و نمایند پلتفرم، اعالم مدیران به را دارد مالی تأمین به نیاز طرح،

 .دریافت نمیکنند پولی نشد،

 

 نتیجه گیری و جمع بندی: 

 پیشرفت نوین، در رویکرد اما است، داشته وجود مختلف فرهنگهای در دور گذشته های از جمعی مالی تأمین

 نیازهای و ایده ها سالیق، با افرادی تا آورده فراهم را امکان این مجازی فضای و اینترنت خاص به طور و فناوری

 میتوانند اینترنت از استفاده با مردم .کنند مالی تأمین به اقدام نیازهای خود رفع برای و آمده گردهم متنوعی

 را مطرح غیرتجاری یا تجاری شخصی نیاز یک یا طرح ایده، یک مالی تأمین جهت خود نیازهای مالی و مشکالت

 که ، متعارف مالی نهادهای بانک یا از غیر راهی از را خود موردنیاز مبلغ و دهند تشکیل کمپین آن برای کنند،

 جمعی مالی تأمین مدل دو از استفاده با .کنند جمع آوری میشدند، محسوب مالی تأمین اصلی منابع تنها درگذشته

پلتفرم  از استفاده یا ایجاد با میتوانند خیریّه نهادهای .کرد مالی تأمین را نیازهای نیازمندان میتوان پاداش و اهدایی

 زیادی افراد با مشارکت تا داده قرار خیّرین عموم معرض در را نیازمندان مختلف نیازهای جمعی، مالی تأمین های

 .گردد مرتفع و محرومین نیازمندان مشکالت و فراهم شده الزم مالی منابع کم، مبالغ با ولو

 


