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مقدمه 
گرچه تأمین مالی جمعی د )Crowdfundingاز قدیم االیام در میان مردم رواج داشته ،اما
آنچه تأمین مالی جدید را از تأمین مالی س تی متمایز میسازد ،نقش مهم وب 9د )Web.2و
شبکههای اجتماعی در روش جدید آن است .وبسایتها و نرمافزارها به کاربران این
امکان را می ده د تا هر ن ع اطالعات و درخ استی را به ص رت آنالین ای اد نم ده و با
 240هم به اشتراک بگذراند ) .)Bottiglia and Pichler, 2016, p.7م ظ ر از تأمین مالی جمعی
آن است که جمعیتی از افراد از طریق ای ترنت و شبکههای اجتماعی با تزریق وج ه خُرد
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خ د ،به تأمین مالی یک طرح یا پروژه میپردازند ) .(WKO, 2016تأمین مالی جمعی
مفه می است که اولین بار در سال  9111ت سط جف هاو د )Jeff Haweدر کتاب
جمعسپاری د )Crowdsourcingمطرح شد .در این کتاب دو ع صر «فراخ ان باز» د Open

 )Callو «جمعیت» د )Crowdبه ع ان ارکان جمعسپاری بیان شد.
از س ی دیگر ،قرضالح ه یکی از راههای ت هیز و تخصیص م ابع مالی است.
ص دوقهای قرضالح ه خانگی ،ص دوقهای قرضالح ه تحت نظر سازمان اقتصاد
اسالمی ،بانکهای ت اری و بانکهای قرضالح ه ،به این مهم اهتمام داشته و سعی در
رفع نیازهای اشخاص حقیقی و حق قی با استفاده از این مکانی م دارند .سؤالی که در این
تحقیق دنبال میک یم ،این است که چگ نه میت ان از پتان یل تأمین مالی جمعی جهت
ت هیز و تخصیص م ابع قرضالح ه استفاده کرد؟ پاسخ به این سؤال از آن جهت اهمیت
دارد که عم م مردم برای تأمین مالی نیازهای مصرفی خ د و طرحهای اجتماعی ،به وسیله
مؤس ات مالی س تی با مشکالت فراوانی م اجهاند؛ همچ ین علیرغم وج د م ابع
قرضالح ه در بانکها ،معم الً این م ابع بهدرستی تخصیص داده نشده و نمیت ان به این
نهادها برای حل معضالت اجتماعی تکیه کرد .ب یاری از ک بوکارهای ن پا نیز در مراحل
ابتدایی فعالیت خ د با چالشهای متعددی برای جذب م ابع مالی الزم از بانکها،
ص دوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر یا فرشتگان ک بوکار م اجه ه ت د .به دلیل دش اری
دسترسی به این م ابع ،کارآفری ان و ن آوران هم اره به دنبال یافتن م ابع مالی جایگزین با
دسترسی آسانتر ب دهاند.

در این پژوهش ابتدا به واکاوی مفه م کلی ان اع تأمین مالی جمعی سپس بر روی یکی
از ان اع یع ی قرضدهی شخص به شخص د )Peer 2 Peer Lendingکه قرابت قابل
مالحظهای با مکانی م ت هیز و تخصیص از طریق قرضالح ه دارد ،متمرکز شده و از
لحاظ فقهی آن را بررسی خ اهیم کرد .این مدل میت اند برخی از نیازهای مصرفی
اشخاص حقیقی را تأمین مالی کرده و همجهت ت انم دسازی اشخاص حقیقی دتأمین م ابع
مالی خرد جهت ای اد اشتغال خرد) بهکار رود و هم میت اند در مراحل ابتدایی 241

ک بوکارهای ن پا و ن آورانه و ک بوکارهای ک چک و مت سط ،م ابع مالی م رد نیاز را

پیشینهپژوهش
در سالهای اخیر با ت جه به ضرورت ش اخت و بهکارگیری تأمین مالی جمعی به ع ان
روشی ن ین و جایگزین تأمین مالی س تی ،تحقیقات فراوانی در این م ض ع ان ام شده
است.
زرندی و دیگران د )1921در کتاب انقالب تأمین مالی جمعی بستری برای تأمین مالی

کسبوکارهای نوپا د ،)Startupsسیر تاریخی و مفه می تأمین مالی جمعی را تبیین کردند و
ضمن ارائه تعاریف ،اهمیت ،مزایا و معایب تأمین مالی جمعی به معرفی فرآی د ،اجزای
تشکیلده ده و ان اع مدلها و عرصههای تأمین مالی جمعی پرداخته و در نهایت وضعیت
فعلی ص عت تأمین مالی جمعی در جهان و ایران تشریح کرده و ق انین ناظر به این شی ه از
تأمین مالی را م ردبررسی قرار دادهاند.
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جمه ری اسالمی ایران طی پژوهشی در سال 1929
با ع ان «مقدمهای بر تأمین مالی جمعی» ،ان اع تأمین مالی جمعی ،ری کها و پاداشهای
هریک از ذی فعان را معرفی و وضعیت کش رهای ت سعهیافته ،کش رهای م لمان و ایران را
به ص رت جداگانه مطالعه کرده است .در این گزارش نکات مهم از م ظر سیاستگذاری و
اقدام برای پیشبرد مشارکت مالی جمعی نیز بررسی شده است.
محمدی اقدم و کریمی د )1921در مقالهای با ع ان «طراحی الگ ی تأمین مالی جمعی
مبت ی بر بدهی بانکی در چهارچ ب الگ ری بانکداری بدون ربا» به ارائه مدل تأمین مالی
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فراهم سازد.

جمعی مبت ی بر بدهی و با هدف ای اد سازوکاری برای ت زیع ری ک ،تفکیک ح ابهای
بانکی ،ارتباط بخش اعتباری با بخش واقعی اقتصاد ،بهکارگیری ظرفیتهای خُرد و
مشارکت مردمی ،ای اد الگ ی نظارت م تمر ،افزایش فره گ ری کپذیری برای پشتیبانی
از اقتصاد دانشب یان ،بهکارگیری عق د بر اساس مدل عملیاتی و ایفای نقش واسطهگری
بانکی ،ت سعه نقش ت هیالت ده ده و کاربرد ظرفیت ف اوری در سی تم بانکی پرداختهاند.
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ب تیگلیا و پیلچر د )9111در کتاب تأمین مالی جمعی برای بنگاههای کوچک و متوسط به
تفصیل ان اع روشهای تأمین مالی جمعی را بررسی کردهاند .یکی از فص ل این کتاب به
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معرفی روش قرض دهی شخص به شخص اختصاص دارد و تأثیر رواج استفاده از این
روش تأمین مالی را بر بانکها بررسی کرده است.
م رس د )9111در مقاله «قرضدهی شخص به شخص ،اطالعات و پتان یل جهت
ساختارشک ی در قرضدهی شخصی» به تحلیل فرصتها و تهدیدهای این روش تأمین
مالی پرداخته است.
وه ن د )9111در دو مقاله با ع اوین «تأمین مالی جمعی اسالمی ،راهحلی جایگزین
برای تأمین مالی» و «تأمین مالی جمعی اسالمی ،مطالعه تحلیلی تطبیقی بر تأمین مالی
حالل» وضعیت تأمین مالی جمعی در کش رهای اسالمی را بررسی و کلیاتی از تأمین مالی
جمعی اسالمی را تبیین کرده است.
کامی گ و همکاران د )9111در پژوهش «مدلهای تأمین مالی جمعی :استراتژی همه را
بگیر در برابر همه یا هیچ» بیان میدارند ،در پلتفرمهای ش اختهشدهای که در ح زه تأمین
مالی جمعی فعالیت میک د ،دو مکانی م تأمین مالی وج د دارد .در سازوکار «همه یا
هیچ»  ،متقاضی تأمین مالی ،مبلغ مشخصی را به ع ان هدف تأمین مالی مشخص میک د و
درص رتیکه در زمان تعیین شده ،کل مبلغ جمعآوری نش د ،وی هیچ مقداری از وج ه را
قب ل نمیک د؛ اما در سازوکار «همه را بگیر» ،متقاضی تأمین مالی ،هر میزان از وج هی که
در زمان تعیین شده ،جمعآوری شده باشد را قب ل میک د.
دورفلیت ر و اُس الد د )9111در تحقیق «رفتار بازپرداخت در تأمین مالی خرد شخص به
شخص :ش اهد ت ربی از پلتفرم کی ا» رفتار بازپرداخت کارآفری انی را که از وامهای خرد

استفاده کرده ب دند ،بررسی کرده و به این نتی ه رسیدهاند که اندازه وام و ط ل مدت
پرداخت ،از جمله ع امل اثرگذار بر احتمال نک ل وام ه ت د.
نُ اک و همکاران د )9111در مقاله «قرضگیری ک بوکارهای ک چک و وامدهی
شخص به شخص :ش اهد ت ربی از ل دی گ کل ب» ت انایی بازپرداخت ک بوکارهای
ک چک متقاضی تأمین مالی را از طریق تحلیل مت ی ت ضیحات وامگیرنده که برای تبیین
هدف تأمین مالی ارائه نم ده ،بررسی کردهاند.
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با ت جه به پژوهشهای ن شته شده ،میت ان گفت مطالعات داخل کش ر بیشتر بر کلیت
شخص به شخص و ترجمه مباحث مهم این ح زه است؛ دوم ،در ح زه تأمین مالی جمعی
اسالمی ،تحقیقهای قابلت جهی وج د ندارد؛ درحالیکه این مقاله تمرکز بر مدل قرض-
دهی شخص به شخص بر اساس فقه امامیه است و س م ،تمرکز بر ترکیب مدل
قرضالح ه اصیل با پلتفرمهایی است که بت اند در محیط عملیاتی نیز استفاده ش د.

مبانینظری 
وتخصیصمنابعقرضالحسنه

.1انواعساختارهایتجهیز
صندوقهای قرضالحسنه خانوادگی :از ساختارهای قدیمی و شایع میان

الف) 
مردم ،تأسیس ص دوقهای قرضالح ه خان ادگی است .این ص دوقها در میان اعضای
یک فامیل تأسیس شده و ت سط معتمدین خان اده و با نظارت چ د یا همه فامیل اداره
میش د .اگرچه این شی ه از مدیریت م ابع قرضالح ه ،از بهترین رویههای م ج د ب ده و
شکل گیری ص دوق و کارایی آن واب ته به ان

ام ارتباطات خان ادگی و ق ام آنهاست ،اما

ع امل گ ناگ نی مان د سطح درآمد پایین در اکثر اعضای یک فامیل ،ناآش ایی با اص ل
ابتدایی ح ابداری برای اداره ص دوق و نب د اعتماد کافی برای تشکیل ص دوق و شبهات
شرعی ،م جب استفاده محدود این ص دوقها در میان مردم شده است.
صندوقهای قرضالحسنه محلی :از دیگر ساختارهای مدیریت م ابع

ب) 
قرضالح ه ،ص دوقهای قرضالح ه ه ت د که ح زه فعالیتشان معم الً محدود به یک
محله یا یک شهر ب ده و عم ماً به ص رت تک شعبهای فعالیت میک د .سابقه فعالیت این
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تأمین مالی جمعی متمرکز شدهاند؛ ن آوریهای این مقاله یکی ،تمرکز بر مدل قرضدهی

ص دوقها به دهه  1901شم ی باز میگردد .اولین ص دوقهای قرضالح ه در م اجد و
با مح ریت اهالی م

د محله تشکیل شدهاند .این ص دوقها با هدف کمک به محرومان و

نیازم دان و مبارزه با رباخ اری تأسیس شدند و ابتدا وامهای بالع ض میدادند؛ سپس به
پرداخت قرضالح ه مبادرت ورزیدند.
بانکهایتجاری:ایفای نقش بانکهای ت اری در مدیریت وج ه قرضالح ه ،به
ج)  
 244واسطه طراحی سپرده قرضالح ه پسانداز و سپرده قرضالح ه جاری در قان ن
بانکداری بدون ربا آغاز شد .به واسطه این قان ن ،بانکها مکلف به بازپرداخت اصل
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سپردههای قرضالح ه دپسانداز و ججاری) ه ت د و میت ان د اصل سپردههای
سرمایهگذاری مدتدار را تعهد و یا بیمه نمای د و جهت تحقق اهداف ب دهای  9و  2اصل
 09قان ن اساسی بخشی از م ابع خ د را از طریق قرضالح ه به متقاضیان اختصاص
ده د.
هایقرضالحسنه:اولین بانک قرضالح ه در آذرماه سال  1911به ع ان

د)  
بانک
یک بانک دولتی تأسیس گردید .به م جب ماده  91دست رالعمل «تأسیس و فعالیت
بانکهای قرضالح ه و نظارت بر آنها» ،بانک صرفاً در قالب عقد قرضالح ه به ان ام
عملیات بانکی مبادرت مینماید و م ابع بانک ت ها به اعطای وام قرضالح ه تخصیص
داده میش د.

.آسیبشناسیساختارهایموجود 

2
اگرچه طراحی هریک از ساختارهای م ج د برای مدیریت م ابع قرضالح ه در زمان
خ د ،گام مهمی برای حرکت به سمت بهرهوری هرچه بیشتر نظام قرضالح ه به شمار
میآمد ،اما با گذشت زمان و پیدایش چالشهای متعدد در مدیریت این وج ه ،بهتدریج،
سهم سپرده قرضالح ه پسانداز از م م ع سپردهها رو به کاهش نهاده و اعتماد مردمی
ن بت به ساختارهای رسمی پ لی از دست رفته است؛ ازاینرو میبای ت برای ت هیز و
تخصیص هر چه بهتر این م ابع و جلب اعتماد عم می ،از ب ترهای جدید مان د تأمین مالی
جمعی و وام دهی شخص به شخص که از شفافیت کافی و عملکرد م اسب برخ ردار

ه ت د ،استفاده نم ده تا این س ت که آثار و برکات اقتصادی ،اجتماعی فراوانی در جامعه
دارد ،احیا ش د.
نم دار زیر ح م سپرده قرضالح ه پسانداز را با م م ع سپردههای بانکی در مدت
 91سال مقای ه کرده و روند کاهشی سهم این سپرده ن بت به کل سپردهها را نشان
میدهد.

نم دار  :1سهم سپرده قرضالح ه از م م ع سپردهها دم بع :بانک مرکزی)
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.3تأمینمالیجمعی 
بحران سی تم مالی که از سال  9111در دنیا شروع شد ،اعتماد عم می به نظام واسطهگری
مالی را بهط ر جدی خدشهدار کرد .به علت تمایل کم بانکها به وامدهی ،کارآفری ان
شروع به یافتن راه های دیگری برای جذب سرمایه کردند .ایده تخصیص اعتبار به پروژهها
بدون استفاده از بانکها ،برای ک انی که به دنبال اصالح سی تم م ج د ب دند ،ب یار
جذاب ب د .همچ ین به دلیل مشکالت اعتباری فراوان بانکها و تمایل کم آنها به وامدهی،
کارآفری ان به فکر راه های دیگری برای تأمین سرمایه م رد نیاز خ د افتادند د Mateescu,

.)2015, p.1
تأمین مالی جمعی ابزاری در حال رشد ،کارآ و م عطف است و بهجای آنکه از یک
م م عه یا گروه واحد مان د بانک یا سرمایهگذاران خطرپذیر تأمین مالی ک د ،م ابع مالی را
از انب هی از مردم جمعآوری میک د ) .(Loukas Spanos, 2016, p.2در پارادایم «ترجیح
خِرَد جمعی» برخالف روشهای معم ل و س تی که در آن ،ان ام یک وظیفه به یک
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10%

کارم د ،واحد سازمانی یا پیمانکار مشخصی سپرده میشد ،از یک جمعیت انب ه و
ناش اخته فراخ ان می ش د تا فعالیت م رد نظر را ان ام ده د .در تأمین مالی جمعی ،فضای
مشارکت برای عم م مردم به نح ی فراهمشده تا آنها از وضعیت معم ل و س تی خ یش به
ع ان یک مصرفک ده صِرف ،فراتر رفته و با فراهم کردن م ابع مالی در راستای ت لید یا
ترویج خدمتی که خرد جمعی آن را تأیید کرده ،نقشی اثربخش ایفا ک د د Dietrich, 2017,

.)Amrein & p.21 246
تأمین مالی جمعی تعداد زیادی از سرمایهگذاران را قادر میسازد تا هر مقدار
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سرمایهای-هرچ د کم -را به یک شرکت یا طرح تخصیص ده د .اصطالح تأمین مالی
جمعی به ط ر معم ل ،به پ لی که از طریق ای ترنت جمعآوری میش د ،اشاره میک د و
راهی برای دم کراتیزه کردن د )Democratizingتأمین مالی است که مردم معم لی هم
میت ان د در تأمین مالی طرحها شرکت ک د ).(Conrad, 2016, p.14
شکل :1مدلهای تأمین مالی جمعی -م بع :گزارش مؤس ه خدمات مالی Zug IFZ

سرمایه گذاری (سهام)

پاداش

قرض دهی
شرکتها
د)P2B/B2B

شرکتها یا
ک بوکارهای ن پا

مشتریان

به ص رت

ت اری و پیش
فروش محص ل به

د)P2P,B2P

P2B/B2B

امالک و م تغالت

امالک و م تغالت

د)B2P/P2P/B2B/P2

مبت ی بر س د

مشارکت در س د و
زیان

اهدا

ص رت P2B
غیرت اری به
ص رت

ما به ازایی ندارد

P2P/B2P
محص ل یا خدمت

کارکرد اولیه تأمین مالی جمعی ،ت میع سرمایههای اندکی ب د که در راستای اعطای
ت هیالت برای فعالیتهای سیاسی و انتخاباتی و همچ ین فعالیتهای ح زه ه ر به خدمت
گرفته میشد؛ برای مثال در ح زه ه ر به م ظ ر تکمیل آلب مهای م سیقی ،ت سعه فیلمهای

در حال ساخت و نظایر آن به کار میرفت؛ اما شکلگیری دوره ن ی ی از تأمین مالی جمعی
سبب شده است تا دام ه اثر آن از محدوده اعتبارت خرد فراتر رفته و بل کهای بزرگ
سرمایه را نیز در بر گیرد؛ ط ری که پتان یل بالق های از م ابع بزرگ مالی را در راستای
تق یت کارآفری ی و راهاندازی ک بوکارهای ن ای اد میک د دکشتکار ،1921 ،ص)919؛
همچ ین از تأمین مالی جمعی برای بازاریابی محص الت نیز استفاده میش د .ه گامی که
محص الت خالقانه و جدید در معرض دید عم م مردم قرار میگیرند ،این فرصت به 247

ک بوکارها داده میش د تا محص ل خ د را از طریق پلتفرم تأمینمالی جمعی در سطح
برای شرکت ،مزیت رقابتی جهت ت لید آن محص ل ای اد نماید د.)mollic, 2013, p.3
به ط رکلی چهار مدل اصلی برای تأمین مالی جمعی وج د دارد؛ اهداء ،پاداش ،وام دقرض)
و سهام .روابطی که در تأمینمالی جمعی بین پرداختک ده و دریافتک ده م ابع مالی
وج د دارد به ان اع گ ناگ نی تق یمب دی میش د؛ از جمله آنها میت ان به  :فرد به ب گاه
)) ، (Peer to Business (P2Bشخص به شخص )) ،(Peer to Peer (P2Pب گاه به ب گاه
)) (Business to Business (B2Bو ب گاه به فرد )) (Business to Peer (B2Pاشاره کرد.
تأمین مالی جمعی مبت ی بر اهداء به اشخاص این امکان را میدهد تا وج ه نقد خ د را
بدون انتظار دریافت اصل و بازدهی ،به مردم یا پروژههای م رد نیاز اختصاص ده د.
تأمین مالی جمعی بر اساس پاداش ،م ابع مالی را به افراد خلّاق یا کارآفری ان اختصاص
میدهد .این افراد در ازای این پ لها تعهد میده د تا پاداشی در اختیار تأمینمالی ک دگان
قرار ده د .این مدل معم الً برای جمعآوری پ ل برای ت لید محص الت خالقانه کاربرد
دارد .اغلب ،این مدل برای جمعآوری پیش سفارشها برای یک محص ل ن آورانه استفاده
میش د.
تأمین مالی جمعی مبت ی بر وام که به ع ان تأمین مالی جمعی بدهی مح ر یا
قرضدهی شخص به شخص نیز ش اخته میش د ،به افراد اجازه میدهد تا به سایر افراد یا
شرکت ها در ازای دریافت م ظم اق اط داصل و بهره) ،پ ل قرض ده د .تأمین مالی جمعی
مبت ی بر سهام به افراد این امکان را میدهد تا سهام یک شرکت را خریداری ک د و در
آی ده در بازدهیهای مالی مرب ط به آن شرکت سهیم باش د د.)Hussain, 2015, p.5
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گ ترده مطرح ک د و م رد قضاوت عم م مردم و رسانهها قرار ده د .این کار میت اند

.4تأمینمالیجمعیبهروشقرضدهیشخصبهشخص 
تأمین مالی جمعی به روش قرضدهی شخص به شخص ،نامهای گ ناگ نی از جمله تأمین
مالی اجتماعی ،تأمین مالی بازاری و تأمین مالی بدون واسطه دارد .هیچکدام از این
اصطالحات نمیت ان د بهت هایی ت ضیحده ده این مفه م باش د .قرضدهی شخص به
شخص با از بین بردن واسطه مالی و با استفاده از بازار اجتماعی به تأمین مالی مشتریان
 248میپردازد د .)Morse, 2015, p.2قرضدهی شخص به شخص ن عی قرضدهی است که
یک شخص به شخص دیگر بدون دخالت و واسطهگری مؤس ات مالی و از طریق پلتفرم
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آنالین پ ل قرض میدهد .بازار قرضدهی شخص به شخص بهط رکلی از بازارها یا پلتفرم
های آنالین تشکیل شده که برای هر دو طرف معامله ،نقش ت هیلگر را ایفا میک د .در
قرضدهی شخص به شخص ،معم الً هیچکدام از دو طرف معامله یکدیگر را نمیش اس د
و رابطه م تقیمی با هم ندارند د )Lust, 2016, p.14و ت ها بر اساس اطالعات اعتباری با
یکدیگر تبادل مالی مینمای د ).(Renton, 2015, p.5
در این مدل طرف ارائه ک ده وام ،بیش از یک نفر و در واقع انب هی از مردم است .در
این روش ،اعطای وام در دو شکل بل دمدت و ک تاهمدت ص رت میگیرد و گاهی اوقات،
قرضده ده وجه خ د دمبلغی بیش از آن) را در زمان معی ی پس خ اهد گرفت ددفتر ت سعه

کارآفری ی ،1929 ،ص . )2دلیل اصلی که این افراد در یک معامله مالی با یکدیگر وارد می-
ش ند ،این است که ترجیحات دو طرف ن بت به شرایط و ویژگیهای وام مدنظر وامده ده
یا وامگیرنده با هم تطابق دارد .در این شرایط ،نقش پلتفرمها محدود به م ارد زیر است:
 .1تأیید و به رسمیت ش اختن طرفین؛
 .9مدیریت جریانات مالی و بازپرداخت وامها؛
 .9آماده کردن گزارشهای دقیق برای کاربران پلتفرم.
وامها در بازار قرضدهی شخص به شخص ،معم الً بدون وثیقه ه ت د و طبعاً ام یت و
اعتبار آنها صرفاً به اعتبارس ی قرضگیرنده ب تگی دارد؛ ب ابراین ،ری ک فرد وامده ده در
این حالت ب یار بیشتر از وقتی است که سرمایه خ د را در بانک قرار میدهد؛ زیرا ح اب
بانکی تضمین شده است ) .(Lust, 2016, p.16در ایاالت متحده آمریکا که فرآی د تأمین

مالی شخص به شخص با استقبال خ بی م اجه شده است ،شاخصهای کلیدی که برای آن
در نظر گرفته شده است ،به ص رت خالصه در جدول زیر اشاره شده است:
جدول  :1عوامل کلیدی در وامدهی شخص به شخص در ایاالت متحده-منبع :گزارش Garret-Galland

ویژگی

وامهای شخصی (فردی)

وامهای کسبوکارهای کوچک

اندازه وام

 01111-1111دالر

 311111-0111دالر

 %0-%2.9درتبه )A

 %1.2-%91.2دوامهای ک تاهمدت)

 %1-%91درتبه )B-C

 %1.91-%92دخط اعتباری)

مدت زمان
خالص بازده
ساالنه

نرخ نکول

9و1و 1سال

 1تا  1سال

 % 1/1تا  % 9درتبه )A

 %0تا  1 %درتبه )A

 %0تا  %1درتبه )B-C

 %1تا  1 %درتبه )B-C

 %11تا  %11درتبه  Dو پایینتر)

 %11تا  11 %درتبه  Dو پایینتر)

 % 1/1تا  % 9درتبه )A

 % 1تا  % 9درتبه )A

 %9تا  %1درتبه )B-C

 %1تا  %1.1درتبه )B-C

 %2.1تا  %12درتبه  Dو پایینتر)

 %11تا  %91درتبه  Dو پایینتر)

نمره دهی

مدل نمره دهی اختصاصی ،فیک و دیگر

اعتباری

ع امل مان د سطح تحصیالت و ...

شیوه پرداخت

اق اط ماهانه

نمره دهی فیک و دیگر مدلها
اق اط ماهانه

تأمین مالی جمعی مبت ی بر قرض معم الً با دو جزء تعریف میش د:
 .1وامهای مصرفی شخص به شخص دتأمین مالی برای مصارف فردی)؛
 .9وامهای ت اری شخص به شخص دتأمین مالی ب گاههای ک چک و مت سط).
به ط ر خالصه وامدهی شخص به شخص را میت ان جمعآوری م ابع مالی و تخصیص
وام از طریق پلتفرمهای تحت وب تعریف کرد .بازیگران اصلی عبارتاند از:
 .1پلتفرمهای وامدهی شخص به شخص؛
 .9وامده دگان :افرادی که پساندازهای خ د را سرمایهگذاری میک د؛
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نرخ بهره

 %11-%91درتبه  Dو پایینتر)
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 .9وامگیرندگان :که میت ان د اشخاص و یا ب گاهها باش د.
شکل  :2فرآیند کلی وامدهی شخص به شخص

250
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پلتفرمها در ک ار فعالیت اصلی وام دهی شخص به شخص ،خدمات دیگری نیز ارائه
می ده د :تحلیل ری ک اعتبار ،مدیریت جریانات مالی ،اوراق بهادارسازی وامها
د )Securitizationو . ...بیشتر وام ده دگان ،سرمایهگذاران ک چک و مت سط ه ت د؛ اما
سرمایهگذاران نهادی که به دنبال بازده م اسب برای سرمایه خ د ه ت د نیز روزبهروز در
حال افزایش ه ت د .بر اثر تعامل این بازیگران ،در ک ار جریانهای مالی س تی بازارهای
مالی و اعتباری دمخص صاً بانکها) یک جریان مالی مکمل و جایگزین ای اد شده است
) .(Bottiglia & Pichler, 2016, p.62وامدهی شخص به شخص ،افراد و شرکتهای با
وضعیت مالی متضاد را به یکدیگر متصل میک د دبعضی مازاد م ابع مالی و برخی کمب د
م ابع مالی دارند) .این اتصال از طریق ساختارهای مبت ی بر وب 9و ای ترنت ،مان د
پلتفرمهای وامدهی شخص به شخص ص رت میگیرد .در قرضدهی شخص به شخص،
قرض گیرندگان ،درخ است وام را به ص رت آنالین ثبت میک د د Calebe de Roure,
.)2016, p.3

شکل  :3فرآیند قرضدهی شخص به شخص( .)P2Pمنبع( :وو و همکاران)2112،

251

مدارکی دال بر درآمد و اشتغال فرد و سایر بدهیها را به ص رت اجباری در پلتفرم
بارگذاری ک د .در نهایت پلتفرم بر اساس اطالعاتی که در اختیار دارد ،نمره اعتباری
مشخصی به متقاضی وام اعطا میک د .قرضده دگان نیازی به تأمین مالی کامل یک وام
ندارند ،بلکه درخ استهای مختلف متقاضیان را در پلتفرم مشاهده میک د و ترجیح می-
ده د سبد سرمایهگذاری خ د را بین وامهای مختلف تق یم ک د تا ری ک را به حداقل
ممکن کاهش ده د .در فرآی د ارزیابی اعتبارس ی متقاضیان وام ،پلتفرمها از مدلهای نمره
دهی اعتباری یا الگ ریتمهایی که جزئیات آنها به ص رت عم می اعالم نشده ،استفاده می-
ک د؛ اما به احتمال زیاد این الگ ها نیز از م طق اعتبارس ی مشتری در مؤس ات مالی
پیروی میک د؛ ب ابراین کارایی این مدلها ب یار مهم است و مزیت رقابتی پلتفرمهای
وامدهی شخص به شخص ،در خلق الگ ریتمهایی است که به ط ر گ ترده از اطالعات
نرم د )Soft Informationاستفاده میک د د .)Bottiglia & Pichler, 2016, p.76در شکل

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /قرضدهی شخص به شخص ،الگویی جهت ...

متقاضیان وام باید اطالعاتی شامل مقدار وام درخ استی ،انتخاب سررسید ،هدف وام،

زیر فرای د قرض دهی شخص به شخص ارائه شده است؛ البته تأمین مالی مبت ی بر بدهی
میت اند با رویکرد خیرخ اهانه و نه ک ب بازدهی دبا اهداف غیر مادی) نیز باشد؛ برای
نم نه ،پلتفرم تأمین سرمایه خرد کی ا د )Kivaبا هدف اعطای وام به افراد فقیر در
کش رهای جهان س م راهاندازی شد دزرندی و دیگران ،1921 ،ص.)111

پلتفرمهایتأمینمالیجمعی 

.چالشهایفعالیت

5
252

م تقدان پلتفرم های تأمین مالی جمعی اعتقاد دارند انتخاب معک س در این بازار ،ممکن
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است شدید باشد .اشخاصی که به دنبال جمعآوری پ ل ه ت د ممکن است برای ک ب
سرمایه از بازارهای س تی مان د بانکها ،فرشتگان ک بوکار و سرمایهگذاران خطرپذیر
د )VCتالش کرده و م فق نباش د .تأمین مالی جمعی ممکن است ب ای تخصیص سرمایه
به پروژههای ارزشم د ،سرمایه را به پروژههای کم کیفیت و حتی کالهبردارها تخصیص
دهد .یکی دیگر از نگرانیها این است که فرضیه «خِرَد جمعی» -که مب ای تأمین مالی
جمعی است -ممکن است ناکام بماند .افرادی که هزار دالر سرمایهگذاری میک د انگیزه
کمتری برای تحقیق و ارزیابی یک شرکت دارند تا سرمایهگذارانی که میلی نها دالر سرمایه
گذاری میک د .این م ئله اقدام جمعی میت اند آنقدر جدی باشد تا مانع این ش د که
بازار تأمین مالی جمعی به یک م بع مع یدار تأمین مالی خص صی تبدیل ش د د Loukas,

.)2011, p.6
همچ ین شرکتهای ن پا سابقه اعتباری و مالی چ دانی ندارند تا سرمایهگذاران بت ان د
بهط ر دقیق عملکرد آی ده آنها را پیشبی ی ک د .پیگیری اقدامات قان نی علیه شرکت برای
مشکالت مرب ط به تأمین مالی سهام ،مشکلتر از مشکالت مرب ط به تأمین مالی بدهی
است و شرکتهای م فق میت ان د جریانهای نقدی خ د را از طریق ان اع مکانیزمهای
غیر شفاف به ب یانگذاران هدایت ک د و به ط ر قابلت جهی س د سرمایهگذاران را کاهش
ده د.
ب یاری از ک ب وکارهای ن پا بیش از این مقدار سرمایه نیاز دارند .ص دوقهای
سرمایه گذاری ج

رانه ،معم الً همراه با سرمایۀ خ د ،مشاوره ارائه میک د و ب یاری از

کارآفری ان مخص صاً در ص ایع ف اوری و بی تک ل ژی ،ترجیح میده د از ص دوقهای

سرمایه گذاری ج

رانه تأمین مالی تخصصی بگیرند .این مزیتها ،عرضه شرکتهای

باکیفیت را در بازار تأمین مالی جمعی محدود میک د.
همچ ین با ت جه به بازدهی ن بتاً پایینِ شرکتهای ن پا و ک چک ت اری معروف در
اروپا و ایاالت متحده در چ د دهه گذشته ،انتظار میرود بازدهی مت سط سرمایهگذاران
تأمین مالی جمعی ،پایین باشد د.)Conrad, 2016, p.15

هایرقابتیوامدهیشخصبهشخص


.مزیت
6
پلتفرمهای قرضدهی شخص به شخص هزی ه معامالتی کمتری ن بت به مؤس ات مالی
س تی دارند؛ زیرا مدل ک بوکار سادهتری دارند .آنها سپرده نمیپذیرند ،تحت ق انین
سخت گیرانه بانکداری نی ت د و ذخیره قان نی و احتیاطی ندارند؛ بلکه صرفاً
قرضگیرندگان را به قرضده دگان متصل میک د .همچ ین هزی ههای عملیاتی در
پلتفرمهای تأمین مالی جمعی به دلیل استفاده از ف اوری و آنالین ب دن ،ن بت به بانکها
کاهش یافته است )(Serrano-Cinca & etc, 2015, p.18؛ همچ ین الزامات قان نی وامدهی
شخص به شخص ب یار کمتر از الزامات قان نی مؤس ات مالی است؛ یکی از مقرراتی که
د ر مؤس ات مالی باید رعایت ش ند ،مقررات مالی مان د کفایت سرمایه و الزامات عملیاتی
مان د ق انین مرتبط با م ابع ان انی و ف اوری ه ت د .این م ارد باید با ق انین پیچیده و
متغیر ،تطبیق یاب د.
عالوه بر این ،برای راهاندازی یک پلتفرم تأمین مالی جمعی به سرمایه کمتری ن بت به
راهاندازی یک بانک نیاز است .بیشتر هزی هها برای راهاندازی یک پلتفرم وامدهی شخص
به شخص ،صرف ل ازم دارای ف اوری باال ،سی تم اعتبارس ی و هزی ههای تبلیغات
میش ند د.)Bottiglia & Pichler, 2016, p.76
ازدیدگاهوامدهنده(سرمایهگذار) :اول ،قرضده ده با حذف واسط ،میت اند

ب) 
نرخ بهره باالتری به ع ان بازده سرمایه گذاری خ د ک ب ک د .این امر به دالیل گ ناگ نی
رخ میدهد .برای مثال ،قرضدهی شخص به شخص آنالین ان ام میش د؛ ب ابراین
هزی ههای عملیاتی ناظر به مکان فیزیکی در مؤس ات مالی حذف میش د .دوم ،سرعت
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الف) مزیت پلتفرمهای تأمین مالی جمعی نسبت به نهادهای سنتی مالی:
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باالتر پلتفرمهاست؛ چ ن همه چیز آنالین ب ده و از بروکراسیهای معم ل اداری نیز
کاسته میش د .همه عملیاتها در پلتفرمهای تأمین مالی جمعی ،شفاف ان ام میش ند.
بیشتر پلتفرمها ان اع دادههای آماری و تاریخی را جهت تحلیل در اختیار سرمایهگذاران
قرار میده د .این م ض ع سبب میش د تا سرمایهگذاران بهط ر شفافتری مت جه
جریانات ش ند و درک بهتری از فضای سرمایهگذاری خ د پیدا ک د .س م ،پلتفرم
 254قرض دهی شخص به شخص امکان ت ع سازی سبد سرمایهگذاری و کاهش ری ک
م م ع را در اختیار سرمایهگذار قرار میدهد .چهارم ،راحتتر ،سریعتر و در دسترستر
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ب دن این پلتفرمها ن بت به بانکها و سایر مؤس ات مالی برای سرمایهگذاری است .پ م،
شرکتهای قرض دهی شخص به شخص آنالین ،از متغیرهای اعتباری بیشتری ن بت به
مؤس ات مالی برای ارزیابی ری ک اعتباری قرضگیرندگان استفاده میک د و اطالعات
دقیقتری در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
ج) ازدیدگاهوامگیرنده :مزیت اول برای قرضگیرندگان ای که میت ان د با هزی ههای
عملیاتی کمتر و فرای دهای اجرایی کاراتر پلتفرم وام دریافت ک د .دوم ،برای قرض-
گیرندگان راحتتر ب دن اخذ وام در قرضدهی شخص به شخص ن بت به مؤس ات مالی
است .دلیل اول این امر سختگیری بانکها ن بت به تخصیص اعتبار به مشتریان خص صاً
پس از بحران مالی  9111است .دلیل دوم نیز آن است که مؤس ات مالی معم الً برای
وامدهی ،وثیقه طلب می ک د که ب یاری از مشتریان قادر به تأمین آن نی ت د .آخرین مزیت،
این است که قرض گرفتن در بازار قرضدهی شخص به شخص تأثیر م فی بر نمره
اعتباری قرضگیرنده نمیگذارد ).( Lust, 2016, p.22

.بررسینمونههایموفقتأمینمالیجمعی 

7
از جمله پلتفرمهای مطرح تأمین مالی جمعی بر اساس مدل وامدهی جمعی ،میت ان از
ل دی گ کل ب د ،)Lending Clubکی ا د ،)Kivaپروسپر د )Prosperو فاندی گ سیرکل
د ،)Funding Circleنام برد.
معرفیپلتفرملندینگکلوب:پلتفرم ل دی گ کل ب در سال  9111ت سط ری اد الپالنج

د )Renaud Laplancheراهاندازی شد .این وبسایت بزرگترین پلتفرم جهان براساس مدل

اشتراکگذاری شخص به شخص و همچ ین از لحاظ ح م وامهای اعطایی است .بر
اساس آمار وبسایت ل دی گ کل ب تا آوریل  ،9111سقف پرداخت وام ،ب ته به ن ع وام
و درجه اعتبار وامگیرنده تا  01هزار دالر است .تا اول ژان یه  ،9111حدود  11میلیارد دالر
در پروژههای م رد نظر ل دی گ کل ب تأمین مالی شده است .این مقدار وام برای 911
پروژه ب ده و در م ض عات گ ناگ نی دستهب دی شده است .بر اساس رتبههای جهانی
وبسایت الک ا د ،)Alexaپلتفرم ل دی گ کل ب برترین وبسایت تأمین مالی جمعی بر 255

مب ای مدل وامدهی است د.)lendingclub.com
دومین پلتفرم تأمین مالی جمعی بر اساس مدل وامدهی بعد از ل دی گ کل ب است .کی ا
یک پلتفرم سرمایهگذاری نی ت .افرادی که به ع ان وامده ده در پلتفرم کی ا مشارکت می-
ک د ،ت ها اصل پ لشان را بدون دریافت بهره دریافت میک د؛ اما وامگیرندگان در ازای
دریافت وام ،بهره ناچیزی به ع ان کارمزد کی ا ،میپردازند .پلتفرم کی ا به مردم جهان نشان
داد برخی افراد آنقدر فقیر ه ت د که درخ است آنها وامهای بی وثیقه با مبلغی ب یار ناچیز
در حدود  91دالر برای راهاندازی یا ت سعه ک بوکارهای ک چک است .در ابتدای راه-
اندازی کی ا ،تمرکز اصلی فعالیتها در آفریقا و آمریکای التین ب د .پلتفرم کی ا در سال
 9112محدوده فعالیتش را برای خدمترسانی به وامگیرندگان در آمریکا و کانادا گ ترش
داد و این در حالی ب د که بانکها و دیگر وامده دگان س تی ،روند کی ا را قب ل نداشت د.
در سال  9111کی ا با همکاری دانشگاه استراتم ر د )Strathmore Universityدر ک یا ،یک
وام دانش

یی معرفی کرد .همچ ین کی ا به وامگیرندگان در خاورمیانه ،ج ب شرق آسیا و

ه دوستان خدمترسانی میک د.
مشارکتک دگان در وامدهی ،با ج ت

بر اساس عالیقشان ،پ یشی که قصد دارند در

آن مشارکت ک د را انتخاب می ک د؛ سپس از طریق پلتفرم کی ا این وام را پرداخت کرده و
به ع ان قرضده ده در پلتفرم کی ا دارای ح اب کاربری میش ند .بر اساس زمان
بازگشت سرمایه ،اق اط وام ت سط وامگیرندگان به ح اب کی ا بازپرداخت میش د .پس
از بازگشت مبلغ بدهی وامگیرنده به ح اب کاربری وامده ده ،این امکان وج د دارد که
وام ده ده در کمپین دیگری شرکت ک د یا از دریافت آن صرفنظر ک د و آن را برای
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معرفیپلتفرمکیوا:پلتفرم کی ا به ع ان هشتمین پلتفرم بزرگ تأمین مالی در جهان و

وامدهی به پلتفرم کی ا اهدا ک د .اکثریت وامده دگان پرداخت وام را به ع ان یک فعالیت
خیریه اثربخش ،در نظر میگیرند .نرخ م فقیت در بازگشت سرمایه وامهای کی ا  21درصد
است .وقتی که اصل پ ل مشارکتک دگان بازگردانده شد ،اکثریت وامده دگان پ لشان را
در سی تم وامدهی کی ا نگه میدارند و م دد آن را صرف وام دادن میک د .سرمایهگذاری
مبت ی بر بدهی مرب ط به زمانی است که وامده ده عالوه بر دریافت اصل پ لش ،به دنبال
 256دریافت بهره باشد .به همین دلیل قرضدهی از طریق کی ا یا سایر پلتفرمهای تأمین مالی
مبت ی بر بدهی با اهداف غیرمادی ،سرمایهگذاری مح ب نمیش د .هرچ د کی ا یک
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پلتفرم سرمایهگذاری نی ت ،اما م فقیتش کمک میک د قدرت و اهمیت تأمین مالی جمعی
برای دسترسی به فعالیت های خیریه و سایر م افع همگانی در مقیاس بزرگ روشن گردد
د.)Kiva.org

بررسیممنوعیتربادرقرضدهیشخصبهشخص 
مفهوموحکمربا:ربا به مع ی «زیاده» است و در اصطالح فقهی به دو ن ع ربای معاملی
و ربای قرضی تق یم میش د .ربای قرضی که رایجترین رباست به این ص رت است که
فرد برای تأمین نیاز مالی جهت ام ر مصرفی یا سرمایهگذاری ،تقاضای قرض میک د و در
ضمن عقد قرض متعهد میش د آنچه را میگیرد همراه با زیادی برگرداند .امام خمی ی

درباره ربا میفرمای د« :حرمت ربا به وسیلهی قرآن ،س ت و اجماع م لمین ثابت است،
بلکه بعید نی ت که حرمت آن از ضروریات دین باشد» دم س یان و می می ،1921 ،ص.)90
ربویبودنقرضدهیشخصبهشخص:در قرضدهی شخص به شخص ،ع اصر
ربا یع ی عقدِ قرض و شرطِ زیاده وج د دارد؛ زیرا قرضده ده به قرضگیرندگان پ ل
خ د را قرض میدهد به این شرط که قرضگیرندگان عالوه بر اصل پ ل ،مقداری اضافی
به قرضده ده بازگردان د .در نتی ه مدل متعارف قرضدهی شخص به شخص ،رب ی
است.
برخی بر این باورند که بین وامهای مصرفی و ت لیدی تفاوت وج د دارد و آنچه در
اسالم به ع ان ربا تحریم شده است ،مخص ص بهره قرضهای مصرفی است و شامل

قرضهای سرمایهگذاری نمیگردد دصانعی ،1919 ،ص .)91در نقد این دیدگاه میت ان
گفت:
 .1ربای جاهلی به قرضهای مصرفی اختصاص نداشته ،بلکه ت ار و بازرگانان عرب
برای تهیه سرمایه ت اری از راه ربا بر ثروت خ د میافزودند؛ برای مثال میت ان روایت
اسحاق بن عمار از امام کاظم را ذکر کرد دعاملی1019 ،ق ،ج.)11
 . 9اطالق آیات و روایات ربا ،شامل هر دو قرضهای مصرفی و سرمایهگذاری میش د257 .

هیچ مانعی از عمل به اطالق وج د ندارد دمصباحی مقدم و احمدوند ،1911 ،ص.)91
بدهکار دلیل اختصاص تحریم به قرضهای مصرفی نی ت؛ زیرا امر به مهلت دادن و
تش یق به صدقه در قرضهای سرمایه گذاری نیز قابل تص ر است؛ برای مثال وقتی که
تاجری ورشک ته شده و از شخصی که قرض گرفته است ،درخ است مهلت میک د .در
این وضعیت سفارش به مهلت و بخشش کامالً ان انی و سازگار با روح تعالیم قرآن است.
 .0ای که اسالم به خاطر ظلم ،ربا را حرام کرده ،اختصاص به قرض مصرفی ندارد .در
واقع در قرض سرمایهگذاری نیز قرضده دهها به دلیل برخ رداری از قدرت چانهزنی
باالیی که در اقتصاد دارند ،میت ان د خ استههای خ د را بر کارفرمایان و فعاالن اقتصادی
تحمیل ک د و این همان ظلم است .مضافاً بر ای که حکمت تحریم ربا ،م حصر در ظلم
نی ت دم س یان و می می ،1921 ،ص.)111
در نتی ه هر دو ن ع قرض ،به شرط زیاده ،ربا و حرام است .قرضدهی شخص به
شخص در هر دو حالت قرضدهی جهت ام ر مصرفی و سرمایهگذاری رب ی و حرام
است.
می ت ان با ایده گرفتن از مدل متعارف ،روابط حق قی بازیگران مدل را ط ری طراحی
کرد که اشکال رب ی ب دن مدل ،رفع گردد .در ادامه مدل بازطراحی شده ارائه خ اهد شد.

روششناسیپژوهش 

این تحقیق از م ظر هدف کاربردی و از نظر روش ،تحلیلی– ت صیفی است .پس از مرور
مبانی نظری ،ت ارب عملی و اطالعات پلتفرمهای تأمین مالی جمعی جهان از م ابع
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 .9همراه شدن تحریم ربا در بعضی آیات قرآن با تش یق به صدقه و مهلت دادن

گ ناگ ن ،مان د کتب ،مقاالت و وبسایت پلتفرمها ،به تطبیق سازوکار فعالیت پلتفرمهای
تأمین مالی جمعی با الگ ی مبادلۀ وج ه مبت ی بر عقد قرض پرداخته شده است .با بررسی
تحلیلی ،راهکارهای مختلف ضمانت برای کاهش ری ک اعتباری تبیین خ اهد شد .الگ ی
عملیاتی پلتفرم قرضدهی شخص به شخص با رویکرد قرضالح ه طراحی و ت الی
فعالیت پلتفرم در حالتهای مختلف در نظر نشان داده میش د.
258
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.1ماهیتانواعفعالیتهایقرضالحسنه
اگرچه فعالیتهای قرض الح ه در ایران قدمت ن بتاً ط النی دارد که از الگ های
ساختاریافته آن میت ان به ص دوقهای قرضالح ه محلی ،گروهی و خان ادگی اشاره
کرد ،فعالیت الگ های عملیاتی مختلف ،بهتدریج ماهیت مبادلۀ وج ه قرضالح ه را
دستخ ش تغییر کرده و بهط رکلی میت ان این تفاوت ماهیت را در دو بخش تق یمب دی
کرد:
 .1در ن ل اول فعالیتهای قرضالح ه ،گروهی از مردم یا دولت م ابعی را
گردآوری کرده و تحت ع ان قرضالح ه در اختیار متقاضی قرار میده د .در
فعالیتهای ن ل اول که میت ان آن را قرضالح ه س تی نامید ،شخصی که به هر
دلیل با مشکلی مالی م اجه است و به وام ف ری نیاز دارد به شخصی که مازاد م ابع
دارد ،مراجعه کرده و از او وام قرضالح ه دریافت میک د .در ای ا هدف قرض-
گیرنده پ شش نیازهای مالی خ د ب ده و هدف قرضده ده نیز مع ی است؛
درواقع قرضده ده به دلیل ای که کمک به رفع مشکل برادران دی ی یک امر
م تحب و ممدوح است ،م ابع خ د را برای مدتی قرضالح ه میدهد و معم الً
هیچگ نه نفع دیگری م ظ ر و مقص د نی ت دپ یان ،1929 ،ص.)11
 .9در ن ل دوم فعالیتهای قرضالح ه که از س ی ص دوقهای محلی ،نهادی و
برخی از بانکهای قرضالح ه استفاده میش د ،نهاد سپرده پذیر ،م ابع
قرض الح ه را از مشتریان دریافت کرده و به گروه دیگری از مشتریان تخصیص
میدهد و مت اسب با وج ه و زمان سپردهگذاری در نزد نهاد مالی ،امتیاز در نظر

گرفته و به ن بت امتیاز ،در آی ده به آنان ت هیالت قرضالح ه پرداخت میک د.
نهاد مالی در این شی ه برای پرهیز از شبهه قرض بهشرط قرض که ن عی زیاده
مح

ب شده و م جب پیدایش ربای قرضی میش د ،در قرارداد با مشتریان

تصریح میک د که در قبال سپردهگذاری آنان ،تعهدی به پرداخت ت هیالت
قرضالح ه ندارد.
در این پژوهش ،مدل عملیاتی فعالیت پلتفرم بر مب ای ن ل اول قرضالح ه طراحی 259

شده است .در زنده و م رد استفاده ب دن مب ای ن ل اول ،همین نکته کافی است که بدانیم
تاک ن یک میلیارد و سیصد میلی ن دالر و در  11کش ر ت هیالت داده است ،مبت ی بر
همین مب ای ن ل اول در حال فعالیت است .در مدل قرضدهی شخص به شخص بدون
ربا ،دو دسته رابطه وج د دارد .دسته اول رابطه بین وامگیرندگان با پلتفرم و رابطه بین
وامده دگان و پلتفرم پیش از تحقق قرض و دیگری پس از تحقق قرض .در ادامه روابط
بیان میش د.

.2روابطپیشازتحقققرض 
رابطه بین وامگیرندگان و پلتفرم :وامگیرندگان در این مدل اشخاص حقیقی و
حق قی ه ت د .این افراد تقاضای خ د را به وسیلهی ای ترنت و برخط ،به پلتفرم اعالم
مینمای د .پلتفرم پس از احراز ه یت ،ش اسایی نیاز و بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان،
تعیین میک د .وامگیرنده به واسطه نمره اعتباری م اسب ،ضمانت ت سط گروه یا تأمین
تضامین و وثایق الزم به فرای د ادامه دهد .سپس نام شخص نیازم د ،علت نیاز و مقدار وجه
م رد نیاز وی را به وامده دگان از طریق ای ترنت نمایش میدهد .در واقع پلتفرم در این
ق مت به وکالت* رایگان از وامگیرندگان ،تقاضای آنها را به اطالع وامده دگان میرساند.

* .ماده  111قان ن مدنی :وکالت عقدی است که به م جب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای ان ام امری
نائب خ

د مینماید.
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پلتفرم قرضدهی شخص به شخص کی ا ،به ع ان دومین پلتفرم قرضدهی جهان که

رابطه بین پلتفرم و وامدهندگان :قرضده دگان به ط ر ای ترنتی از وامگیرندگان،
زمی ههای استفاده از وج ه و وضعیت اعتباری آنها آگاهی مییاب د .پس از بررسیهای الزم،
انتخاب میک د که به چه ک ی و به چه مقدار میخ اه د قرض بده د؛ سپس به پلتفرم
وکالت میده د مقدار وجه م رد نظر را به شخص مد نظر از طرف وامده ده قرض بدهد؛
در نتی ه وامده ده م کل و پلتفرم وکیل وامده ده و نام این قرارداد در اصطالح «وکالت در
 260قرض» خ اهد ب د .پلتفرم میت اند در قالبهای مختلفی مان د کارتهای اعتباری ،بنهای
خرید* یا وجه نقد به وامده دگان پرداخت داشته باشد.
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.3روابطپسازتحقققرض 
رابطه بین پلتفرم و وامگیرندگان :وامگیرندگان متعهد میش ند طی اق اط یا به
ص رت یک ا در سررسید ،قرض را به پلتفرم بازگردان د .در ای ا ،وامگیرندگان مدی ن
ه ت د و پلتفرم وکیل از طرف دائن.
رابطهپلتفرمووامدهندگان :پس از بازگردانده شدن قرض به پلتفرم ،پلتفرم م ظف
است وج ه را به مالک آن – یع ی م کل که قرضده ده نیز ه ت -باز گرداند .پلتفرم
میت اند در قبال وکالت خ د – یع ی تخصیص وج ه از وامده دگان به متقاضی قرض و
پس گرفتن آن و پرداخت م دد به وامده دگان -از وامده ده حقال کاله دریافت کرده یا
آنکه حقال کاله خ د را در قبال وامده دگان نادیده بگیرد.
خالصه مدل عمل یاتی پیش هادی برای تأمین مالی جمعی در مدل قرض بدون ربا در
شکل زیر نشان داده شده است:

* .در م اردی که وامگیرندگان به خ راک ،پ شاک و ل ازمخانگی و مان د ایجنهجا نیازم جد ه جت د ،پلتفجرم
میت اند از بنهای خرید استفاده ک د؛ این امر دستکم ،سه مزیجت دارد .اوالً پلتفجرم و خیجرین اطمی جان
بیشتری خ اه د داشت که مصارف وج ه در چه ام ری خ اهد ب د و با نیاز ادعجا شجده تطبیجق خ اهجد
داشت؛ ثانیاً پلتفرم با انعقاد قرارداد با شرکتها و مراکزی که بن آنها اعطا میش د ،میت انجد از تخفیجف
ناشی از خرید در مقیاس وسیع ش د .ثالثاً با انعقاد قرارداد جهجت خریجد محصج الت داخلجی ،قجدمی در
جهت مصرف محص الت داخلی و رونق ت لید ملی خ اهد ب د.

261

در مدل عملیاتی ف ق ،ترتیب مراحل فرآی د قرضدهی با شمارههای مرب طه روی
هریک از پیکانها نشان داده شده است .در ابتدا ،متقاضی قرض ،درخ است خ د را به
همراه ثبت اطالعات م رد نیاز اعم از اطالعات شخصی ،اعتباری ،زمی ه مصرف وج ه و...
را در سامانه ثبت کرده و به پلتفرم وکالت میدهد از جانب او به جمعآوری وج ه بپردازد.
پلتفرم پس از بررسی وضعیت اعتباری متقاضی ،درص رتیکه نمره اعتباری وی از حداقل
الزم برخ ردار نب ده و ری ک اعتباریاش زیاد ارزیابی ش د ،از وی تضامین و وثایق الزم
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شکل  : 1مدل عملیاتی برای تأمین مالی جمعی در مدل قرض بدون ربادم بع :یافتههای تحقیق)

را دریافت کرده و درخ است و اطالعاتش را به اطالع وامده دگان میرساند؛ درص رتیکه
وجه م رد درخ است در زمان تعیینشده ،تأمین ش د ،پلتفرم به وکالت از قرضده دگان،
به وامگیرنده انتقال میدهد .در بازپرداخت قرض ،درص رتیکه گیرنده قرض ،آن را به
ص رت م ظم و در سررسیدهای مشخص به پلتفرم پرداخت کرده تا به وکالت از وی ،به
وامده دگان م تقل ک د ،این فرآی د به ص رت م فق به پایان خ اهد رسید .در این مدل،
 262تأمین هزی ههای سرمایه گذاری و عملیاتی پلتفرم ت سط حامی بیرونی دخیرین) و سایر
کانال های درآمدی ،مان د تبلیغات ،مشاوره مالی و ...تأمین شده و پلتفرم کارمزدی در قبال
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ان ام فرآی د قرضدهی نمیگیرد.

موضوعاتقابلتوجهدرمدلقرضشخصبهشخص 
.تأمینمالیهزینههایپلتفرم 

1
در الگ های م ج د قرضالح ه ،جهت تأمین مالی هزی ههای وامدهی ،معم الً از
وامگیرنده کارمزد دریافت می ش د .در رابطه با کارمزد ،سه نکته قابل ت جه است :اول،
برخی از فقها م تقد اصل امکان دریافت کارمزد در عقد قرض ه ت د .با این استدالل که به
لحاظ فقهی هر ن ع زیادهای در عقد قرض مشم ل حرمت ربا قرار میگیرد و کارمزد هم
هرچ د مزدِ کار باشد ،باز هم ن عی زیاده است؛ البته مشه ر فقها کارمزدی که صرفاً به
اندازه هزی هها و مزد کار باشد را زیاده مح

ب نمیک د و لذا آن را رب ی نمیدان د

دم س یان ،1929 ،ص .)119دوم ،مصادیق هزی ههای کارمزد نیز محل بحث فقهاست؛ ای که
کدامیک از هزی ههای نهاد مالی را میت ان حقیقتاً مزد کار مح
نمیت ان مزد کار دان ت ،خ د چالشی فقهی مح

ب کرد و کدامیک را

ب میش د )م س یان و می می،1921 ،

ص.)911
اما در مدلی که ارائه شد به لحاظ حق قی اساساً رابطه قرضده ده و قرضگیرنده بین
پلتفرم و متقاضیان ت هیالت شکل نمیگیرد؛ بلکه پلتفرم وکیل قرضده ده در اعطای
ت هیالت قرضالح ه است و به نظر برخی متخصصین مالی اسالمی ،دریافت کارمزد از
قرضده ده یا قرضگیرنده ت سط پلتفرم خالی از اشکال است دم س یان و می می،1921 ،

ص .)10در م رد دریافت کارمزد از قرضگیرنده در مدل وکالت ،برخی دیگر از

متخصصین بر این عقیدهاند که در این حالت نیز ه ز شبهه شرعی وج د دارد :
«واسطه مالی در قرارداد قرض شرط میک د که وامگیرنده ،زیادهای را به ع ان کارمزد
به واسطه مالی که وکیل صاحب پ ل است ،بپردازد .ممکن است گفته ش د چ ین چیزی ربا
نی ت؛ زیرا زیاده مشروط به نفع قرض ده ده اصلی نی ت ،بلکه به نفع واسطه مالی است
که فرد ثالثی ب ده و به وکالت از صاحب پ ل ،عملیات قرض را ان ام داده است» .شهید 263

صدر این روش را به ع ان راهی برای ک ب س د مشروع برای واسطه مالی نمیپذیرد
باشد ،ربا محقق میش د؛ ولی چ انچه صاحب پ ل شرط ک د که قرضگیرنده ،زیادهای به
نفع فرد ثالثی بپردازد ،ربا تحقق نمییابد .درحالیکه ،اطالقات ادله حرمت ربای قرضی،
شرط شدن هرگ نه زیاده بر مال قرض داده شده را حرام میدان د و تفاوتی بین ای که زیاده
مزب ر به نفع مقرض باشد ،یا هر فرد دیگر ،وج د ندارد» دبیدار ،1921،ص.)111
ب ابراین برای جل گیری از ای اد شبهه شرعی دو پیش هاد نهایی زیر جهت تأمین مالی
هزی ههای پلتفرم ارائه میگردد .1 :پلتفرم میت اند از وامده دگان در قبال کاری که ان ام
میدهد حقال کاله دریافت ک د؛ اما پرداخت این حقال کاله ت سط وامده دگان ممکن است
انگیزهی ایشان را کاهش دهد؛ زیرا وامده دگان از مطل بیت ناشی از نگهداری و استفاده
ثروت صرفنظر کردهاند و همچ ین از تمایل به ک ب س د در سرمایهگذاریها نیز چشم
پ شیدهاند و با هدف قرب الهی اقدام به اعطای قرضالح ه نم دهاند.
 .9پلتفرم از دریافت حقال کاله صرفنظر نم ده و از محل درآمدهای خ د و کمک
حامیان دخیرین) ،به جبران هزی ههای عملیاتی بپردازد .قابلذکر است با ت جه به ماهیت
پلتفرم و با مدیریت کارا و اثربخش آن ،هزی ههای عملیاتی پلتفرم بهشدت کاهش مییابد.

.2مدیریتریسکاعتباری 
کلید م فقیت ای اد یک بازار تأمین مالی جمعی سالم ،ت سعه راهحلهایی برای عدم تقارن
اطالعاتی است ) .(Conrad, 2016, p.16الزم است پلتفرم از ه یت و نیاز متقاضیان
قرض الح ه اطمی ان حاصل نماید .این امر م تلزم وج د برنامه و تیمی ،جهت بررسی
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دصدر 1011 ،ق ،ص )111؛ چ ن در عقد قرض ،اگر زیاده ،مشروط به نفع صاحب پ ل

اشخاص و اعتبارس ی آنهاست .همچ ین نهادهای اجتماعی مان د مدارس ددر مدل کی ا)،
م اجد ،هیئات مذهبی و  ...میت ان د در ش اسایی و اعتبارس ی وامگیرندگان به پلتفرم
کمک ک د.
در مدلهای تأمین مالی جمعی و وامدهی شخص به شخص متعارف ،الگ های متفاوتی
برای ری ک اعتباری وج د دارد .در برخی از مدلها ،ری ک نک ل کامالً مت جه
 264قرض ده ده ب ده و وی از طریق درخ است نرخ بهره مت اسب با وضعیت اعتباری
قرض گیرنده ،سعی در پ شش این ری ک دارد .در برخی مدلها ،این امکان برای
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قرض ده ده وج د دارد که پلتفرم ضمانت خ ارت ناشی از عدم پرداخت وام را در ازای
دریافت کارمزد به عهده بگیرد .از آن ا که مدل ارائه شده برای قرضدهی شخص به
شخص از طریق قرضالح ه ن ع اول ان ام میپذیرد و قصد قرضده ده ،مع ی و بدون
چشمداشت مادی است ،لذا برای مدیریت م ض ع ضمانت ت هیالت و کاهش ری ک
نک ل ،سه راهکار پیشبی ی شده است:
وامدهی براساس نمره اعتباری :نمره دهی اعتباری د )Credit Scoringبه مشخص

کردن و تخصیص نمره یا درجهای به یک فرد که نشانده ده وضعیت اعتباری اوست،
اطالق میش د؛ ب ابراین ،این نمره احتمال ای که فرد به تعهدات مالی خ د عمل ک د یا به
تعبیر دیگر در پرداختها نک ل نک د را مشخص میک د .نمره دهی اعتباری ،تک یکی است
که به ط ر گ ترده در همه مؤس ات مالی به کار گرفته میش د.
معروفترین تک یک نمره دهی اعتباری ت سط  Fair Isaac Cororationبه کار گرفته
شده است که به نمره فیک د )FICO-scoreش اخته میش د .این تک یک در سال 1212
ابداع شد و  1221ت سط سه آژانس بزرگ گزارشگری اعتباری در آمریکا استفاده شد .نمره
فیک در گ تره  911تا  111قرار دارد .تاریخچه پرداختهای قرضگیرنده با حدود 91
درصد تأثیر مهم ترین نقش را در نمره اعتباری بر عهده دارد .میزان بدهی حدود  91درصد
و ط ل تاریخ اعتباری حدود  11درصد در این محاسبات نقش دارند .دو عامل نهایی ،یع ی
اعتبار جدید و ترکیب اعتباری هرکدام حدود  11درصد بر این محاسبات تأثیر میگذارند.
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گرچه نمره فیک بر تمامی روشهای دیگر م ج د در بازار غلبه دارد ،اما تک یکهای
دیگری مشابه فیک استفاده میش ند که از آن جمله میت ان به  Vantage Scoreاشاره کرد.
در این تک یک نیز تاریخچه پرداختهای فرد ،سن و ن ع اعتباری که دریافت کرده و
درصد برداشت از میزان اعتبار قابل استفاده ،بیشترین تأثیر را بر تعیین نمره اعتباری فرد
دارد.
درص رتیکه فرد به واسطه نمره اعتباری م اسب و بدون ت لیم تضامین ،تأمین مالی
شده باشد و اک ن وام را بازپرداخت نک د ،پلتفرم از سرمایه خیرین که حامیان پلتفرم ب ده
یا از محل درآمدهای خ د دکه این درآمدها عم ماً غیرعملیاتی ب ده و م اردی مان د
تبلیغات و ...است) اقدام به جبران خ ارت نم ده و بدین وسیله صیانت از وج ه
وامده دگان ان ام می گیرد .در این حالت ،اگرچه ممکن است پلتفرم با ری ک زیادی
م اجه ش د ،اما با ت جه به ای که این مدل از قرض ،بیشتر ج به تأمین مالی نیازهای مصرفی
را داشته و نرخ نک ل در اینگ نه م ارد ب یار پایین ب ده و از س ی دیگر ،فرد به واسطه
رتبه اعتباری که م بعث از سابقه اعتباری م اسب وی است ،م از به دریافت وام گردیده،
لذا خطر عدم پرداخت ب یار پایین ارزیابی میش د .در بررسی ت ربه سایر پلتفرمهای
قرضدهی شخص به شخص ،انتقال م تقیم ری ک اعتباری به قرض ده ده و قب ل ری ک
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شکل  :1ع امل تأثیرگذار بر نمرهدهی اعتباری

نک ل شدن ت هیالت به وی ،مشاهده میش د که این شی ه میت اند در طراحی پلتفرمهای
داخلی نیز در نظر گرفته ش د.
وامدهی با استفاده از سازوکار ضمانت گروهی :از جمله راهکارهایی که برای

م ض ع ضمانت در پلتفرمهای تأمین مالی جمعی میت ان مطرح کرد ،ایده «ضمانت
گروهی» است که در مبحث «وامدهی گروهی» و «فشار درونی» مطرح شده است« .وامدهی
 266گروهی» آن است که افراد به انتخاب خ د به گروههای گ ناگ ن دستهب دی شده و وامدهی
به این گروهها ان ام میش د .ساختار انگیزشی به نح ی ت ظیم میش د تا وامدهی به هر
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یک از اعضای گروه ،مشروط به بازپرداخت وام دریافت شده ت سط سایر اعضا گردیده و
از این طریق چالش وثیقه که یکی از معضالت اصلی نیازم دان به قرضِ مصرفی است،
برطرف میگردد .م ظ ر از «فشار درونی» آن است که ض ابط به نح ی ت ظیم گردد که
اعضای گروه ،یکدیگر را به ان ام بازپرداخت ترغیب کرده و در این زمی ه به نیروی
خارجی و بیرونی نیازی نباشد .این ایده ،در سطح بینالمللی م فقیت خ د را در تضمین
بازپرداخت م ابع اثبات نم ده است .بر اساس آمارهای م ج د ،مؤس ات تأمین مالی خرد
که از این روش استفاده میک د ،در اکثر م ارد نرخ بازپرداخت باالتری ن بت به بانکها
دارند دعبداللهی و می می ،1921 ،ص.)199
سازوکار ضمانت جمعی در مدل عملیاتی این پژوهش ،بدین گ نه طراحیشده است که
اگر قرض گیرنده فاقد نمره اعتباری م اسب ب ده یا برای اولین بار است که از پلتفرم
درخ است تأمین مالی داده و سابقه ندارد ،میت اند از ضمانت گروهی استفاده ک د؛
سازوکار آن بدین شرح است :قرض گیرنده درخ است خ د را به گروهی از افرادی که قبالً
از طریق پلتفرم تأمین مالی شده و آنها نمره اعتباری قابل قب لی دارند ،فرستاده و
درص رتی که گروه هدف ،فرد را ش اخته و به وی اعتماد داشته باش د ،ضمانتش را بر عهده
می گیرند .پذیرش ضمانت از س ی گروه برای فرد متقاضی باعث میش د که اگر
قرض گیرنده ،ت هیالت خ د را نک ل ک د ،بازپرداخت تعهداتش بر عهده باشد .در این
شی ه از ضمانت ،بدهی قرضگیرنده میت اند بین گروه ضام ین ت هیم شده یا آنکه هریک
به ص رت م تقل و کامل ایفای تعهدات مقروض را بر عهده داشته باشد؛ در این ص رت،
شاهد ن عی از ضمانت تضام ی خ اهیم ب د.

وامدهی به پشتوانه تأمین وثایق و تضامین :درص رتیکه یکی از راهکارهای
ارتقای وضعیت اعتباری قرض گیرنده ،اتخاذ وثایق و تضامین الزم ب ده که این امکان را
برای پلتفرم ای اد میک د که با اجرایی سازی آنها ،خ ارت عدم پرداخت وام را جبران
ک د.

.3مزیتقرضدهیدرتأمینمالیجمعینسبتبهنظامبانکی 
یکی از چالشهای شرعی که در مدل تأمین مالی جمعی میت اند حل ش د ،شبهه قرض به
این مشکل بیان میدارند که به سپردهگذار تعهدی مب ی بر اعطای ت هیالت قرضالح ه
در ازای سپردهگذاری قرضالح ه ندارند و از این جهت قرض به شرط قرض م تفی
خ اهد ب د .درحالیکه شبهه قرض به شرط قرض را میت ان از زاویهای دیگر بررسی کرد.
در ت هیالتدهی قرضالح ه تا زمانی که افراد اقدام به سپردهگذاری در بانک نکرده
باش د ،بانک ،ت هیالت قرضالح ه به آنها اعطای نمیک د و در واقع سپردهگذاری
قرضالح ه ن عی شرط عملیاتی برای دریافت وام قرضالح ه به شمار میآید .از این
جهت می ت ان ادعا کرد که ن عی شبهه قرض به شرط قرض هم چ ان در شبکه بانکی
وج د دارد که این امر از ماهیت بانک و شی ه مدیریت نقدی گی ت سط این نهاد م بعث
میش د؛ درحالیکه در روش جدید قرضدهی بدون ربا در الگ ی تأمین مالی جمعی و
قرضدهی شخص به شخص ،دیگر شرط سپردهگذاری در نزد نهاد دیگر مطرح نب ده و
قرضده ده و قرضگیرنده به ص رت م تقیم و بدون شرط قرضدهی متقابل با یکدیگر
در ارتباط و تعامل ه ت د.

جمعبندیونتیجهگیری 
مدیریت م ابع قرضالح ه در نظام بانکی هم اره یکی از پرچالشترین م ض عات بازار
پ ل ب ده است .ازجمله مشکالتی که در این زمی ه وج د دارد ،شبهه کارمزد ت هیالت و
تخصیص صحیح و عادالنه به افرادی که واقعاً نیازم د دریافت چ ین م ابعی برای رفع
نیازهای مصرفی و ضروری ه ت د ،میباشد .از س ی دیگر ،دسترسی ناکافی
ک بوکارهای خُرد به م ابع ارزانقیمت ،ازجمله م ائلی است که میت اند بر تضعیف
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شرط قرض در ت هیالت قرضالح ه است .بانکهای ت اری و قرضالح ه برای حل
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رونق ت لید مؤثر واقع ش د؛ درص رتیکه اگر ت هیز و تخصیص این م ابع بهدرستی
ص رت پذیرد ،عالوه بر ثمرات اقتصادی نظیر افزایش قدرت خرید ،کاهش شکاف طبقاتی
و فقر ،افزایش تقاضا برای کاالهای مصرفی و ضروری و رونق در این بازارها ،کارایی نظام
قرضالح ه نیز افزایش یافته و با کاهش شبهات شرعی و عملیاتی در تخصیص م ابع،
اعتماد عم می افزایش خ اهد یافت.
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پلتفرمهای تأمین مالی جمعی و قرضدهی شخص به شخص ازجمله ب ترهایی ه ت د
که میت ان د راهکارهای م اسبی برای بهب د مدیریت م ابع قرضالح ه علیالخص ص
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چالشهای فعلی باشد .در این مقاله ،ضمن بررسی چگ نگی فعالیت پلتفرمهای تأمین مالی
جمعی و خاستگاه آنها ،سازوکاری برای وامدهی قرضالح ۀ بدون کارمزد و نیاز به
سپردهگذاری -که شبهات قرضدهی م ج د در نظام بانکی در م رد کارمزد ت هیالت و
قرض به شرط قرض در اجبار ت هیالتگیرنده به سپردهگذاری بانکی را مرتفع کرده -ارائه
نم ده است .در این مدل ،برای افراد خ شح اب و دارای سابقه اعتباری م اسب که از
طریق مدلهای اعتبارس ی فرآی د ی آسان و بدون نیاز به تأمین وثایق و تضامین ،در
نظرگرفته شده است .در الگ ی ارائهشده ،برای افرادی که احیاناً سابقه اعتباری م اسبی در
پلتفرم ندارند یا برای نخ تین بار از آن استفاده میک د ،راهکارهایی مان د استفاده از
ضمانت گروهی ،تأمین تضامین و وثایق الزم ،بیان شده تا نمره اعتباری خ د را بهب د
بخش د .در الگ ی پیش هادشده ،تأمین مالی ،پلتفرم برای جبران هزی ههای جاری دعملیاتی)
یا خ ارتهای ناشی از عدم پرداخت به م قع ت هیالت ،از طریق خیّرین و سایر
درآمدهای غیرعملیاتی دمان د تبلیغات) جبران میش د؛ ازاینرو این الگ میت اند نقش به
سزایی در احیای س ت قرضالح ه به مع ای واقعی ،داشته باشد؛ یع ی قرضده دگان را
از ثمرات اخروی و مع ی و قرضگیرندگان را از عایدات اقتصادی بهرهم د و جایگاه این
نهاد اجتماعی شریعت را در میان مردم تق یت میسازد.
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