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تعریف
سایر گزینه های تأمین مالی
انواع تأمین مالی جمعی
بازیگران
نمونه ها
 معایب



تأمین مالی جمعی

تعریف

 هاای فرآیند تأمین مالی پروژه یا طرح•
مخاطرپااا یر از طریاااآ جمااا  آوری 
مشارکت های پاولی تعاداد زیاادی از
.دمردم را تأمین مالی جمعی می گوین
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استفاده از
سرمایه ی 
شخصی

مراجعه به 
اقوام و 
آشنایان

مراجعه به 
صندوق های 
رمخاطره پ ی
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گزینه های دیگر پیش روی کارآفرینان



انواع تأمین مالی جمعی

تأمین مالی جمعی مبتنی بر پاداش 
(reward-based 

crowdfunding)

ت کارآفرینان خدمات و محصوال
را بدون تحمل بدهی یا از دست
.ددادن سهام پیش فروش می کنن

ی تأمین مالی مبتنی بر حآ مال
(equity-based 

crowdfunding  )

حامیان پروژه در قبال کمک 
پولی خود، سهامدار شرکت 

.می شوند
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تأمین مالی از طریق پیش فروش

کارکردها

تأمین مالی
کاهش ریسک های
تجاری 
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پیش فروش قبل از راه اندازی طرح

طرف طول زنجیرۀ واسطه گری مالی و کاالیی را به طور همزمان کاهش •
.می دهد

روش ریسک های تجاری  کسب وکار را به واسطه ی کاهش عدم اطمینان از ف•
ول عالوه بر این  از ط. کاالها و خدمات به طرز قابل مالحظه ای پایین می آورد

ارها دوره تبدیل وجوه نقد و در نتیجه هزینه ی خواب سرمایه ی کسب وک
. می کاهد

ت، و برآیند همۀ این ها، کاهش قابل مالحظه ی هزینۀ سرمایۀ کسب وکارها اس•
.ن می آیداز این مجرا  حاشیۀ سود موردانتظار کسب وکارها نیز به شدت پایی

مزایای تأمین مالی جمعی از طریآ پیش فروش
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بازیگران تأمین مالی جمعی

الی آن که صاحب ایده یا پروژه ای است که بدنبال تأمین م•
.است

بانی پروژه

 هاافراد یا گروه.که از ایده یا پروژه حمایت مالی می کنند•

ا که طرف های یادشده را به هم نزدیک می کند و پروژه ر•
.نیز می گویندplatformراه اندازی می کند، که به آن 

نهاد واسط 
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نمونه ی واقعی

Pebble Watch

افراد با . ساخته شدEric Migicovskyاین ساعت توسط 
یک ار. استفاده از آن می توانند به تلفن همراه خود متصل شوند

10بیش از 2012در سال Kickstarterتوانست از طریآ کمپین 
غ به افرادی که بیش از مبل. روز جم  آوری کند37میلیون دالر در 

اهدا ( یدالبته پس از تول)مشخصی کمک کرده اند، یک عدد ساعت 
. می شد
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بزرگ ترین طرح

Star Citizenطرح 

الی بزرگ ترین طرح تاأمین ماالی شاده از طریاآ تاأمین ما•
 Starجمعای کاه تاا کناون گازارش شاده اسات، طارح 

Citizenایاان طاارح سااامانه ی معااامالت آنالیاان . اساات
ل تجاری و مسکونی اسات و تاا اول اوریا-فضاهای اداری

. میلیون دالر تأمین مالی کرده است112حدود 2016سال 
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معایب تأمین مالی جمعی

آحااد کارآفرینان و صاحبان ایده برای تاأمین ماالی از
مااردم نارارنااد ایااده ی خااود را بااا آن هااا بااه اشااترا  

ا یااکپی برررری  ایاان مسااأله ریسااک . بگ ارنااد
باه هماین دلیال. طارح را بااال می باردرزریده شدن

أمین مالی بسیاری از کارافرینان ترجیح می دهند برای ت
.  به شرکت های مخاطره پ یر مراجعه کنند
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سواالت
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