فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري
دوره  / 11شماره ( 4پیاپي  / )44زمستان 1401
صفحه  281تا 296

ارائه پلتفرم فرایند تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی از طریق مرابحه در ایران
علی ملکی
دانشجوي دكتري تخصصی مالی بینالملل ،گروه مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

شادی شاهوردیانی
استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

علی زارع
استادیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئول)
dr.alizare@gmail.com

هاشم نیکومرام
استاد گروه مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت98/11/13 :

تاریخ پذیرش98/11/30 :

چکیده
هدف مطالعة حاضر ،ارائه پلتفرم تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی از طریق مرابحه است .با توجه به وسعت
گستردگی و عملیاتی مرابحه (كاال ،خدمات) و از همه مهم تر ماهیت اسالمی و حقوقی شفاف آن نسبت به سایر
عقود ،براي مدلسازي انتخاب شد .جامعه آماري این پژوهش ،اطالعات مالی پرونده اعتباري/تسهیالتی مرابحه كلیة
مشتریان ( 506مورد) یکی از بانکهاي كشور مربوط به سال  97-98است .از آنجا كه قرارداد مرابحه توسط بانک
مركزي ت دوین شده و هم چنین به دلیل استفاده در ارائه تسهیالت ،شاخصهاي آن مورد تأیید قرار گرفت .بر این
اساس پلتفرم پیشنهادي با سه محور اصلی سرمایهپذیر ،بانک و سرمایهگذار براي نخستین بار مطرح گردید .براي
تست مدل از آزمون شبیه سازي صف استفاده شد.
یافتههاي پژوهش نشان داد ،مدل پیشنهادي میانگین مدت زمان انتظار را از  590ثانیه به  30ثانیه كاهش
می دهد .متوسط تعداد افراد در صف را از  38نفر در یک روز به یک نفر كاهش میدهد ،بهرهوري سیستم را بیش
از  30درصد افزایش میدهد و دلیل محکمی بركارایی سیستم پیشنهادي نسبت به سیستمهاي موجود بانکی است.
واژههای كلیدی :پلتفرم تأمین مالی ،مرابحه ،فرایند مالی.
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 -1مقدمه
در هر كشور تأمین مالی ،همواره به عنوان یک چالش مهم براي سرمایهپذیران در راستاي ایجاد و توسعه كسب و
كار مطرح است ( .)Yamaguchi,2014.P.167در كشورهاي توسعهیافته براي این مهم نوآوريهایی مانند تشکیل
صندوقهاي سرمایهگذاري و شتابدهندگان كسب و كار صورت گرفته است ( .)Abdul Rahim,210,285 P.286بر
این اساس بانکها مبادرت به جمعآوري منابع مالی از سرمایهگذاران مینمایند واین منابع را به سرمایهپذیران
تخصیص میدهند( )Paul Belleflamme, 2015, P.34اما با این وجود هنوز نارسایی و چالشهاي زیادي در فرایند
عملیات آن به ویژه نحوه تعیین سود و نیز شرایط بازپرداخت آن وجود دارد ()Agrawal,2015, P.38-66
در كشورهاي در حال توسعه مانند ایران به علت نارسایی ساختار اقتصادي و عدم توسعه سایر شبکههاي
غیربانکی و قراردادي ،تأمین مالی بخشهاي واقعی اقتصاد هنوز برعهده شبکه بانکی كشور است (موسویان،
130ص .)35اعطاي تسهیالت به سرمایهپذیران در قالب عقود بانکی مانند قرضالحسنه ،مضاربه ،مشاركت ،فروش
اقساطی ،سلف ،اجاره به شرط تملیک ،جعاله مزارعه ،مساقات ،مرابحه ،استصناع ،خرید دین صورت میگیرد
(مالكریمی1390 ،ص .)45در این میان ،عقد مرابحه به علت مبانی شرعی ،فقهی و حقوقی از وسعت عمل بیشتري
برخوردار است ( .)Qazi Irfan,2008,P.78مرابحه ،به عنوان یکی از ابزارهاي مالی اسالمی ،تأمین مالی به شمار
میرود ( .)QaziIrfan,2008,P.78بر مبناي بررسیهاي صورت گرفته ،عبادي اهلل ( ،)2005اقبال و مولینکس
( ،)2005لوئیس و الگاوود ( ،)2001المقال ( ،)2009هانور ( )2000بر این باورند كه عقد مرابحه براي خرید و یا
فروش اقالم سرمایه توسط مؤسسات بانکی و شركتها مورد استفاده قرار میگیرد .بانکها یا مؤسسات محصول-
اقالم مورد نیاز را تهیه و بر پایه مفاد این قرارداد در اختیار متقاضیان قرار میدهند(كفشگر.)1392،
در حال حاضر عقد مرابحه در بخش تخصیص منابع یکی از ابزارهاي مؤثر و كاربردي به شمار میرود
(موسویان1390،ص .)40عقد مرابحه ،یکی ابزارهاي جدید است كه كشورهاي اسالمی میتوانند كاالهاي تولیدي
كشور خودشان را مورد مبادله قرار دهند( .)QaziIrfan,2008,P.78اینگونه كاالها در اجراي مرابحه كاالیی ،عالوه
بر دستیابی به ابزارهاي نو براي حل كردن مشکل نقدینگی و براساس ساز وكار مطابق با شریعت اسالمی ،به افزایش
تولید داخلی نیز كمک میكند(نظافتیان .)1390،در واقع عقد مرابحه با رعایت اصول و با استفاده از قوانین اسالم،
عالوه بر حل مشکالت نقدینگی بانک ها بازار سرمایه داخلی را نیز رونق میبخشد( .)QaziIrfan,2008,P.78با این
وجود اغلب پروژههاي سرمایهپذیران به علت عدم تأمین مالی به موقع عملیاتی نمیشود .به نظر میرسد تحقق
این امر نیازمند تعریف و بکارگیري پلتفرم نوین در قالب قوانین و مقررات بانکداري جهت پشتیبانی و مشاركت
بیشتر براي توسعه و ایجاد ظرفیت تجاري جدید و هدفمندسازي سرمایههاي خرد مردم است .كه در حال حاضر
الگویی مقتضی و مناسب دركشور تعریف و بکار گرفته نشده است .پژوهش حاضر بر آن است ،پلتفرم مناسب و
كار آمد تأمین مالی جمعی از طریق مرابحه را براي نخستین بار ارائه دهد .و همچنین در صدد پاسخ به این سئوال
پژوهشی نیز می باشد كه پلتفرم تأمین مالی جمعی مرابحه پیشنهادي ،براي سرمایهپذیران با رویکرد تسهیل و
تسریع به چه صورت ارایه میشود؟
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 -2مبانی نظری پژوهش
عقد مرابحه از سه دهه پیش در نظام بانکداري اسالمی به عنوان یکی از مهمترین ابزار مالی مورد بهره برداري قرار
گرفته است ( .)Usmani, Taqi,2015.P.65روشهاي تأمین مالی اسالمی عالوه بر كشورهاي اسالمی در كشورهاي
غیر اسالمی نیز رونق یافته است ( .)Usmani, 2015.P.65در راستاي تحقق توسعه ابزارهاي مالی اسالمی ایران در
شبکه بانکی كشور و جلوگیري از صوري شدن قراردادها ،عقد مرابحه به عنوان ابزارمالی جدید به فصل سوم قانون
عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد (موسویان .)1390،با تصویب قانون عقود اسالمی و رسمیت بخشیدن به آن
توسط شوراي پول و اعتبار و ابالغ آن به بانکها صورت گرفت (موسویان1390،ص.)36
در سال  2016میالدي اولین پلتفرم سیستم تامین مالی اسالمی با هدف تأمین منابع مالی شركتهاي كوچک
و متوسط میان بانکهاي چند كشور در مالزي راه اندازي شد .این اولین پلتفرم تامین مالی جمعی مبتنی بر اینترنت،
كه تركیبی از مهارت بانکداري اسالمی و فناوري جهت هدایت سرمایه سرمایهگذاران و هم چنین تامین مالی
پروژهاي سرمایهپذیران به شمار می رفت )Irun saba,2019,P.583( .هدف اصلی این اتحاد تقویت رشد فناوري
مالی با نگرش تأثیر مثبت آن در جهان بیان شد ( .)McSpadden, 2016در حقیقت پلتفرم تأمین مالی جمعی
عالوه بر روش مؤثر جذب سرمایه خرد به افزایش فرصتهاي سرمایهگذاري و مهمتر از همه شفافسازي فرایند
مالی نیز كمک میكند( .)Aschenbeck ,2014قرارداد مرابحه در كشورهاي اسالمی با هدف توسعه بازارهاي پولی
و سرمایه ،پیشرفت مهمی در زمینه فناوري مالی ایفا می كند .به طوري كه بانکها خدمات فنی مالی را سازگار با
شریعت ارائه می دهند .این دستاورد مهم ،توانایی مدیریت نقدینگی را به روشی ساده ،و مطابق با شریعت در بخش
دولتی و خصوصی فراهم میكند )Irun saba,2019,P.582( .از اینرو مرابحه بهعنوان ابزار تأمین مالی پیشنهادي
می تواند جایگزین مناسبی براي عقود و قراردادهاي مرسوم شبکه بانکی گردد .برخی از مواردي كه براي مطابقت
مرابحه با قوانین شرع انجام میشود به شرح ذیل (جدول )1بیان میشود.
جدول  -1قوانین عقد مرابحه در بانک
انطباق مرابحه با قوانین اسالمی
1

آیا یک كاالي غیرقابل مصرف واقعی وجود دارد؟

2

آیا كاالیی در حال تغییر بود؟ آیا خریدار مالکیت فیزیکی كاالیی را دریافت كرده است؟

3
4

آیا این محصول دوباره به فروشنده اصلی فروخته می شود؟
آیا كاال به وضوح مشخص شده بود ،به عنوان مثال كیفیت ،مشخصات ،مقدار؟
منبع )Irun saba,2019,P.582( :

عقد مرابحه معاملهاي است كه فروشنده قیمت تمام شده كاال قیمت خرید و هزینه مربوط را به اطالع مشتري
میرساند و سپس تقاضاي مبلغ یا درصدي به عنوان سود میكند مرابحه میتواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود،
در صورتی كه نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر میشود( .)Usmani, Taqi,2015.P.65طرفین قرارداد
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متعاقدین در قرارداد مرابحه بایع و مشتري هستند .مرابحه انواع مختلفی دارد ،كه از چند نقطه نظر قابل بررسی
میباشد ،از اعتبار شیوه انجام معامله ،مرابحه وكالتی و اصالتی تقسیم بندي شده است .از حیث اخذ سود ،به مرابحه
درصدي و مرابحه با سود مبلغی تقسیم بندي می شود .از جهت كاربرد ،به اوراق مرابحه و مرابحه كاالیی قابل
تقسیم میباشد .و از لحاظ قلمرو به مرابحه تجاري و مرابحه فردي قابل تقسیم است )Bakir,204,P.137( .براي هر
یک از دو طرف عقد ،بلوغ ،عقل ،قصد و اختیار شرط است (موسویان1390،ص .)43ظرفیت باالي عقد شرعی مرابحه
و نیازهاي متنوع بازارهاي مالی ضرورت طراحی ابزارهاي مالی مبتنی بر شریعت مقدس را در نظام بانکداري بدون
ربا دو چندان مینماید( .)QaziIrfan,2008,P.79طراحی و ایجاد ابزارهاي مالی اسالمی عالوه بر رفع مشکالت فعاالن
بخشهاي مختلف اقتصادي ،میتواند به توسعه روزافزون بازارهاي مالی اسالمی نیز منجر شود ( Boot, A. W.A.,
.)2017
پائلوپیترو ( )2017تأمینمالی جمعی را نوعی شبکههاي ایجاد شده جمعآوري سرمایههاي اندک مردم در
بستر اینترنت تعریف میكند كه به سرمایهگذاران و سرمایهپذیران در سراسر جهان امکان میدهد تعامل مالی
مشتركی با یکدیگر داشته باشند( .)Paolo Pietro,2017, P.123تأمین مالی جمعی  ،1به مفهوم رویکرد نوینی از
فرایند تأمین مالی است كه بوسیله آن بسیاري از مردم و سرمایهگذاران میتوانند در طرحهاي نوآورانه حتی با
سرمایه اندک مشاركت كنند) .)Yamaguchi,2014 .P.167به طوریکه هر فردي با ایده نوآورانه تجاري هرچند در
محیط تکنولوژیکی در حال تغییر ،می تواند پروژه كارآفرینی خود را به راحتی و بدون استفاده از بانکداري سنتی
انجام دهد و هم چنین استفاده گسترده افراد از خدمات مالی را بهصورت سریعتر ،راحتتر و شفاف امکان پذیر
میكند (ایوان پیناریو .)2017،پایوتر پازوسکی ( )2014معتقد است ،پلتفرم تامین مالی باعث كاهش ریسک
سرمایه گذاري هر دو بخش «تأمین كننده» و جذب كنندگان سرمایه ،و مهم تر از همه شفافسازي منابع سرمایه
میشود .در واقع دستیابی به راهحل هاي مفیدي جهت جذب سرمایه و فرایند سازماندهی براي شروع سرمایهگذاري
و افزایش فرصتهاي سرمایهگذاري است .ساسکا ( )2016نیز راهبرد تأمین مالی جمعی از طریق فروش و ارزش
افزوده ،از طریق روشهاي ارتباطی  ،2از طریق ایجاد شبکهاي 3 ،و خودراه انداز  4موفق براي جمعآوري پول را شناسایی
كرد .در این میان مطالعات پاول  )2015( 5نشان داد پلتفرم طراحی شده با قابلیت توسعه میتواند به سرعت در
تأمین مالی جمعی مؤثر باشد .در این میان یافته پژوهش محمد رحمت اله خان ( )2017حاكی از آن است كه
پلتفرم تامین مالی روند نقدینگی را كاهش می دهد و اساسی براي رشد آینده و تنوع در فعالیتهاي مالی فراهم
میكند .پائلو پی ترو  )2018( 6نشان داد ،اصول مالی اسالمی تأمین مالی جمعی ،پیشرفت فناوري مالی فرصتی
است كه به طور قابل توجهی در بهبود روند كارآفرینی در دنیاي اسالم و ترویج توسعه اجتماعی و اقتصادي كمک
كند .نتایج پژوهش ایرون سبا ( )2019نشان داد ،برنامه فناوري مالی و پتانسیل موجود در آن در سطح جهان براي
1

Crowdfunding
communicator
3 networker
4 self-runner
5 Paul Belleflamme
6 Paolo Pietro Biancone
2
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تامین مالی اقشار مختلف جامعه راه گشا است و ابزاري مؤثر براي كاهش فقر و كمک به تامین مالی مسلمانان و
غیر مسلمانان در سراسر جهان است)VatimetouMokhtar,2019,P.34( .
 -3روش پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر ،ارائه پلتفرم تأمین مالی جمعی از طریق مرابحه در ایران می باشد .این مطالعه از نظر
هدف كاربردي و از نظر روش بنیادي است .براي رسیدن به هدف پژوهش مراحل؛  -1انتخاب شاخصهاي مناسب
جهت مدل سازي «تأمین مالی جمعی مرابحه»  -2انتخاب و بررسی پرونده اعتباري سرمایهپذیران بانکی قرارداد
مرابحه بهعنوان منابع داده  -3آزمون مدل بوسیله الگوریتم صف انجام گرفت .متغیرهاي مورد استفاده در این
پژوهش تركیبی از اطالعات اعتباري پرونده اعتباري سرمایهپذیرانی بود كه طی یک سال  1397-1398از یک
بانک كشور تسهیالت مرابحه دریافت داشتند.
ارائه پلتفرم تأمین مالی جمعی مرابحه از طریق بانک

بررسی ادبیات تحقیق

رویکرد كیفی :تعیین ابعاد ،مؤلفه های تأمین مالی جمعی مرابحه
-1

تعیین جامعه و برآورد حجم نمونه متناسب

-2

طراحی و اجرای مصاحبهها برای بدست آوردن شاخصها

-3

استخراج شاخصها و روایی شاخص ها

-4

نتیجه گیری

ارائه مدل اولیه تأمین مالی جمعی مرابحه از طریق بانک

رویکرد كمی :مدل سازی و اعتبار سنجی مدل
-1

مدل سازی بر اساس نظریه رحمت اهلل خان ( )2017و عبیداله
()2005

-2

تست مدل پیشنهادی با آزمون صف

-3

جمعبندی و نتیجهگیری

شکل  -1فرایند كلی پژوهش -روش تركیبی اكتشافی
(منبع كرسول و بالتوكالک)2007،
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 -1 -3راهبرد تحقیق كیفی :تحلیل تم
روش كیفی مورد استفاده در این پژوهش با توجه به ماهیت منابع مورد استفاده در آن (داده متنی) روش تحلیل
تم است .از آنجا كه قرارداد مرابحه توسط بانک مركزي بر اساس قوانین اسالمی تدوین شده و هم چنین به دلیل
استفاده از این قرارداد در تسهیالت واگذاري به مشتریان استفاده میشود ،بنابراین شاخصهاي آن مورد تأیید قرار
گرفت .كه بصورت جدول ( )2بیان شد.
جدول  -2جلوههای اجرایی قرارداد مرابحه در بانکهای ایران
شاخص

دستورالعمل قانونی و شرعی مرابحه (ابعاد)

نوع محصول یا پروژه

موجودیت كاال ،عدم ممنوعیت كاال

سود معین انجام معامله

رأس المال و هزینه هاي جانبی پرداخت شده توسط فروشنده ،همراه با ربح مورد
نظر وي (سود بانک)

اختیار انتخاب پروژه ها

واگذاري اختیار انتخاب اموال و خدمات موردنظر را به متقاضی

تسهیالت و تشویقات

در صورت اخذ تخفیف ،و تشویق باید آن را به اطالع مشتري برساند.

تعیین قیمت

توجه به بهاي تمام شده و سود بانک

عدم تبانی و منافع خاص

عقد مرابحه بر اساس تبانی متقاضی و فروشنده منعقد نشده باشد.

قلمرو عقد مرابحه

برطرف ساختن نیاز واقعی متقاضی ،تسهیل در زندگی اجتماعی و افزایش قدرت
خرید تمام اقشار

ریسک

ریسک اعتباري ،اطمینان از برگشت اصل و سود

قابل برگشت اصل منافع
و سود

اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت می باشد.

اسنادتضمینی
سفته ،ضمانتنامه

حصول اطمینان از بازپرداخت اموال و خدمات واگذار شده از متقاضی وثائق كافی
اخذ نمایند.

منبع :قرارداد شرعی و حقوقی قرارداد مرابحه (دستورالعمل بانک مركزي قرارداد مرابحه )1390

به منظور توصیف وضعیت موجود انجام قرارداد مرابحه و مقایسه آن با مدل پیشنهادي تامین مالی جمعی مرابحه
از طریق بانک و هم چنین آزمایش مدل پیشنهادي از روش كمی الگوریتم صف استفاده شده است.
 -2 -3اعتبار سنجی مدل پیشنهادی
براي ارزیابی نحوه عملکرد الگوي پیشنهادي از معیارهاي سیستم صف بهره گرفته شد .براي توصیف شاخصهاي
مدل صف از مدل استاندارد كندال ( ) 1976استفاده شد كه بر اساس این مدل شاخص هاي آن بصورت جدول ()3
بیان شد.
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جدول  -3شاخص های موجود برای توصیف مدل موجود و سیستم پیشنهادی
شاخص مدل

توصیف

نرخ فرایند ورود مشتریان به
سیستم :1

زمان ورود مشتریان به سیستم صف با نرخ پواسون (توزیع نمایی)

رفتار مشتریان :2

رفتارهاي متفاوت مشتریان در درازمدت در صف انتظار

زمان خدمتدهی

ظرفیت سیستم

3

5

محدودیت ظرفیت سیستم

سرویس مشتریان بهوسیله یک یا چند خدمتدهنده
4
 اولین خدمت براي نخستین ورود به سیستم آخرین ورود به سیستم اولین سرویس را دریافت مینماید فرایند خدمت دهی بر اساس تصادفیفرایند خدمت دهی بر اساس اولویت مشتریان فرایند خدمت دهی بر اساس تقسیم انشعابمیتواند در قالب تک خدمت دهنده یا خدمت گروهی به مشتریان سرویس
دهد.
با تعداد مشتریان در سیستم می تواند ارتباط داشته باشد .سیستم هاي صف
ممکن است با تعداد مشتریان محدود ظرفیت داشته باشد.

منبع :شاخصهاي الگوریتم ارزیابی صف كندال

(Gupta, M. B. & Khanna)2006

مراحل مدل سازي یک سیستم صف عبارت از :توزیع مدت زمان ورود افراد به سیستم صف و مدت زمان انتظار
مشتري در سیستم  :مدت زمان انتظار مشتري nام در سیستم برابر با برابر با مشتري در سیستم مدت زمان انتظار
جهت دریافت خدمت به عالوه مدت زمان خدمتدهی میباشد()Gupta, M. B. & Khann, 2006,
)𝑛(
)𝑛(
𝑠𝑇
𝑖𝑇 =
𝑛𝑆 +
()1
توزیع تعداد مشتریان موجود در سیستم به انضمام تعداد افراد در سیستم خدمتدهی و تخمین توزیع مدت زمان
خدمتدهی كه شامل جمع زمان سرویس در هنگامی كه مشتریان در حال دریافت خدمت هستند و زمان
سرویسدهی باقیمانده سایر مشتریان كه در صف انتظار هستند .آنگاه  pkاحتمال وجود  kنفر در سیستم در دراز
مدت عبارت از :
𝑛 → 𝑡 )Pk = P (L= K) = lim P (L (t) = K
()2
)  F ( Xاحتمال اینکه زمان انتظار یک مشتري دلخواه در سیستم كوچکتر از  xواحد زمانی باشد:
1

The Arrival Process of Customers
The Behavior of Customers
3 The Service Times
4 FIFO
5 Service Capacity
2
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()3

𝑛→ 𝑡

)Fs (X) = P(S ≤ x) = lim P (S≤ x

میانگین تعداد مشتریان موجود در سیستم در یک بازه زمانی [  ]0 , tمیانگین زمان خدمتدهی در بلند مدت برابر
است با ) E(Sو))Ivo & J. Resing,2001( E (L
𝑡 1
)𝐿(𝐸 = 𝑥𝑑 )𝑥( 𝑙 ∫ lim
()4
𝑡 →𝑛 𝑡 𝑥=0
)𝑆( 𝐸 = 𝑘𝑆 ∑𝑛𝑘=1

() 5

1

lim

𝑛 𝑛→ 𝑡

دو پارامتر بدست آمده از معادالت فوق در تجزیه و تحلیل سیستمهاي صف مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفت.
بر اساس برآورد ،در حال حاضر میانگین زمان انتظار جهت خدمت دهی در شعبه بانک ها جهت اخذ تسهیالت
«مرابحه» با توجه به وضعیت فعلی استقرار سیستمهاي بانکی حدود12ساعت با انحراف معیار  2دقیقه است .و فرض
بر این است كه با اجراي طرح پیشنهادي میانگین زمان انتظار را به طور مثال به  7دقیقه كاهش داده شود .با توجه
به آزمون فرض ،براي محاسبه حجم نمونه با سطح اطمینان  95درصد از رابطة زیر استفاده شد.
3.33

() 6

=

𝛿2

2
) 𝛽𝑍 +
2
) 𝜇1 − 𝜇0

𝑎⁄
2

(

𝑧(

=𝑛

كه در آن  𝜇1میانگین زمان حاضر و  𝜇0زمان مورد انتظار 𝛿 2 ،نیز انحراف معیار است .یعنی براي هر اجرا باید
تعداد سه نمونه در نظر گرفته شود یعنی در كل  72نمونه انتخاب شد( .دادهها در پیوست ارائه شده است)
 -4یافتههای پژوهش
باتوجه به ادبیات تحقیق تأمینمالی جمعی(خان ،) 2017،دستورالعمل اجرایی مرابحه و بخصوص نظر خبرگان،
الگویی پیشنهادي پژوهش مبتنی بر سه ضلع مثلث سرمایهپذیر ،سرمایه گذار و بانک عامل به صورت شکل ()2
بیان شد.
شکل  -2مدل پیشنهادي پلتفرم تأمین مالی جمعی – مرابحه را از طریق بانک با رویکرد سه عامل سرمایهپذیر،
سرمایهگذاران و عامل سوم بانک نشان میدهد .بر این اساس ،سرمایهپذیر با سه پارامتر انتخابی (مقدار سرمایه
الزم ،مقدار سود مشخص و دوره بازپرداخت «سود و اصل سرمایه») را وارد پلتفرم تأمین مالی جمعی میكند .در
مرحله بعد بانک هریک از پروژهاي ارائه شده با قوانین اسالمی و حقوقی -مرابحه مطابقت میدهد كه نتایج آن
بصورت جدول ( )4نشان داده شده است.
یافته ها نشان داد ،این پلتفرم در صورتی مدارک و مستندات سرمایهپذیران را بررسی میكند .كه شرایط الزم از
جمله ،برابر قوان ین عقد مرابحه باید قیمت و سود هر واحد پروژه مشخص باشد .و مهمتر از همه زمان بازپرداخت
اصل و سود سرمایهگذاران مشخص باشد .شکل  -3فرایندهاي عملیاتی الگوي پیشنهادي را با جزئیات بیشتر ارایه
میدهد.
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سرمایه پ یر
بانک
 -1تایید هویت سرمایه پذیر
 -2بررسی مشخصات پروژه
 -3زمان انجام پروژه
 -4میزان سود

Murabaha
Islamic
Finance

 = A1سرمایه مورد نیاز
سود
= I1
دوره زمانی
= T1

P1

 = A2سرمایه مورد نیاز
سود
= I2
دوره زمانی
= T2

P2

 = A3سرمایه مورد نیاز
سود
= I3
دوره زمانی
= T3

تایید هویت سرمایه گذاران

 = Anسرمایه مورد نیاز
سود
= In
دوره زمانی
= Tn

P3

Pn

كمپین
P3

P1

سرمایه گ ار

شماره ملی/

شماره ملی/

شماره ملی/

كد اقتصادي

كد اقتصادي

كد اقتصادي

شماره ملی/كد
اقتصادي

شکل  -2مدل پیشنهادی پلتفرم تأمین مالی جمعی – مرابحه را از طریق بانک
منبع :یافته پژوهش
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جدول  -4فرایندها ،بخش ها ،فعالیت های پلتفرم تأمین مالی جمعی بر اساس قرارداد مرابحه
فرایند

فرایند

بخش

ورود
مشخصات به
پلتفرم

سرمایه
پذیر

الیه اول
مدل

تطبیق
اطالعات

بانک

الیه دوم

تطبیق اطالعات هویتی و مدارک شناسایی را
با دادهاي ثبت احوال ،اسناد كشور

ماهیت
پروژها

بانک

الیه دوم

بررسی پروژه ها از جهت توجیه اقتصادي

ماده  -19ماده 8
ماده  -11ماده 20

بانک

الیه دوم

بانک

الیه دوم

بررسی امکانات مورد نیاز ،منابع مالی ،عدم تبانی
توسط كارشناسان مالی
اخذ وثیقه و ضمانت الزم جهت مطرح كردن در
كمپین (وب سایت تأمین مالی)

ماده -11 -19
ماده  20ماده 5
ماده  18مرابحه
ماده 14

كمپین تأمین
مالی

بانک

الیه سوم

اعالم در پلتفرم تأمین مالی (پروژههاي كه
مشکل حقوقی ،قانونی و فقهی ندارند)

ماده  1و  8و 13

پلتفرم

بانک

الیه سوم

انتخاب پروژه

سرمایه
گذار

الیه سوم

قابلیت و
صالحیت
اخذ ضمانت و
وثیقه

فعالیت

مطابقت با مرابحه

سرمایه پذیران مشخصات هریک از پروژه هاي
خود را كه شامل سرمایه مورد نیار( ،)Anدوره
زمانی( ،)Tnو مقدار سود ( ،)Inوارد پلتفرم
تأمین مالی جمعی میكنند.

ماده یک ،ماده ،2
ماده  ،20ماده 13
و ماده 14مرابحه
ماده  5و ماده یک

انجام

تایید هویت سرمایه گذاران احوال
آزادي عمل و اختیار سرمایهگذاران به هر میزان
و انتخاب آزاد هر پروژه با سود معین و تضمین
اصل و سرمایه توسط بانک

ماده  2و  3و 11
قانون 3مرابحه
ماده یک

منبع  :یافته پژوهش

بر اساس هدف پژوهش مبنی بر اثبات تسهیل و تسریع مدل پیشنهادي با سیستمهاي موجود بانکی از الگوریتم
شبیه سازي صف به علت پویایی و انعطاف پذیري استفاده شد .نتایج بررسی میزان مدت زمان حضور افراد
(سرمایهپذیران) در پلتفرم پیشنهادي بصورت زیر بیان شد .جهت محاسبه ضریب همبستگی دادههاي پیوست ()1
تعداد فرایندهاي موجود و مدت زمان انتظار داریم:
)𝑖𝑦 ∑( )𝑖𝑥 ∑(𝑛.∑ 𝑥𝑖. 𝑦𝑖−

()7

√𝑛.∑ 𝑥 2𝑖−(∑ 𝑥𝑖)2 . √𝑛.∑ 𝑦 2 𝑖−(∑ 𝑦𝑖)2

= −0.91
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−421
√ 537 . √448

=

)5 × 1240 − (92). (72
(72)2

. √5 × 1126 −
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چون  -1 < r < 0است بین دو متغیر تعداد فرایندهاي موجود و مدت زمان انتظار همبستگی خطی منفی است.
براي محاسبه میزان وابستگی موجود بین این دو متغیر طبق رابطه زیر داریم:

𝑅2 = 𝑟 2 = (−0.86)2 = .8296

سامانه اسناد

سیستم
بانکی

سامانه ثبت
احوال

بررسی اولیه
درخواست

درخواست به بانک

مورد تایید قرار نگرفت

مورد تایید
بخش اعتباری
و تشکیل
پرونده

اعتبارسنجی

سرمایه پ یر

درخوست و اخذ مدارک و مستندات
مورد تایید قرار نگرفت

مورد تایید

مورد تایید قرار نگرفت

سازمانها و
ارگانها

نتیجه استعالم

تایید

دایره مانت و
و ایق

درخواست و اخذ ضمانت

تایید

پلتفرم تامین مالی
جمعی

سرمایه گذاران و
انتخاب پروژه

كمین مالی
جمعی

معرفی به كمپین در
یک زمان معین

عدم تایید

نتیجه

پروزههاي انتخابی و تعین سود معین ،زمان

شکل  -3فرایندهای عملیاتی الگوی پیشنهادی
(منبع :یافته پژوهش)
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بر اساس محاسبات فوق مشاهده گردید مدل پیشنهادي فقط  82درصد بر تسهیل و تسریع تأمین مالی تأثیرگذار
است .براي تخمین تابع توزیع ورود مشتریان به صف ،با توجه به طراحی آزمایش ها صورت گرفته ،فاصله زمانی بین
دو ورود متوالی در بخشهاي مختلف در پیوست ( )1آورده شده است .براي تخمین تابع توزیع ورود مشتریان به
سیستم صف از نرمافزار تخصصی تحلیلگر دادهها استفاده شده است .كه خروجی نتایج حاصل از تحلیل نتایج بر
حسب اولویت با توجه به پارامتر كمترین مجذور مربعات خطا ،تابع توزیع ورود مشتریان با میانگین 15.6ثانیه و
انحراف معیار  4.32تخمین زده میشود.
با توجه به تابع زمان بین دو ورود متوالی به سیستم و تابع توزیع مدت زمان خدمتدهی هر دو نرمال میباشند و
تعداد خدمت دهنده 12عدد میباشد پس مدل صف  G/G/12است .كه نتایج آن بصورت جدول ( )4بیان شد( .با
ذكر محدودیت هاي موجود در مدل سیستمهاي موجود و محدودیت هاي خروج از سیستم)
جدول  -5مقایسه نتایج حاصل تحلیل سیستم موجود بانکی با سیستم پیشنهادی
واحد

مقدار

پارامتر

عنوان

میانگین مدت زمان در صف
متوسط تعداد افراد در صف

پیشنهادی

موجود

ثانیه

30

590

Wq

نفر

1

38

Lq

نفر
درصد

6
95

68
70

Lq Max

Ƿ

ماكزیم طول صف
میزان بهروري سیستم

نفر

1825

1225

)X(t

تعداد افرادي كه لحظه  tاز سیستم خدمت گرفته اند

عدد

12

12

N

تعداد افراد موجود

ردیف

4

6

i

تعدا انشعابات صف

عدد

3

2

j

تعداد سرویس دهنده در هر سیستم

سیتم

2

3

K

تعداد میز خدمت

متر مربع

-

25×40

S

مساحت

با توجه به جدول مقایسهاي ( )5مشاهده میگردد ،با اجراي طرح پیشنهادي ،در همان فضاي اولیه بهرهوري سیستم
بیش از  30درصد افزایش پیدا میكند و هم چنین میانگین مدت زمان انتظار افراد در صف از  10دقیقه به كمتر از
یک دقیقه كاهش پیدا میكند كه این امر عالوه بر كاهش قابل مالحظه در میزان زمان انتظار و صرفهجویی در مدت
زمان حضور در صف ،میزان كاربرانی كه در همان بازه زمانی خدمت گرفتهاند را حدود  150عدد افزایش میدهد
كه خود دلیل محکمی بر كارایی سیستم پیشنهادي نسبت به سیستمهاي موجود است .و پاسخی بر فرایند
تأمینمالی جمعی مبتنی بر بدهی مرابحه براي سرمایهپذیران با رویکرد تسهیل و تسریع بر اساس قوانین و مقررات
بانکی ایران است.
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 -4بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی تأمین مالی اسالمی ارتقاء رشد اقتصادي در جامعه با استفاده از راه حلهاي مالی سازگار با شرع است.
به همین ترتیب ،این مطالعه راهحل مقرون به صرفهاي براي شركتها و به ویژه استارتاپ ها ارائه میدهد كه به
كاهش هزینهها و بهبود روند كار كمک میكند .به همین منظور مرابحه به دلیل وسعت عمل بیشتر به عنوان
بهترین قرارداد اسالمی جهت مدل سازي بکارگرفته شد .مدلی با سه ضلع سرمایهپذیر ،بانک و سرمایهگذار با یک
مجموعه از اطالعات پرونده تسهیالت اعتباري سرمایهپذیران شبیهسازي شد .چون هدف اصلی مطالعه حاضر ،ارائه
پلتفرم تأمین م الی جمعی مبتنی بر بدهی از طریق مرابحه جهت سرمایهپذیران بود .به این خاطر مدلی با عالوه بر
تمركز بر ابعاد مالی و اقتصادي ،بر جنبههاي اخالقی ،اجتماعی و مذهبی نیز ارایه گردید .بر اساس مدل پیشنهادي،
چارچوب تامین مالی اسالمی را قوانین و مقرراتی به نام شریعت تشکیل میدهد و رابطه میان سرمایهگذاران و
بانک و نیز رابطه بین بانک و گیرندگان تسهیالت (سرمایهپذیران) ،در چارچوب عقد قرض با بهره از پیش تعیین
شده تبیین میشود .نتایج پژوهش حاضر از نظر مطابقت با قوانین اسالمی با پژوهش تاجیک ( )1394هم سو است
اما برتري فوق العاده اي از نظر روش اجرا ،زمان ،سرعت انجام ،نسبت به مطالعه فوق دارد .از ویژگیهاي كلیدي
این پلتفرم عالوه بر قابلیت توسعه به سرعت در تأمین مالی جمعی نیز مؤثر است و فرصتی در بهبود روند
كارآفرینی در دنیاي اسالم و ترویج توسعه اجتماعی و اقتصادي است.
براي پاسخ به سئوال پژوهش مبنی بر اینکه مدل پیشنهادي ،براي سرمایهپذیران بر اساس قوانین و مقررات
مرابحه با رویکرد تسهیل و تسریع (كاهش زمان) به چه صورت ارائه میشود؟ یافته پژوهش نشان داد ،بر اساس
تئوري صف مدت زمان انتظار كاربران از  590ثانیه به  30ثانیه كاهش مییابد .ماكزیمم طول صف از  68نفر به 6
نفر كاهش مییابد ،از همه مهمتر مدل پیشنهادي توانست بهرهوري سیستم را بیش از  30درصد افزایش دهد .هم
چنین میانگین مدت زمان انتظار افراد در صف تسهیالت را از  10دقیقه به كمتر از یک دقیقه نیز كاهش دهد .كه
این مهم عالوه بر كاهش قابل مالحظه در میزان زمان انتظار و صرفهجویی در مدت زمان حضور در صف ،میزان
افرادي كه در همان بازه زمانی خدمت گرفتهاند را حدود  150عدد افزایش میدهد و این امر دلیل محکمی بر كارا
بودن سیستم پیشنهادي نسبت به سیستمهاي موجود است .چنین تفسیر میشود ،پلتفرم ارائه شده با پلتفرم محمد
رحمت اله خان ( )2017هم راستاست .همچنین یافته پژوهش پائلو پی ترو  )2018( 1كه با هدف مطابقت مدلهاي
تأمین مالی جمعی با قوانین اسالمی انجام گرفته نیز كامال در یک راستاست .توجه به نتایج بدست آمده این
مطالعه ،می تواند مدل جایگزین تأمین مالی جمعی در كشور و حتی در سایر كشورها نیز قرار گیرد .براساس مدل
پیشنهادي به دلیل اینکه بانک عامل پرداخت سود و اصل سرمایه را تضمین میكند .بنابراین سرمایهگذاران بیشتري
جهت مشاركت در تأمین مالی پروژهها تشویق و ترغیب میشوند ،به نوعی از نظر فرایند عملیاتی نسبت به مدل
هاي دیگر متمایز است .لذا پیشنهاد می شود این مدل در فرایند تأمین مالی جمعی ایران و سایر كشورها استفاده
گردد .چراكه بکارگیري این روش در كشورها ،به ویژه كشورهاي در حال توسعه میتواند به رشد اقتصادي آنها
كمک كند.
Paolo Pietro Biancone
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Abstract
The purpose of the present study is designing a crowdfunding platform by the way
Murabaha. Development the scope and operation of the Murabaha (commodities, services),
and most importantly its Islamic and clear legal nature over other contracts, were chosen for
modeling. The statistical population of this study is the financial data of credit / facility file
of all clients (506 cases) of one of the banks of the country for the year 2018-2019. Because
the Murabaha Compiled by the Central Bank And also because of its use in providing
facilities, its indicators have been confirmed. Accordingly, the proposed platform was
introduced for the first time with three main areas: borrower, bank and lender.
To test the model, the queue simulation test was used. The research findings showed, The
proposed model reduces the average waiting time from 590 seconds to 30 seconds. Reduces
the average number of queues from 38 people to one person per day, increasing system
productivity by over 30% And it is a strong reason for the proposed system to work better
than existing banking systems.
Keywords: Crowdfunding Process, financial Platform, Murabaha
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