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  چکیده
ــامانه برخط (آنالین) وام  ) که در آن گروهی از کاربران به عنوان وام دهندگان، P2P Lending platformدهی همتا به همتا (سـ

 ،جهت تامین منابع اقدام می کنند و گروهی دیگر به عنوان وام گیرنده از این منابع به منظور راه اندازي و توسعه کسب و کار، خرید خودرو
 يزیرح ر) طیبلوک یرهی(زنج نیبالك چ يبر تکنولوژ یسامانه مبتن نیافراد در ا یاعتبارسنج بهره می برند. ازسازي منزل و غیرهازدواج، ب

  شده است.
  

  بالك چین، زنجیره ي بلوکی، وام دهی، همتا به همتاکلمات کلیدي:
  
  . مقدمه1

به این رشد ادامه طی سـال هاي اخیر، وام دهی همتا به همتا (فرد به فرد) رشـد سـریعی داشـته و برخی بر این باورند که     
. اسـاس این نوع از بانکداري، ارائهی وام خرد مبتنی بر خرده اعتبار بوده و به جاي بانکداري وثیقه محور، سیستم  [1]خواهد داد

ــئولیت، همکاري و تعاون و خالقیت، به «بانکداري مبتنی بر  ــکل دهنده  عنوان مولفهاعتماد عمومی، مس  می» ي اعتبارهاي ش
گذاري و یا دریافت تسهیالت  ها به سپردهدهد تا  بدون دخالت مسـتقیم بانک ین روش وام دهی به افراد  امکان می. ا[2]باشـد 

گذاران و متقاضـیان دریافت تسهیالت به اشتراك گذاشته شود. این   بپردازند. براي تحقق این امر، کافی اسـت اطالعات سـپرده  
. منابع تامین [3]بنا شده است» سپاريجمعیت«و بر مبناي اصل » بانکداري اجتماعی«عنوان بخشی از رویکرد دهی به  نوع وام

برند. بیشتر سود آنها از طریق کارمزدهایی ها سود میاي از وام دهندگان هسـتند که از دادن این وام کننده وام دریافتی، شـبکه 
طور مسـتمر در حال فروش وام باشـند و در این کار مشارکت    کنند، بنابراین آنها مجبورند بهاسـت که براي وام ها دریافت می 

. در ادامه به دستاوردهاي ناشی از این طرح، شیوه کلی اجراي طرح، پرسش و پاسخ هاي مطرح در این زمینه و [4]داشته باشند
  . می شودبحث و نتیجه گیري اشاره 
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  شیوه کلی اجراي طرح. 2
ــرمایه گذار می تواند به وام گیرندگان  خود وام بگیرندند با نرخ مورد نظر نمی توا افراددر وام دهی همتـا بـه همتا   و یک سـ

در گام اول نیاز است تا فرد در این سیستم به . فرصتی براي کسب درآمد داشته باشد قرضدهدو٪30خرده فروشی با نرخ بهره تا 
صورت مرحله به مرحله در دو بخش وام گیرنده و  به p2pعنوان وام دهنده یا وام گیرنده ثبت نام کند. نحوه کارکرد سـیستم  

  . [10]شودوام دهنده تشریح می
  

  . وام گیرنده2-1
  است:  ذیل شرح ه، ب[8]مراحلی که یک وام گیرنده باید انجام دهد

  
  ثبت نام به عنوان یک وام گیرنده. 2-1-1

یک شناسه ورود ایجاد سـپس  و  فردوارد شـده براي ثبت نام، اطالعات شـخصـی    .اسـت  رایگان ثبت نام براي همه کاربران
ام ویک حساب کاربري سپس تأیید خواهد شد.  افراد. به عنوان بخشـی از روند ثبت نام، شـناسه ایمیل و شماره تلفن   گرددمی

فرم سـاده و آسان در مورد شرایط وام، اطالعات شخصی،   باید یکبراي ایجاد یک حسـاب وام گیرنده،  	شـود. ایجاد  گیرنده باید
شامل گردش مالی یک ساله حساب بانکیبه جهت تضمین و بررسی صحت ادعاي فرد در خصوص  سابقه اشتغال و جزئیات مالی

  ی  بازپرداخت ماهیانه تکمیل شود.توانای
  

  یک گرید ریسکختصاص تصویب وام توسط سیستم به صورت خودکار و محاسبه نرخ بهره و ا. 2-1-2
در این مرحله سـیسـتم یک درجه یا گرید (از یک تا ده) بر اساس توانایی بازپرداخت وام به وام گیرنده اختصاص می دهد.   
که این گرید بعد از هر معامله و حتی پس از تسـویه حسـاب ماهیانه اقسـاط به روز شـده و در آرشیو وام گیرنده نگهداري می     

گیرد. افراد با گرید پایین تر وام هایی با مبلغ کمتر دریافت می م و بهره بر اسـاس همین گرید صورت می شـود. تعیین میزان وا 
 کنند. 

 از. براي شــروع معامالت مالی، شــما باید جهت تایید اســناد ایجاد می شــودپس از ثبت نام موفقیت آمیز، یک مدیر روابط 
  .بیابیدیا سرمایه گذار  دهندهیک وام سیستم، 
 و با استفاده از مدل اختصاصی امتیازات اعتبارياساس میزان وام، گرید وام گیرنده و گرید وام دهنده   رخ بهره برسبه نمحا

نرخ بهره براي هر وام را بر اساس ریسک اعتبار آن پیشنهاد می  الگوریتم هاي سـیستم صورت می پذیرد و در نهایت سیسستم 
ترسرمایه به جهت جذب سریعوام گیرنده همچنین در دفعات اولیه مطالبه وام، . هد بوددرصد خوا 30تا  5که این بهره بین  کند

گذاران پیشنهاد دهد. اما سیستم حداقل و حداکثرهاي وام و بهره را تعیین سـیستم به سرمایه از  يرخ بهره باالترتواند نگذار می
گذار تامین می شود. تمام سرمایه گذاران براي یک وام براي کاهش خطرات سـرمایه گذاري، وام توسـط چند سرمایه   می کند. 

خاص از نرخ بهره مشـابهی براي جلوگیري از هرگونه حدس و گمان استفاده می کنند و باید منجر به شناسایی عادالنه ارزیابی  
  .مبتنی بر بازار از ریسک وام گیرنده شود

  
  قوقی و تضمین و تایید فیزیکی وامامضاي قرارداد ح. 2-1-3

ی / تطبیق اسناد آپلود شده با مدارك کپ از طریقپس از اینکه وام توسـط وام گیرنده بسـته شـد، تأیید فیزیکی وام گیرنده    
وام  روبه رو خواهد شد و تمامی معامالت بعدي در صورت هر گونه اختالف، معامله با مجازات شدید صورت می گیرد وشـناسه  

  شود.می سیستم  ن او براي انجام هر معامله جدید درگیرنده لغو خواهد شد که شامل محدود کرد
از نتایج تأیید مطلع می شود. پس از تأیید موفقیت آمیز، وام گیرندگان و سرمایه گذاران یک پس از آن سـرمایه گذاران نیز  

  .قرارداد وام را امضاء می کنند که یک سند قانونی قابل اجرا در دادگاه است
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  دریافت وجوهمات ارائه شده به حساب سیستم،تهیه وجه وام مالی، واریز کارمزد خد. 2-1-4
موظف به  گردد ووام دهندهمیتوافقنامه امضا و به تایید رسید، مدارك الزم جمع آوري شـده  و وام بسـته شـد   اینکه پس از

 کارمزد یک تا چهار درصدي از کل مبلغ وام به عنوان وجه ارائه خدمات به حساب سیستم است. بعد از انجام این مرحله انتقال
 وضعیت در پورتال به روز از این مرحله به بعد . ظرف مدت یک روز کاري واریز خواهد شد  پول به حسـاب سـپردهوام گیرنده  

  .خواهدشد
  

  صدور اسناد بازپرداختبازپرداخت اوراق قرضه و . 2-1-5
ــدیدي را   ــود. هر تاخیر یا پیش فرض مجازات ش ــتخواهد  به همراهتمام برنامه بازپرداخت به وام گیرنده ارائه می ش . داش

  .هنگامی که کل مبلغ وام به عنوان برنامه ریزي شده بازپرداخت شده، یک گواهی بسته شدن وام به وام گیرنده صادر می شود
معامله و صـوتحساب هاي بازپرداخت وام و تغییرات گردش مالی فرد یک گرید جدید به وام گیرنده اختصاص  پس از اتمام 

ــتر و ادامه روند خواهـد یافت. از آنجا که این گرید، اعتبار وام گیرنده تلقی می  ــهیالت بیشـ گردد، وام گیرنده براي دریافت تسـ
د شد. تعداد وام ها، مبالغ و نحوه بازپرداخت وام ها به صورت همکاري به خوش حسـابی و شـفاف سـازي بیشـتر ترغیب خواه    

  آرشیو در پروفایل فرد باقی مانده و درصورت مطالبه طرف دیگر قرارداد در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
  

  گذار)وام دهنده (سرمایه. 2-2
  ده باید انجام دهد  عبارتند از: مراحلی که یک وام دهن 

  
  عنوان یک سرمایه گذار ت نام بهثب. 2-2-1

براي شروع وام، سرمایه گذاران ابتدا باید با یک فرم آنالین ساده با مشابه ثبت نام وام گیرندگان است. ثبت نام مرحلعه اولیه 
ایجاد کنند. پس از ایجاد موفقیت آمیز حســاب » حسـاب سـرمایه گذار  « و ارائه یک اسـکن از کپی هاي مسـتقل از اسـناد الزم   

پس از ایجاد موفقیت آمیز حساب هاي سرمایه گذار،  .مجازي همراه با مشخصات کوتاه فعال می شود 'Wallet'ار، سرمایه گذ
  .شد کیف پول همراه با مشخصات کوتاه و اولویت سرمایه گذاري فعال خواهید

  
  فایل وام گیرندگان فعالمشاهده لیست و پرو.2-2-2

را و مشخصات دقیق وام گیرندگان ذکر شده » وام گیرندگان فعال«د لیست براي شروع وام دهی، یک سرمایه گذار فقط بای
. تذکر شده اس در پروفایل او را مرور کند. میزان وام تایید شـده، نرخ بهره و مستمري همراه با مشخصات دقیق هر وام گیرنده 

ــی ا   ارزیابی ــاص ــتفاده از مدل ارزیابی اعتبار اختص ــاس تجزیه و تحلیل گیرد. نجام می اعتباري داخلی در هر وام را با اس بر اس
ضــعیف 10با قوي ترین مشــخصـات اعتباري و اي رده  1، دارند که 10تا 1 اعتباري، هر یک از وام گیرندگان یک رده ریسـک از 

ــاس ارزیابی اعتباري،   ــت. بر اس ــط وام گیرنده  یک ترین اس ــاص می دهد که تنها می تواند توس نرخ بهره را به هر نمایه اختص
  د).در صورتی که می خواهند سرمایه گذاران بیشتري را جذب کنن(افزایش یابد 

 کپرداخت وام به یمتعهد به توانند با یکدیگر میسرمایه گذار چند با مشاهده درخواست وام و سابقه وام گیرندگان، یک یا  
ار سرمایه گذار قر. قبل از تعهد، اطالعات کلیدي وام گیرنده از جمله گزارشـتحلیل دقیق ریسـک در دسترس   ه شـوند م گیرندوا

هر  .دسترسی داشته باشدوام گیرنده ي از به اسناد بیشترتواند می. هنگامی که یک تعهد اتخاذ شـد، سرمایه گذار  گرفتخواهد 
 با هم در ارتباط بوده و هر ار و وام گیرنده می توانند با اسـتفاده از سـیستم پیام رسانی  زمان قبل از بسـتن قرارداد، سـرمایه گذ  

  ه را با یکدیگر در میان بگذارند.گونه شک و تردید در خصوص معامل
  

  اختصاص پول یا به عبارتی سرمایه گذاري در پروژه وام دهی مطلوب. 2-2-3
براي کاهش خطرات سـرمایه گذاري، وام توسط چند سرمایه گذار تامین می شود. تمام سرمایه گذاران براي یک وام خاص  
  از نرخ بهره مشابهی براي جلوگیري از هرگونه حدس و گمان استفاده می کنندو باید منجر به شناسایی عادالنه ارزیابی بازار از 
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  .مشخصات ریسک وام گیرنده شود
  

  وام به حساب سپرده وام گیرنده امضاي قرارداد مالی و تضمین فیزیکی وام،  انتقال وجه. 2-2-4
طبیق ت از طریقتأیید فیزیکی وام گیرنده  دهندهوام توسط وام  بسـته شـدن وام توسـط وام گیرنده و پذیرفته شدن   پس از 

روبه رو خواهد  گونه اختالف، معامله با مجازات شدیددر صورت هر  صورت می گیرد واسناد آپلود شده با مدارك کپی / شناسه 
می سیستم  لغو خواهد شـد که شـامل محدود کردن او براي انجام هر معامله جدید در   دهندهوام  شـد و تمامی معامالت بعدي 

  .که یک سند قانونی قابل اجرا در دادگاه است ي طرفین می رسدامضا تنظیم شده و بهیک قرارداد وام  د. سپسشو
  

  تهیه وجه مالی وام مطلوبواریز کارمزد خدمات ارائه شده به حساب سیستم،. 2-2-5
توافقنامه وام سرمایه گذاران امضاي و  موفقیت آمیزروند معامله تأیید، اسـناد مورد نیاز ، جمع آوري وام بسـته شـدن  پس از 

ــتند که پول را ــاب اعتباری ظرف مدت یک روز کاریاز موظف هسـ ــاب وامحسـ پس از انتقال  .انتقال دهندگیرنده خود به حسـ
  براي سرمایه گذار قابل رویتخواهد بود.ماهانه صورتحساب

 
  دریافت وجه بازپرداخت از طریق حساب سپرده. 2-2-6

یا سـپرده خود را در سیستم همچنان   اسـتفاده کند مطابق با خواسـت خود  یک سـرمایه گذار می تواند مبلغ بازپرداخت را  
سرمایه گذاران همچنین براي صورت حساب  حفظ کند و یا کل سپرده خود را در سیستم بازپس گرفته و حساب خود را ببندد.

  .محاسبه مالیاتی یک بیانیه سود دریافت خواهند کرد
گذار اختصاص خواهد یافت. از آنجا که این هپس از اتمام معامله و یا افزایش مبلغ حسـاب سپرده یک گرید جدید به سرمای 

هاي مالی و ســود خود در صــدد بهبود شــرایط گذاران براي افزایش تراکنشکند، ســرمایهگذار را تعیین میگرید اعتبار ســرمایه
آرشیو در  پروفایل خود برخواهند آمد. تعداد وام ها و مبالغ پرداخت شـده به متقاضیان و نحوه عملکرد وام دهندگان به صورت 

  پروفایل فرد باقی مانده و درصورت مطالبه طرف دیگر قرارداد در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
حال با توجه به توضـیح کلی شرایط اجراي طرح و با توجه به نو بودن سیستم وام دهی همتا به همتا سواالت زیادي مطرح  

ــود که میمی ــاره کرد؛ ش ــه نییتع زمیمکانتوان به این موارد اش ــمانت، قیوثا نیتام، نحوه التینرخ تس ه بانک و نحو نقشو ض
. براي پاسخ دادن به این سواالت باید در ابتدا نحوه عملکرد این بازاراولیه بازار بستر، بازار یکنترل زمیمکان، محاسبه کارمزد بانک

  شود.سیستم را توضیح داد که در ادامه به آن اشاره می
  

  نرخ تسهیالت مکانیزم تعیین. 2-3
همان طور که شرح داده شد وام گیرنده و وام دهنده هر دو در بدو ورود به سیستم یک درجه یا گرید دریافت می کنند که 
به عنوان اعتبار آنان تلقی شـده و مبناي معامالت بعدي آنان را شـکل می دهد. بدین ترتیب هر دو سوي یک معامله در تالش   

ش گذار  بتواند با افزاییط وام دهی و وام گیري اعتبار خود را بیفزایند تا از یک سو به عنوان سرمایهخواهند بود تا با رعایت شـرا 
تعداد وام هاي خود و بهره بیشتر، سود مضاعفی دریافت کرده و از سوي دیگر یک وام دهنده در دفعات بعدي بتوانند وام بیشتر 

  با بهره کمتر و بدون وثیقه دریافت کند. 
سـیسـتم تعیین نرخ وام و بهره بر اسـاس اعتبار و گرید طرفین و از طریق الگوریتم ها و مدل هاي ریاضـی محاسبه     در این 

شـود که این مدل یک بار براي همیشـه طراحی خواهد شـد و مادامی که نیاز باشـد بر اساس همین الگوریتم محاسبه می     -می
  ناسی افراد واقف به امور مالی، برنامه نویسان و ریاضی دانان است).گردد (پیاده سازي الگوریتم نیازمند مشارکت و کار کارش

ــده، مبلغ وام     ــب و کار راه اندازي ش ــل از کس ــود حاص ــاله فرد، س ــاس گردش مالی یک س این نرخ براي وام دهنده بر اس
سیستم، تعداد وام  گذار بر مبناي سرمایه تزریق شده بهدرخواسـتی، خوش حسـابی فرد و مواردي از این دسـت و براي سرمایه   

محاسبه می گردد. حداقل نرخ سرمایه گذاري در  غیرهها، شـفاف سـازي سـرمایه گذار و    هاي پرداختی به متقاضـیان، مبلغ وام 
  دالر است. 50سیستم هاي مشابه معموال باالي 
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درصــد کل مبلغ  4تا  1در این ســیســتم هر دو ســوي معامله بعد از تایید وام موظف به پرداخت وجه خدمات هســتند که 
معامله یا وام اسـت که بین دو طرفین تقسیم می شود و پیش از واریز مبلغ وام باید به حساب سیستم همتا به همتا واریز شود.  

درصد است را در  30تا  5یین شـده در سـیستم و مورد توافق طرفین که بین   از سـوي دیگر وام دهنده موظف اسـت تا بهره تع  
  ماهه به حساب سرمایه گذار واریز نماید.  30تا  6اقساط 
  

  . نقش بانک ها2-4
هاي اخیر جمعیت کشــور نشــان داده اند که جز مردم تکنولوژي دوســت دنیا بوده و با ورود یک فناوري جدید به در ســال

برداري از آن هســتند تا از این طریق روند زندگی، مبادالت و معامالت خود را بهبود بخشــند. با این حال  بهرهدنبال آشـنایی و  
ــته و پذیرش این قبیل موارد را به دقیقه نود واگذار می کنند. همواره افرادي نیز وجود دارند که از فناوري هاي نوین هراس داش

دســت بدهند، باید در وام دهی همتا به همتا (فرد به فرد) دیجیتالی ســرمایه گذاري  بانک ها اگر نمی خواهند ســهم بازار را از
کنند. آنها مجبورند تجربه مشتري بهتري خلق کنند، تعامالت قابل اجتناب و بد را حذف کنند، فرایند استفاده از وام را آسان تر 

  ر، بهتر و سریعتر خلق کنند. کنند و یک الگوي عملیاتی چابک براي داشتن فرایند وام دهی ارزان ت
سازي می گردد. تمامی بندهاي مورد نیاز این سـیستمِ وام دهی نیازمند موقعیت فیزیکی نبوده و در بستر بالك چین پیاده 

به صـورت آنالین و از طریق کدها و الگوریتم هاي دقیق انجام پذیر اسـت. تنها وظیفه بانک در این زنجیره وام دهی تهیه بستر   
  معرفی وام دهنده و وام گیرنده و اماده سازي الگوریتم هاي تخصیص وام، محاسبه سود، نحوه بازپرداخت است.  اولیه

بانک ها با کمی سـرعت عمل خواهند توانست هوشمندانه مشتریان سنتی و به روز خود را حفظ کنند و از سوي دیگر نسل  
ــی نگاه دارند، به گونه اي که ع  ــتریان خود را راض ــنتی (دریافت وثیقه به عنوان  جدید مش ــیوه وام دهی س الوه بر حمایت از ش

ضـمانت بازپرداخت توسط وام گیرنده  و ایفاي نقش میانجی وام دهنده و گیرنده) با آماده سازي یک بستر اولیه ( یک بار براي  
دمات خود را از آنان دیافت کرده همیشه) به صورت خودکار وام دهنده و وام گیرنده را به یکدیگر معرفی نموده و درصد ارائه خ

و مسـئولیت خود در این زمینه را به حداقل برسـاند. عالوه بر این با گسـترش و توسعه این سیستم بانک ها خود می توانند به    
صـورت شـرکت هاي کوچک جنبی به عنوان وام گیرنده عمل کنند. باید توجه داشـت که با وجود بسترهاي مشابه در خارج از    

ها شاهد گسیل مشتریان خود به سوي سرویس هاي خدمات رسان خارجی صورت عدم اتخاذ تصمیمات صحیح بانک کشور، در
  و خروج ارز خواهند بود. 

ــال  P2P بزرگترین پلت فرم وام  15000دالر به افراد و  35000تا 1000، وام هاي خود را در محدوده 2017در جهان تا س
ماه ارائه می دهد. نرخ بهره براي وجوه قرض گرفته شــده بین  60یا  36ره هاي مشــخص هزار دالر به شــرکت ها در دو 350تا 

ــتم وام دهی هزینه اي برابر با  .بســته به نوع وام یا اعتبار وام گیرنده اســت ٪30,99تا  5,32 ــیس ــد از مبلغ  5تا  1این س درص
روز از تاریخ پرداخت وام دریافت می کند  15 پرداخت وام بسته به نوع اعتباري که شرکت به او اختصاص می دهد، ظرف مدت

  . [6]دالري روبه رو می شود 15و پرداخت هایی که به  تعویق میفتند، با جریمه 
  

  . تامین وثایق2-5
شود؛ در وام دهی همتا به همتا، به جاي اتکا بر وثائق جهت تضـمین باز پرداخت، بر اعتبار و ریسک اعتباري افراد تاکید می 

رو فلسفه این نوع تراکنش هاي مالی با دریافت وثیقه منافات دارد. تجربه سیستم هاي مشابه خارجی نشان داده است و از این 
، چرا که این نوع سیستم وام دهی یک نوع سرمایه گذاري خرد [7]درصـد است  95که معموال نرخ بازپرداخت این وام ها باالي 

صاحبان صنایع و کسب و کارهاي خرد هستند و به منظور برآوردن نیازهاي  محسوب می شود که بدنه غالب این وام گیرندگان
کسـب و کار خود و تمایل به ادامه همکاري با این سـیستم عموما خوش حساب هستند به عبارتی اکثریت وسیع وام گیرندگان   

گیرندگان بررسی شده و براي  در میلشـان به بازپرداخت وام هایشـان صـادق هستند. عالوه بر این در این سیستم ها هویت وام   
تایید هویت کارت شناسایی عکس دار، حسابهاي رسانه هاي اجتماعی کاربران، گواهی درآمد، حساب هاي بانکی و حتی حساب 

  . [8]هاي ایمیل و پی پال را نیز مطالبه کرد
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ــوند. وام هاي با گرید پا  ــویه می ش ــک کمتر) در اکثر اوقات تس یین تر نرخ بهره باالتري دارند اما وام هاي با گرید باال (ریس
  ریسک آنان نیز بیشتر است. 

از سوي دیگر باید توجه داشت که طراحان این سیستم هاي وام دهی همتا به همتا چه بانک ها باشند، چه شرکت  ها و چه 
ــک این    ــتند که خود ریس ــرمایه گذاران هس ــوص بازپرداخت وام ندارند و این س نوع تراکنش ها و افراد حقیقی تعهدي در خص

مبادالت را می پذیرند و بنابراین در صـورتی که بانک متصـدي و میانجی سـرمایه گذار و وام گیرنده باشد هیچ تعهد قانونی در    
قبال آنان نخواهد داشـت مگر در خصـوص بررسـی مدارك و اختصـاص اعتبار. با این حال راه حل هایی وجود دارد که ریسک     

  د. که در ادامه به برخی از آنان اشاره می شود:سرمایه گذاري را کاهش دا
ها را به عهده بگیرند و  ، خود ریسک عدم بازپرداخت وامP2P. ممکن اسـت برخی از بانک هاي ارائه دهنده خدمات وام  1 

  در عوض یک مبلغ اولیه بیمه گونه از سرمایه گذار دریافت کنند یا کارمزد ارائه خدمات بیشتري مطالبه کنند. 
ــکل از ارائه .2 ــی از عدم بازپرداخت وام، در این ش ــک اعتباري وام گیرنده به ي خدمات مالی، جهت کاهش زیان ناش  ریس

وام دهنده به مبالغ خرد تقسیم و به هر قرض گیرنده مبلغی خرد از سرمایه هر وام  صورت دقیق بررسی شده و از سویی سرمایه
ریق تقسیم سرمایه بین تعداد بیشتري از متقاضیان دریافت تسهیالت، خطر ناشی از عدم ترتیب، از ط شود. بدیندهنده ارائه می

  یابد. بازپرداخت کاهش می
هاي دیگري از این دست را براي مشخص . گاهی نیز ممکن است وام دهندگان شرایطی مانند سطح درآمد، شغل یا ویژگی3

ــرایط قرض ــوند. همچنی گیرنده نمودن شـ ــب قائل شـ ن وام دهنده می تواند یک پورتفولیو از وام هاي خود براي وام ي مناسـ
گیرندگان خوش حسـاب تهیه کند. وام دهندگان می توانند به سـرعت حسـاب باز کنند و بازپرداخت ها و سود خود را ماهیانه    

  دریافت کنند و امکان سرمایه گذاري دوباره یا برداشت پول خود را هم دارند.
در مورد وام هاي پرداخت نشـــده وجود دارد. برخی وام دهندگان ســـرمایه خود را در بین وام هاي  . رویکردهاي مختلفی4

مختلف پخش می کنند تا تمام تخم مرغ هایشـان در یک سـبد نباشد. در این موارد، نرخ هاي بهره شاخص هستند و به تعداد   
هیه می کنند؛ به این معنی که مبلغی را کنار گذاشته وام هاي پرداخت نشده بستگی دارند. شرکت هاي دیگر سرمایه پشتیبان ت

  تا احتمال عدم پرداخت وام ها را پوشش دهد.
. با توجه به اینکه بین طرفین یک قرارداد حقوقی و قانونی تنظیم می شـود، در صورت عدم رعایت شرایط معامله طرفین  5

  توانند حق خود را مطالبه کنند. می توانند در دادگاه اقامه دعوي کنند و لذا به صورت قانونی می
  

  . مکانیسم کنترلی بازار2-6
انی گذاران و وام دهندگبا توجه به اینکه این سـیستم را می توان بر بستر بالك چین طراحی نمود، می توان لیست سرمایه  

بانک ها و سیستم ها قرار داد تا از که تعهدات خود را اجرا نکرده به صـورت آزاد در اختیار سرمایه گذاران،  وام دهندگان، سایر  
ــورت قانونی محدود کرد. بدین ترتیب فرد براي بقا در این   انجـام معامالت بعدي آنان جلوگیري به عمل آورده و آنان را به صـ

  سیستم و سیستم هاي مشابه ملزم به پذیرفتن و اجراي تمامی تعهدات خود می گردد.
ــد، کنترل نرخ وام همان ــود که از مولفه هاي  طور که عنوان ش ــیاتی تعیین می ش ــاس الگوریتم هاي ریاض و بهره ها بر اس

  . [9]متفاوت مهم در این نوع سرمایه گذاري تشکیل می شوند
  

  . راهکارهاي توسعه سیستم2-7
با توجه به اینکه ممکن اسـت شـکل گیري اعتماد به این سـیسـتم زمان بر باشد، وام هاي اولیه باید بر اساس سرمایه هاي     
کوچک پرداخت شـوند تا سـرمایه گذاران مجاب شـوند که حتی در صـورت عدم بازپرداخت وام نیز دچار خسران چندانی نمی     

  شوند.  
  . [10]ین منافع اقتصادي براي وام دهی خرد و تامین مالی خرد استفرینان یکی از بزرگترارائه فرصت به کارآ

باید امکان امتیاز دهی به وام گیرنده با وام دهنده وجود داشـته باشـد تا مبنایی براي اعتبار سـنجی دو سوي     پلتفرمدر این 
است. )موجود در حساب بانکی آنان نه لزوما بر اساس ارزش(معامله باشد چراکه این سیستم وام دهی مبتنی بر اعتبار مشتریان 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

7 
 

و در این بستر به عهده خود مشتریان است ضمن اینکه وام دهنده باید ریسک  سـیسـتم  انتخاب وام گیرنده و وام دهنده در این 
  .[10]عدم بازپرداخت وام را برعهده بگیرند

 کوین و اتریوم و ســایر رمزارزها،ده مانند بیت ضــمنا جهت اجراي طرح بصــورت فرامرزي می توان از ارزهاي رمزنگاري شــ
  جهت ارائه وام از سوي وام دهندگان به وام گیرندگان بهره برد.

  
  نتیجه گیري. 3

که این سـرویس ها را ارائه می دهند، عموما به صورت آنالین عمل   ايو یا افراد حقیقیاز آنجاییکه شـرکت هاي وام دهنده  
ــیوه معمول بانکمی کننـد، می توانند با هزینه هاي پایین تر کار کنند و خدمات را ارزان تر از   ارائه دهند. در نتیجه، وام  هاشـ

ه شده توسط بانک ها کسب کنند، محصوالت ارائدر دهندگان می توانند درآمد بیشـتري نسـبت به پس انداز و سرمایه گذاري   
وام دهی همتا به همتا ســودآوري بیشــتري  .بگیرندي وام می توانند با نرخ بهره کمترنیز که وام گیرندگان  اســت در حالیاین 

نسـبت به نگهداري پول در حساب هاي پس انداز دارد، اگر چه ریسک بیشتري نیز دارد. کارشناسان بر این باورند که وام دهی  
  به همتا ارزش اجتماعی باالتر و مسئولیت پذیري بیشتري نسبت به بانکداري سنتی دارد. همتا

ــت که تقریبا هیچ کار دفتري و کاغذي وجود ندارد و همه امورات  یکی از مزیت هاي وام دهی برخط همتا به همتا این اسـ
  بصورت آنالین انجام می شود.

خط) می باشد این امکان را به مشتري می دهد تا از طریق وام دهندگان این نوع سیستم وام دهی که بصورت دیجیتالی (بر
  آنالین وام بدون وثیقه دریافت کنند.

مشتریان به دلیل راحتی، آسانی، شفافیت و انعطاف پذیري و شخصی سازي وام دهی همتا به همتا از آن بهره می برند. آنها 
د، بلکه می توانند از یک نرم افزار همراه در هر کجا و هر زمان که می مجبور نیســتند براي درخواســت وام به شــعبه بانک برون 

خواهند به اعتبار دسـترسـی داشـته باشند. تنها باید کمی اطالعات ارائه دهند و به چند پرسش بصورت آنالین پاسخگو باشند.    
پیچیده آن را با استفاده از مجموعه داده  معموال باید سـررسید و ارزش وام را انتخاب کنند. الگوریتم هاي سامانه، مابقی فرایند 

  هاي گذشته انجام می دهند.
ــد که عامل خوش حســابی آنها در     ــته باش ــوق هایی براي وام گیرندگان داش در آخر وام دهی همتا به همتا می تواند مش

ه باشند. این مهم را می بازپرداخت وام ها شده تا در دفعات بعدي درخواست وام آنالین شرایط مطلوب و نرخ هاي بهتري داشت
  استفاده از پایگاه داده غیرمتمرکز مبتنی بر تکنولوژي بالك چین (زنجیره ي بلوکی) انجام داد.توان با 
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Abstract.Online P2P Lending Platform, in which a group of users acts 
as lenders to provide resources, and another group as a borrower of 
these resources to set up and develop business Work, car buying, 
marriage, home improvement, etc. Validation of people in this system 
is designed based on theblockchain technology (the chain of blocks). 
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