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:ملخص
هدفت هذه الدراسة إىل التعريف مبنصات التمويل اجلماعي اإلسالمي من خالل توضيح مفهومها وعرض خمتلف مناذجها املتوافقة مع
أحكام الشريعة اإلسالمية وإظهار العالقة بني هذه املنصات والتمويل اجلماعي اإلسالمي والتحديات اليت تواجهها باعتبار ان هذه املنصات
.تستطيع أن توفر التمويل الالزم لرجال األعمال وأصحاب املؤسسات الناشئة باعتباره منوذجا يرتبط مبفهوم التمويل األصغر
وتوصلت الدراسة إىل أن نسبة كبرية من التمويل تضيع خارج اإلطار املصريف للدولة لغياب اإلطار التشريعي هلذا النوع من التمويل يف املالية
.اإلسالمية وبذلك خسارة االقتصاد ألحد أكثر أنواع التمويل األقل كلفة واألكثر جاذبية يف العامل اإلسالمي لتوافقه مع مقاصد الشريعة
 التوافق مع الشريعة اإلسالمية، منصات التمويل اجلماعي اإلسالمي، التمويل اإلسالمي:الكلمات املفتاحية
G21-E16 :) JEL ( الرتميز االقتصادي

Abstract:
This study aimed to introduce the Islamic crowd funding platforms by defining them and showing the models that
are compatible with Sharia and Islamic rules, then explaining the relationship between these platforms and Islamic
crowd funding and the challenges it faces. These platforms can provide the necessary financing for businessmen and
for economic development as a whole. This model is related to the concept of microfinance.
The study found that a large proportion of the financing is lost outside the banking framework of the state due to the
absence of the legislative framework for this type of Islamic financing, and thus the economy loses one of the most
affordable types of financing, which is considered the most attractive in the Islamic world for its compatibility with the
objectives of Sharia.
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 - Iمتهيد:
جنح التمويل اإلسالمي ألكثر من أربعة عقود مضت ،وكان من أولوياته اإلدماج املالي للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة و التخفيف من أثار الفقر يف العامل اإلسالمي ،فالتمويل اجلماعي اإلسالمي يعكس تلك األهداف اليت
جاءت بها الشريعة اإلسالمية وترتكز أساس على تنمية الفرد واجملتمع معا سعيا لتحقيق مقاصد الشريعة ،وعلى
الرغم من اجلهود واألحباث املختلفة ال تزال هناك الكثري من العوائق اليت جتعل املؤسسات املالية اإلسالمية
عاجزة عن تقديم التمويل الالزم لرجال األعمال واملؤسسات الصغرية أو املتوسطة سواء كان ذلك بسبب خطر
التخلف عن السداد أو نقص الضمان أو االختالف يف اإلطار التنظيمي أو اجلانب الشرعي لعمليات التمويل وما إىل
ذلك ،و ملعاجلة وحل مشكلة توفري التمويل للشركات الصغرية واملتوسطة ورجال األعمال وللتنمية االقتصادية ،مت
تقديم املفهوم اجلديد للشراكة بني القطاعني العام واخلاص املعروف باسم متويل احلشد أو متويل اجلمهور ()CF
وعلى الرغم من أن املفهوم مل يكن مأخوذًا من األدبيات املالية اإلسالمية يف حد ذاتها ،إال أن هذه اآللية اجلديدة
للتمويل اجلماعي املعاصر مل تكن غريبة على جمال التمويل اإلسالمي ،حيث أن النموذج يرتبط كثريًا مبفهوم
املضاربة وتنبع حركة التمويل اجلماعي احلالية من مفهوم التمويل األصغر الذي يهدف أساسًا إىل حماربة الفقر
وتقديم املساعدة اجلماعية مبقابل بسيط أو بدون مقابل ألسباب خمتلفة من خالل إنشاء ما يسمى منصات التمويل
اجلماعي (. ) Crowdfunding Platforms

 .1إشكالية الدراسة:
من خالل هذه الورقة البحثية سنحاول الوقوف على حجم التمويل الذي تساهم به منصات التمويل اجلماعي
اإلسالمي وإبراز واقع وحتديات هذا النوع من التمويل اجلديد ،لذلك ارتأينا أن نطرح
االشكال التالي  :ما مدى مساهمة منصات التمويل اجلماعي اإلسالمي يف توفري التمويل االزم للمشاريع
الناشئة
وتتمثل األسئلة اليت حتيط بإشكالية الدراسة فيما يلي:
 ما املقصود مبنصات التمويل اجلماعي اإلسالمي ؟
 ما هي أهداف منصات التمويل اجلماعي اإلسالمي؟ وماهي تطبيقاتها ؟
 ما هو واقع منصات التمويل اجلماعي اإلسالمي وما التحديات اليت تواجه هذا النوع من التمويل؟
 .2فرضيات الدراسة :
قصد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة قمنا بصياغة الفرضيات التالية:
 يعترب التمويل اجلماعي اإلسالمي فرصة متويلية جيدة للمؤسسات ورجال األعمال.
 يهدف التمويل اجلماعي اىل دعم األفكار واملشاريع اإلبداعية وتوفري التمويل االزم هلا.
 تواجه الدول العربية العديد من التحديات أهمها اإلطار التشريعي والشرعي هلذا النوع من التمويل.
 .3أهداف الدراسة :
نهدف من خالل هذه الدراسة إىل توضيح أهمية االستفادة من التطبيقات املعاصرة للتمويل اجلماعي بقصد توفري
مصادر متويلية غري تقليدية للمشروعات الناشئة اليت تعاني من صعوبات احلصول على التمويل املالئم ،أو قصد
تطوير املالية احمللية.
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وتشجيع ثقافة التربع اإللكرتوني اليت مازالت حديثة وجديدة يف العامل العربي ،باإلضافة تسليط الضوء على
استخدامات الدول ملنصات التمويل اجلماعي يف شقها اإلسالمي .
 .4الدراسات السابقة :
نظرا حلداثة املوضوع فإن الدراسات السابقة قليلة جدا يف هذا اجملال نذكر منها:
 .1.4دراسة عمران عبد احلكيم ،قريد مصطفي ( :)2018وقد هدفت هذه الدراسة إىل حتديد األهداف املنتظرة
ملنصات التمويل اجلماعي من خالل اإلشارة إىل جمموعة من النقاط منها :
 زيادة فرص احلصول على التمويل.
 الرفع من مستويات تنفيذ املشروعات ذات األهداف اخلاصة.
 إتاحة فرص االستثمار لألفراد عرب منصات التمويل اجلماعي.
كما قامت الدراسة بإظهار واقع التمويل اجلماعي على املستوى الدولي وتطور حجمه وإظهار التوزيع النسيب
حسب مناطق العامل وإظهار حجم ونوع التمويل ،وقدمت الدراسة كذلك عرض لتجارب بعض الدول يف
استخدام منصات التمويل اجلماعي بهدف:
 زيادة مستويات املشاركة اجملتمعية
 تفعيل دور اجملتمعات احمللية يف إعداد وتنفيذ املشروعات العمومية ومتابعتها.
 .2.4دراسة فيصل شياد ( :)2019وقد هدفت هذه الدراسة إىل التعريف مبنصات التمويل اجلماعي يف جانبها
اإلسالمي وذلك من خالل شرح أسبابها والعوامل املؤثرة فيها والضوابط الشرعية هلذه املنصات يف إطار املالية
اإلسالمية حيث ذكرت الدراسة بعض الضوابط منها:
 ضرورة أن تكون املشاريع واملنتجات املقدمة متوافقة مع مقاصد الشريعة اإلسالمية .وأن يكون مجع األموال
والتربعات لتنفيذ املشاريع احلالل ،ويعترب هذا اهلدف الشائع والعام من وراء استخدام منصات التمويل اجلماعي
اإلسالمي.
 أن يكون رأس املال املوجه لتمويل املشاريع حالال أيضا.

 حتى نضمن أن تكون منصة التمويل اجلماعي موافقة للشريعة اإلسالمية ،ينبغي إنشاء هيئة رقابة شرعية،
للتأكد من أن رأس املال املوجه لتمويل املشاريع أو املنتجات ،واملشاريع يف حد ذاتها ملتزمة بنصوص الشريعة
اإلسالمية.

وقد توصلت الدراسة إىل تصنيف جديد ملنصات التمويل اجلماعي اإلسالمي وفق مخسة مناذج هي:
 النموذج القائم على الزكاة
 النموذج القائم على الوقف
 النموذج القائم على القرض احلسن
 النموذج القائم على الشركة (املضاربة –املشاركة)
 النموذج القائم على الدين (املراحبة – اإلجارة)
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وميكن االستفادة من منصات التمويل اجلماعي يف القطاع املالي بإدراج هذه املنصات ضمن خمرجات املالية
اإلسالمية بتقديم متويل منخفض التكلفة باعتماد التكنولوجيا احلديثة من خالل منصات إلكرتونية للتمويل
اجلماعي الستهداف خمتلف شرائح الدخل.
مما سبق البد من إجياد حلول الستهداف هذه املنصات اليت تعرف منو كبري يف خمتلف دول العامل مما
يضيف التأثري اإلجيابي على النظام املالي واملصريف خاصة اإلسالمي منها
كما يتضح من الدراستني السابقتني غياب عوامل االستقطاب ملنصات التمويل اجلماعي اإلسالمي وواقع
والتحديات اليت تواجهها يف إطار دورها التنموي وفق مقاصد الشريعة.
- IIالطريقة واألدوات:
يف هذه الدراسة مت االعتماد على املنهج الوصفي وذلك للوقوف على واقع منصات التمويل اجلماعي
اإلسالمي ،بهدف وضع إطار نظري واضح ملفهوم املنصات اإلسالمية للتمويل اجلماعي ،كما مت االعتماد على
املنهج التحليلي وذلك لتحليل النمو احلاصل يف هذا اجملال بالرتكيز على عوامل االستقطاب من خالل
اإلحصائيات والدراسات الدولية يف هذا املوضوع.
 -IIIمنصات التمويل اجلماعي اإلسالمي آلياتها وحتديات التطبيق:
 .1ماهية التمويل اجلماعي اإلسالمي:
 .1.1نشأة التمويل اجلماعي)2017 ،Juva( :
يعترب التمويل اجلماعي ( ) Crowdfundingعملية مبتكرة لتمويل مشاريع جديدة متنوعة ومتعددة ،مما
يسمح ألصحاب األفكار واملشاريع بطلب تنظيم التمويل من اجلمهور ،وسيحصل يف املقابل هؤالء املؤسسون
للمشروعات االجتماعية أو الثقافية على ربح خمتلف فهم يشكلون العمود الفقري لالقتصاديات .وميكن أن
يرتاوح تنوع األهداف والتمويل يف مشاريع بني املشاريع الفنية الصغرية ،وأصحاب املشاريع الذين يبحثون عن مئات
اآلالف من الدوالرات لتكوين رأس املال األولي كمصدر أساسي هلم ويكون بديل لشركات رأس املال
االستثماري التقليدية وذلك باستهداف مجهور كبري يُطلق عليه "احلشد" ،وذلك مقابل مبلغ صغري من املال لتمويل
يف املشروع ،وتسمى أيضًا الصناعة اإلبداعية يف بعض األدبيات اليت يتم متكينها من خالل اإلنرتنت أو قناة
التواصل عرب وسائل التواصل االجتماعي لزيادة تفاعل املستخدم واالستفادة من العدد الكبري من األشخاص من
خالل بوابة واحدة.
إن فكرة التمويل اجلماعي هلا تاريخ متأصل من القرن السابع عشر ،حيث ظهر أول مرة يف عام 1997
عندما مجعت فرقة روك يف اململكة املتحدة أمواالً جلولة مل الشمل من خالل منصة على اإلنرتنت .عالوة على
ذلك ،قامت  Artist Shareبتطوير هذه الفكرة وتنفيذها ،واليت أصبحت أول منصة متويل مجاعية يف العصر
احلديث يف عام  (Fundable, n.d.)2000وحتى اآلن ،مت إجراء العديد من التحسينات واالبتكارات يف آلية
منصات التمويل لتعزيز الوصول إىل متويل للمشاريع احملتاجة والقابلة للنجاح.
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 .2.1تعريف التمويل اجلماعي:
يتيح التمويل اجلماعي لفرد أو جمموعة من األفراد فرصة جلمع األموال ملبادرة ريادية أو مشروع معني من
مجيع أحناء العامل.
ويف كثري من األحيان يتم تقديم بعض العوائد للممولني أو املستثمرين يف مقابل استثمارهم أو متويلهم حيث
يوصف بأنه منوذج متويل مبتكر باستخدام جمموعة من املنصات اإللكرتونية(wahjono, 2015) .

واملساهمة فيه مببالغ صغرية لدعم إنشاء منتج معني أو االستثمار يف فكرة جتارية حمددة إما يف شكل
تربعات أو مقابل شكل من أشكال املكافأة وسهلت التكنولوجيا وزيادة إمكانية الوصول إىل تكنولوجيا
االتصاالت ذلك للجميع يشار إىل أن تطوير اإلنرتنت كان طفرة كبرية يف تنفيذ هذه املمارسة من خالل منصات
هلذه النموذج من التمويل احلديث.
وتتم العملية بتنظيم محلة على االنرتنيت للوصول إىل هدف التمويل وهو املبلغ املطلوب ويبقي املبلغ مفتوح ملدة
من الزمن بهدف الوصول إىل املبلغ املطلوب ،ويف حالة عدم الوصول إىل املبلغ يعاد املبلغ الذي يتم مجع
للمساهمني ،وتتقاضى املنصة املنضمة للعملية رسوم بني %5.2و%5غري أن يف حالة عدم جناح العملية
ال يرتتب على ذلك أي نوع من الرسوم ( )Sentot Imam wahiono Anna Marina 2015
 .3.1أهداف التمويل اجلماعي
يهدف التمويل اجلماعي يف األساس إىل:
 توفري التمويل الالزم ملختلف املشاريع واملؤسسات اليت عجزت عن توفريه من مصادر أخرى كالبنوك نظرا
لتخوف هذه األخرية من خماطر عدم السداد مثال أو مشكل تعثر هذا النوع من املشاريع واعسارها.
 جيسد هذا النوع من التمويل مبادئ املشاركة والتعاون بني أطياف اجملتمع لدعم مشاريعهم اإلبداعية
واملبتكرة.
 نظرًا ألن مجيع أشكال التمويل اجلماعي تستند إىل مبادئ متطابقة ،يتم تصنيف املمولني كمستثمرين.
هدفهم األساسي هو دعم القضية االجتماعية أو االقتصادية ،إما أن يكون حمبًا أو مقرضًا أو مستثمرًا.
يتوقع املمولون نتيجة ناجحة للمشروع ،فهم يستثمرون أمواهلم ،وبالتالي قد خيتلف التوقع بناءً على شعار
املشروع واهتمام املمول .فهم يتخذون قرارات بشأن املشاريع اليت جيب دعمها بناءً على النداء األساسي
للمشروع وتوقعاتهم بنجاحه
 .2مناذج وعوامل استقطاب منصات التمويل اجلماعي اإلسالمي:
يوجد عدة مناذج خمتلفة للتمويل اجلماعي املتوافق مع الشريعة اإلسالمية واجلدول ( )1يوضح منصات
التمويل اجلماعي املتوافقة مع أحكام ومقاصد الشريعة اإلسالمية.
 .1.2أنواع منصات التمويل اجلماعي )(Shneor, 2017
أ -املنصات القائمة على التربع:
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هذه املنصات أو مبادرات التمويل اجلماعي عادة ما ختدم القضايا اخلريية أو االجتماعية .ويف املقابل ،ال
حيصل املموِّلون على أي مكافأة أو خدمة مادية كما تفسر كلمة "التربع" وبعبارة أخرى فإن منوذج التمويل
اجلماعي هذا ميثل األفراد الذين يعملون كمحسنني والذين يساهمون دون توقع أي عائد مباشر للتربعات عادةً ما
تكون األسباب االجتماعية أو األسباب اخلريية كبرية جدًا وال ميكن ألي شخص حلها .من خالل هذا النظام
القائم على التربع ،يرتك للفرد السلطة الشخصية على قضية معقدة ،ويف البداية كانت صناعة التمويل اجلماعي
تعمل فقط مع هذا النظام القائم على التربع.
ب  -املنصات القائمة على املكافآت :
يف هذه املنصات أو املبادرات ،يتم تضمني مجيع الصناعات أو املنتجات أو اخلدمات تقريبًا .يف الوقت نفسه،
هناك مبادرات اجتماعية مهمة يف كثري من األحيان يف هذه املنصات تقوم على املبادرات القائمة على املكافأة
واملبنية على البيع أوالً ،يقدم جزء كبري من هذه املشاريع مكافآت (قمصان ،أدوات ،فوائد) يف مقابل املساهمة.
ومن ناحية أخرى؛ فإن معظم هذه املبادرات جتمع مساهمات يف مقابل منتجاتها أو خدماتها ،وميكن اعتبار ذلك
مبيعا مسبقا من خالل هذه املبيعات املسبقة ،تقلل هذه املشاريع من عجز رأس املال العامل احلاسم يف املرحلة
األولية لبدء التشغيل مما مينحها ميزة للمضي قدمًا وقد اجتذبت هذه اآللية أشخاصًا هائلني وهو نفس احلال
للحصول على املكافئات بعد جناح هذه املشروعات.
جـ -املنصات القائمة على اإلقراض:
ميكن أن نفهم أن هذه املنصات أو املبادرات تقدم تسهيالت قرض ألصحاب املشروع وتعمل هذه املنصات
كوسيلة إعالمية للتمويل األصغر حيث ميكن للممولني اختيار املشاريع ذات املعدل والتاريخ املرتبطني بها،
وميكن فصل منصات اإلقراض هذه على أساس تسهيالت أسعار الفائدة حيث تدفع بعض املنصات سعر الفائدة
والبعض اآلخر ال يدفع .ظهرت أداة التمويل هذه يف عام  2006يف الواليات املتحدة وبدأت بتقديم قروض غري
مضمونة .غالبًا ما ختضع أنظمة التداول لتنظيمات أكثر صرامة من األنظمة األساسية اليت تعتمد على املكافآت.
د -املنصات القائمة على أساس األسهم:
يف هذه املنصات ،حيصل املمولني على تعويض يف شكل حصة من رأس املال يف املشروع .هنا ،يقرر جامعو
التربعات حجم املساهمات اليت يرغبون يف زيادتها مقابل نسبة حمددة من حقوق امللكية .يف هذه العملية ،يتلقى
كل مموِّل حقوق امللكية على أساس تناسيب ،وهي عادة أسهم عادية للشركة بناءً على مبلغ مساهمتهم وميكن
استخدام هذه املنصات كوسيلة إعالم فعالة حيث يتلقى مجع التربعات.
 .2.2عوامل املساهمة يف استقطاب التمويل اجلماعي :هناك عدة عوامل تلعب دورا كبريا يف رواج التمويل
اجلماعي واستقطاب طاليب التمويل نذكر منها(Bank, 2013) :
أ – عامل السوق :
يلعب سوق التمويل دورًا كبريًا وراء ظهور صناعة التمويل اجلماعي ،حيث أصبح السوق أكثر صرامة من
ذي قبل بعد تأثري األزمة املالية األخرية واالرتفاع يف أسعار الفائدة على القروض بسبب تدهور الوضع ،مما جعل
وضع التمويل صعب جدا حيث أصبح الطلب على القروض أقل ،مما ترتب عليه اتساع فجوة التمويل داخل
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الصناعة املصرفية و ارتفاع الطلب واخنفاض العرض مما جعل أصحاب املشاريع يفكرون يف خيارات متويل بديلة
أخرى ميكن االستفادة منها على نطاق واسع ولكن بسعر أرخص بعيدا عن التمويل املصريف .
ب – العوامل التحفيزية
هناك العديد من العوامل احملفزة للممولني فهم األشخاص الذين يساهمون أو يستثمرون يف هذه املنصات
ويشارك هؤالء األشخاص يف أنشطة التمويل اجلماعي ،مما يساهم يف زيادة الطلب على منصات التمويل اجلماعي
() Syed Salman2013؛ يف هذه املنصات ،ميكن تقسيم دوافع املمولني إىل قسمني من الدوافع الذاتية
واخلارجية ،فالدافع اجلوهري هو القيام باملساهمة من أجل الرضا الداخلي ،أما الدافع اخلارجي فهي املساهمة
مع توقع تلقي نتيجة أو منتج وقد يرى املموِّلون (كفكرة لالستثمار) ،أن يتلقوا عائدًا ماليًا حتى ولو على املدى
الطويل ويريدون أن تنمو الشركة و أن يكونوا جزءًا منها.
باإلضافة إىل فرص االستثمار العاملي غري املقيد هو أمر ميكن أن جيذب عددا كبريا من املمولني الذين
يرغبون يف احلصول على أحدث املنتجات أو اخلدمات يف أي جزء من العامل عن طريق االستثمار من املنزل .وهذا
يوفر أيضًا الوصول املبكر إىل منتجات وخدمات جديدة قبل التسويق ،ويعترب ذلك عامل حمفز يعطي فرصة
لالستثمار العاملي احلر باجتذاب جزءًا كبريًا من املستثمرين يف الوقت نفسه ،مما سهل الوصول السهل واالستثمار
بدون وسيط األمر الذي يعترب هامًا يف زيادة الطلب على التمويل اجلماعي.
باإلضافة إىل ذلك اإلعفاءات الضرييب الذي تعترب دافعاً آخر للممولني لتوجيه أمواهلم إىل منصات التمويل
اجلماعي لالستثمار ،مما حيفز املستثمرين باالنتقال إىل منصة التمويل لالستثمار يف مشاريع جديدة مما جيعل
هذه العوامل احملفزة مصدر أمانًا من أي وقت مضى.
جــ

 عوامل جامعي التربعاتإن جامعي التربعات مييلون إىل امتالك جمموعتني خمتلفتني من احلوافز اليت توفر الوصول إىل رأس املال

منخفض التكلفة ومزيد من املعلومات حول املبادرات ،كما ذكر أنه بسبب فجوة التمويل فإن الوصول إىل متويل
مشروع جديد أمر صعب للغاية بالنسبة للشركات املبتدئة ،يف هذه احلالة تضمن هذه املنصات بعض رأس املال
إلدارة العمل للحصول على رأس مال منخفض التكلفة ،وهناك العديد من العوامل مثل املطابقة األفضل مع محلة
التمويل وحزم الفوائد واملعلومات حول التكنولوجيا اجلديدة .وبصرف النظر عن جزء التمويل ميكن احلصول
على املزيد من املعلومات حول طلب العمالء ومالحظاتهم يف هذه املرحلة .إن هذه املعلومات تعمل كمدخالت يف
حبوث التسويق ويف وقت الحق تقلل من التباين يف الطلب بعد اإلطالق .عالوة على ذلك فإن هذه املنصات ختلق آلية
إلدخال العمالء من حيث املنتجات وخطط األعمال اليت تساعد مالك املشروع على تطوير النظام البيئي حول املنتج
يف مرحلة مبكرة للغاية.
 .3أليات عمل منصات التمويل اجلماعي اإلسالمي ومدي مطابقتها ملبادئ الشريعة اإلسالمية:
على الرغم من أنها يف طور النمو ،إال أن معدل التطور الذي تعرفه أسواق التمويل اإلسالمية يف طريقها حنو
النمو فهي تستحق املالحظة واكتساب التقدير لالستفادة من احتياجات رجال األعمال املسلمني.
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ويطالب املسلمون يف الدول املتقدمة بتسهيالت ختص التمويل اإلسالمي للوفاء باحتياجاتهم يف جمال تنظيم
املشاريع.
وكان ملنصات التمويل اجلماعي دور يف ذلك من حيث اجلهود املبذولة لتمويل الشركات الصغرية واملتوسطة
وهناك فجوة يف توافر األموال واالندماج املالي يف العديد من البلدان مبا يف ذلك الشرق األوسط.
وختدم العديد من املنصات يف الدول اإلسالمية مثل ماليزيا واإلمارات العربية املتحدة وباكستان وإندونيسيا
ومصر اليت قدمت أول منصة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وهي منصة ( )Yomkeenو منصات أخرى
هي (  ) Eureccaومقرها دبي ،ومنصة ( )Make Pitchومقرها كواال المبور ،وأطالق موقع Good and Halal

 Fundersيف الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة فهو يقدم صندوق ائتمان دولي معتمد على املكافآت
املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية فمنصات التمويل اجلماعي مل تعد تقتصر على العامل اإلسالمي فقط ،بل
هلا طموح واسع يف العديد من الدول .
ومثل منصات متويل اجلماعي التقليدية فهناك منصات متويل اجلماعي اإلسالمية اليت تعترب كجسر بني
املؤسسني أي أصحاب املشاريع واملمولني هلا مثل شيكرا ومثال ذلك منصة ( يومكني )هي أبرز منصات التمويل
اجلماعي املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية اليت مت تأسيسها يف مصر يف نهاية عام  .2012وحتى اآلن مت
إنشاء منصات خمتلفة أخرى و (  )Yomkenهي عبارة عن منصة للتمويل اجلماعي تعتمد على املنتجات مت
افتتاحها يف مصر يف أكتوبر  .2012هذا هو املثال األول للتمويل اجلماعي املستند إىل املنتجات ويعرف نفسه بأنه
متوافق مع الشريعة اإلسالمية وتعترب هذه املنصة نفسها شركة غري رحبية.
وتقوم (  )Yomkenبتمويل ذاتي من قبل أعضائها وبدأت بفضل منحة من صندوق االبتكار للشباب التابع
للبنك الدولي باإلضافة إىل منوذج أخر وهي منصة ( شيكرا ) اليت تقوم بسد الفجوة التمويلية لتلك الشركات
الناشئة أو الشركات القائمة بالفعل واليت تعد كبرية للغاية بالنسبة للتمويل املصغر وصغرية للغاية بالنسبة
للمؤسسات املالية والبنوك .إنها تفعل ذلك من خالل ربط رواد األعمال بطائفة واسعة من املستثمرين.
)(Choudhury, N , 2013

 .1.3آليات عمل منصات التمويل اجلماعي اإلسالمي (منوذج شيكرا وميكن)
 تستهدف (شيكرا) شرحية املشاريع اليت حتتاج إىل متويل يرتاوح بني  50.000و 300000دوالر وتسعى إىل
ربط املبدعني باملستثمرين الراغبني يف االستثمار فيها .هلذا الغرض ،تدير ( ) Shekraأنشطتها من خالل شبكة
املستثمرين وبرنامج الوصول إىل الشركات الناشئة (جابر. )2013 ،
األوىل عبارة عن شبكة مستثمرين مغلقة ،وهي مهمة لضمان اجلدية واملوثوقية ،حيث ينضم املستثمرون بناءً
على توصيات من األعضاء احلاليني ويوافقون على احلفاظ على السرية ،مع العلم أن الشركات الناشئة قد
تكون استثمارًا عالي املخاطر ومتكّن (  ) Shekraأعضاء شبكتها من توزيع رؤوس أمواهلم بني
الشركات الناشئة املتعددة ،مما يؤدي إىل حمفظة متنوعة تقلل من التعرض اإلمجالي للمخاطر.
ويركز برنامج الوصول إىل الشركات الناشئة على الوصول إىل رجال األعمال الشباب من خالل اإلعالنات
يف مواقع التواصل االجتماعي واجلامعات وفعاليات الشركات الصغرية واملتوسطة ويتم تقييم الشركات
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الناشئة احملتملة بناءً على عملية الفحص الداخلية إذا جنحت الشركات الناشئة يف اجتياز مرحلة الفحص
فإنها توقع على اتفاقية صاحبة املشروع مع (  ) Shekraوإذا كانت تفتقر إىل املهارات أو املتطلبات
األساسية ،فيمكن دعمها لتصبح مؤهلة( .شيكرا)2020 ،
فبمجرد أن يصبح بدء التشغيل جاهزًا للجمهور ،سيتم نشره على بوابة (شيكرا) وسيتم الرتويج له من خالل
خدمات شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة بهم .سيكون ملخص قصري وحالة التمويل احلالية متاحًا
للجميع ،لكن الوصول إىل تفاصيل بدء التشغيل ومفاهيمه وأفكاره األساسية لن يكون متاحًا إال
للمستثمرين داخل شبكة (شيكرا) ويعترب التمويل مكتمالً بنجاح عند بلوغ الصندوق املستهدف للشركة
بالكامل خالل الفرتة الزمنية احملددة 60 ،يومًا بشكل عام .ستتوىل املنصة العملية القانونية الالزمة لتوثيق
نقل األسهم إىل املستثمرين عند االنتهاء من عملية التمويل ،باإلضافة إىل ذلك سيجتمع رجال األعمال
واملستثمرون مرة واحدة ويوقعون اتفاقية املساهمة.
واليت ستحكم شراكتهم الصامتة وحتدد حقوقهم والتزاماتهم وستكون التقارير والتقدم واملراقبة عرب
اإلنرتنت واملدفوعات يف الغالب غري متصلة باإلنرتنت .يتم فرض رسوم دنيا على الشركات الناشئة خلدمات
(شيكرا) واليت تشمل دعم خطة العمل ،والعناية الواجبة ،واملراقبة.

 أما فيما يتعلق مبنصة (  ) Yomkenفهي تستهدف االبتكار كوسيلة لزيادة إنتاجية االقتصاد املصري
وتعزيز التنمية هلذا الغرض وهي بذلك توفر لرجال األعمال كل من املساعدة التقنية أو املالية .وتتبع املنصة
العملية من شقني (ميكن.)2020 ،
 أوالً :تربط األشخاص الذين يرغبون يف حلول تقنية بأشخاص لديهم احللول مثل طالب اجلامعات أو
الباحثني أو املتخصصني أو حتى الشركات من أجل صنع منتجات جديدة أو حتسني املوجودة منها
وتتم مكافأة أصحاب احللول للمشكالت وفقًا للحالة  :فهم حيصلون على حصة من الفوائد أو
على مبلغ مقطوع وتسمح املنصة للمستخدمني من نشر "حتديات" وأفكار لالبتكارات اجلديدة
جمانًا كما خيلق املوقع بيئة تنافسية بني املساهمني من أجل التوصل إىل أفضل احللول.

 ثانياً :مبجرد تطوير النموذج األولي ،يقوم عدد مستهدف من املشرتين بإعداده وفقًا لتكاليف اإلنتاج،
ويتم تقديم املنتج من خالل صفحة ويب ( )Yomkenعلى أساس التمويل اجلماعي إذا مت الوصول
إىل العدد املستهدف للمشرتين يتم مجع النموذج األولي وإنتاجه وتسليمه هلم ،مما يدل على أن
السوق حيتاج إىل املنتج ،ويف حالة عدم حتصيل مبلغ التمويل املستهدف يسرتجع املساهمون مبلغ
التمويل األولي .بهذه الطريقة يزيل( )Yomkenحظر االبتكارات ويســاعد أفكار املنتجات
اجلديــدة لتصبــح حقيقة واقعة ولضــمان تسليم أحد املنتـجات تقوم (  ) Yomkenبتمويل التحدي
بشكل مؤقت حتى يتم االنتهاء من مرحلة التمويل اجلماعي "وضع الثقة يف هذه الشركات قبل أن
يفعل املستخدمون" وهذا ميثل خماطرة لدى الشركة على استعداد ألن احللول قد ال تصل إىل
هدف التمويل.
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وتكمن أصالة التمويل اجلماعي املستند إىل املنتج يف حقيقة أنه يف املقابل ،ال يتلقى املستثمر اهتمامًا ،بل
املنتج نفسه ،الذي يشجع على إنشاء منتجات جديدة ويعزز االبتكار وميكن للمستثمرين الذين يدفعون مقابل
املنتج الذي يرغبون يف احلصول عليه تتبع عملية اإلنتاج ومعرفة كيفية إنفاق أمواهلم من خالل التحديثات
األسبوعية حول تقدم املشاريع .وتعد الشفافية جزءًا مهمًا جدًا من املشروع ،ويتم تأسيس رابط مباشر بني العميل
ومالك ورشة العمل منذ البداية.
 .2.3مدى تطبيق الشريعة اإلسالمية يف منصات التمويل اجلماعي اإلسالمي ( )Islamic Crowdfunding
يعد التمويل اجلماعي اإلسالمي ،من الناحية املثالية طريقة بديلة للتمويل استنادًا إىل معايري أخالقية
ومسؤولية اجتماعيًا ،مما يضمن التوزيع العادل للمنافع وااللتزامات بني مجيع األطراف يف أي معاملة مالية.
فالتمويل اجلماعي حيمل هذه اخلصائص وميهد الطريق للتطورات اجلديدة يف هذا اجملال ،ألنه ميكن أن
يستخدم التمويل اإلسالمي كأداة أخالقية ومسؤولية اجتماعيا لتعزيز التمويل والتنمية ،وميثل "فرصة مثرية
لتشجيع االبتكار عرب خمتلف القطاعات يف اقتصاديات منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،السيما
التكنولوجيا واخلدمات الصحية والتعليم (Nazamul Hoque Mohammad hasmat Ali, Sirajul 2016

.) Arefeen, Md Masrurul Mowla,
إن التمويل اإلسالمي والتمويل اجلماعي على حد سواء ميكن أن يوفر فرص لالستثمار مع عائدات أعلى،
ومن املثري لالهتمام أن معظم منصات التمويل اجلماعي تتقاضى عمولة مئوية على األموال املدفوعة جلمع
التربعات ،فإنها تطبق بالفعل صيغة  PLS.باإلضافة إىل ذلك ،يركز كالهما بشدة على الشفافية واملشاركة
املتبادلة والثقة من وجود غالبية مسلمة ،إال أن هذه البلدان لديها تغلغل منخفض للغاية يف التمويل اإلسالمي يف مثل
هذه الظروف من اجملدي تعزيز مثل هذا املنرب بني اجملتمعات املستبعدة مالياً ،كما تساعد بيئة الدخل املنخفض أو
االقتصاديات النامية على تعزيز هذا النوع من التمويل ألنه يعتمد على فكرة الثقة املتبادلة
وميكن تسليط الضوء على مفهوم املساواة واملنفعة املتبادلة يف اإلسالم لتشجيع النساء على تنظيم املشاريع،
خاصة يف البلدان اإلسالمية حيث تواجه النساء العديد من احلدود االجتماعية والثقافية ،وبالتالي مينعهن من
املساهمة اقتصاديا () Mutooni, K - 2011
ومن أجل تعزيز التمويل اجلماعي اإلسالمي ،من املهم تعزيز ضمان املستهلك أي املستثمر يف املنصة ،وخلق
الوعي إما من خالل وسائل التواصل االجتماعي أو التجمعات السكانية والرتكيز على زيادة مشاركة صاحبات
املشاريع.

فيما يتعلق بشهادة امتثال هذه الربامج ألحكام الشريعة اإلسالمية ،فإن األسلوب األكثر استخدامًا على
نطاق واسع لضمان إضفاء الصفة اإلسالمية على اخلدمات املصرفية اإلسالمية على مستوى القطاع اخلاص هو
نهج هيئات الرقابة الدينية ،وتوظف البنوك اإلسالمية علماء الشريعة اإلسالمية يف هيئة استشارية وقدرة استشارية
لفحص االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية اخلاصة بعقودهم ومعامالتهم (عبد اهلل سعيد)1999 ،
إن امليزة اإلسالمية هي يف الواقع السمة املميزة األكثر وضوحًا للتمويل اإلسالمي وقد مت انتقاد هذه اجملالس
من قبل العديد من العلماء على أساس أن نهجهم يقوم على التقليد وليس االجتهاد أو التفسري (حممود اجلمل،
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، )2006عالوة على ذلك ال يبدو أن هذا املنهج يف املعامالت املصرفية واملالية احلديثة له ما يربره ،ألن الشريعة مل
تقيد تطوير املؤسسات التجارية بشكل صريح أو ضمين .على العكس من ذلك ،فإنه يرتك للمسلمني تطوير
مؤسسات مثل ما متليه الظروف ،طاملا أنهم ال ينتهكون الشريعة اإلسالمية ،غري انه هناك حتديات ملنصات
التمويل اجلماعي القائمة على الشريعة كما هو موضح يف املخطط رقم . 01
 .4حتديات منصات التمويل اجلماعي االسالمي :
تعمل منصات التمويل اجلماعي من خالل استهداف متويل ما يطلق عليه باحلشد غري أن هذه املنصات
اإلسالمية منها تواجه يف إطارها النظري والتطبيقي جمموعة من التحديات سيتم التعرض إليها من خالل االتي:
 .1.4التحديات العامة ملنصات التمويل اجلماعي:
هناك جمموعة من التحديات العامة ملنصات التمويل منها ()2017 ،Md Zulfiqur
أ -الثقــــــــــــة:
قبل املضي قدمًا واملشاركة يف محلة متويل مجاعي من أجل زيادة رأس املال ملشروع معني ،من اجليد التساؤل
عن كيفية الفوز بثقة املتربعني وكيفية جعلهم يثقون يف املشروع هذه األسئلة ميكن أن تساعد يف ابتكار
طرق جيدة للرتويج للمشروع بهدف احلصول على أموال من خمتلف األفراد .

القضية الرئيسية هنا هي إعطاء املصداقية للعالمة التجارية أو املشروع بهدف احلماية من احلمالت االحتيالية
اليت حتدث بعد احلصول على التمويل مع هذه احلاالت امتنع الكثري من املستثمرين على التقدم لتمويل املشاريع.
ب  -بناء الفائدة قبل محلة التمويل اجلماعي:
أحد أسباب الفشل الشائع من قبل العديد من املتربعني اجلماعيني إنشاء احلملة أوالً قبل العمل على تنمية
اهتمامات اآلخرين ،هنا اخلطأ الذي يقع فيه اجلميع فمن املفرتض أن جنعل األشخاص يهتمون بالفكرة قبل
إطالق محلة جلمع األموال لتمويل األعمال إذا مل يتم فعل ذلك ،فستقضى احلملة على معظم الوقت ،وقد ينتهي
األمر دون الوصول إىل اهلدف وبالتالي إذا كنا تتطلع حقًا إىل إطالق محلة متويل مجاعي يف املستقبل القريب،
فإنه جيب بناء اهتمامنا حبملة ملدة مخسة أشهر تقريبًا قبل إطالق احلملة الفعلية .سيكون هذا سهالً بالنسبة
جلمع األموال حيث سيكون الناس على دراية بالفكرة وسيكونون على استعداد للمساهمة يف تقديم الدعم.
جــ  -وفاء الداعميــــن:
عند االنضمام حلمالت التمويل اجلماعي جيب أن نعرف أن املؤيدين أو املستثمرين الذين قاموا بتمويل املشروع
عند بدء النشاط التجاري حيتاجون إىل مكافآت يف املقابل وقد يرغب البعض يف مشاركة املشروع بينما قد
حيتاج اآلخرون فقط إلرسال املنتجات األولية اليت تصنعها الشركة مثال هذا هو أحد اجملاالت الرئيسية اليت
خيطئ فيها بعض أصحاب املشاريع فبعد انتهاء محلة التمويل اجلماعي ،فإنها تبدأ يف تعقيد املشكالت ،إذ
يشكك مجيع املستثمرين يف مصداقية املشروع وسيؤثر ذلك بشكل واضح على صورة العالمة التجارية ،مما
يتوجب ضرورة التوصل إىل طرق مناسبة حول كيفية تلبية رغبات املستثمرين.
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د – محــــــاية األفكــــار:
عند عرض الفكرة يف منصة معينة ،جيب التنبه إىل أن هناك احتمال تعرض الفكرة للسرقة وبدء محلة
موازية ،ومن هذا املنطلق من املفيد التأكد من محاية الفكرة متامًا ضد هذه السرقة.
للحد من ذلك سيكون من اجليد إنشاء نقاشات خاصة مع مستثمرين حمتملني فهذا يساهم ويضمن أن ال
أحد سيخطف الفكرة مقارنة بعرضها مباشرة على اجلمهور ،كما أنه من اجليد إصدار اتفاقيات عدم اإلفشاء
بني صاحب الفكرة وبني املستثمرين احملتملني ،هناك طريقة أخرى هي التأكد من أن الفكرة تتمتع حبقوق
النشر قبل نشرها يف أي نظام متويل مجاعي .
 .2.4التحديات يف تقديم التمويل اجلماعي املتوافق مع الشريعة:
تكتسب أنشطة التمويل اجلماعي على الرغم من أنها أقل انتشارًا نسبيًا يف األسواق اإلسالمية اعرتافًا بأنها
اسرتاتيجية أساسية لالستفادة من احتياجات متويل املسلمني ،وخاصة أولئك الذين لديهم وعي كبري فيما يتعلق
بالقيم الدينية اليت متتد إىل الشؤون املالية أيضًا ،وعلى الرغم من وجود خيار االستفادة من طرق التمويل التقليدية
يف حالة عدم كفاية التمويل اإلسالمي ال يزال الناس خيتارون االمتناع عن التسهيالت املصرفية بسبب العقلية
الدينية القوية وهذا على نطاق واسع يف األسر ذات الدخل املنخفض إىل املتوسط  ،ومع ذلك هناك أيضًا إمكانات
كبرية لالستفادة من األسواق اإلسالمية يف االقتصاديات املتقدمة مثل االحتاد األوروبي حيث بلغ عدد السكان
املسلمني يف االحتاد األوروبي حوالي  ٪3.8من إمجالي السكان وهو عرضة للزيادة يف املستقبل ،ومن املثري
لالهتمام أن هناك تركيزًا كبريًا للمسلمني يف البلدان املتقدمة يطالبون بتوافر األدوات املالية اإلسالمية لغرض
تلبية احتياجاتهم من متويل املشاريع.
ومن بني التحديات األخرى يتمثل أحد التحديات الرئيسية يف التغلب على املشكالت القانونية املتعلقة
بالتمويل اجلماعي ،نظرًا ألن التمويل اجلماعي يوفر طرقًا للممولني وذلك بتمويل احلد األدنى للمساهمة حبصص
منهم ،وهو أمر غري ممكن قانونيًا يف بعض البلدان لغياب تشريع ومعرفة بهذه العملية كما هو عليه احلال يف
اجلزائر.
وعالوة على ذلك ،فإن تركيبة املساهمني النموذجية القابلة للتنفيذ من قِبل شركات رأس املال االستثماري
واليت تشمل مبنح حقوق تفضيلية لبعض املستثمرين تعترب غري متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،لذلك جيب
تعديل هيكل املساهمني ومتطلبات محاية املستثمر لاللتزام مببادئ الشريعة.
خبالف ذلك جيب تقليل خماطر املستثمرين إىل أقصى حد ممكن وينبغي أن يكون رجال األعمال جمهزين
ليس فقط برأس املال ،ولكن أيضًا باملهارات الالزمة لزيادة فرصهم يف النجاح ،وبالتالي جيب إعادة هيكلة
عملية التمويل اجلماعي التقليدية لتلبية ليس فقط متطلبات الشريعة ولكن أيضًا الظروف واملتطلبات اخلاصة
ألصحاب املشاريع واملستثمرين يف البلدان اإلسالمية.
وتعد معدالت انتشار اإلنرتنت املنخفضة واإلملام املنخفض بطرق الدفع اإللكرتوني واحدة من التحديات على
هذا النوع من التمويل.
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وأكرب املشاكل اليت يواجهها العامل اإلسالمي فيما خيص التمويل اجلماعي اعتباره ضعيف وتقليديا للغاية
ذو واجهة تقليدية وتتطلب أن يكون مستعملي هذه املنصات من مستخدمو الكمبيوتر واستغالل الذكاء
للمساهمة من خالل هذا املنرب وأيضا لالستفادة من هذا املرفق ،فغالبية الدول اإلسالمية معروفة كدول للعامل
الثالث وهي دول يف حالة نامية أو يف وضع متقدم.
ولقد أعاق نقص املوارد والفساد واالضطرابات االجتماعية والسياسية وعوامل أخرى خمتلفة منو غالبية الدول
اإلسالمية ،وفقًا لتقرير البنك الدولي فإن أفقر دول العامل هي األغلبية املسلمة باإلضافة إىل ذلك فإن تنظيم هذه
املنابر اإلسالمية اليت تعتمد متول اجلمهور متثل حتديًا آخر ،نظرًا ألن بوابات التمويل اجلماعي تقوم جبمع األموال
من اجلمهور وصرفها الحقًا إىل رجل األعمال احملتاج إىل مثل هذا املال ،فقد تتطلب األموال اليت جيمعها املمولون
ترخيصًا مناسبًا من اهليئة التنظيمية لتنظيمها ومراقبتها بشكل صحيح ،بسبب عدم وجود هيكل قانوني يف هذا
القطاع اجلديد ،فلم يتم تزويد العديد من الدول اإلسالمية بالقوانني املناسبة اليت من شأنها تنظيم هذه البوابات
وكيفية إدارتها بشكل صحيح.

وعالوة على ذلك ،فإن العقود يف جمال التمويل اإلسالمي هلا قيود معينة حتدد عوائد املمولني بعدم متويلها يف
مكان آخر غري جمموعة حمددة من أفراد اجملتمع .كما هو احلال يف متويل اجلماعي القائم على أساس التربع،
وميكن للناس املساهمة حبصتهم من الزكاة واليت ميكن متويلها إىل  8فئات كما هو مذكور يف األحكام
الفقهية ،ولكن تقييدها من خالل الشريعة يتطلب اعتبارات متنوعة وإذن من مدراس الفكر اخلاصة بذلك بسبب
عدم وجود التنسيق يف املعايري واآلراء ،باإلضافة إىل ذلك الثقة وهي أحد العوامل الرئيسية يف عمليات مجع
األموال.
ولقد نظمت الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية بالشراكة مع املركز العاملي للتنمية املستدامة فعاليات
بدولة البحرين “مؤمتر وجائزة منصات التمويل اجلماعي للمشروعات اخلريية واجملتمعية يف 2019م ،حتت شعار
” تقنيات مالية ملشروعات جمتمعية رائدة” لدراسة أفاق هذه الصناعة املصرفية ومن جانب أخر فقد مت تقنني
التمويل اجلماعي يف بعض الدول بشكل صارم ،مثل بريطانيا ،حتى تتم محاية املستثمرين فيها بعيدا عن التحايل
املمكن حصوله من مشاريع وهمية ال وجود هلا .كما أقرته بعض الدول العربية ،إال أن املنصات فيها ما زالت
يانعة مقارنة بباقي دول العامل .ومع ذلك ويف فرتة وجيزة أصبح هلذه املنصات هلا دور بارز يف تنفيذ املشروعات
اإلمنائية ،وتوفري تقنيات خالقة تساهم يف تلبية احلاجات اجملتمعية جنبا إىل جنب مع جهود املؤسسات احلكومية
واخلاصة واجملتمعية.
ومن خالل اجلدول أدناه يظهر احلجم املرتفع للتمويل اجلماعي املتوافق مع الشريعة وما له من أهمية
مستقبلية بارزة يف املالية اإلسالمية ويف اجلدول رقم ( )2يظهر احلجم النمو السريع ملنصات التمويل اجلماعي يف
العامل اإلسالمي ،كما يظهر اجلدول رقم ( )3كذلك حجم التمويل يف دول العامل .
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 -IVالنتائج ومناقشتها:
 تتيح التطبيقات املعاصرة للتمويل اجلماعي توفري مصادر متويلية غري تقليدية للمشروعات اليت تعاني من
صعوبات احلصول على التمويل املالئم ،أو قصد تطوير املالية احمللية.
 تعمل التطبيقات املعاصرة للتمويل اجلماعي على دعم مبادئ املشاركة اجملتمعية املباشرة يف األفكار
واملبادرات وعرضها على منصات التمويل واعتبار التمويل اجلماعي أحد الوسائل الناجعة لإلقالل من الفقر
وضمان حتقيق رؤية االستدامة.
 ضرورة توعية الراغبني يف االستثمار من خالل منصات متويل مجاعي لفهم طبيعة املخاطر اليت تعترب يف غاية
األهمية لنجاح هذه االستثمارات.
 أهمية التمويل اجلماعي ملا له من دور كبري يف املساعدة على حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
 ضرورة الرتكيز على تبين ثقافة التربع اإللكرتوني يف تطوير منو هذه املنصات فهي مازالت حديثة وجديدة يف
العامل العربي.
 تدعيم دور املشرفني على منصات التمويل اجلماعي يف بناء هوية موثقة وواضحة يسهل على املتربع معرفتها من
أول وهلة ،فكلما كانت هوية املنصة واضحة سهل عليها استقطاب املهتمني بها من اجلمهور.
 تلعب اخلربة واألفكار اإلبداعية دورا فعاال يف خلق متويل يتوافق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية.
 ضرورة اهتمام املالية اإلسالمية بإصدار القوانني واللوائح والسياسات اليت تتوافق ومقاصد الشريعة هلذا النوع
من التمويل الذي يتوقع أن يكون له أفاق واعدة يف الصناعة املالية اإلسالمية.
 -Vاخلالصة:
توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل أهمية ودور منصات التمويل اجلماعي اإلسالمي يف دعم أصحاب املشاريع
الناشئة من جهة و دعم التمويل اإلسالمي من جهة أخرى ،حيث أصبحت صناعة حديثة يف جمال املالية اإلسالمية
أخذت حتجز هلا مكانا يف التمويل يف السنوات األخرية نظرا لإلقبال املتزايد عليها فهي توفر حجم متويل يقدر
حسب التوقعات بــ  470.425مليار دوالر عام  2020ليصل يف عام  2021إىل  565.187مليار دوالر.
-اإلحاالت واملراجع:

عبد هللا سعيد ( ،)1999األعمال املصرفية اإلسالمية والفائدة دراسة حلظر الربا وتفسريه املعاصر ،اجمللد . v. 2دراسات يف القانون والشريعة اإلسالمية (ليدن:
بريل ) .
قانون رقم  18- 15املؤرخ يف  02مارس  ،2018بعنوان ( مذكرة تقدمية ملشروع القانون املتعلق بالتمويل التعاوني ) مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية ،وزارة
االقتصاد واملالية املغربية .
حممود اجلمل ( ،)2006التمويل اإلسالمي :القانون واالقتصاد واملمارسة (كامربيدج [اململكة املتحدة] نيويورك :مطبعة جامعة كامربيدج .
Arrturi juva(2017), Crowdfundung as an Alternative Methode Of Finance For Finish START-Ups,Master's Thesis,School Of Business
,University Of Technologie .
( ahemad jaber 2013 ( [Online] Available at: https://www.wamda.com/ar/2013/02/, [Online] ] Available at:/ http://shekra.com/en
[Online] Available at: https://www.yomken.com
(Choudhury, N., 2013) Is the rise of Islamic finance good news for the environment?. [Online] Available at: Is the rise of Islamic finance good news
for the environment? - See more at: http://www.rtcc.org/2013/11/05/is-the-rise-of-islamic-finance-good-news-for-theenvironment/#sthash.QS3kiqdk.MxzCpDA8.dpuf
)Nazamul Hoque, Mohammad HASMAT Ali, Sirajul Arefeen, Md Masrurul Mowla 2016( [Online] Available at
https://www.researchgate.net/publication/325199512
(Mutooni, K-2011) Empowering Women through Crowdfunding. [Online] Available at: http://www.crowdsourcing.org/editorial/empoweringwomen-through-crowdfunding/3601

264

« جملة رؤى اقتصادية» ،جامعة الشهيد محه خلضر ،الوادي ،اجلزائر ،اجمللد  ،10العدد  ،01أوت 2020

)267-251 منصات التمويل اجلماعي اإلسالمي بني النظري والتطبيق(ص ص
(Md Zulfiqur2017) Driving factors behind Crowdfunding growth from both Investors and Entrepreneurs perspective [Online] Available
at:https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/147678/Thesis%20MSF_Factors%20Influencing%20Crowdfunding%20Growth.pdf;jsessionid
=AE502FA0DD3E113A116D6417C2190B3A?sequence=1
Sento Imam Wahjono,Anna Marina(2015) ,Islamic Crowdfunding ( Altrnative Funding Solution) ,1 st World Islamic
Social Congress(WISSC2015) ,Putrajaya ,Malaysia
Anna MarinaSentot Imam, )2015 (alternative funding solution Isamic crowdfunding:
[Online] Available at: https://www.researchgate.net/publication/292138715
Shneor,Rotem(2017) ,What Is Crowdfunding(Current Trends , Challenge and Apportunities in the nordic region , [Online] Available at:
https:www.uia.no/en
The World Bank(2013),Crowdfunding's Potentiel For The Developing World, [Online] Available at: https://www.infodev.org/infodevfiles/wb_crowdfundingreport-v12.pdf
(Syed Salman2013) Programme, Crowd Funding and its application in Islamic [Online] Available at https://www.academia.edu/25469336

-Referrals and references:
Abdullah Saeed (1999), Islamic Banking and Interest A study of the prohibition of usury and its contemporary interpretation, vol. v. 2 Studies in
Islamic Law and Sharia (Leiden: BRIL).
Mahmoud El-Gamal (2006), Islamic Financing: Law, Economics, and Practice (Cambridge [United kingdom] New York: Cambridge University Press
Law No. 15-18 of 02 March 2018, entitled (Progressive note for the bill on cooperative financing) Directorate of Treasury and Foreign Finance,
Moroccan Ministry of Economy and Finance.
Arrturi juva(2017), Crowdfundung as an Alternative Methode Of Finance For Finish START-Ups,Master's Thesis,School Of Business
,University Of Technologie .
[Online] Available at: https://www.wamda.com/ar/2013/02/, [Online] ] Available at:/ http://shekra.com/en 2013 (ahemad jaber (
[Online] Available at: https://www.yomken.com
(Choudhury, N., 2013) Is the rise of Islamic finance good news for the environment?. [Online] Available at: Is the rise of Islamic finance good news
for the environment? - See more at: http://www.rtcc.org/2013/11/05/is-the-rise-of-islamic-finance-good-news-for-theenvironment/#sthash.QS3kiqdk.MxzCpDA8.dpuf
[Online] Available at (Nazamul Hoque, Mohammad HASMAT Ali, Sirajul Arefeen, Md Masrurul Mowla 2016)
https://www.researchgate.net/publication/325199512
(Mutooni, K-2011) Empowering Women through Crowdfunding. [Online] Available at: http://www.crowdsourcing.org/editorial/empoweringwomen-through-crowdfunding/3601
(Md Zulfiqur2017) Driving factors behind Crowdfunding growth from both Investors and Entrepreneurs perspective [Online] Available
at:https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/147678/Thesis%20MSF_Factors%20Influencing%20Crowdfunding%20Growth.pdf;jsessionid
=AE502FA0DD3E113A116D6417C2190B3A?sequence=1
Sento Imam Wahjono,Anna Marina(2015) ,Islamic Crowdfunding ( Altrnative Funding Solution) ,1 st World Islamic
Social Congress(WISSC2015) ,Putrajaya ,Malaysia
alternative funding solution Isamic crowdfunding: )2015 (Anna MarinaSentot Imam,
[Online] Available at: https://www.researchgate.net/publication/292138715
Shneor,Rotem(2017) ,What Is Crowdfunding(Current Trends , Challenge and Apportunities in the nordic region , [Online] Available at:
https:www.uia.no/en
The World Bank(2013),Crowdfunding's Potentiel For The Developing World, [Online] Available at: https://www.infodev.org/infodevfiles/wb_crowdfundingreport-v12.pdf
(Syed Salman2013) Programme, Crowd Funding and its application in Islamic [Online] Available at https://www.academia.edu/25469336

:املالحق-

 مناذج منصات التمويل اجلماعي املتوافقة مع الشريعة: 1 اجلدول رقم
الصيغ

اخلصائص

النماذج

 املراحبة-  هبة – القرض احلسن-

 اسرتداد-  متويل خالي من الديون-

هبة

 ختفيض السعر املراحبة – اإلجارة املشاركة-  تقلص املشاركة-

 متويل خالي من الديون – اسرتداد – هبة عربون السداد-

– عوائد دورية ثابتة

 السداد-

 عوائد دورية ثابتة-

 ال يوجد ضمان على السداد – مشاركة األرباح-

مكافأة
قرض
العائد املالي

https://www.academia.edu/25469336 : املصدر

265

2020  أوت،01  العدد،10  اجمللد، اجلزائر، الوادي، جامعة الشهيد محه خلضر،»« جملة رؤى اقتصادية

)267-251 منصات التمويل اجلماعي اإلسالمي بني النظري والتطبيق(ص ص

 حتديات منصات التمويل اجلماعي اإلسالمي: 1 الشكل رقم
القضايا التنظيمية

قضايا تشريعية

تقيم املشروع

حتديات منصات التمويل
اجلماعي اإلسالمي

حاالت االحتيال

السوق الثانوي

https://www.researchgate.net/publication/331408070 : املصدر

2015  حجم التمويل اجلماعي اإلسالمي يف عام: 2اجلدول رقم
Name
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Focus
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2012

U AE

Creative Projects
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Ata-plus. com
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SMEs

fundinglkab.net
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2015
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Startups
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6

USA
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350,000$

7

2015

Sengapore

2013

USA

uwaa.com

2013
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pitching.my

2012

Malaysia

shekra.com

2012

Egypt

SMEs
SMEs&Creative
Projects
SMEs
SMEs&Creative
Projects
Startups &SMEs

skolafund.com

2014

Sengapore

University Fees

>100,000$

14

yomken.com

2012

Egypt

Innovative Products

>100,000$

40

Lebanon

SMEs&Creative
Projects

800,000$

60

zoomal.com

2013

1,500,000$

8

4,500,000 $

429

500,000$

40

no data

-

no data

-

Social Compact
Helps SMEs To Grow
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From The Muslilm World
Helps Startups And SMEs To
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Supports Cottage Industries in
Indonesia
Develops Affordable Housing&
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Helps SMEs To Grow
Supports Entrepreneurs in
Pakistan ,Palestine &Bangladesh
Allows For Small Investements In
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Helps SMEs To Purchase Assets
Many Compaignes have strong
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Helps SMEs To Grow
Many Compaignes have strong
social compact
Helps SMEs To Grow
Helping Low Income Students get
Educated
Enabling inovators to get
Funding
Many Compaignes have strong
social compact
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اجلدول رقم  : 3حجم التمويل اجلماعي يف العامل خالل 2018
املرتبة

احلجم (الدوالر)

احلصة السوقية

اخنفاض النمو السنوي

الصني

)1(1

215.396.387.848

% 70.73

- %39.88

الدول
الواليات املتحدة االمريكية

)2(2

61.134.356.480

% 20.07

% 42.04

اململكة املتحدة

)3(3

10.367.889.408

% 3.40

% 32.04

هولندا

)10(4

1.806.298.624

% 0.59

% 480.72

اندونسيا

)30(5

1.451.228.928

% 0.48

% 1711.43

املانيا

)8(6

1.276.201.472

% 0.42

% 92.90

اسرتاليا

)4(7

1.166.546.048

% 0.38

% 1.57

اليابان

)9(8

1.074.756.864

% 0.35

% 208.26

فرنسا

)7(9

933.132.928

% 0.31

%26.98

كندا

)6(10

909.255.296

% 0.30

% 4.80

كوريا اجلنونية

)5(11

753.380.992

% 0.25

- % 33.32

الربازيل

)12(13

672.792.768

% 0.22

% 149.30

اهلند

)13(14

547.428.160

% 0.18

% 103.82

ايطاليا

)15(15

532.583.424

% 0.17

% 99.16

سنغافورا

)18(16

499.653.248

% 0.16

% 162.12

اسبانيا

)20(17

419.040.224

% 0.14

% 134.99

فلندا

)16(18

379.191.529

% 0.12

% 73.44

بولندا

)23(19

333.293.184

% 0.11

% 110.55

السودان

)17(20

298.038.528

% 0.10

% 36.58

الشيلي

)22(21

289.255.456

% 0.09

% 91.95

نيوزيلندا

)14(22

276.205.248

% 0.09

% 5.57

التفيا

)26(23

254.535.808

% 0.08

% 148.45

مكسيكو

)21(24

233.390.656

% 0.08

% 54.47

كوريا

)19(25

193.016.992

% 0.06

% 0.25

كوملبيا

( 26جديد)

192.467.200

% 0.06

% 280.15

أرمينيا

( 27جديد)

184.032.032

% 0.06

% 8227.24

أستونا

)28(28

159.526.080

% 0.05

% 76.72

البريو

(29جديد)

158.461.440

% 0.05

% 441.40

الدمنارك

(30جديد)

144.745.360

% 0.05

% 232.98

304.531.530.000

امجالي حجم السوق لكل البلدان

- % 27.32
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