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ملخص
يركز هذا البحث عىل التعريف عن مفهوم التمويل الجماع واهميته وذلك أيضا عن طريق ربطة ر
بالشيعة
اإلسالمية ،ومن الجدير بالذكر ان للتمويل الجماع عدة أنواع وهنا سوف نستعرضها من خالل توضيح
ز
مميات وعيوب كل منها ،باإلضافة اىل توضيح مدى توافق كل من هذه األنواع مع ر
الشيعة اإلسالمية ،حيث
يوضح البحث أيضا الضوابط الالزمة الت من دورها اتاحة استخدام التمويل الجماع بما يتوافق مع
المقاصد ا رلشعية ،وأخيا يتطرق البحث عن التجارب الخليجية الت خاضت تجربة التمويل الجماع.

رأي شخص
ان االخذ بنموذج التمويل الجماع يشي اىل حرص الدول الت تسىع للتطور والنمو والت تعمل جاهدة عىل
دعم مشاري ها الصغية لما لها من تأثي عىل اقتصادها ،وبال شك ان التمويل الجماع اإلسالم له دور فعال
زف تلبية احتياجاتهم ،وفيما يىل سوف نرى عىل سبيل المثال احدى ر
الشكات الخليجية الت القت الدعم من
دولتها الت تطمح للتقدم عىل المستوى الماىل حيث رصحت ر
للشكات الناشئة العمل زف التمويل الجماع
والذي من رأي الشخص يخدم الدولة عىل جميع األصعدة.
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المقدمة
ان جزء كبي من اقتصاد الدولة قائم عىل ر
مشوعاتها صغيه ومتوسطة الحجم ،وبال شك هذه المشاري ع
بحاجة ماسة للدعم المادي ،ولكنها تواجه تحديات كبية من اجل الحصول عليه ،كما انه ال ز
يخف عىل احد
مدى افتقار المنطقة الخليجية اىل مؤسسات مالية تخدم قطاع هذه المشاري ع وعىل الرغم من وجود البنوك
الت من دورها المساهمة زف اقراضهم اال ان خدمات هذه البنوك لم تغط اال ما يقارب  ٪٥من طلبات
اإلقراض ،حيث تم رفض األغلبية ألسباب متعددة ،ومن هنا نتطرق لحاجتنا اىل مؤسسات ومنصات مالية
أخرى من شأنها تعزيز ودعم أصحاب ر
الشكات الناشئة.
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التمويل الجماع
التمويل الجماع هو أحد الحلول الفعالة الت ساهمت زف نجاح تمويل العديد من
ر
الشكات عالميا ،وفكرة التمويل الجماع ليس بأمر مبتكر او جديد ،ولكن تطويرها
لتصبح أداة تمويلية تقنية هو ما أدى اىل نجاحها ،باإلضافة اىل وجود االنينت
والتكنولوجيا الحديثة الت كانت سبب زف انتشار التمويل الجماع وتوجه الناس نحوه.

إذن ما هو التمويل الجماع؟ ومن هم اطرافه وماه انواعه؟ وهل يتوافق مع ر
الشيعة
اإلسالمية؟

مفهــوم التمويــل الجمــاع
التمويل الجماع هو عملية حشد للموارد المالية لعدد كبي من الجمهور من اجل تقديم
التمويل الالزم ر
لمشوع ما عن طريق منصات للتمويل لها مواقع متخصصة عىل شبكة
االنينت ()١
ان فكرة التمويل الجماع مبنية عىل المشاركة ز
بي األطراف ،فمن جهة هناك أصحاب
ز
ز
الممولي الذين يبحثون عن
المحتاجي للموارد المالية ،ومن جهة أخرى هناك
المشاري ع
ز
فرص استثمارية فتأت منصات التمويل الجماع الت بدورها الجمع ز
الطرفي
بي هذين
وتوفي طرق عرض المشاري ع او االستثمار فيها لهم وذلك عن طريق شبكة االنينت
وتكسب بالمقابل ذلك حصة من الرب ح ،والجدير بالذكر األطراف يتشاركون الرب ح
والخسارة معا ،فبالنسبة للممول قد يخاطر زف خسارة أمواله ،ولكنه أيضا قد يكسب
أرباحا هائلة.
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أطراف التمويل الجماع

الممول ز
ي

المستفيدين

منصات التمويل
الجماع

ز
المدققي والجهات
الرقابية

ي :هم االفراد او المؤسسات الر ز
 )1الممول ز
اغبي بتقديم الموارد المالية لالستثمار زف
المشاري ع.
 )2المستفيدين :هم االفراد أصحاب المشاري ع او األفكار الت بحاجة اىل الدعم المادي
لتنفيذها.
ز
الممولي بالمستفيدين مقابل
عي االنينت تربط
 )3منصات التمويل الجماع :منصات ر
حصة حسب الرب ح الذي تحققه المشاري ع المدرجة ،وقد توفر لها خدمات مالية أخرى.
 )4المدقق ز
ي :أطراف خارجية تقدم خدمات تدقيق للمشاري ع ومتابعة سي األمور المالية
للطرفية ،اما بالنسبة للجهات الرقابية فه جهات مختصة بمراقبة اعمال المنصات
ز
الممولي
الجماعية للتأكد من مدى مصداقيتها زف توفيها للخدمات المالية لكل من
والمستفيدين ،ومدى كفاءتها زف إدارة هذه األموال.
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التمويل الجماع ر
والشيعة اإلسالمية
لقد شهد قطاع التمويل اإلسالم صعودا ملحوظا زف اآلونة االخية ،وقد حاز عىل اهتمام كبي من قبل العديد
ز
ز
من الدول النامية والمستثمرين خصوصا
يتست لهم
المسلمي منهم الذين بذلوا مجهودا كبيا للمطالبة به حت
العمل بما يتوافق مع ر
الشيعة اإلسالمية ،وبالنسبة لما يتعلق بالتمويل الجماع فإن أسس التمويل اإلسالم
مبنية عىل العدل زف توزي ع ر
ز
المحتاجي لتحقيق التعاون
اليوات فه تحث المقتدرين عىل دعم العاجزين
بي صاحب ر
والمساواة بينم ،وهذا ما تجسده مبادئ التمويل الجماع عن طريق سد الفجوة المالية ز
المشوع
والمستثمر.

ان توظيف التمويل الجماع فيما يخدم مقاصد ر
الشيعة امر مهم يساهم زف مواجهة الكثي من التحديات الت
تواجهها العديد من ر
الشكات الناشئة الت ترغب بتطبيق اسس رشعية زف تمويلها ومكاسبها ،فالتمويل الجماع
بي افراد ر ز
مبت عىل التعاون ز
ز
اغبي زف االبتكار والتطوير ،واخرين يسعون لدعمهم بالموارد المالية الالزمة ،ومن
هنا يأت دور التمويل االسالم بضبط االدوات المتاحة الت تنظم العملية بما يتوافق مع ر
الشيعة ،واهم جانب
ز
بمعت ان يحصل المستثمر عىل أرباح زف حال
يركز عليه التمويل اإلسالم هو المشاركة زف الرب ح والخسارة،
الشكة زف تحقيقها ،او تحمل المخاطر زف حال مواجعه ر
نجاح ر
الشكة للعوائق او الخسائر ،ونالحظ ان هذا
تحديدا ما يقوم به التمويل الجماع حيث يتحمل كل من االفراد ر
والشكات المخاطر ويشارك كل منهما
المكاسب.
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ومن هنا سوف نستعرض كل نوع من انواع التمويل الجماع ،ومن ثم سوف نتطرق ر
لشح كل منها مع ذكر
ز
ممياته وعيوبه ومدى توافقه مع ر
الشيعة اإلسالمية.

انواع التمويل الجماع
التمويل الجماع القائم عىل المكافأة
التيعات
التمويل الجماع القائم عىل ر
التمويل الجماع القائم عىل القروض
التمويل الجماع القائم عىل األسهم (المشاركة)

للتمويل الجماع أربعة أنواع مختلفة كما هو موضح أعاله ،والجدير بالذكر ان التمويل الجماع القائم عىل
القروض ،والتمويل الجماع القائم عىل األسهم هما ر
األكي انتشارا زف منصات التمويل الجماع ،ولكننا سوف
نستعرض جميع األنواع بشكل مبسط لتوضيح الفروقات وآلية عمل كل منها
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أوال :التمويل الجماع القائم عىل المكافأة
يحصل المستثمرون عىل مكافآت غي نقدية زف حال استثمارهم زف هذا النوع من التمويل الجماع،
وقد تكون هذه المكافآت عىل شكل سلعة او منتج تنتجه ر
الشكة ،او خدمة تقدمها او أي شكل من
اشكال الهدايا ،تحرص ر
الشكات عىل تقديم مكافآت جاذبة حت تستقطب المستثمرين وتحفزهم
عىل المشاركة زف االستثمار.
الشكة بدفع أية أرباح نقدية للمستثمرين حيث ز
ز
ممياته :ال تلزم صاحب ر
يكتف بتقديم
المكافآت وهو ملزم بالوفاء بالمكافأة الموعود بها.
عيوبه :إذا كان المنتج او الخدمة دون المتوقع او المستوى المطلوب ،قد تصبح إمكانية
زيادة رأس المال زف هذه الحالة ضئيلة ،وأيضا احتمالية وجود بعض الغرر زف حال عدم
إمكانية تصنيع السلع.
الشيعة :رشط ان يكون نشاط ر
توافقه مع ر
الشكة حالال من غرر كثي ،اما غي ذلك فال يوجد
ما ز
يتناف مع ر
الشيعة ،فتقديم المكافأة بمثابة الشكر عىل االحسان وتقديم المساعدة حت لو
كان الغرر يسي.
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التيعات
ثانيا :التمويل الجماع القائم عىل ر
هنا يمول االفراد ر
مشوعا بغرض المساعدة من دون مقابل ،أي عمل خيي ،وعادة ما يكون
لمؤسسات خيية غي ربحية تهدف اىل قضايا اغاثية او اجتماعية او غيها ،ويكون الحافز هو
ز
اإلنسات.
الطابع الخيي
ز
للطرفي ،فالمستثمر ال يتوقع مقابل ،وصاحب ر
ز
المشوع
ممياته :ال توجد مخاطر بالنسبة
ليس ملزم بالسداد.
للممولي ضد االحتيال ز
ز
اوف حالة الغاء الفكرة او فشلها.
عيوبه :ال توجد ضمانات بالنسبة
توافقه مع ر
ز
للمحتاجي ،ولكن
الشيعة :ال يغيب عنا حث ديننا الكريم عىل تقديم الصدقات
ر
لألكي حاجه ،ومن باب
والتيع يكون
وجب التأكد من نشاط المؤسسة ان يكون حالال ،ر
التيع للحاجات ز
بالتيع ان يبحث عن الميب ع له،
الضورية عىل اليفيهية ،فعىل الراغب ر
أوىل ر
يتيع لها.
وتوجهاته ،ومعرفه رشوط وضوابط الدولة الت سوف ر

ثالثا :التمويل الجماع القائم عىل القروض
ز
مقرضي ،تعرض المشاري ع
زف هذا النوع من التمويل ،حيث يكون أصحاب المشاري ع بحاجه اىل
بعد القيام بتحليلها ودراسة مدى كفاءتها عىل شبكات االنينت الخاصة بمنصات التمويل الجماع.
ومن هناك يستطيع الممولون االطالع عىل المشاري ع والبحث عنها (عىل سبيل المثال سعر الفائدة
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– فية االئتمان – المخاطر) قبل اقراضها ،و زف المقابل يحصل المقرضون عىل فوائد طالما تحقق
ر
الشكة أرباحا ،ولكنها غي مضمونه ،وهناك أنواع مختلفة للفوائد ،ولكنها ال تدخل زف نطاق البحث.

ز
ممياته :يستطيع صاحب ر
المشوع من خالل هذا النوع من التمويل تشكيل رأس مال قوي
خصوصا ر
الشكات كبية الحجم ،وقد يصل حجم المبلغ اضعاف ما قد يحصل عليه من
البنوك بشكل تقليدي.
عيوبه :هناك احتمالية لخسارة االستثمار حيث ال يتم تسديد القرض
الشيعة :ر
توافقه مع ر
يشط ان يكون التمويل عن طريق احدى األدوات اإلسالمية مثل
المرابحة والتورق والقرض الحسن الذي ال تفرض عليه الفوائد ،الن الفوائد الناتجة عن
القروض ز
تناف مبادئ ر
الشيعة ،بل ان القروض الربوية تعد من الكبائر الت علينا تجنبها كما
قال تعاىل
َ َ َ َّ َّ ُ ْ
َ َ َ َّ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ َ َ َ َّ َ ُ ْ َّ ْ
َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َّ
ْ
َّ َ ْ ُ ُ َ
اّلل ال َب ْي َع
س ذ ِلك ِبأن ُه ْم قالوا ِإن َما ال َب ْي ُع ِمث ُل الربا وأحل
وم ال ِذي يتخبطه الشيطان ِمن الم
ين َيأ كلون الربا ال يقومون ِإال كما يق
ال ِذ
َ َ َّ َ ِّ َ َ
َ ُ َ
َ ْ َ ٌ ِّ ْ َّ ِّ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ
اب الن ِار ه ْم ِف َيها خ ِالدون * َي ْم َح ُق
اّلل ومن عاد فأول ِئك أصح
وحرم
الربا ف َمن َجآءه مو ِعظة من رب ِه فانته فله ما سلف وأمره ِإىل ِ
َ ْ
ََ ْ
َ َ َ ُ
الص َدقات َو َّ ُ
َّ ُ
ين َء َام ُن ْوا َو َعم ُل ْوا َّ
اّلل َال ُيح ُّب ُك َّل َك َّفار َأثيم * إ َّن َّالذ َ
اّلل ْال ِّر َبا َو ُي ْرت َّ
الص ِال َحات وأق ُاموا الصالة َوآت ُوا الزكاة ل ُه ْم أ ْج ُره ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِر
ٍ ِ ٍ ِ
ُ ُ ْ ُّ ْ زَ َ َّ َ ْ ُ ْ
َ َ ِّ ْ َ َ َ ْ ٌ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ين َء َام ُن ْوا َّات ُق ْوا َّ َ
ون * َيأ ُّي َها َّالذ َ
ف ِم َن ِّ
اّلل َو َذ ُر ْوا َما َب ِ َ
ي * ف ِإن ل ْم تف َعلوا
الربا ِإن كنتم مؤ ِم ِن
ِعند رب ِهم وال خوف علي ِهم وال هم يحزن
ِ
َ
َ
َف ْأ َذ ُن ْوا ب َح ْرب ِّم َن َّ ِ َ َ ُ
شة َف َن ِظ َر ٌة إ َىل َم ْي َ َ
َ ُ ُْ ََ ُْ ُ ُ ُ ْ َ ُْ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ
شٍة َوأن
اّلل ورس ِول ِه وِإن تبتم فلكم رءوس أمو ِلكم ال تظ ِلمون وال تظلمون * وِإن كان ذو ع ٍ
ِ
ِ ٍ
َ
َ َّ ُ َّ ُ َ زَّ ُ ُّ َ ْ
ُ َ ْ َ َ
ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ً ُ َ ُ َ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ َّ ُ ْ
س َّما ك َس َب ْت َوه ْم ال ُيظل ُمون}().281 275
يه ِإىل ِ
تصدقوا خ ٌي لكم ِإن كنتم تعلمون * واتقوا يوما ت ْرجعون ِف ِ
اّلل ثم توف كل نف ٍ

ز
يتبي لنا شدة تحريم الربا ،ولتوضيع االمر زرصب هللا تعاىل مثال بالصدقات فأشار
ومن هنا
انها سبب النمو والزيادة بعكس الربا الذي يظن الناس ان هذا معناه ،بل قال تعاىل "يمحق
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الربا" أي أشار اليه ليس فقط سببا للنقص ،بل الهالك ،وعليه نقول ان هذا النوع من
التمويل مرفوض اال إذا تم اإلقراض وفق معايي ر
الشيعة والت من الواجب الرجوع اليها
لتفادي الوقوع زف الربا.

رابعا :التمويل الجماع القائم عىل األسهم (المشاركة)
يعد هذا النوع ر
االكي انتشارا ،حيث يحصل المستثمر عىل حصة من أسهم ر
الشكة مقابل استثماره
فيصبح رشيكا فيها ،وبالتاىل يحصل عىل عوائد مالية إذا حققت ر
الشكة ربحا ،او يخش استثماره إذا
بخسارة ر
الشكة ،والجدير بالذكر ان لكل دولة ضوابطها الخاصة فيما يتعلق بالتمويل الجماع بهذه
اآللية.
ز
ممياته :إمكانية تحقيق راس مال كبي والمقدرة عىل زيادته اثناء الحاجة ،اما بالنسبة
للمستثمرين ،فيتمتعون بمشاركة األرباح حال تحقيقها ،ومشاركة مجلس اإلدارة بحسب
حجم االستثمار ر
وشوط التعاقد.
عيوبه :خسارة راس المال زف حال خسارة ر
الشكة.
الشيعة :يدعم الراي ر
توافقه مع ر
الشع األخذ بهذا النوع من التمويل عن طريق منصات
التمويل الجماع بما فيه من منافع ومزايا تتوافق مع مقاصد ر
الشيعة منها المشاركة زف الرب ح
والخسارة وهو ما يتمثل زف العقود اإلسالمية كالمشاركة ،وتقليل المخاطر عن طريق تقسيم
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راس المال عىل عدد كبي من المستثمرين ،ولكن ال يتم االخذ فيه بشكل تلقات دون االطالع
عىل العقود ومدى ز
اليامها ر
بالشيعة

أنواع التمويل
الجماع

ز
ممياته

عيوبه

العقود اإلسالمية

التمويل الجماع
القائم عىل المكافأة

ال تلزم صاحب ر
الشكة
بدفع أية أرباح نقدية

إمكانية زيادة رأس المال
زف هذه الحالة ضئيلة

الهبات
البيوع

التمويل الجماع
التيعات
القائم عىل ر

ال توجد مخاطر
ز
للطرفي
بالنسبة

ال توجد ضمانات
ز
للممولي ضد
بالنسبة
االحتيال

الهبة

التمويل الجماع
القائم عىل القروض

إمكانية تشكيل رأس
مال قوي

احتمالية لخسارةاالستثمار بالكامل
وجود شبهات رشعيةزف تطبيق المعامالت

المرابحة
القرض الحسن
التورق

التمويل الجماع
القائم عىل االستثمار

إمكانية تحقيق راس
مال كبي زيادته اثناء
الحاجة

زف حال خسارة ر
الشكة
يخش المستثمر راس
المال

امثله
Kickstarter
Indiegogo

GoFundMe
Charity

Funding Circle

AngelList
المشاركة

هذا الجدول يلخص ز
مميات وعيوب كل من أنواع التمويل الجماع األربعة ،باإلضافة اىل العقود اإلسالمية المرتبطة بها ،وامثله
عىل منصات الكيونية الت تطبق التمويل الجماع.
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الضوابط ر
الشيعة المتعلقة بالتمويل الجماع
-１

ان الهدف األساس من استخدام منصات تمويل جماع إسالم هو أن يكون نشاط ر
الشكة حالال سواء

كان غرض هذي ر
الشكة انتاج سلع ،او بيع منتجات ،او تقديم خدمات ،او غيها.

-２

البد من تأكد توافق نشاط منصات التمويل الجماع اإلسالم مع ر
الشيعة اإلسالمية ،فيجب ان تحرص

عىل ان إلية جمع األموال سواء عن طريق المشاركة او الدين ان تكون حالل.

-３

أن يكون رأس مال المقصود لدعم ر
المشوع حالال أيضا.

-４

من المهم جدا وجود رقابة رشعيه عىل المؤسسات المالية اإلسالمية لمتابعة أعمالهم ومدى ز
اليامهم

الشيعة اإلسالمية ،ووجود هيئة رقابية سوف يزيد من ز
بقواعد ونصوص ر
اليام وكفاءة األطراف.

اهمية التمويل الجماع
يعتي التمويل الجماع نقلة نوعية لتمويل أصحاب المشاري ع الناشئة حيث أصبحت منصاته
ر
مصدر تمويل معتمد بدال من المصدر التقليدي وهو البنوك ،وكما ذكرنا سابقا ان البنوك غالبا ما
ترفض طلبات التمويل الخاصة ر
بالشكات الناشئة كونها رشكات عالية المخاطر.
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•

وفر المنصات عىل شبكة االنينت يزيد من انتشارها واالقبال عليها من قبل
ز
يتست ألصحاب المشاري ع عرض
االفراد من جميع انحاء العالم ،وبالتاىل
الفكرة وطرحها زف منصات التمويل الجماع مع كافة المعلومات المتعلقة
بها فيصبح بإمكان المستثمر تقييمها وتقييم االستثمار الذي يراه مناسبا لها.

•

يعتي التمويل الجماع ر
أكي سهولة ومرونة ر
للشكات الناشئة من عدة
ر
جوانب فاإلجراءات عىل سبيل المثال اقل تعقيدا مقارنة بطرق التمويل
التقليدية ،أيضا بالنسبة اىل الوثائق المطلوبة غالبا ما تكون اقل زف التمويل
الجماع ،هذا باإلضافة إىل ذلك عدم وجود ضمانات الت دائما ما تكون
الزامية تحت ظل التمويل التقليدي.

•

المساهمة زف سد فجوة تمويل ر
المشوعات الصغية والمتوسطة زف الدول
النامية حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبي عىل هذه ر
المشوعات والت من
دورها تعزيز فرص النمو االقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل بما
يساعد عىل خفض معدالت البطالة ،كما وضحت بعض الدراسات أن
التمويل الجماع لديه القدرة عىل تعزيز االبتكار من خالل توفي مصادر
جديدة لراس مال ر
الشكات الت يحركها االبتكار

•

التمويل الجماع له دور زف المساهمة اىل الوصول اىل الشمول الماىل،
و ُيعرف البنك الدوىل الشمول الماىل عىل انه يتمثل زف إمكانية وصول
األفراد ر
تلت
والشكات اىل منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة ر
ز
والتأمي -ويتم
احتياجاتهم -المعامالت والمدفوعات والمدخرات واالئتمان
تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية واالستدامة.
15

التجارب الخليجية زف تطبيق منصات التمويل الجماع
 .1التجربة السعودية – رشكة منافع المالية
ر
لتمكي المستثمرين عىل رشاء أسهم زف ر
ز
الشكات الناشئة " – الرئيس التنفيذي رلشكة
"شكة تهدف
منافع
تأسست منافع عام  ٢٠١٨ومقرها زف الرياض ،وقد رصحت من قبل كل من هيئة السوق المالية
السعودية ،والبنك المركزي السعودي .ان نشاط رشكة منافع المالية يقوم عىل التمويل الجماع
حيث يتيح ر
للشكات الناشئة والت بحاجة اىل دعم مادي الحصول عىل استثمارات عن طريق منصة
المسجلي بها ،وتهدف رشكة منافع اىل دعم هذه ر
ز
الشكات
منافع من قبل االفراد والمستثمرين
الناشئة لنموها وتطويرها.

أنواع التمويل الجماع الذي استهدفته رشكة منافع مع سقف التمويل لكل منها
تمويل جماع قائم عىل الملكية
الجماعية (اإلستثمار)

تمويل جماع قائم عىل الديون

10,000,000ريال
ز
جولتي)
(تنقسم اىل

5,000,000ريال
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ماذا ز
يمي منصة منافع عن غيها من منصات التمويل الجماع
ز
مختصي للتدقيق زف هذي الفرص
 .１تمتلك منافع فرص استثمارية متنوعة وتعمل مع مجموعة
االستثمارية والتأكد من كفاءتها
 .２تتيح منصة منافع التنوي ع زف المحفظة االستثمارية والحد ز
األدت لكل استثمار يصل اىل 1,000ريال
 .３اما بالنسبة للرسوم فإن منصة منافع للتمويل الجماع ال تفرض أي رسوم عىل المستثمرين زف منصة
الملكية وال تشارك زف أي رب ح مستقبىل للمستثمر
 .４وجود لجنة رشعية مختصة بتطبيق احكام ر
والشيعة وإصدار القرارات المتعلقة إذا تطلبت الحاجة.

ماذا ز
يمي منصة منافع عن صناديق التمويل الجريء
 .１المالءة المالية ر
للشيحة المستهدفة :حيث ان حجم االموال الت تستطيع المنصات الوصول لها
ما يقارب  1.7ترليون ريال سعودي الت يملكها الجمهور المستهدف زف السعودية.
ز
قواني
 .２التعاقد :تطبق رشكة منافع القانون السعودي فقط اما الصناديق فعادة ما تتطلب
خارجية لم يسبق لرائد االعمال االطالع عليها
ز
يعتي دين زف الصناديق التقليدية
تعتي مشارك ف رشكة منافع بينما ر
 .３صيغة االستثمار :ر
 .４الوقت :زف منافع فإن الوقت محدد البداية والنهاية بعكس الصناديق فإنها الزمن غي معلوم
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 .５سهولة الوصول :وسيلة التواصل زف منافع تكون ر
مباشة ،اما زف الصناديق فال توجد وسيلة
اتصال ر
مباش.

توافق منصة منافع مع ر
الشيعة اإلسالمية
تمتلك رشكة منافع المالية لجنة رشعية مختصة بها ولعل هذا أبرز ما ز
يميها عن بقية منصات التمويل
الجماع األخرى ،وتتكون هذه اللجنة من رئيس اللجنة وعضوين آخرين وتعمل لتجتهد زف تحقيق مقاصد
الشيعة فيما يتعلق بالتمويل الجماع ،فتضع الحلول والبدائل ر
ر
الشعية الت تساهم زف نجاح المنصة.

اهداف اللجنة ر
الشعية
• توضيح الحكم والراي ر
الشع زف جميع المعامالت الت تتم زف المنصة.
• تراقب وتتأكد من مدى سالمة تطبيق هذا االحكام ر
الشعية زف جميع معامالتها.
• تقديم نصائح فيما يتعلق ببعض المعامالت الت قد يكون لها أوجه اختالف زف الراي.

 .２تجربة الكويت – رشكة ذا كابيتال )(TheCapital
منصة كابيتال تتيح الفرصة لألفراد بمشاركة المبادرين والمشاري ع الصغية الرائدة زف نجاحاتهم
من خالل الفرص المطروحة بالمنصة
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تأسست The Capitalعام  ٢٠١٩زف الكويت ،وه مرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة ،ان
القانون الكويت يعيق نشاط التمويل الجماع حيث انه غي مرخص رسميا ،ولكن سعت رشكة The
 capitalجاهدة نحو تحقيق شكل من اشكال التمويل الجماع وهذا ما قد ز
يميها عن بقية منصات
التمويل الجماع التقليدية ،حيث تهدف لتعزيز الثقافة التجارية بدال من الثقافة االستهالكية.

آلية عمل رشكة The Capital
• تعمل ر
الشكة بنموذج التمويل الجماع القائم عىل االستثمار ،ولكن ال يمتلك المستثمر
حصة من ر
الشكة إنما يمتلك حصة من مشاركته زف البضاعة فيكون رشيك زف بضاعة معينة
موصوفة.
الشكات القائمة زف السوق وليس ر
• تخدم المنصة منتجات ر
الشكة نفسها ،وبالتاىل تتيح
للمستثمرين االستثمار زف المنتجات وليس ر
الشكة.
• زف حال نجاح الصفقة وبيع المنتج او السلعة بالكامل وتحقق األرباح ،تتوزع هذه األرباح
عىل المستثمرين بالصفقة.
حققت رشكة  The Capitalنجاحا كبيا بعقد صفقات لمنتجات مختلفة من رشكات مختلفة ،حيث توزعت
ز
بقواني األنشطة التجارية بالدولة
األرباح عىل جميع المستثمرين ،ولكن ألسباب خارجة عن ارادتهم متعلقة
توقف نشاط طرح المنتجات زف المنصة حت اشعار آخر.
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الخاتمة
استطاع التمويل الجماع اإلسالم استقطاب أصحاب المشاري ع الذين بحاجة للدعم المادي من
ز
خالل طرح أفكارهم زف منصات التمويل الجماع عن طريق شبكة االنينت ،واتاح
للممولي الذين
يبحثون عن فرص استثمارية بضوابط رشعية الفرصة لالستثمار عن طريق منصاته ،ولعل أبرز ما
ز
يمي هذي المنصات اإلسالمية هو نجاحها زف تحقيق كل من الجانب المادي ر
والشع،
ز
وممياته يلخص لنا أهميته زف وقتنا الحاىل ،خصوصا مع وجود
ان النظر زف أنواع التمويل الجماع
هذي الفجوة المالية الكبية الت ز
يعات منها أصحاب المشاري ع الصغية والمتوسطة ،ومن هنا يأت
دور الدولة زف توفي المؤسسات المالية والرقابة عليها لدعم هذي الفئة المبدعة من أصحاب
ز
القواني الت تتيح
المشاري ع والت يعتمد عليها اقتصادها ،ومن ناحية أخرى البد للدولة ان تسن
وتنظم عملية التمويل الجماع بدال من ان تعيقها ،فكما ذكرنا سابقا ان احد هذه المنصات واجهت
ز
القواني الداعمة والت أيضا تتصدى ألي
صعوبات قانونية الزمتها عىل إيقاف نشاطها ولذلك وجود
تالعب او خطورة امر مهم جدا لتطورها ،وأخيا وبال شك ان الدول الت تسىع للنمو ه الدول الت
ز
والمبدعي.
تركز وبشكل كبي عىل دعم المشاري ع الت يقدمها المبادرين
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المصادر
العرت التمويل الجماع اإلسالم
فرص بديلة للتمويل زف العالم
ر
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/96195
منصات التمويل الجماع اإلسالم ز
بي النظري والتطبيق

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/129910
التمويل الجماع ألية مبتكرة لزيادة فرص تمويل ر
الشكات الناشئة

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/140471
تحديات التمويل الجماع المتوافق مع ر
الشيعة دراسة حالة منصة "شكرة "

https://revues.imist.ma/index.php/IREF/article/view/19389/10599

منصات التمويل الجماع :اآلفاق واألطر التنظيم

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/190528_A
rabic_Monatry_Booklet.pdf
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رشكة منافع المالية

https://manafa.co/
مقابلة مع الرئيس التنفيذي ر
لشكة منافع المالية

https://www.youtube.com/watch?v=qyH8VBzCWdc
The Capital رشكة

https://thecapital.me/view/projects
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