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الملخص:

هذه الدراسة تتجه إىل ضبط اإلطار الذي حيدد العالقة التي جتمع الوقف بالتقنيات 
احلديثة، والتي تتطور بصورة رسيعة، نظرًا لطبيعة التقنيات والرسعة يف التغيريات 
التي حتدث يف عامل األعامل واملؤسسات، فضاًل عن التوجه العام لألفراد بالعمل 
حياهتم  أمور  تسهيل  يف   - كذلك  وهي   - رضورية  كأهنا  معها  والتعامل  هبا، 
وتنقالهتم، فضاًل عن تعاملهم معها يف إدارة شؤوهنم املالية واإلدارية والوظيفية 
التقنيات  أن  أي  البلوى،  به  عمت  ما  األصول  علامء  يقول  كام  وهذا  وغريها، 
رضوريًا  احتياجًا  صارت  حتى  احلارض،  عرصنا  يف  يشء  كل  شملت  احلديثة 
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للمرء، بسبب احلاجة  امللحة هلا. فإذا كان هذا يف حق الفرد، فمن باب أوىل أن 
وتعزيزها  التقنيات،  مع هذه  التعاطي  من  عال  قدر  الوقفية عىل  املؤسسة  تكون 
كنظام تقني يسري أعامل املؤسسة، ويعزز من حضورها االقتصادي واالجتامعي، 
األعامل  عامل  وعىل  بل  واملؤسسات،  األفراد  عىل  يقع  الذي  التغيري  مواكبة  لتتم 
واملال. ويف العقد األخري، برزت أدوات ووسائل تقنية رسيعة، دخلت عىل العمل 
وأثرت  واألوقاف،  اإلسالمية  املالية  وبالتحديد عىل عمل  اإلسالمي،  املؤسيس 
بشكل واضح عىل باقي األدوات التي تستخدمها مؤسسة األوقاف، ما عزز من 
حضورها، وقدرهتا عىل تقديم نتائج حقيقية عىل أرض الواقع، وشكل هذا حتديًا 
واضحًا عىل قدرة مؤسسة األوقاف يف التمكن منها، وتقديمها للجمهور والفئات 
املستهدفة بطريقة سلسلة ال لبس فيها. وعليه، تركز هذه الداسة عىل منهجية منصة 
التمويل اجلامعي، أو ما يعرب عنه Crowdfunding platform، والتي هلا القدرة عىل 
توصيل مشاريع مؤسسة األوقاف إىل العامل بأرسه، متخطية بذلك اإلطار اجلغرايف 
واملكاين، وتعطي قدرة عىل التفاعل مع مبادرات ومشاريع األوقاف عامليًا وليس 

حمليًا.
الكلمات المفتاحية: الوقف، التمويل اجلامعي، مرشوعات األوقاف، منصات 

التمويل اجلامعي. 
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Abstract:
This study aims to set the framework for determining the relationship that 
connects the Waqf and modern technologies which are developing rapidly. 
By considering the nature of technologies and the rapid changes occur in the 
world of business and institutions, as well as the general trend of its usage by 
individuals; the technology can be seen as necessity which brings ease to their 
life, their conveyance, in addition to managing their financial, administrative, 
functional and other dealings. In terms of the scholars of Al-Usool a wide 
spread phenomenon i.e., the modern technology has engulfed everything in te 
contemporary era, thus it has become basic necessity of an individual due to 
its indispensable instance. If technology is very important to individuals, then 
more importantly, the Waqf institution should be highly interested in these 
technologies, and to promote its use as a technology based system for carrying 
out the business of the institution to enhance its economic and social presence 
in order to contribute to keeping pace with the changes that occur and affect 
individuals and institutions as well as to the world of business and money.In 
the latest decade, the use of technologies has prevailed in most areas of life, so 
this use must be framed in the institutional Waqf performance, and technology 
should be treated as a strategic axis of the institutional Waqf performance, and 
rises the importance of setting up  performance and achievement indicators 
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needed and developed for asessing the Waqf’s ability to keep pace with the 
changes that falls into society. The foregoing has shaped a clear challenge 
to the Waqf’s ability to present such technical tools to the public and target 
groups in a smooth and unambiguous manner. So our paper focuses on 
method of crowdfunding platform which has the ability to deliver Waqf 
foundation projects to the entire world, by surpassing the geographical and 
spatial framework, and it gives the ability to interact with Waqf initiatives and 
projects globally, not locally.

Keywords: Endowment, Crowdfunding, Projects of Endowment, 
Crowdfunding Platforms.
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المقدمة 

احلمد اهلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد بن عبد 
اهلل، وعىل آله وصحبه أمجعني.

هتدف الدراسة إىل بيان دور تقنية منصة التمويل اجلامعي يف حتقيق التطور املؤسيس 
يف قطاع الوقف)))، من خالل التعرف عىل املزايا املتوفرة يف الوسائل والتطبيقات 
التي تعيق استخدام مؤسسة األوقاف  احلديثة يف تقنية املنصة، وما هي العوامل 
هلذه التقنية يف تطوير بنيتها التنظيمية. لقد قطعت مؤسسة األوقاف شوطًا كبريًا 
يف تنمية أعامهلا املؤسسية، ولكنها ما زالت تعاين من أمتتة كافة أعامهلا الرئيسة أو 
إجراءاهتا الداخلية من خالل منهجيات التقنية احلديثة، بعدما تأكدت من خالل 
العمليات،  ضبط  عىل  وقدرة  أعامهلا،  يف  جودة  حتقق  قد  أهنا  احلديثة  التطبيقات 
وفرصة حلوكمة األداء املؤسيس، فضاًل عن هذا كله، جني ريع حمقق، واستثامر 
ضمن  حتوزها  قد  التي  االستثامرية  الفرص  ضمن  للمخاطرة  وانعدام  آمن، 

االستخدام األمثل لتقنية منصة التمويل اجلامعي.
جيب  املعلومات،  تقنية  استخدام  يف  أمثل  أداء  الوقفية  املؤسسة  حتقق  ولكي 
العمليات  ربط  عىل  وقادرة  ومؤهلة،  مدربة  برشية  موارد  قاعدة  تأسيس  عليها 
واإلجراءات من خالل أنظمة التقنية، والدربة عىل إيصال هذه النتائج إىل أصحاب 
املصالح يف األوقاف، والرجوع باألثر والتغذية املناسبة كي يتم تقويم منهجيات 
املؤهلة  البرشية  املوارد  أن  املؤسيس. وال شك  الوقفي  التقنية، ومناسبتها لألداء 
والوسائل  واآلليات  للمكائن  أفضل  استخدام  خالل  من  الفنية،  املوارد  يقارهنا 
التي حتتاجها مؤسسة  التي قد حتفظ الكم اهلائل من املعلومات والبيانات  الفنية 

األوقاف.
))) الوقف يعني: احلبس، يقال: وقف يقف وقفًا أي حبس حيبس حبسًا، واملختار من التعريفات الفقهية أنه: حتبيس األصل وتسبيل املنفعة، انظر: 
املقديس، ابن قدامة، املغني، حتقيق: حممد خطاب والسيد حممد وسيد صادق،  القاهرة، دار احلديث، 2004، 545/7، النووي، املجموع رشح املهذب، 
اهلامم، كامل  ابن   ،236/4 السالم، ط، ت،  دار  القاهرة،  املذهب،  الوسيط ىف  أبو حامد،  الغزايل،   ،27/(2  ،325/(5 الفكر، ط.ت.،  دار  دمشق، 
الدين، رشح فتح القدير، علق عليه: عبد الرزاق املهدي، بريوت، دار الكتب العلمية، ط)، 995)، 90/6)، احلطاب، شمس الدين، مواهب اجلليل 
لرشح خمترص خليل، ضبط: زكريا عمريات، بريوت، دار عامل الكتب، 2003، 626/7، اخلريش، حممد، رشح عىل خمترص سيدي خليل، بريوت، دار 

صادر، ط.ت، 78/7.
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املؤسسة  عىل  ويفرض  لألوقاف،  مناسب  حمتوى  إنشاء  إىل   احلاجة  يعزز  وهذا 
إدارة هذا املحتوى، لتحسني العمل وكفاءة األداء، ألن إدارة املحتوى تعني تقنية 
االستخدام األمثل حلفظ وختزين املعلومات والوثائق الوقفية، وهذا حيل مشكلة 
رئيسة من مشاكل األوقاف، وهي تسجيل وحرص األوقاف)2)، فضاًل عن أنه يزيد 
التواصل املؤسيس بني املوظفني، ويعزز من األداء يف البيئة الداخلية ويقوهيا حال 
وقوع أزمات، ما ينعكس هذا عىل تعامل موظفي األوقاف مع العمالء وأصحاب 
معلومات  تقديم  عىل  األوقاف  مؤسسة  وقدرة  مصداقية  من  ويعزز  املصالح، 

وبيانات دقيقة أمام الرأي العام.
التعامل  عنها  ختفف  األوقاف  مؤسسة  حتوزها  قد  التي  التقنية  الفوائد  هذه 
التقليدي القائم يف بعض املؤسسات، كاستخدام الورق، وحفظ الوثائق بصورة 
تقليدية والذي يضعف من االستفادة منها بشكل أوسع، أو تعرضها للمخاطرة 
يف ظل أي اعتداء قد تتعرض له املؤسسة، كحريق أو رسقة أو ضياع، وغريها من 
الظروف التي قد تقع يف أي وقت. كام أهنا تعزز من حوكمة األعامل يف مؤسسة 
األوقاف، إذ ختضع مجيع البيانات للتدقيق واملراجعة، وتكون درجة الشفافية فيها 
والتطوير  التحسني  إجراءات  الفنية، ويدعم من  يقلل من األخطاء  ما  واضحة، 
املستمر يف املؤسسة، ألن كل البيانات واملعلومات تكون حممية بصورة فائقة، وهلا 
القابلية ألن يتم اسرتاجها بصورة رسيعة، ويمكن التحكم فيها حال وقوع أزمات 
قد تعرض املؤسسة للخطر املحدق، ويمنع أي تعد عليها حال أراد البعض ممن ال 

صالحية هلم يف استغالل هذه البيانات أو املعلومات أو رسقتها.
مؤسسة  عىل  يوفر  احلديثة  للتقنيات  األمثل  االستخدام  أن  لنا  يتضح  هذا  من 
األوقاف اجلهد والكلفة، فبدالً من تعيني موظفني حلفظ األرشفة الورقية، تقوم 
التقنية احلديثة بتخزين وحفظ الوثائق بأقل كلفة ممكنة، وجتعل موظفي األوقاف 
اإلدارة  جمال  يف  الصائبة  القرارات  يتخذوا  كي  البيانات  حتليل  عىل  يركزون 

)2) انظر: الصالحات، سامي، األوقاف بني األصالة واملعارصة، بريوت، الدار العربية للعلوم، ط)، 4)20، ص284. 
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املوارد  توفري  عىل  بناء  التشغيلية  النفقات  يوفر  الصحيح  فالقرار  واالستثامر، 
البرشية واملالية، وهذا لن يتحقق إال باستخدام أمثل للتقنية احلديثة، فالتطبيقات 
احلديثة تعزز من األداء املؤسيس، فاالجتامعات املؤسسية بني املوظفني يف فروع 
خمتلفة، أو ما بني املوظفني والعمالء خارج املؤسسة قد تضمنها بأفضل الوسائل 
التقنية احلديثة، وعمليات التسويق واالنتشار املؤسيس كلها تتضاعف من خالل 

التقنيات احلديثة، والعكس صحيح.
هلذا كان ال بد من التعرف عىل أفضل املنهجيات احلديثة التي يمكن استخدامها 
للتقليل من الكلفة أو اجلهد املستخدم يف العمل الوقفي املؤسيس، ألن يف النهاية 
»االنرتنيت ليس معجزة ملعاجلة مجيع مشاكل مجع التربعات«)3). وهذا االستخدام 
التقنية احلديثة يعترب مصلحة رشعية للوقف، وقد أشار علامء  األمثل ملنهجيات 
إدارته  عند  الوقف  مصلحة  تقديم  الناظر  يراعي  أن  رضورة  إىل  سابقًا  اإلسالم 
واستثامره، وال شك أن »املصلحة ختتلف باختالف األعصار واألمصار«)4)، فكان 

ال بد من النظر بعناية ودقة هلذا األمر.
وال شك أن مؤسسات األوقاف حاولت االستفادة من التقنيات احلديثة يف تنويع 
استقطاب األوقاف النقدية، مثل التربع عرب أجهزة بطاقات الفيزا  االئتامنية، أو 
ببعث  املتربع  يقوم  أو رسائل اجلوال بحيث  اهلاتف املرصيف،  أو  الرصاف اآليل، 
األوقاف لصالح  االتصاالت ومؤسسة  متفق عليه بني رشكة  بثمن  تقدر  رسالة 
مرشوع خريي، أو عرب موقع إلكرتوين خاص بمؤسسة األوقاف. ولكن استخدام  
يف  نبحث  جيعلنا  ما  االستخدام،  وحمدود  قارصًا  زال  ما  اجلامعي  التمويل  منصة 

مآالته وقدرته عىل دعم حقيقي للمشاريع الوقفية.

مشكلة الدراسة

مشكلة الدراسة تتعلق بمدى استفادة مؤسسات الوقف يف العامل اإلسالمي من 

)3) انظر: الرفاعي، إبراهيم، خمترصمجع التربعات إلحداث التغيري االجتامعي، السعودية، املركز الدويل لألبحاث والدراسات، ط)، 3)20، ص)9).
)4) الرحيباين، مطالب أوىل النهى يف رشح غاية املنتهى، دمشق، املكتب اإلسالمي، ط.ت، 376/4.
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التسهيالت الفنية يف جمال تقنية معلومات، حيث تتفاوت مؤسسات األوقاف يف 
هذا، فالبعض منها قد قطع شوطًا كبريًا يف االستخدام األمثل للتقنيات احلديثة، 
يف ظل وجود عوز وضعف مؤسيس يف تناول هذه التقنيات احلديثة يف مؤسسات  

أخرى لعدة أسباب، ما يعزز الفوارق الواضحة يف األداء واإلنجازات.
موضوع الدراسة حديث، ولكنه يتعلق بمنهجية اإلدارة واالستثامر، فاستخدام 
ألن  للغاية،  هام  واستثامراهتا  األوقاف  ممتلكات  إدارة  يف  اجلامعي  التمويل  تقنية 
فيه مصلحة رشعية قائمة. ويمكن رسم مشكلة الدراسة باحتياج إدارة مؤسسة 
سيام  ال  الرئيسية،  عملياهتا  قطاع  يف  اجلامعي  التمويل  تقنية  الستخدام  األوقاف 
واالجتامعي،  االقتصادي  دورها  تفعيل  يف  منها  واالستفادة  االستثامر،  عملية 

وجتاوز التحديات التي قد تقع.

المنهجية

سوف نتبع املنهج الوصفي يف كيفية التعامل مع آلية منصة التمويل اجلامعي، ثم 
نصف  ثم  واالستثامر،  اإلدارة  جمال  يف  سيام  ال  املؤسيس،  األداء  عىل  أثرها  نبني 

النتائج املرجوة من هذا، وما يشكله من مصلحة لقطاع األوقاف.

أهمية البحث

البحث سوف يسهم يف تقديم قراءة أوضح لإلدارة احلديثة واالستخدام األمثل 
لكافة املنهجيات إلدارة أصول وممتلكات األوقاف، ضمن نسق مؤسيس يعتمد 

عىل تقنية التمويل اجلامعي.
ولبيان أمهية الدراسة، نحدد الفوائد املرجوة منها، وهي:

التغلب عىل أهم العوائق الرئيسية التي تواجه مؤسسة األوقاف يف حفظ  	
أصوهلا وممتلكاهتا، من خالل استخدامات تقنية التمويل اجلامعي.

تقنية  	 منصة  آلية  خالل  من  االستفادة  حال  والريع  األصول  قيمة  زيادة 
التمويل اجلامعي. 
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إنشاء حمتوى مناسب لألوقاف يمكن خماطبة مجيع الفئات املستهدفة، فضاًل  	
عن أصحاب املصالح، وتعزيز الصورة الذهنية للوقف يف املجتمع.

وتقلل  	 املوظفني،  بني  املؤسيس  التواصل  من  تعزز  اجلامعي  التمويل  تقنية 
من املخاطر التي قد تصيب املؤسسة حال األزمات، وتؤكد عىل مصداقية 

مؤسسة األوقاف أمام املتربعني أو الواقفني اجلدد.
من أكثر ما يمكن أن تساهم فيه تقنية التمويل اجلامعي هو إخضاع أعامل  	

املؤسسة للتدقيق واحلوكمة واملراقبة.
والوقت  	 الكلفة  تقليل  يعني  اجلامعي  التمويل  لتقنية  األمثل  االستخدام 

ملصلحة مؤسسة األوقاف، والعكس صحيح.

األهداف

ترنو الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
الوقفي  	 األداء  يف  استخدامها  وآليات  اجلامعي  التمويل  تقنية  آلية  ضبط 

املؤسيس.
أعامل  	 يف  آلية  هذه  الستخدام  فائدة  واألكثر  األنسب  األوجه  مراجعة 

الوقف.
بيان املصالح واملفاسد التي قد تتحقق من استخدام آلية التمويل اجلامعي. 	
الكشف عن طرق تقنية منصة التمويل التي تناسب األداء الوقفي املؤسيس.  	

الدراسات السابقة

واقع مؤسسة  احلديثة يف  التقنيات  باستخدام  السابقة واخلاصة  الدراسات  تعترب 
األوقاف ضئيلة جدًا، وخصوصًا يف جمال متويل منصات التمويل اجلامعي، فضاًل 
عن قلة الفتاوى الرشعية التي تبحث استخدامات التقنية يف جمال األداء املؤسيس 
عن  والكشف  املوضوع،  بحث  يف  ومسؤولية  دافع  ذاته  بحد  وهذا  الوقفي، 
مضمونه ومآالته، ولكن هناك دراسات أشارت ولو عن بعد عن هذه التقنيات، 
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وهي:
التمويل  	 استثامر  هل  بعنوان:  اإلنجليزية)5)،  باللغة  عارف  ملريم  مقالة 

اجلامعي جماز يف أحكام الرشيعة، واملقالة منشورة يف عام 2019، وتتحدث 
املقالة عن االلتزام الرشعي الستثامرات التمويل اجلامعي، باعتبار أن فكرة 
مل  املخترصة  املقالة  أن  بيد  املناسب.  الوقت  التمويل اجلامعي االستثامر يف 

تتناول فكرة العالقة التي جتمع هذه األداة وأعامل مؤسسة األوقاف.
هذه  عالقة  مثل  اجلامعي،  التمويل  تقنية  يف  هامة  نقاط  تكشف  مل  واملقالة 
والصيانة  واحلرص  كاالستقطاب  الرئيسية  األوقاف  عمليات  يف  التقنية 

والرصف واالستثامر.
الوقفية،  	 البلوكتشني لتطوير األصول  حازم سايس)6)، استخدام تطبيقات 

منصة رشكة فيترتا نموذجًا، )2019(، البحث حاول توظيف جتربة مؤسسة 
فينتريا يف تبني منهجية البلوك تشني يف نظام الوقف، ولكنها مل تكشف عن 
العالقة احلقيقية التي يمكن أن متثلها هذه املنهجية يف األداء الوقفي، وإن 

كانت الورقة رسمت بعض النقاط بصورة عامة بدون تفصيل.
باإلضافة إىل ذلك، مل تبحث من الناحية الرشعية تفاصيل ما يمكن بيانه من 

بيان متعلقات منصة التمويل اجلامعي عىل واقع أعامل مؤسسة األوقاف.
دراسة طالب الكثريي)7)، املوارد املالية ملؤسسات العمل اخلريي املعارص،  	

)2012(، تم اإلشارة إىل التمويل اجلامعي وبعض وسائل التقنيات بصورة 
موجزة، ومل تتعرض ألعامل املنصة بطريقة واضحة.

املالية،  األصول  استقطاب  جمال  يف  إشكاليات  لعدة  تعرضت  والدراسة 
لكن تعرضها للجانب التقني كان حمدودًا، ال سيام يف جمال تقنية التمويل 

اجلامعي.
(5) Arif, Meriem, Is Crowdfunding Investment Allowed in Sharia Law, Posted onOctober 29, 2019, See www.blog.ethis.co 
)6) انظر: سايس،حازم، استخدام تطبيقات البلوكتشني لتطوير األصول الوقفية، منصة رشكة فيترتا نموذجًا، جملة اإلسالم يف آسيا، اجلامعة اإلسالمية 

العاملية، ماليزيا، املجلد 6)، رقم العدد 3، ديسمرب 9)20.
)7) انظر: الكثريي، طالب، املوارد املالية ملؤسسات العمل اخلريي املعارص، الرياض، دار العاصمة، ط )، 2)20 .
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المبحث األول: مدخل نحو عمل منصة التمويل الجماعي وأشكالها المستخدمة

وأشكاهلا  اجلامعي  التمويل  منصة  آلية  عن  الكشف  سنحاول  املبحث  هذا  يف 
املتنوعة، كي نتمكن من حتديد دورها  الرئيس يف جمال اإلدارة واالستثامر، وما هو 
الوقفية من إحراز  أسلوب العمل الصحيح، والذي من خالله تتمكن املؤسسة 

نتائج مميزة يف جمال اإلدارة واالستثامر.
بدأت حتتل مساحات شاسعة  احلديثة  التقنيات  أن  نعرف  أن  البداية جيب  وقبل 
تنمو  والتي  العاملية،  اإللكرتونية  التجارة  بــ  يعرف  ما  عرب  العاملية،  التجارة  من 
ومن   ،2017 يف  دوالر  تريليون   2.3 إىل  قيمتها  وصلت  فقد  متسارعة،  بطريقة 
املتوقع وصوهلا إىل 4.5 تريليون دوالر يف 2021، وفًقا لتقرير رشكة أبحاث السوق 
»ستاتيستا«، ويف الواليات املتحدة وحدها متثل التجارة اإللكرتونية نحو 10 % 

من مبيعات التجزئة، وينمو هذا الرقم بمعدل 15 % سنوًيا)8).
ولغرض الوصول إىل هذا، جيب أن نتعرف عىل املنهجية، وأشكاهلا املتنوعة، ثم 
املنهجية عىل  األوقاف. وتداعيات هذه  أعامل مؤسسة  بينها وبني  العالقة  نحدد 

تطور أعامل مؤسسة األوقاف، ال سيام يف املجال املايل واالستثامري.

يف تقنية منصة التمويل الجماعي : تعر
ً
أوال

التي  العبارات  من   ،Crowdfunding platform اجلامعي،  التمويل  منصة  عبارة 
كثر استخدامها يف جمال املواقع اإللكرتونية لتمويل أي مرشوع)9)، ثم مع مرور 
الوقت صارت هذه املواقع تتجه نحو األعامل املالية واخلريية، وصار تظهر بصورة 

واضحة يف محالت التسويق والدعاية لدعم املشاريع.
ففكرة املنصة ظهرت يف عام )0))2000، وقيل نشطت بعد األزمة املالية العاملية عام 
املناسبات  الناس نحو متويل مجاعي للمشاريع املعطلة، أو  2008، وصار تداعي 

)8) انظر: التجارة اإللكرتونية، إىل أين يف 8)20؟، مقال منشور يف موقع ]www.argaam.com[، بتاريخ 8) مارس 8)20.
)9) انظر: بتوسع ألكرب منصة يف العامل ]www.kickstarter.com[، وانظر أيضًا: 

Reviewed by Tim Smith, Crowdfunding, Updated Jun 26, 2019, see www.investopedia.com.
(10) Arif, Merriem, Is Crowdfunding Investment Allowed in Sharia Law, Posted on October 29, 2019, See www.blog.ethis.co 
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السيايس، فقد تم مجع  التي قد حتتاج  متوياًل مثل محالت االنتخاب والتصويت 
تربعات حلملة الرئيس األمريكي باراك أوباما بأكثر من من 750 مليون دوالر يف 
21 شهرًا))))، ثم استغلها رواد األعامل ال سيام عندما عجزت املصارف  غضون 
وهذا  اجلميع،  لدى  مشرتكة  فكرة  عىل  واجتمعوا  فاتفقوا  املشاريع،  متويل  عن 
فيه جانب كبري من التعاون بني املمولني، وصار ُيستخدم يف جمال ريادة األعامل 
والعمل  التربعات  أو  حمددة،  ألغراض  الناشئة  الرشكات  أو  عمومًا  التجارية 

اخلريي واإلغاثي، والحقًا يف متويل مشاريع وقفية ذات طابع خريي.
وهذه املنهجية قد تكون أسهل كإجراءات وقيود من الرشوط املرصفية حال أراد 
املرصف تقديم قرض لتمويل مرشوع، ولكن يعتمد عىل مدى إيامن املتربعني أو 
املسامهني -أو ما يمكن أن نسميه باملساهم Crowdfunder عرب التمويل اجلامعي- 
هبذا املرشوع، حيث  إنه خياطب كل املسامهني بدون قيود جغرافية أو مكانية، مما 

يسهم يف جذب أموال متعددة للمرشوع.
هناك عدة تعاريف للتمويل اجلامعي، كتعريف قاموس كامربدج إذ عرفها بأهنا: 
»ممارسة احلصول عىل مبالغ صغرية من املال من عدد كبري من الناس لغرض توفري 

التمويل ملرشوع جتاري من خالل شبكة اإلنرتنت«)2)).
والتعامل الذي جيري عىل منصات التمويل اجلامعي صار واضحًا، وصار التمويل 
اجلامعي واحًدا من أكثر الطرق ابتكارًا وفعالية ألي رشكة جديدة تريد احلصول 

عىل التمويل وبرسعة)3))، وهذا ما جيعلنا نبحث يف منهجية عمل هذه املنصة.

: أشكال التمويل الجماعي
ً
ثانيا

مع تعدد املواقع التي بدأت تطبق تقنية التمويل اجلامعي، ومع اختالف األغراض 
واألهداف، بل والدوافع، تعددت أشكال التمويل اجلامعي، والختصار أبرز هذه 
األشكال املعمول هبا، والتي متارسها املؤسسات واملنصات التي متول املشاريع يف 
(11) Yi Zhang, An Empirical Study into the field of crowdfunding, (Lund Unviersity, Master Thesis, 2012, pdfs.semanticscholar.org), P 16.

)2)) التعريف كان باللغة اإلنجليزية، وهو بالنص:
“ The practice of getting a large number of people to each give small amounts of money in order to provide the finance for a business project, 
typically using the internet”. See: www.dictionary.cambridge.org. 
(13) Delbridge, Emily, Raise the money you need in no time, 21 November, 2019, See: www.thebalancesmb.com
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كافة القارات والدول، يمكن بيان األكثر تداوالً وهي األشكال التالية)4)):
1. تمويل جماعي عبر التبرعات، وهذا األقرب إىل عمل املؤسسات الوقفية، التي 

تبحث عن متويل ملشاريعها بدون مقابل، ال سيام إذا كانت ال متلك إطارًا استثامريًا 
أنه ينجح بمبالغ متواضعة قد ال تتجاوز  متخصصًا. ولكن مشكلة هذا الشكل 

مبلغ عرشات آالف الدوالرات األمريكية.
2. تمويل جماعي مقابل مكافأة، ويدخل غالبًا يف مشاريع رواد األعامل لتمويل 

املشاريع الصغرية أو املتوسطة، ولكنها حمفوفة باملخاطر، فيقع التمويل من أفراد 
يرغبون باحلصول عىل املنتج لقاء مكافأة من دعم هذا املرشوع، وهي عبارة عن أن 
احلصول عىل املنتج مكافأة ملن قام بدعم املرشوع، وقد تكون املكافأة احلصول عىل 
تتعامل   التي  املنصات  أشهر  Kickstarter من  بملبغ رمزي، وتعترب منصة  املنتج 
هبذا مشاريع للتمويل. مثل أن يتربع واقف بمبلغ مايل مقابل استخدام اخلدمات 
التي توفرها مؤسسة الوقف لعمالئها أو الواقفني، مثل لو كان املرشوع املستهدف 
القاعات  خدمات  من  االستفادة  املساهم  للواقف  يمكن  تعليمي،  مرشوع  هو 

التعليمية من هذا املرشوع لشؤوهنم اخلاصة كالتدريب أو استخدام القاعات.
3. تمويل جماعي لغرض تأسيس شركة، فاهلدف هو تأسيس رأس مال للرشكة 

الناشئة من خالل متويل مجاعي عرب منصة متويل مجاعي،  وتتم إدارة هذا املرشوع 
التي  املنصات  املال واألرباح، ومن  املسامهني، ونسبتهم من رأس  أنواع  حسب 
من  أعىل  يكون  الشكل،  هذا  ومتويل   ،Crowdcube هو  الشكل  هذا  عىل  تعمل 

الشكلني األولني.
4. تمويل جماعي بغية الحصول على قروض مالية، وهذا شكل قريب من عمل 

املصارف، ولكنه متويل يأيت من أفراد وليس من مؤسسات مالية، وهي غالبًا ما 
تكون قروضا حمدودة، ومن أشهر املنصات Kiva، وهذا النوع حمدود.

هذه األشكال األربعة هي األبرز تداوالً بني عمل مواقع املنصات، وبعضها يشكل 
األكثر انتشارًا وإن كان األقل مجعًا، وبعضها قد يكون األقل انتشارًا ولكنه األكثر 
(14) McGowan, Emma, Types of Crowdfunding: Donation, Rewards, and Equity-Based, April 25th, 2018, www.startups.com
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مجعًا، واألمر يتعلق بكل حالة عىل حدة ، ولعل الشكل التايل حيدد هذا اإلطار.

: المالحظات المنهجية على تقنية منصة التمويل الجماعي
ً
ثالثا

اجلامعي  التمويل  منصات  وأداء  بعمل  تتعلق  منهجية  مالحظات  عدة  هناك 
بأشكاهلا املختلفة، وهي مالحظات يف غاية األمهية جيب إدراكها قبل أن نتحدث 
عن طريقة تطبيقها يف أعامل مؤسسة األوقاف، ال سيام وأن هناك مالحظات ختص 
أركان الوقف، كامللكية، وحجية الوقف، وأصحاب املصلحة لألوقاف، وغريها. 

ويمكن إمجال هذه املالحظات بالتايل:
أ. عدم وجود محاية قانونية حلقوق امللكية الفكرية عىل مواقع التمويل اجلامعي، 
أكانت  سواء  املشاركة،  حلقوق  متعددة  إشكاليات  وقوع  إىل  األمر  هذا  فيؤدي 
تربعات مالية كالعقار، أو الوقف املنقول، أو الوقف النقدي وهو األكثر استخدامًا 
بأشكاله املختلفة، كنقد، أو أسهم، وصكوك، أو أفكار يمكن تقديرها كحقوق 

معنوية هلا قيمة مالية.
لكن يمكن ضبط هذه اإلشكالية والتغلب عىل تداعياهتا السلبية، من خالل إلزام 
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املمول أو املتربع بتعبئة نموذج محاية امللكية الفكرية للمرشوع، بحيث يتم إلزام 
ملؤسسة  خالص  كحق  املرشوع  ملكية  وتسجيل  األمر،  هبذا  باملوقع  مشارك  أي 
التمويل اجلــامعي حتصل عىل  فالتجربة تشــــري إىل أن منصــــات  األوقاف. 
عن  فضاًل  احلقوق،  هلذه  القانونية  احلامية  ضبط  من  بد  ال  فكان  طائلة،  أموال 
بمنصـــات  حمصورًا  صـــــار  املنصات  مواقع  عرب  اإللكرتوين  التواصل  أن 
الناجحـــة وحسن األداء، مثل منصات  التجربة  دولية قطعت شوطًا كبريًا من 
»Indiegogo, Pozible, Kickstarter« وغــريها، والتي تفرض نسبة مئوية من 

 Pozible التمويل الذي يتم مجعه من خالهلا كرسوم خدمة وتسويق، فمنصة مثاًل
تفرض رسوًما بنسبة 5 % عىل إمجايل األموال التي تم جتمعها حتى 100000 دوالر، 
وبقيمة 3 % عىل إمجايل األموال التي تم مجعها بقيمة 500،000 دوالر أو أكثر)5)). 
وهذا يعني، أن املؤسسة الوقفية التي ترغب بإنشاء منصة لتمويل مشاريعها، أو 
مجع تربعات لصالح مرصف وقفي، جيب عليها إدراك أن فكرة املرشوع جيب أن 
تكون واضحة القناع املسامهني باملرشوع، وأن تبدأ املؤسسة الوقفية بجمهورها 
املنصات  املؤسسة  تعرف  وأن  املعلوماتية،  الشبكة  مع  يتعامل  الذي  األسايس 

املميزة التي يمكن أن تسوق مشاريعها بطريقة احرتافية.
فمثاًل منصة ]Kiva[، ختتص بفكرة القرض احلسن، ومنصة ]Patreon[، والتي 
 ،]Gofundme[ ومنصة  واملرئية،  الفنية  باألعامل  اختصت   ،2013 عام  انطلقت 
ختتص بجمع التربعات أيًا كان نوع النشاط، لكن برشط أن يكون لديك مجهورك 
منصة  وهي  الكبرية،  للمشاريع  متخصصة   ،]Crowdfunder[ ومنصة  الكبري، 
اعطاء  يتم  ال  الواعدة،  املشاريع  وأصحاب  األعامل  رواد  مع  املستثمرين  جتمع 
تربعات فيها، ولكن يتم املسامهة يف رأس املال، واحلصول عىل أسهم يف الرشكة 
العقد  التي قامت بجمع ماليني األموال خالل  املنصات  الصاعدة، وغريها من 

املايض)6)).
(15) Nichol, Matt,  Can crowdfunding help your business grow?, Posted on July 8, 2016, See: www.blog.matthews.com
)6)) بترصف: منصات التمويل اجلامعي، أهم 0) مصادر لتمويل مرشوعك وتنفيذ فكرتك، مقالة منشورة بتاريخ 6) يونيو 6)20، نقاًل عن املوقع 

.]www.tech-wd.com[
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ب. رضورة توفر الالئحة الداخلية للموقع  كي تضبط قضايا التربع أو االستثامر 
أو التمويل، كي يتم ضبط أسامء املسامهني كمتربعني، وهم عبارة عن أصحاب 
للمرشوع الذي يرغبون به، وما بني املستثمرين الذين آمنوا بموضوع االستثامر 
أعضاء  ليسوا  وهم  فيه،  االستثامر  فأرادوا  بنجاحه،  واعتقدوا  املرشوع،  هذا  يف 
واحلصول  االستثامر  لغرض  بأمواهلم  مشاركني  هم  ما  بقدر  املرشوع،  ملكية  يف 
يعملوا دراسة جدوى  أن  القائمني عىل املرشوع  أرباح منه. وهذا حيتم عىل  عىل 
ينضم  مستثمرا  جتد  فلن  املستثمرين،  عىل  تعرضه  أن  قبل  للمرشوع  متخصصة 
يضمن  وأن  االقتصادية،  وجدواه  املرشوع  بمهنية  يشعر  أن  بدون  للمشاركة 
املستثمر مقابل ما سوف يدفعه، هل هناك مثاًل أسهم يف الرشكة املنفذة للمرشوع 
به هذا املرشوع، ألن مشاريع  أو عضوية مقابل ما سيدعم  حال فشل املرشوع، 
واألمر  املستثمر  خيرس  قد  وبالتايل  باملخاطر،  حمفوفة  تكون  قد  اجلامعي  التمويل 

نفسه للمتربع الذي خيرس إيامنه هبذا املرشوع أو املنصة.
وهلذا تتضمن اإلرشادات التي تطرح عىل املستثمرين أن ال يستثمروا أكــثر من 
10 % من أموال االستثامر يف السنة الواحدة)7))، ألن املخاطرة قائمة يف هذا املوقع، 

حييط  يمكن  املوقع  تعطل  فلو  البنكي،  والضامن  املرصفية،  احلسابات  خالل  من 
الغموض يف املبالغ املالية التي مجعها، وهذا ما جيعل املخاطرة قريبة هلذه احلمالت 
اخلاصة بالتمويل اجلامعي. وما يمكن أن يزعج املستثمرين أيضًا اجلهة التي ستدير 
التي  األموال  هذه  إدارة  يف  الكفاءة  لدهيا  استثامرية  جهة  هي  هل  املرشوع،  هذا 
مجعها أم ال ؟. وهذا كله، يستدعي وجود الئحة داخلية يف املنصة تضبط املخاطر 
التي قد تقع للمؤسسة الوقفية حال مجع األموال، أو حال االستثامر أو التمويل، 

كي ال يتم جماهبة األخطار بطرق عفوية بدون وجود لوائح تنظيمية.
ج. الفئات املستخدمة ملواقع الشبكة املعلوماتية، حيث  إن هناك تباين بني الفئات 
العمرية ملستخدمي هذه املواقع، كام أن هناك تباين يف استخدام املواقع اإللكرتونية 
بني الدول ذاهتا، ما يعني أن املرشوع قد ينحرص يف النهاية لفئات معينة، ولدول 

(17) See: How crowdfunding works, wrote in Dec 03, 2018, www.economictimes.indiatimes.com
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حمددة بسبب االستخدام للمواقع. وهذا يعني أن بعض مواقع التمويل اجلامعي 
قد تفشل، بل ليس رسًا أن حوايل ثلثي محالت التمويل اجلامعي تفشل)8))، وهذا 
التمويل  منصة  تركيبة  ألن  بل  املستهدفة،  الفئات  تنوع  بسبب  ليس  صحيح، 

اجلامعي جيب أن تدرك طبيعة الفئات املستهدفة.
حلمالت  خاصًا  منتًجا  لدهيا  يكون  أن  عىل)9)):  الرتكيز  املنصة  عىل  جيب  هلذا 
التي  املشاريع  أو  األخبار  يف  األسباب  عىل  الرتكيز  يتم  وأن  اجلامعي،  التمويل 
متس حًقا قلوب املستهدفني، أو ما يمكن أن نسميه بـــ جاذبية منصات التمويل 
اجلامعي للمستهدفني، وأن يكون لدى املنصة هدف متويل واقعي، وهذا ما أكدته 
الدراسات، فإن 2 % فقط من احلمالت التي نجحت يف مجع األموال عىل املوقع 
التي  الناجحة  73 % من احلمالت  بــ  مقارنة  100,000 دوالر،  أكثر من  مجعت 
مجعت 1,000 دوالر أو أقل، وهذا يعني أن يكون اهلدف واقعي وقادر عىل اجلمع، 
وهذا حيتاج وقتا جيدًا للتخطيط والتسويق قبل القيام باحلملة، وأن يكون التمويل 
اجلامعي قائم عىل املكافآت بصورة نسبية، فاألصل أن ال نبدأ بطلب املال، وإنام 
يبدأ بفهم كيفية مجع التربعات والعمل اخلريي، وما حتتاجه املنظمة لكي تنجح يف 

ذلك«)20).
التباين يف الفئات املستهدفة مهم جدًا كي نتوقع ونرصد حجم األموال التي يمكن 
أن نستقطبها من خالل آلية منصة التمويل اجلامعي، كام هو ظاهر يف الدراسات 
السابقة. ومما يؤكد هذا، أن القيام بأي محلة للتمويل اجلامعي، جيب أن تكون خطوة 
بخطوة ، لقياس األثر والتغذية الراجعة، فهناك عملية قبل بدء التمويل اجلامعي، 
ثم عملية مرحلة التشغيل، ثم عملية مرحلة اإلنجاز بعد انتهاء احلملة))2)، فضاًل 
عن ذلك كله، فإن تقنية التمويل اجلامعي تضم عدة عمليات رئيسية، منها تصميم 

املبيعات، التسويق، التوزيع، االستثامر، وقياس الرأي العام، وغريها.

(18) Delbridge, Emily, Raise the money you need in no time, 21 November, 2019, See: www.thebalancesmb.com
(19) Almerico, Kendall, Crowdfunding Can Be Really Effective, June 17, 2014, See: (www.entrepreneur.com).

)20) الرفاعي، خمترصمجع التربعات إلحداث التغيري االجتامعي، ص24.
(21) Delbridge, Emily, Raise the money you need in no time, 21 November, 2019, See: www.thebalancesmb.com
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تعد  مل  العمالء،  هبا  يتعامل  التي  احلديثة  التطبيقات  لكافة  املنصة  شمول  د. 
ألي  يمكن  بل  املعلوماتية،  الشبكة  عىل  اإللكرتونية  باملواقع  فقط  ختتص  املنصة 
يمكن  ووسيلة  كأداة  اجلامعي  التمويل  حلمالت  ينضم  أن  تقني  حديث  تطبيق 
التطبيقات احلديثة عىل اهلواتف  من خالهلا مجع األموال اخلاصة باملرشوع، مثل 
الذكية، والتي يمكن عربها حتميل التطبيق الذي خيص منصات التمويل اجلامعي، 
ويمكن أن يتم اجلمع املبارش عرب اهلاتف الذكي. وهذا يوسع دائرة االستهداف 
للفئات األكثر قربًا للمرشوع، ويقلل من سياسة ]كل يشء أو ال يشء[، والتي 
الفكرة  املنصات بخصوص حتديد مقدار األموال الالزمة جلعل  تعتمدها بعض 
أو املرشوع قاباًل للتطبيق، فإذا مل يتمكنوا من مجع املبلغ املحدد، فلن متيض الفكرة 
أو املرشوع، وبالتايل يعلنون عن توقف املرشوع وفشله. تقابل هذه السياسة أنه 
يمكن أن حيتفظ بأي مبلغ يضيفه املستثمرون أو املتربعون، وهو ما سيتم استكامله 
يف  تساهم  أن  يمكن  حديثة  تطبيقات  إنشاء  مثل  األخرى،  التمويل  مصادر  من 

استكامل املبلغ املقدر، وغريها من الوسائل حلني استكامل املبلغ املحدد.

:نقاط القوة والضعف الستخدام منصة التمويل الجماعي.
ً
رابعا

أداة منصة التمويل اجلامعي هي وسيلة تقنية، ومن الطبيعي أن يكون فيها نقاط 
قوة ونقاط ضعف، أو إجيابيات وسلبيات، وهنا تأيت قدرة املؤسسة عىل االستفادة 
من نقاط قوهتا، أة حتييد نقاط الضعف أو إضعافها، لكي تبلغ بذلك مآل املنفعة 
األداة،  أن نحدد مدى االستفادة من هذه  الوسيلة، ولغرض  استخدام هذه  من 

سننظر إىل نقاط القوة فيها أوالً، وهي:

القدرة عىل إيصال املرشوع الوقفي إىل أكرب قدر من الواقفني واملتربعني يف . )
العامل.

حتديث البيانات وتعديلها بصورة مستمرة لصالح املرشوع الوقفي.. 2
من . 3 عليها  والتدقيق  أمواهلم  عن  الكشف  عىل  الواقفني  أو  املتربعني  قدرة 
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خالل موقع املنصة.
يمكن حتويل املادة كامدة تسويقية، مثل كتب تقدم للمتربعني.. 4
خماطبتها جلميع الواقفني، وإمكانية جذب واقفني صغار ومتوسطني وكبار، . 5

حسب التسويق اإلعالين.
قلة الكلفة املادية إذا قورنت بحمالت التسويق والدعاية والعالقات العامة . 6

التي تكلف الكثري.
ونجاح  أمواهلا،  مصادر  تنويع  يف  مؤسسة  أي  رغبة  تعزز  القوة،  نقاط  هذه 
مشاريعها، عىل الرغم من وجود بعض نقاط الضعف واخلطر التي قد تكون يف 

بعض األحيان واقعة، مثل:
القدرة عىل اخرتاق موقع املنصة، والوصول إىل أسامء املتربعني والواقفني. 	

خماطبة من يملك وسيلة أو أجهزة تقنية مرتبطة بالشبكة املعلوماتية فقط ،  	
ومن ال يملك ال تصله هذه األداة.

من  	 حفظها  لغرض  املستمرة  والتحديث  احلامية  برامج  إىل  احتياجها 
االخرتاقات أو الرسقة.

احتياجها إىل كادر برشي مميز يف التقنية والتسويق وقياس األثر يف محالت  	
التمويل اجلامعي.

وباخلالصة، فأن منصة التمويل اجلامعي أداة تقنية حديثة مل يكن يعرفها الفقهاء 
سابقًا، بحكم رسعة التطور التقني من عرص آلخر، ولكنهم أشاروا إىل منهجية 
أساسية يف التعامل مع أي أداة أو وسيلة أو صيغة فيها مصلحة للوقف، كام يقول 
728هـــ:»... أن يفعل يف ذلك ما هو مصلحة أهل الوقف، ... وقد  ابن تيمية 
اهليتمي  حجر  ابن  يعرب  منه،  وقريب  فيه«)22)،  املصلحة  تعينت  إذا  واجبًا  يكون 

973هــ فيقول:»... فتجب عليهم املوافقة حيث كان فيه مصلحة للوقف«)23). 

)22) انظر: ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، جمموع فتاوى ابن تيمية، الرياض، جممع امللك فهد، 995) ،)265/3. 
)23)انظر: اهليتمي، ابن حجر، حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط.ت.، 6/5)2. 
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 إن تتحقق القدرة عىل مجع التربعات واألوقاف النقدية، بل وتقديم املعلومات 
مشاريع  لصالح  املال  منافع  من  االستفادة  أو  الضائعة،  األوقاف  عن  والبيانات 
وقفية، وغري ذلك من النتائج، وبأعىل مهنية واحرتافية مقبولة تنظيميًا، وخاضعة 
إلجراءات احلوكمة ومبادئها ال سيام الشفافية واملحاسبة والرقابة، وهذا ما يمكن 
أن يتأمل يف استخدام منصة التمويل اجلامعي التي تعترب أداة وآلية هامة لتمويل 

مشاريع األوقاف يف عرصنا احلارض.

المبحث الثاني: كيفية تطبيق منصة التمويل الجماعي في أعمال مؤسسة األوقاف

إىل  تشري  التي  املتعددة،  وأشكاهلا  اجلامعي،  التمويل  منصة  ماهية  عىل  تعرفنا 
خالل  ومن  واملؤسسات  لألفراد  مجاعي  جهد  حمل  اجلامعي  التمويل  منصة  أن 
ومنهجية  معني،  مرشوع  لدعم  مالية  موارد  جتميع  لغرض  اإللكرتوين  التواصل 
التمويل املرصيف  املال بشكل أسهل من طرق  التقنية احلديثة أن توفر رأس  هذه 
حال صار هناك إيامن بفكرة املرشوع، وتبناها بداية أصحاب املصالح للمؤسسة 
عىل  فيحصل  للمرشوع،  عامة  عالقات  وإقامة  التسويق،  عليه  فيسهل  الوقفية، 
التمويل الالزم أو جزء منه يف ظل غياب املخاطر الواضحة يف التمويل التقليدي، 
كام أهنا - أي املنصة - تساهم يف تطوير أفكار املرشوع بصورة مستمرة، ما جيعل 

املرشوع يتطور يف ظل أصحاب املصالح للمرشوع.
هذه املنصة إذا عملت يف إطار متويل املشاريع الوقفية، فهي جزء من إطار عمل 
اإلطار  يف  املنصة  عمل  بامهية  بالتعريف  سيتضح  ما  وهذا  الرقمية،  األوقاف 
الوقفي، ثم يمكن تناول مسامهة املنصة يف أعامل األوقاف، ال سيام يف جمال التمويل 
الرئيسية  العملية  الوقفية، وهذه هي  واالستثامر، وباألحرى استقطاب األصول 
من عمليات األوقاف، وقد تتعثر أي عملية من عمليات نظام األوقاف اخلمسة، 
فيتم استخدام هذه املنصة لتمويل هذه العملية، كعملية الصيانة، أو الرصف من 
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ريع الوقف حال كان الريع قلياًل واالحتياج كبريًا، أو يمكن أن يستفاد منها يف 
أعامل  عىل  النظارة  عملية  سنوضح  إذًا  بيانه.  سيأيت  كام  االستثامر  عمليات  جمال 
يف  موقعا  استئجارها  يتم  أو  الوقفية،  للمؤسسة  مملوكة  هي  هل  الوقفية،  املنصة 

املنصات العاملية املشهورة، وهذا له حكمه.

: الوقف الجماعي إطار تمويلي فاعل للوقف
ً
أوال

وقد  والتعاضد،  بالتكافل  عالقة  هلا  التي  املفاهيم  من  اجلامعي  الوقف  مفهوم 
أشارت بعض األحاديث إىل معنى التكافل االجتامعي ال سيام يف جمال النفع العام، 
كقوله صىل اهلل عليه وسلم:»َمْن َبنَى هللَِِّ َمْسِجًدا َوَلْو َكَمْفَحِص َقَطاٍة لَِبْيِضَها، َبنَى  
َبْيًتا يِف اجْلَنَِّة«)24)، فالتربع باليشء اليسري من الفرد لن يبلغه ما يريد إال إذا  َلُه  اهللُ 

تضافر معه اآلخرون، وهذا ما يكون. 
فاحلديث يشري إىل املسامهة اجلامعية، فأي مرشوع مهام كان كبريًا سوف ينجز إذا 
اشرتك يف دعمه الكثري من املتربعني ولو بمبالغ قليلة، فاملسجد املذكور باحلديث 
بنائه  عىل  املسلمون  تكاتف  لو  ولكن  بالقليلة،  ليست  مبالغ  زماننا  يف  حيتاج 
الستطاعوا، وهذا ما يقع عمليًا يف بناء املساجد يف بالدنا أو يف أماكن األقليات 
املسلمة بطرق املتعارف عليها يف مجع األموال. فالشاهد من احلديث«كمفحص 
قطاة«، أن مسامهة املتربع هبذا القدر من املال، يكسبه األجر واملثوبة يف بناء املسجد، 

علاًم ما دفعه لن يبنى مسجدًا يف احلاالت العامة.
وقد تناول فقهاء األحناف هذا الشكل من التمويل، كام يقول الرسخيس 483هــ: 
»وإذا كانت األرض بني رجلني فتصدقا هبا صدقة موقوفة عىل بعض الوجوه التي 
وصفناها، ودفعاها إىل ويل يقوم هبا كان ذلك جائزًا، ألن مثله يف الصدقة املنفذة 
جائز إذا تصدق رجالن عىل واحد واملعنى فيه أن املانع من متام الصدقة شيوع يف 

املحل، وال شيوع هنا فقد صار الكل صدقة مع كثرة املتصدقني هبا«)25).
)24)انظر: ابن حنبل، مسند اإلمام أمحد، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 993)، رقم احلديث ]58)2 [، )/)24. 

)25) الرسخيس، املبسوط، بريوت، دار املعرفة، 989) ،كتاب الوقف، 2)/38، الكثريي، املوارد املالية ملؤسسات العمل اخلريي املعارص، ص392، 
الراشد، سليامن، الصناديق االستثامرية الوقفية، الرياض، مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف، ط)، 9)20، ص64.
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االستثامر  بشأن   ،15/6  ،]140[ القرار رقم  ففي  الفقه اإلسالمي،  أقره جممع  لذا 
وعاء  يف  املختلفة  األوقاف  أموال  استثامر  أجاز  وريعه)26)،  غالته  ويف  الوقف  يف 
استثامري واحد بام ال خيالف رشط الواقف، عىل أن حيافظ عىل الذمم املستحقة 
بطريق  إما  ولالستثامر  احلسن،  للقرض  النقود  وقف  جيوز   ... عليها،  لألوقاف 
أو عن طريق إصدار  الواقفني يف صندوق واحد،  بمشاركة عدد من  أو  مبارش، 

أسهم نقدية وقفية تشجيعًا عىل الوقف، وحتقيقًا للمشاركة اجلامعية فيه.
األوقاف  فجمع  اجلامعي،  التمويل  منصة  عمل  توضيح  يف  يساهم  القرار  وهذا 
الوقفي، وبأي وسيلة كانت،  بطريقة مجاعية جائز رشعًا رشيطة حتديد املرصف 
سواء أكانت تقليدية كجمع التربعات يف املسجد لصالح املرشوع الوقفي، أو عن 
طريق منصة متويل مجاعي. واملسامهة اجلامعية قد تكون من األفكار األكثر فعالية 
يف جمال متويل مشاريع مؤسسة األوقاف، ألنه من خالهلا يتم مجع أموال بدون قيود 
مرصفية أو ضامنات، وهذا ما كان يف العقدين  األخريين، حيث زادت مسامهة 
الواقفني من خالل الوقف النقدي، ونشطت املؤسسات الوقفية يف إنشاء مشاريع 
وقفية ناجحة من خالل صيغ التمويل اجلامعي، فكانت توزع عىل الواقفني أسهاًم 
متويل  استطاعت  وبذلك  للمتربع،  املالية  القدرات  حسب  التربع  مقابل  وقفية 

مشاريعها بصورة ناجحة.
ونرش سنة الوقف يف املجتمع، وأرشكت كافة الرشائح املجتمعية بمشاريعها، ومل 
يقترص األمر عىل أصحاب مصالح الوقف، وصار متويلها شعبيًا أكثر منه مرصفيًا، 
واألجر.  بالثواب  رغبة  مشاريعه  وإنجاح  الوقف،  دعم  يف  الناس  رغبة  بسبب 
والقاعدة التي يراها الفقهاء يف كل عرص يف حق األوقاف مصلحة الوقف، وعىل 
مقيد  األوقاف  يف  القايض  ترصف  أن  »واحلاصل  970هـ  نجيم  ابن  تعبري  حد 
فإنه ال  الواقف  ما خيالف رشط  فعل  فلو  يترصف كيف شاء،  أنه  باملصلحة، ال 
يصح إال ملصلحة ظاهرة«)27). فإذا حتقق رسعة مجع األوقاف بطريقة مجاعية وكان 

.]www.iifa-aifi.org[ 26) انظر: قرارت جممع الفقه اإلسالمي، سلطنة ُعامن، الدورة اخلامسة عرشة، بتاريخ 6/)) مارس 2004، نقاًل عن موقع املجمع(
)27) ابن نجيم، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، بريوت، دار الكتاب اإلسالمي، ط2، 245/5.
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األصلح لعمل املؤسسة الوقفية، كان األصل املتابعة واملسامهة يف هذه اآللية قدر 
اإلستطاعة.

يع الوقفية : مفهوم عمل منصة التمويل الجماعي في مجال المشار
ً
ثانيا

من  كبري  عدد  مسامهة  يعني  والذي  اجلامعي  التمويل  مفهوم  سابقًا  تناولنا 
األشخاص يف مبلغ صغري من املال يف مرشوع أو رشكة، وبعبارة أخرى هو حشد 
شاشات  خلف  جالسون  مسامهون  باحلقيقة  هم  املشاركني  ألن  املستثمرين)28)، 

الكمبيوتر يف مناطق جغرافية مشتتة )29).
استثامرًا،  أو  تربعًا  أكان  سواء  التمويل  الستقطاب  االنرتنيت  شبكة  واستخدام 
جيب أن يتم من خالل طرق ومنهجية واضحة، وأن يكون هناك يشء ما يعرف 

بـــ » تأسيس منطقة آمنة«)30)، حلفظ املعلومات والبيانات.
وهنا تأيت أمهية توفر شبكة االنرتنيت للمسامهني كي يتعرفوا عىل املشاريع، وأن 
عدد  اهتامم  جلذب  األعامل  وتعزيز  للفكرة،  الذكي  التسويق  عىل  االعتامد  يتم 
كبري من املستهدفني، خصوصًا أصحاب املصلحة للمرشوع الوقفي، من خالل 
التربعات، أو خصومات مالية عرب البطاقات اإلئتامنية، أو االستفادة من الديون، 

وغريها.
ولكن إذا أردنا أن نخصص منصة متويل مجاعي للمشاريع أو املبادرات الوقفية، 
أو االستثامر يف مرشوع وقفي من خالل مجع  للتربع  فنقول هي: ممارسة مجاعية 
عرب  املستثمرين  أو  املتربعني  من  كبري  عدد  من  القيمة  يف  ومتباينة  متنوعة  أموال 
شبكة املعلومات أو تطبيقات التقنية احلديثة. وهذا حيتم عىل املؤسسة الوقفية إذا 
أرادت أن متول مشاريعها أن ختاطب مجيع الفئات املستهدفة، وأن يكون مجع املال 
ليس حمصورًا يف أعامل مجع التربعات، وإنام قد يكون أيضًا باالستثامر إذا كان لدهيا 
خربة مميزة يف جمال إدارة االستثامرات، وحتصيل نسبة عائد مميزة، بصورة أوضح 
(28) Nichol, Matt, Can crowdfunding help your business grow?, Posted on July 8, 2016, See: www.blog.matthews.com
(29)  Yi Zhang, An Empirical Study into the field of crowdfunding, P 10.

)30) الرفاعي، خمترصمجع التربعات إلحداث التغيري االجتامعي، ص89).
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فإن استخدام األوقاف ملنصة التمويل اجلامعي تقوم عىل مرتكزين مها: االستثامر 
والتربع.

: عالقة منصة التمويل الجماعي باألوقاف الرقمية
ً
ثالثا

التمويل  وسائل  تنوع  نحو  التوسع  يف  األوقاف  مؤسسات  بعض  توجه  ظل  يف 
احلركة  فيها  وتتسارع  تنشط  بدأت  احلديثة  التقنيات  وأن  خصوصًا  ملشاريعها، 
يام  ضبط  إىل  للوصول  حماولة  أو  استخدام  هناك  أن  واضحًا  وصار  املؤسسية، 
يعرف باألوقاف الرقمية، وهو مصطلح جديد تم بحثه مؤخرًا، إذ يمكن النظر 
إىل الوقف الرقمي عىل أنه شكل جديد من أشكال احلقوق املعنوية، لكنه مقيد 
املعلوماتية، مثل  الشبكة  تداوله عرب  تقني مناسب، ويمكن  حصوله عرب وسيط 
التطبيقات احلديثة، املواقع اإللكرتونية، الربامج أو امللفات الرقمية. وهذا النوع 
جديد عىل شكل األوقاف التقليدية كالعقار واملنقول والنقد، لكن تم بحثه قدياًم 
من خالل احلقوق املعنوية للاملك، كحقوق امللكية الفكرية، أو العالمة التجارية، 

ولكن هذا النوع مقيد باإلطار املعريف عىل األغلب يف التقنية احلديثة))3).
إن أبرز ما يمكن أن يستفيده نظام الوقف من تطور التقنية احلديثة، هو إمكانية 
نرشه عامليًا، وحفظه، وحتديثه، ورسعة نمو ريعه، مقابل أنه مقيد يف اإلطار املعريف، 
إلكرتوين  هلجوم  وسائله  أحد  تعرضت  إذا  تعطيله  أو  رسقته  يمكن  قد  ولكنه 
Cyberattack. وتزداد أمهية األوقاف الرقمية مع تطور املعرفة عرب التقنية احلديثة، 

والبحث عن املنتوجات التي يمكن حتقيقها مثل اخلدمات اإللكرتونية أو التجارة 
اإللكرتونية أو املنتجات الرقمية، أو احلواسيب املحمولة، اهلواتف الذكية، وتعترب 
باختصار  ألهنا  الرقمي،  الوقف  هذا  وسائل  من  وسيلة  اجلامعي  التمويل  منصة 
التطوير  فيها  ويقع  الرقمية،  التقنيات  مع  يتامشى  تقني،  تطبيق  إلكرتوين،  موقع 

بصورة واضحة من خالل التطور والتحديث الذي يرسي يف عامل التنقيات.

))3) الشايع، األوقاف الرقمية وأحكامها الفقهية، ص89).
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بصورة  لألوقاف  املؤسسية  باألعامل  اجلامعي  التمويل  منهجية  ربط  يمكن  إذًا، 
واضحة، ال سيام وأن هذه املنهجية عامة وشاملة، فقد تستخدم ملرشوع وقفي أو 
خريي، أو حتى لتمويل فيلم سينامئي أو انتخابات رئاسية، وال شك أهنا متاحة 

جلميع املجاالت واألعامل.

: منصة التمويل الجماعي تدخل في جميع عمليات الوقف الرئيسة 
ً
رابعا

يتداخل يف  تقني بحت،  التمويل اجلامعي كام ذكرنا سابقًا هو عمل  عمل منصة 
يف  تدخل  وقد  متنوعة،  وأشكال  خمتلفة،  بأغراض  واملنظامت  املؤسسات  أعامل 
يف  املنصة  تساهم  وقد  فيها،  العمليايت  األداء  وتقتحم  األوقاف،  مؤسسة  أعامل 
متويل  يف  أيضًا  تساهم  أو  وقفية،  نقود  وقفية،  عقارات  مثل  وقفية،  أعيان  توفري 
شخص  فيتربع  التعليم،  محلة  لدعم  الوقفية  املؤسسة  تعرض  كأن  وقفية،  منافع 
باالستفادة من عقاره ليكون مقرًا هلذه احلملة التعليمية ملدة سنة، وهكذا، وهذا 
تنوع يف املسامهة املالية أو حتى املعنوية يمكن إدراجها ضمن نظام األوقاف الذي 

يتشكل من  مخس عمليات  رئيسة)32):

)32) انظر: الصالحات ، األوقاف بني األصالة واملعارصة، ص284. 
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وما دامت هذه التقنية تعمل بكفاءة يف أعامل املؤسسات، ومنها مؤسسة األوقاف، 
نلحظ عند التدقيق أهنا يمكن أن تساهم يف تطوير ومتويل عمليات الوقف، عملية 
تلو األخرى، حال فقدت مؤسسة األوقاف السيولة عىل هذا، أو احتاجت بيانات 

ذات قيمة مالية يمكن للمنصة توفريها هلا، من ذلك:
)العملية األوىل: االستقطاب( 

يمكن للمؤسسة الوقفية أن تنشئ هذه العملية من خالل دعوة أصحاب املصالح، 
وعموم املتربعني للمسامهة يف إنشاء وقف جديد خيص مرصفًا وقفيًا حمددًا، وأن 
تطور املؤسسة الوقفية خطاهبا، ليتجاوز احلدود، وال تبقى عىل اآللية التقليدية يف 

مجع التربعات من املساجد أو من أيدي املحسنني مبارشة.
)العملية الثانية: التسجيل( 

قد تستفيد مؤسسة األوقاف من منصة التمويل اجلامعي لتطوير العملية من خالل:
استخدام املنصة لدعوة أصحاب األوقاف أو من يعرف عن أوقاف ضائعة  	

بالكشف عن وقفياهتم لتوثيقها تقنيًا من خالل املنصة.
دعوة الواقفني واملتربعني لرفع كافة احلجج الوقفية لدهيم عىل منصة  	
دعوة املصارف أو املؤسسات املالية لدعم مرشوع حرص األوقاف لغرض  	

إنشاء صكوك متويل هلا.
)العملية الثالثة: الصيانة( 

وهذه العملية يمكن للمنصة املسامهة فيها، من خالل:
طرح املناقصات لصيانة عقارات األوقاف، واحلصول عىل أسعار مناسبة. 	
الطلب  	 يمكن  وقفية،  مشاريع  لصيانة  املخصصة  امليزانيات  نقص  حال 

جلمع التربعات لتمويل هذه املشاريع.
)العملية الرابعة: املصارف الوقفية( 

وهذه العملية خمصصة للرصف عىل املستحقني، أو بعبارة أخرى هم املوقوف هلم، 



عي
جلام

ل ا
موي

 الت
صة

 من
ور

د
ف

وقا
األ

ت 
وعا

رش
ل م

متوي
يف 

235235

أبريل 2021 م ـ  دولة قطــرالعدد )15(

ويف حال وقع نقص يف الريع الوقفي، أو زادت الرشحية املخصصة الستالم الغلة 
الوقفية، يمكن االستفادة من املنصة، من خالل:

مجع تربعات وصدقات لصالح هؤالء املستحقني أو املوقوف هلم. 	
إنشاء وقف استثامري جديد هلم، حال زادت أعدادهم يف املجتمع، كرشحية  	

الفقراء أو طلبة العلم وغريمها، يمكن أن يشارك فيه متربعون أو مستثمرون 
جدد.

دعوة اجلمعيات اخلريية للمسامهة يف تبادل املعلومات واإلحصائيات حول  	
املستحقني يف املجتمع عرب املنصة.

)العملية اخلامسة: استثامر الفائض من ريع الوقف( 
وهذه العملية يمكن أن تساهم فيها املنصة، وبأشكال متعددة، ولكن األبرز أن 
وعمل  العملية،  هذه  يف  مساره  واضح  فكالمها  التربع،  أو  االستثامر  عىل  تقوم 

املنصة هنا يكون:
ريعها  	 يعود  استثامرية  مشاريع  يف  لالكتتاب  واملصارف  املستثمرين  دعوة 

لصالح مرصف خريي.
دعوة املتربعني أو الواقفني للمشاركة يف دعم مشاريع استثامرية يعود ريعها  	

لصالح مرصف خريي.
تأجري  	 كخدمة  الوقفية،  املؤسسة  خدمات  تسويق  يف  املنصة  تساهم  أن 

العقارات أو املنتوجات الوقفية.
وهبذا يتضح دور املنصة يف أعامل مؤسسة األوقاف، فقد تشارك يف املجال اإلداري 
عرب توفري معلومات وبيانات، ولكن األكثر هلا هو دورها يف متويل املبادرات أو 
املشاريع الوقفية، كام أن املنصة هلا القدرة عىل استقطاب أوقاف - عىل األغلب 
تكون أوقاف نقدية - ومنافع لصالح املرشوع، وقد يكون الوقف فيها وقفا دائام 
تلبي  التنوع يعني قدرة واسعة لطرح أدوات متويل حديثة  أو وقفا مؤقتا، وهذا 

رغبة املؤسسة الوقفية.
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: المساهمون بأموالهم ومنافعهم عبر منصات التمويل الجماعي هم 
ً
خامسا

الواقفون 

منصة  عرب  الوقفي  املرشوع  لصالح  بامل  املساهم  أو  املتربع  أن  الرشعي  األصل 
التمويل اجلامعي هو باحلقيقة الواقف، ويقدر دوره يف جملس اإلدارة هلذا املرشوع 
حسب مسامهته املالية، وإذ مل يكن له دور يف جملس اإلدارة، قد يشارك يف اجلمعية 
العمومية حال كان املرشوع يسمح هبذا املستوى. وهذا خالفًا للمستثمر، حيث 
نظري  أرباح  ومعها  ماله،  رأس  اسرتداده  حلني  مؤقتًا،  املرشوع  يف  وجوده  يكون 
مشاركته يف هذا املرشوع االستثامري الذي تم عرب منصة التمويل اجلامعي. وهذا 
بحيث  الوقفي،  للمرشوع  واالستثامرات  التربعات  مجع  حتقيق  يمكن  أنه  يعني، 
يمكن ربط املرشوع بمعامله، وبني هيكل التمويل اجلامعي، وحقوق امللكية، وقد 
وصكوك  للواقفني،  أسهم  والصكوك،  األسهم  شكل  عىل  قائاًم  املرشوع  يكون 
استثامرية للمستثمرين، أو مثاًل اإلقراض املرصيف، وقد يساهم املرصف اإلسالمي 

كمستثمر يف املرشوع من خالل تقديم قروض مالية.
لتمويل  حاًل  والقروض  واالستثامرات  النقدية  األوقاف  تكون  الطريقة،  وهبذه 
التامة  للملكية  معاكسًا  اجلامعي  التمويل  شكل  يكون  ولن  الوقفي،  املرشوع 
للمؤسسة الوقفية عىل املرشوع ألبتة، إذ سيتم إعادة تشكيل امللكيات بعدما يتم 
إخراج املستثمرين أو املقرضني الحقًا، وهذا يعني أن يكون مالك املرشوع بداية 
هو املؤسسة الوقفية، فمشاركة املستثمرين قد تكون رضورية حال كان استقطاب 
األموال الوقفية ال يسد االحتياج احلقيقي. وهلذا جيب أن يضبط الشكل القانوين 
ويتالئم مع الترشيعات التقنية املعمول هبا بموجوب قانون الرشكات، ألن املخاطر 
القانونية قد تظهر منذ البداية، خصوصا أن املسامهني هم بعقود عرب احلدود، وال 
خيضعون لقوانني بلد املرشوع، ولعل الشكل التايل يوضح إطار املرشوع الوقفي 

القائم عىل التمويل اجلامعي.
فهناك  اجلامعي،  التمويل  منصة  أي مرشوع وقفي من خالل  إطار  يتضح  هكذا 



عي
جلام

ل ا
موي

 الت
صة

 من
ور

د
ف

وقا
األ

ت 
وعا

رش
ل م

متوي
يف 

237237

أبريل 2021 م ـ  دولة قطــرالعدد )15(

باملشاركة  راغبون  مستثمرون  يقابلهم  املرشوع،  لصالح  خملتفة  بأشكال  واقفون 
باملرشوع حال كانت جدواه االقتصادية مميزة، وإدارة مصارف قد تشارك بقروض 
حال اعتقدت بنجاح املرشوع، ولكن كي ينجح أي مرشوع وقفي ينتظر متوياًل 
الرئيسية، كتحديد  اخلطوات  العمل عىل  احلديثة، جيب  التقنية  مجاعيًا من خالل 
وأهدافها،  التمويل  إسرتاتيجية  ووضع  العمل،  فريق  وإنشاء  املرشوع،  إطار 
ومراجعة خطة التسويق، يوازي ذلك كله األداء املؤسيس قبل وأثناء وبعد انتهاء 

احلملة. 

: هل يرجع الوقف إلى أصحابه حال فشل المشروع؟
ً
سادسا

إسرتاتيجيات  تعزز  أهنا  الوقفية  املشاريع  لصالح  املنصة  استخدام  من  األصل 
التربع التي تتبناها مؤسسة األوقاف، ألنه باالستقراء نجد أن مؤسسة األوقاف 

ترغب من خالل  اسرتاتيجيات التمويل حتقيق ثالثة أنامط، هي)33):
اسرتاتيجية االكتساب، وهو احلصول عىل أفراد مل يقدموا تربعًا من قبل،  	

فيتم التواصل معهم عرب شبكة املعلومات.
التربع  	 عىل  يعتاد  املتربع  جتعل  وهذه  بالواقفني،  االحتفاظ  اسرتاتيجية 

للمؤسسة يف كل املناسبات والسنوات.
 اسرتاتيجية زيادة الوقف، أن جيعل تربعه أكثر مما كان، وقد يرتكون أوقافًا  	

قبل موهتم لصالح هذه املؤسسة.
وقد تقع حالة تم ذكرها سابقًا يف تعامل منصات التمويل اجلامعي، بحيث تقوم 
منصة متويل مجاعي بحملة لصالح مرشوع وقفي، ولكن مل تصل إىل هدف احلملة 
من اجلمع، فبدالً من مجع مبلغ مليون دوالر مثاًل، يتم حتصيل نصف مليون دوالر 
فقط، ففي هذه احلالة ، هل يتم إرجاع املبلغ - نصف مليون دوالر- إىل أصحابه، 
بناء عىل قاعدة بعض نامذج محالت منصات التمويل اجلامعي وهي كل يشء أو 

)33) الرفاعي، خمترصمجع التربعات إلحداث التغيري االجتامعي، ص45.
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ال يشء«)34).
واحلقيقة أن األصل أن أي مبلغ يتم التربع به جتاه محلة املرشوع الوقفي هو خمصص 
يف الذمة هلذا املرشوع، ولكن ينظر البعض إىل أن فشل املرشوع يف ظل التمويل 
املرشوع،  صاحبة  الوقفية  املؤسسة  عىل  أو  املنصة  عىل  سلبًا  ينعكس  قد  اجلزئي 

وبالتايل كيف يمكن للمؤسسة الوقفية التعامل مع التمويل اجلزئي الناقص.
ترجيح  إىل  نُميل  ونحن  قانوين،  رشعي  بعد  وهلا  مايل،  إداري  بعد  هلا  والقضية 
الفقهاء قدياًم، أن الوقف بمجرد انعقاده يقع الزمًا، وال جيوز الرجوع عنه، وهو 
ما ذهب إليه مجهور الفقهاء، خالفا أليب حنيفة الذي يرى عدم لزوم الوقف إال 
»إذا  676هــ:  النووي  يقول  الوصية.  كام  أو أخرجه خمرج  به احلاكم،  إذا حكم 
كان الوقف عىل جهة، كالفقراء ، وعىل املسجد ، والرباط ... فهو متليك، فيشرتط 
قبول القيم، وقبضه كام لو وهب شيئًا لصبي ... ال حيتاج لزوم الوقف إىل القبول..
ينتقل امللك يف املوقوف إىل املوقوف عليه، وإال فال .. ألن الوقف قد ثبت ولزم، 

فيبعد انقطاعه«)35).
أنه  الوقفية)36)،  املؤسسات  لعمل  الرشيدة  والسياسيات  احلوكمة  منهج  ويؤكده 
جيب أن يتم فصل ملكية الوقف عن الواقف، بل جيب أن يتم فصل إدارة الوقف 
عن إدارة الواقف. أما املبلغ الذي تم مجعه وال يفي بالغرض أو اهلدف املرصود، 
وحتقيق  املبلغ،  هذا  استكامل  يتم  حلني  املرشوع،  هذا  لصالح  حيفظ  أن  فاألصل 
هذا  لصالح  الوقف  مؤسسة  قيود  يف  توثيقه  ويتم  ثانية،  مجع  بحملة  املطلوب 
املرشوع، ويتم إطالع الواقفني عىل ما تم مجعه، أما إرجاعه إليهم، فال يتامشى مع 
طبيعة الوقف، فضاًل أنه قد يكون من الصعب إرجاع كافة املبالع إىل أصحاهبا، 
توثيق  إجراءات  البالد، فضاًل عن  منهم متربع من خارج حدود  يكون  قد  ألنه 

االستالم.
(34) Douglas J. Cumming Gaël Leboeuf Armin Schwienbacher, Crowdfunding Models: Keep-it-All vs. All-or-Nothing, January 2014, See: 
www.researchgate.net
)35) انظر بتوسع، النووي، روضة الطالبني وعمدة املفتني، بريوت، املكتب اإلسالمي،)99)، 325/5، ابن عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار، 

بريوت، دار الكتب العلمية،992)، 344/4، املوسوعة الفقهية، الكويت: مطبعة املوسوعة الفقهية، ط)، 2)20، 43/44).
)36) الصالحات، سامي، حوكمة األوقاف وإدارة عملياهتا الرئيسية، الرياض، مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف، ط)، 8)20، ص92.
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: ملكية المشروع الوقفي خالل استخدام منصة التمويل الجماعي 
ً
سابعا

من املؤكد عند الفقهاء أن الواقف جيب أن يكون مالكًا حقيقيًا للموقوف وأهاًل 
للتربع)37)، كي يصح منه أن حيبس هذا الوقف، وجيعل مرصفه نحو جهة فيها معنى 
القربة الرشعية، ألن الوقف بأكمله عبادة. وقد تبني لنا سابقًا أن أحد اإلشكاليات 
التي قد تثار عىل منهجية منصة التمويل اجلامعي، حقوق ملكية الفكرة أو ملكية 
املرشوع، وهذا جيعلنا نؤكد أن امللكية هلذا املرشوع جيب أن تكون لصالح املؤسسة 

الوقفية التي تنوب عن الواقفني بأمواهلم أو منافع أمواهلم.
وكي نحد من االختالف يف تناول مسألة امللكية للمرشوع الوقفي، بسبب اختالف 

االستخدام للمنصة، فإنه يمكن توضيح ذلك باحلاالت التالية:
الحالة األولى: أن تكون ملكية املنصة للمؤسسة الوقفية، فهي من يصمم املرشوع، 

وهي من يتحكم باملنصة تقنيًا، ومن خالل املؤسسة يتم إدارة املشاريع وتصميمها 
وتسويقها، وتوجيه التربعات واالستثامرات من خالل حسابات مرصفية ختص 
فهي  مشاريع،  من  املنصة  عن  ينتج  ما  أن  عىل  غبار  ال  احلالة،  هذه  ويف  املنصة. 
الوقفي  باألصل  يتحكم  من  وهي  الوقفية،  للمؤسسة  خالص  ملك  باملحصلة 

وريعه، وهلا القدرة عىل تطوير وحتديث بياناته.
الحالة الثانية: أن تكون ملكية املنصة جلهة غري مؤسسة األوقاف، فهنا جيب إدراج 

واستثامرًا،  وقانونًا  الوقفي رشعًا  األداء  يتم ضبط  العقد كي  بينة يف  توضيحات 
فإما أن يكون عقد استئجار أو عقد توكيل.

)( املؤسسة الوقفية تقوم باستئجار املنصة، بحيث تستأجر من منصة من املنصات 
التي  املنصة،  هذه  خالل  من  موقعها  بإدارة  وتقوم  املعلومات،  شبكة  يف  القائمة 
ما  غالبًا  الشكل  وهذا  مالية،  قيمة  مقابل  املطلوبة  التقنية  الصالحيات  هلا  توفر 
يكون عقد استئجار، وتكون اإلدارة والتسويق واإلرشاف عليه من اختصاص 
الوقفية  املؤسسة  متلك  بحيث  أوضح،  يكون  وهذا  األوقاف  مؤسسة  ومهام 

)37) انظر بتوسع، املوسوعة الفقهية، 24/44).
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املرشوع بأكمله، ويتم دفع حق استخدام املوقع  اململوك للمؤسسة الوقفية.
املرشوع وتسويقه، واإلرشاف عليه،  إدارة  املنصة عىل  إدارة  تفويض  يتم  أن   )2
املبلغ املستحق، مقابل نسبة مئوية يتم االتفاق عليها، ويف هذه  حلني ما يتم مجع 
احلالة جيب أن يتم توضيح أن املرشوع أو احلملة التي جيمع هلا هي أموال ختص 

املرشوع، وأنه يرصف نسبة منه لصالح إدارة املنصة، وهذا عقد وكالة. 
وهباتني احلالتني، يمكن القول إن املرشوع الوقفي جيب أن يكون مملوكًا بالكامل 
للمؤسسة الوقفية، وأن األموال التي يتم مجعها عرب املنصة هي أموال وقفية، تتم 
املبلغ الذي سوف  بالفعل)38)، وأن يتم حتديد  بالكتابة أو باإلشارة أو  باللفظ أو 
بإدارة  املنصة  إدارة  املنصة أو توكيل  املنصة، سواء تم استئجار  حتصل عليه هذه 

املرشوع بالكامل، وتسليم املبلغ للمؤسسة الوقفية.
وهنا جيب إدارة املخاطر مع املنصة بصورة واضحة، ويمكن توضيح عدة خماطر، 

أمهها:
التي  األموال  صلة  تنقطع  أن  بمعنى  الغاية،  أمام  الوسيلة  تنقطع  أن  األصل  أ. 
مبارشة  حتويلها  يتم  وأن  املرصفية،  وحساباهتا  املنصة  عن  املنصة  عرب  مجعها  يتم 
إىل احلساب املرصيف املخصص للمرشوع الوقفي، ألن املنصة ما هي إال وسيلة 
قائمة عىل موقع إلكرتوين  املستخدمة الستقطاب أوقاف، وهي  الوسائل  كباقي 
لذا  األوقات،  من  وقت  بأي  اخرتاقه  أو  إغالقه  ملخاطر  يتعرض  قد  ما  رسعان 
وجب إبعاد األصل الوقفي -املال الوقفي املجموع-، عن خماطر التشغيل وهي 

موقع املنصة)39).
اجلامعي  التمويل  منصات  من  منصة  أي  مع  األوقاف  مؤسسة  تعامل  إن  ب. 
استئجارًا أو توكياًل إلدارة مرشوع وقفي ومجع املال هلا، جيب أن يكون مسبوقًا 
بتحليل واقع هذه املنصة، ال سيام وأن نظام الوقف برمته هو قربة رشعية، فينبغي 

)38) انظر بتوسع، املوسوعة الفقهية،  6/44)).
التغيري  إلحداث  التربعات  خمترصمجع  الرفاعي،  انظر:  املتربعني،  وبيانات  حقوق  حلفظ  األبرز  التحدي  هو  املوقع  يف  اآلمنة  املنطقة  تأسيس   (39(

االجتامعي، ص89).
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مستخدمي  أو  املصالح  أصحاب  لدى  الذهنية  الصورة  من  التأكد  املؤسسة  عىل 
الشبكة املعلوماتية عن هذه املنصة، فإذا كانت منصة مهنية حرفية كان األمر محيدًا، 
عىل  ُتعني  أو  ديني  أو  أخالقي  تفريط  فيها  بصورة  تتعامل  قد  منصة  كانت  وإذا 
نرش الرذيلة، من خالل تسويق مشاريع ملؤسسات حتارب الدين وأحكامه فهذا 
ال يصح، ألنه سوف يشكل خطرًا واضحًا عىل واقع املؤسسة الوقفية، وهذا من 
املخاطر الرشعية التي قد تفشل احلمالت التي تقودها مؤسسة الوقفية. فإذا كان 
الفقهاء قدياًم مل يعطوا النظارة للفساق، أو »ليس فيه فسق يعرف، ... مما خيرج به 
الناظر ما إذا ظهر به فسق كرشبه اخلمر ونحوه«)40)، فمن باب أوىل أن ال يتعامل 

مع أي منصة قد تساهم يف نرش الرذيلة أو حماربة أحكام اإلسالم.
الذي سيتم  املرشوع اإلسالمي  أن  دراية من  الوقفية عىل  املؤسسة  أن تكون  ج. 
تسويقه بعيد كل البعد عن أي تعامالت مالية مشبوهة، مثل ابتعاد املرشوع عن 
تعترب  التقليدية  التمويل  منصات  أغلب  إن  حيث  الربوية))4)،  بالفائدة  التعامل 
املرشوع  تسويق  يف  سلبًا  تؤثر  قد  خماطر  فهذه  أعامهلا،  تطوير  يف  حافزًا  الفائدة 

اإلسالمي.

ثامًنا: النظارة تعود للمؤسسة الوقفية وليس إلدارة منصة التمويل الجماعي 

جيب أن تكون النظارة واإلرشاف عىل األموال املوقوفة لصالح مؤسسة الوقف، 
كام يرى الفقهاء من أن النظارة وهي »حفظ الوقف، وعامرته، وإجياره، وزرعه، 
تنميته  يف  واالجتهاد  ثمر،  أو  زرع  أو  أجرة  من  ريعه  وحتصيل  فيه،  وخماصمة 
ورصفه يف جهاته من عامرة، وإصالح، وإعطاء مستحق... ألن الناظر هو الذي 

ييل الوقف، وحفظه، وحفظ ريعه، وتنفيذ رشط واقفه«)42).
لغرض  متقدمة  وسيلة  بأي  الناظر  يستعني  وقد  الريع،  بتحصيل  املكلف  فهو 

)40) ابن نجيم، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، 245/5.
))4) مع مالحظة أن إدارة املنصة ختتلف عن إدارة مؤسسة الوقف، فاألوىل قد تكون مستأجرة لصالح مؤسسة الوقف، فتتعامل مع كافة األشكال 
املالية املباحة واملحرمة، ولكن حال اختصت للتعامل مع مشاريع الوقف، جيب أن تكون املعامالت السارية خاضعة ملوافقة أحكام الرشيعة اإلسالمية. 

 (Meriem Arif, Is Crowdfunding Investment Allowed in Sharia Law, Posted onOctober 29, 2019, See www.blog.ethis.co(
)42) انظر: البهويت، كشاف القناع عن متن اإلقناع، بريوت، دار الفكر،982)، 269/4.



242242

العدد )15( أبريل 2021 م ـ  دولة قطــر

املؤسسة  جتمع  التي  العالقة  واقع  يف  احلال  هو  وهذا  الريع،  أو  األصل  حتصيل 
الوقفية وإدارة منصة التمويل اجلامعي، فيكلف الناظر ]وهي املؤسسة الوقفية[، 
التمويل اجلامعي[،  الريع ]وهي منصة  أو  استقطاب األصل  أي وسيلة مميزة يف 
فيتم حتصيل املال منها، وهي بذلك حتكم مسألة النظارة عىل الوقف كام ورد يف 
كالم الفقهاء. أما أن متارس إدارة املنصة النظارة عىل الوقف فهذا ال يصح، ألن 
دورها هو حتصيل، وقد تشرتك املؤسسة الوقفية يف بعضها مهامها يف النظارة إدارة 
املنصة حال احتاجت املؤسسة لذلك بحكم إدارهتا ألعامل اجلمع والتسويق، كأن 
تقنيًا، ويكون دور  املرشوع   بإدارة  املنصة  تكليف  الوقفية  املؤسسة  إدارة  تطلب 

املؤسسة هنا اإلرشاف والرقابة، ويكون العمل التنفيذي التقني بتاممه للمنصة.
األحوال،  أغلب  عىل  الوقفية  للمؤسسة  بالكامل  هي  النظارة  إن  نقول  وعليه 
وإدارة املنصة ما هي إال مورد خارجي تستأجره املؤسسة الوقفية مقابل خدمات 
التسويق وحتصيل املبلغ، وحيق للمؤسسة الوقفية إلغاء العقد مع املنصة إذا خالفت 

نصوص التعاقد، وهذا هو األضمن واألحكم ألعامل مؤسسات األوقاف.

تاسًعا: ضمان إدارة منصة التمويل الجماعي للمشروع الوقفي

ال شك أن العمل التقني له عامله اخلاص، واملخاطر التشغيلية فيه كثرية ومتعددة، 
حلسابات  اإللكرتوين  واالخرتاق  للمنصة،  األمنية  احلامية  ضياع  أمهها  ولعل 
العمالء، ورسقة املحتوى،  املعلومات، واخرتاق خصوصيات  املوقع، وترسيب 
وتعطيل املوقع، إىل غري ذلك من املخاطر التقنية التي قد تعرض املرشوع الوقفي 
للخطر، بل قد يؤدي بعض هذه املخاطر إىل ضياع أصل الوقف الذي يتم مجعه 
عرب املنصة. وقد عالج الفقهاء هذا قدياًم بالقول بأن الضامن يقع حال وقوع تفريط 
من  املنصة  حلامية  الكاملة  باألسباب  األخذ  عدم  املتعمد  التفريط  ومن  متعمد، 
أو  بنفسه  قادر  أمني  إال  يوىل  احلنفية »ال  فقهاء  يقول  كام  عليها،  اآلخرين  تعدي 
تولية اخلائن، ألنه خيل  النظر  النظر، وليس من  الوالية مقيدة برشط  بنائبه، ألن 
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باملقصود، وكذا تولية العاجز، ألن املقصود ال حيصل به«)43).
قد يقع تفريط من األجري أو الوكيل الذي وكلته مؤسسة الوقف، فإذا كان عاجزًا 
أصاًل، وغري متمكنًا تقنيًا فاألصل أن ال تتعاقد معه املؤسسة الوقفية، أما إذا كان 
التعاقد  تم  والتدقيق،  الفحص  وبعد  سابقني،  عمالء  وبشهادة  عمله،  اتقن  ممن 

معه، ثم وقع خطر تشغييل باملنصة، فهنا يكون الضامن ضمن احلاالت التالية:
وقوع تقصري فني واضح يف األداء، كأن هتمل املنصة برامج احلامية، أو أن . )

ال  حتدثها، فصار اخرتاق واضح، وأدى هذا إىل تعرض املرشوع الوقفي 
للرضر، فهنا املنصة تضمن هذا اإلمهال، وتعوض املؤسسة الوقفية.

وقع تقصري خارج عن إرادة املنصة، كأن تتعرض دولة ما هلجوم إلكرتوين . 2
املواقع،  واملعلومات يف مجيع  البيانات  كافة  االستيالء عىل  يتم من خالله 
عىل الرغم من اإلحرتازات الشديدة التي اختدهتا املنصة، ففي هذه احلالة ال 

يقع الضامن، ألنه ليس فيه تقصري، وإنام أمر خارج عن االستطاعة.
إدارة . 3 عىل  الضامن  يقع  فهنا  املنصة،  إدارة  خالل  من  واضح  تعد  وقع  إذا 

املنصة كليًا.

عاشًرا: نموذج عمل تطبيقي إلدارة منصة التمويل الجماعي للمشروع الوقفي

تتجه التجارب الوقفية إىل تنويع مصادر التمويل ملشاريعها، كي تضمن االستدامة 
الفكرة واملآل، وإن اختلفت املسميات  تتقاطع أحيانًا يف  التجارب  املالية، وهذه 
واألفكار، وهذا ما جيعلنا نؤكد عىل أمهية تكامل التجارب وتضافرها، ألن تعزز 

النظريات الصحيحة، وجتعلها قادرة عىل التطبيق يف املجتمعات.
وقبل أن اعرض نموذج عمل لعمل إدارة املنصة، نلفت النظر إىل جتربة معمول 
هبا يف آسيا، يف جمال اجتهاد بعض اجلامعات يف حتصيل أصول وريع وقفي)44). 
 Management الذي استخدمته جامعة هي  التعاوين  للوقف  وهو نموذج عمل 
Multimedia Univeristy MMU،  يلحظ أهنا حتاول تعزيز مصادر االستقطاب 

)43) ابن نجيم، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، 245/5.
(44) Mohammed, Nor Asiah and Others, WAQF in Seclected Asian Countiries, Malaysia, International Islamic Univeirsity, 2019, P161.
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الوقف،  املسؤول عن  الديني  املجلس  تعاوين، حتت إرشاف  يف صندوق كوقف 
ويتم استثامر ما يتم مجعه، ثم بعث الريع أو جزء منه لصالح املصاريف األكاديمية.
لتمويل  املنصة  أداء  لكيفية  تطبيقي  عمل  نموذج  إىل  نتعرض  فسوف  نحن  أما 
والتنسيق. وسوف  األداء  يكون  التمويل،  وكيف  أصناف  بكافة  مرشوع وقفي 
نتعرض إىل رسم توضيحي يكشف عن أطراف التمويل، ودور املنصة يف إيصال 
اإلدارة  جملس  يعني  ]من  للمرشوع[،  ]املالك  الوقفية،  املؤسسة  إىل  األموال 
للمرشوع من قبل الواقفني فقط[، ومن ]يوقع العقود مع املمولني كمستثمرين[، 

كام يف الشكل التايل:

هذا الشكل التوضيحي يرسم عدة سياسات حتفظ خصوصية املرشوع الوقفي: 
يتم متويله من طرفني:  	 إنشاء مرشوع وقفي  يريد  نموذج متويل  عمل ملن 

استثامر أو تربع، فمن يتربع سيكون مسامهًا يف املؤسسة، وحيق له أن يكون 
عضوًا بمجلس اإلدارة عندما ترتقي مسامهته إىل احلد الذي خيوله أن يكون 
عضوا بمجلس اإلدارة حسب معايري مؤسسة األوقاف، أما من يساهم من 
الناحية االستثامرية فإن مكافأته تكون أن حيصل عىل رأس ماله مع أرباح 

من هذا املرشوع، ثم يغادر املرشوع.
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الوقفية،  	 املؤسسة  باسم  ومسجلة  خالصة  تكون  الوقفي  املرشوع  ملكية 
جهة  باعتبارهم  هلم  خمصص  املرشوع  إن  حيث  هلم،  املوقوف  عن  نيابة 
حلني  مؤقتة  مشاركة  فهي  فيه،  املستثمرين  مشاركة  أما  االستحقاق، 
خروجهم من املرشوع مع رأس ماهلم، وأرباحهم التي حتدد يف بداية العقد 

مع املؤسسة الوقفية.
إعداد وثائق وقفية منذ بداية احلملة كي حيصل املتربع الواقف عىل صك  	

وقفية يؤكد مسامهته يف املرشوع، سواء أكان واقفُا مؤبدًا، أو واقفًا مؤقتًا، 
أو مسامهًا بمنافع ختدم إطار املرشوع، وغري ذلك من املسامهات.

لصالح  	 التمويل  جذب  عىل  تعمل  تقنية  أداة  عن  عبارة  هي  املنصة  عمل 
املرشوع، وال يمكن أن تكون إدارة املنصة مالكة للمرشوع، أو ناظرة عليه. 

قد يستفاد من املنصة يف األعامل التشغيلية، وقد يكون هذا جزءا من النظارة  	
حال كلفت املؤسسة الوقفية هبذا بمقابل مادي.
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النتائج والتوصيات

بعدما عرضنا أهم معامل الكشف عن أداة ووسيلة متويل تقوم عىل البعد التقني، 
نختم دراستنا هذه بأهم النتائج والتوصيات، وهي:

: النتائج:
ً
أوال

أشكال التمويل اجلامعي الذي تستخدمه املؤسسات واملنظامت واحلكومات  	
تأسيس  أو  التربع  أو  االستثامر  حول  يكون  منه  واألبزر  ومتنوعة،  متعددة 
مؤسسة  الستعامالت  واألقرب  مكافأة،  أو  قرض  عىل  احلصول  أو  رشكة، 
األوقاف، مها االستعامل نحو االستثامر والتربع، وخصوصًا يف جمال الوقف 

النقدي.
استخدام مؤسسة الوقف هلذه املنصة هو عبارة عن ممارسة مجاعية للتربع أو  	

االستثامر يف مرشوع وقفي من خالل مجع أموال متنوعة ومتباينة يف القيمة من 
عدد كبري من املتربعني أو املستثمرين عرب شبكة املعلومات أو تطبيقات التقنية 

احلديثة.
امللكية  	 حقوق  هو  اجلامعي  التمويل  منصة  عىل  املنهجية  املالحظات  أبرز 

استقبال  بخصوص  وحماسبية  داخلية  الئحة  ووجود  للمرشوع،  الفكرية 
التربعات أو االستثامرات، وحقوق املسامهني، لكن هذه املالحظات يمكن 
إدارهتا بطريقة صحيحة يف ظل قدرة املنصة التقنية يف إيصال املرشوع الوقفي 
بصورة  وتعديلها  البيانات  وحتديث  واملتربعني،  الواقفني  من  قدر  أكرب  إىل 

مستمرة، وخماطبتها جلميع الواقفني يف ظل الكلفة املادية املحدودة.
األوقاف  	 عمليات  مجيع  تقوية  يف  تساهم  أن  يمكن  اجلامعي  التمويل  منصة 

عىل  والرصف  وصيانتها،  األوقاف،  وحرص  استقطاب،  من  الرئيسية، 
املستحقني، واالستفادة من استثامر جزء من الريع، يف ظل قدرهتا عىل تسويق 

ما حتتاجه املؤسسة.
اإلدارة  	 جملس  يف  ومشاركتهم  الواقفون،  احلقيقة  يف  هم  بأمواهلم  املسامهون 
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يعتمد عىل حجم املسامهة املالية هلم، وتكون املؤسسة الوقفية هي الناظر عىل 
هذه األموال، وتنفذ فيها رغبة الواقفني.

األموال التي جيمعها من الواقفني إذا مل تبلغ هدف احلملة، فإهنا ال ترجع إىل  	
أصحاهبا، بل ترصد يف حساب وقفي خمصص هلذا املرشوع، وعىل املؤسسة 
الوقفية أن تعمل عىل تكملة القيمة املتبقية من خالل الوسائل املالية األخرى.

خرييًا،  	 وقفًا  املرشوع  كان  حال  الوقفية  املؤسسة  إىل  تعود  املرشوع  ملكية 
املرشوع،  بملكية  صلة  أي  للمنصة  وليس  هلم،  املوقوف  لصالح  ويسجل 

واألمر نفسه يعود للنظارة إذ أهنا للمؤسسة.
يف  	 تقصري  أو  إفراط  وقوع  حال  الضامن  اجلامعي  التمويل  منصة  عىل  يكون 

حفظ املرشوع الوقفي تقنيًا، أو ألي سبب مادي يقع حتت مسؤوليتها، وال 
يشء عليها حال كان اخلطأ غري متعمد أو فوق االستطاعة.

: التوصيات:
ً
ثانيا

الدعم  	 يف  فقط  ليس  دور  هلا  ليكون  الفني  والدعم  التقنيات  إدارة  تطوير 
اللوجستي، وإنام أيضًا لتكون إدارة مساندة يف جمال استقطاب أوقاف جديدة 

من خالل منصة التمويل اجلامعي وغريها.
تدريب وتأهيل موظفي األوقاف يف جمال استخدام التقنيات احلديثة، وعقد  	

دورات متخصصة هلم يف هذا املجال.
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المصادر العربية: 
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بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1995.
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