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منصات التمويل اجلماعي ،دراسة فقهية أتصيلية ،د .هاجد بن عبد اهلادي العتييب

املستخلص
تناول هذا البحث موضوع التعويل اجلعاعي ومنصاته ،وهو من املوضوعات اليت جيب
االعتناء هبا وبيان مفهومها وحكعها يف الفقه اإلسالمي؛ لذا فقد استعنت ابهلل وتناولت يف
هذا البحث تعريف التعويل اجلعاعي وبيان خصائصه ،ووضحت مفهوم منصات التعويل
اجلعاعي ،مث تعرضت ابختصار لنشأة منصات التعويل اجلعاعي ،ويف املبحث الثاين تناولت
متطلبات التعويل اجلعاعي وتكييفها الفقهي ،وحتدثت عن أحكام إبرام العقود عرب منصات
التعويل اجلعاعي وأحكام الرسوم والععوالت اليت حتصل عليها منصات التعويل اجلعاعي
(الوساطة يف التعويل اجلعاعي) ،مث حتدثت عن اإلجيابيات و التحدايت ملنصات التعويل
اجلعاعي ،ويف املبحث الثالث :تناولت أنواع التعويل اجلعاعي وأحكامها الفقهية يف الشريعة،
وذكرت أهنا أربعة أنواع؛ األول :التعويل اجلعاعي ابلقرض ،و الثاين :التعويل اجلعاعي
إبصدار األسهم ،والثالث :التعويل اجلعاعي ابلتربع ،والرابع :التعويل اجلعاعي ابملكافأة،
وبينت احلكم الفقهي لكل نوع من هذه األربعةـ مث ختعته بفهرس للعصادر واملراجع.
الكلمات املفتاحية :منصات التعويل اجلعاعي ،أنواع التعويل اجلعاعي ،الوساطة يف
التعويل.
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ABSTRACT
This research deals with the issue of crowdfunding and its platforms,
which is one of the topics that must be given attention, and its concept and
ruling in Islamic jurisprudence should be clarified. Therefore, in this
research, I dealt with the definition of crowdfunding and its characteristics,
clarified the concept of crowdfunding platforms, and then was briefly
discussed the genesis and emergence of crowdfunding platforms.
Consequently, the second chapter dealt with the requirements of
crowdfunding and their juristic adaptation, discussed the provisions of
concluding contracts through crowdfunding platforms and the rulings of
fees and commissions obtained by crowdfunding platforms (mediation in
crowdfunding), then I discussed the positives and challenges of
crowdfunding platforms. Moving on to the third chapter: I dealt with types
of crowdfunding and their jurisprudential rulings in Shari‘ah stating that
they are four types; The first: crowdfunding by loan, the second:
crowdfunding by issuing shares, the third: crowdfunding by donation, and
the fourth: crowdfunding by reward, and I clarified the juristic rulings for
each of these four types.
Key words:
crowdfunding platforms, crowdfunding types, intermediation in
finance.
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املقدمة
احلعد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:
يعترب التعويل اجلعاعي ومنصاته أحد أهم امجماالت االقتصادية املشرتكة بني عدد من
الناس يقومون ابلتعاون وإعانة أفراد فيعا بينهم إلنشاء مشروع أو تنفيذ فكرة انفعة .بل يعترب
التعويل اجلعا عي عرب املنصات التقنية بديال مناسبا عن املصارف لتعويل األفكار واملشاريع
التجارية بطرق تنافسية.
أهمية الدراسة
 -1التعويل اجلعاعي ومنصاته هو حديث الساعة وهو موضوع معاصر ،مما يستلزم
البحث والدراسة ملعرفة تكييفه وحكعه الفقهي.
 -2يعترب التعويل اجلعاعي ومنصاته بديالً عن التعويل البنكي ومنافساً له.
 -3ختفيف األعباء عن الدولة والنفقات احلكومية أو املدعومة منها وذلك ابملسامهة
يف إقامة مشروعات ابلتعويل اجلعاعي سواء من رجال األععال أو الشركات أو
أفراد امجمتعع بشكل عام ويكون نفعها متعداي وتساعد يف إععار الداير وتوسعة
التجارة واملشاريع.
تساؤالت الدراسة
 -1ما مفهوم التعويل اجلعاعي وما مفهوم منصاته؟
 -2ما أنواع التعويل اجلعاعي؟ وما أحكامها الفقهية؟
 -3ما األحكام الفقهية ملنصات التعويل اجلعاعي؟
أهداف الدراسة

للبحث أهداف متعددة منها :
 -1التعريف مبفهوم التعويل اجلعاعي ومنصاته.
 -2معرفة متطلبات التعويل اجلعاعي وحكعها الشرعي.
 -3معرفة أنواع التعويل اجلعاعي وحكم كل نوع.
- 576 -
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منهج الدراسة
انتهج الباحث يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي والتحليلي .وهذا يعين القيام
ابستقراء ما كتب يف املوضوع من الدراسات السابقة –إن وجدت -مث تصنيف أجزاء
املوضوع حمل البحث وتقسيع ه إىل األنواع اليت يتكون منها؛ ومن مث تقدمي األدلة على ذلك
مما ميكن من مناقشة الفكرة أو الرأي الذي توصل إليه البحث.
الدراسات السابقة
حبثت يف الفهارس العلعية واملكتبات واجلامعات فلم أقف –فيعا اطلعت عليه -على
حبث يعتين بدراسة التعويل اجلعاعي ومنصاته يف املعلكة العربية السعودية من انحية فقهية
أتصيلية ،ولكن الدراسات واملصنفات املوجودة إمنا هي حول التعويل االستثعاري واملصريف،
والتعويل اإلسالمي بشكل عام .وهناك أيضا أحباث تطرقت ملوضوع التعويل اجلعاعي
ومنصاته بصفة عامة ،وبعضها تناول أحكامها الفقهية ولكن بشكل موجز ال يكفي النهعة
العلعية ،وألن البحث معاصر ومن النوازل الفقهية فلم أجد كتاابت فقهية مؤصلة كافية ،وقد
استفاد الباحث من بعض األحباث –على الرغم من عدم تفصيلها يف األحكام الشرعية -يف
تصور املوضوع ،ومنها:
 -1د .بدر الدين براحلية :اإلطار القانوين والتنظيعي للتعويل اجلعاعي يف املعلكة
املتحدة وفرنسا ،لدعم التعويل اإلسالمي ،حبث منشور يف جملة دراسات
اقتصادية إسالمية ،امجملد  ،25العدد  2019 ،1م.
 -2سلطان بن سعد املخالبة :التعويل اجلعاعي ،رسالة ماجستري ،جامعة جدة،
 2019م.
 -3د .هبة عبد املنعم ،د .رامي يوسف عبيد :منصات التعويل اجلعاعي :اآلفاق
واألطر التنظيعية .صادر عن صندوق النقد العريب 2019 ،م.
خطة الدراسة
قسعت البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة ونتائج وتوصيات.
املقدمة :وتتضعن ،أمهية الدراسة ،ومشكالهتا ،وأهدافها ،ومنهج البحث ،والدراسات
السابقة.
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املبحث األول :مفهوم التعويل اجلعاعي ومنصاته ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :مفهوم التعويل اجلعاعي وبيان خصائصه.
املطلب الثاين :مفهوم منصات التعويل اجلعاعي.
املطلب الثالث :نشأة منصات التعويل اجلعاعي.
املبحث الثاين :متطلبات التعويل اجلعاعي وأحكامها الفقهية ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :أحكام إبرام العقود عرب منصات التعويل اجلعاعي.
املطلب الثاين :الععوالت اليت حتصل عليها منصات التعويل اجلعاعي وحكعها
الفقهي.
املطلب الثالث :اإلجيابيات والتحدايت ملنصات التعويل اجلعاعي.
املبحث الثالث :أنواع التعويل اجلعاعي وأحكامها الفقهية ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :التعويل اجلعاعي ابلقرض وحكعه الفقهي.
املطلب الثاين :التعويل اجلعاعي إبصدار األسهم وحكعه الفقهي.
املطلب الثالث :التعويل اجلعاعي ابلتربع وحكعه الفقهي.
املطلب الرابع :التعويل اجلعاعي ابملكافأة وحكعه الفقهي.
فهرس املصادر واملراجع.
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املبحث األول :مفهوم التمويل اجلماعي ومنصاته
املطلب األول :مفهوم التمويل اجلماعي وبيان خصائصه
التعويل اجلعاعي هو :طلب احلصول على دعم مايل من خالل منصة إلكرتونية جتعع
بني املعولني وطاليب التعويل( .)1ويظهر من خالل التعريف أن التعويل اجلعاعي يعترب شكال
من أشكال التعاون واالعتعاد على مصادر مجاعية (فئات متعددة من املعولني أفراد وشركات
أو مها معا) بدال من السعي للحصول على التعويل من مصادر مصرفية أو شركات التعويل؛
مما ييسر ععلية التعويل ودعم املشاريع واألفكار التجارية بعيدا عن االشرتاطات املعقدة
والضعاانت الطويلة اليت تبحث عنها املصارف وشركات التعويل .وهذا التعويل اجلعاعي
يتطلب من صاحب الطلب (طالب التعويل) أن يقدمه عرب منصات متخصصة ،وهذا ما
سنعرفه يف املطلب التايل.
املطلب الثاني :مفهوم منصات التمويل اجلماعي
منصات التعويل هي :عبارة عن مواقع إلكرتونية تتيح ألصحاب األفكار املختلفة
عرض أفكارهم على اجلعهور ،وتسويقها بطرق إعالمية متعددة ،للحصول على موافقة
اجلعهور يف متويل هذه األفكار واملشاريع وتنفيذها يف الواقع( .)2وقد أنشئت هذه املواقع
لتقدم ا
بديال ألصحاب األفكار الذين ال ميلكون التعويل الكايف إلجناح فكرهتم ،ويف
حال ً
الوقت نفسه ال جيدون ترحيبًا من أصحاب رؤوس األموال بفكرهتم ،فقامت هذه املواقع
لتسويق هذه األفكار وعرضها على اجلعهور؛ هبدف خروجها إىل أرض الواقع على أن يكون
املقابل الذي حيصل عليه أولئك املعولون إما نسبة من األرابح أو مكافآت عينية تتفاوت
حبسب مبالغ التعويل اليت دفعها املعولون للفكرة عرب تلك املنصات.

( )1العجلوين ،األمني عثعان حمعود" ،أثر استخدام مواقع التواصل االجتعاعي"" ،فيسبوك" على التعويل
اجلعاعي يف املؤسسات غري الرحبية يف األردن ،رسالة املاجستري .ص.34 :
( )2بومدين ،يوسف "احلاجة إىل التعويل اجلعاعي كآلية مبتكرة لإلقالل من الفقر" ،ص ،281 :الرابط:
https://www.mojtm2ta2.com
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املطلب الثالث :نشأة منصات التمويل اجلماعي
فكرة التعويل اجلعاعي ،قد يظنها البعض فكرة جديدة ،لكن يف احلقيقة ،هي فكرة
قدمية نشأت منذ القدم ،وإن كانت أبساليب خمتلفة ،طبقا للعصور اليت نشأت فيها .ففكرة
املضاربة املتعددة األطراف ،أي اليت ميوهلا عدة أفراد ،هي أسلوب من أساليب التعويل
اجلعاعي ،وتعد الشركة كذلك نوعا من أنواع التعويل اجلعاعي ،حيث يقوم األفراد فيعا بينهم
ابلتعاون على متويل مشروع ما ،برؤوس األموال اليت يقوم بدفعها هؤالء الشركاء .ويف
السبعيني ات من القرن املاضي ،أخذ التعويل اجلعاعي شكال جديدا ،عندما ظهرت
مؤسسات تقرض الشخص دون اللجوء إىل البنوك التقليدية .ومع تطور األنظعة اإللكرتونية
ووسائل التواصل االجتعاعي ،أخذ التعويل اجلعاعي شکالً مالئعاً هلذه الوسائل ،حيث
انطلقت يف عام ۲۰۰۵م أول منصة إلكرتونية عرب اإلنرتنت تسعى "كيفا " Kiva. Org
لتقدمي القروض الصغرية ألفراد امجمتعع ،وقد ختصصت هذه املنصة يف إقراض األفراد
للعساعدة يف القيام مبشروعاهتم .مث كانت منصة "بروسرب ،"Prosper. Comيف الوالايت
املتحدة اليت قامت إبقراض األشخاص الذين لديهم مشروعات حقيقية ،وذلك بعد أن يقدم
هؤالء األشخاص طلبا حباجتهم إىل متويل ،مع التعريف بفكرهتم اليت يريدون إنشاءها.
ويعد عام  ،۲۰۰۹هو عام التعويل اجلعاعي حيث انطلقت منصة "كيك
ستارتر "kstarterلتعويل املشروعات الناشئة .وتوالت املنصات بعد ذلك لنفس السبب؛
لتكون عوان للعوهوبني وأصحاب األفكار املبدعة على تنفيذ أفكارهم.
ويف عام ۲۰۱۲م وصلت فكرة التعويل اجلعاعي -بشكلها اجلديد -إىل العامل العريب،
فظهرت منصة "يوريكا " Eureeca:يف ديب عام  2013بشكل جديد ألول مرة يف العامل،
حيث كانت فكرهتا تقوم على تقدمي التعويل مقابل متلك املعول األسهم يف املشروع ،فهي
جتعل مجيع الداععني ابلتعويل للعشروع ،شركاء فيه أو يف الشركة مث كانت منصة "ذومال":
أيضا يف  ۲۰۱۲م اليت تبنت كل املشروعات الصغرية .مث توالت املنصات يف العامل العريب بعد
ذلك.وهنالك العديد من املنصات العاملية اليت ميكن استخدامها للحصول على التعويل أو
للعسامهة يف متويل املشاريع الصغرية؛ مثل :إندي جو ،كيك ستارتر ،جو فاند مي ،كعا
وتوجد عدة منصات للتعويل اجلعاعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؛ مثل" :يب
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هايف ،يوريكا ،ذو مال" اليت ميكن للرواد االستعانة هبا حبسب نوع املشروع(.)1

( )1مقال بعنوان "التعويل اجلعاعي للشركات الناشئة" ،يف  3مارس 2016م برابط:
https://www.souqalmal.com/financial-education/sa-ar
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املبحث الثاني :متطلبات التمويل اجلماعي وأحكامها الفقهية
املطلب األول :أحكام إبرام العقود عرب منصات التمويل اجلماعي
منصات التعويل اجلعاعي تعترب من األساليب التقنية احلديثة يف التعويل واليت تندرج
حتت موضوع التقنية املالية املصطلح على تسعيتها بـ “الفنتك" ،واليت تعين ابختصار:
استخدام التقنية أو املنصات اإللكرتونية يف التعويل والربط بني املعولني وطاليب التعويل من
خالهلا؛ بغرض حتسني اخلدمات املالية املقدمة وتطويرها .ومن األحكام اليت هتم املتعاقدين
عرب منصات التعويل اجلعاعي مسألة اإلجياب والقبول .ويف هذه احلالة ينعقد العقد عند
وصول اإلجياب من املعولني عرب املنصة إىل طالب التعويل وقبوله بذلك.
جاء يف قرار جمعع الفقه ذي الرقم )1(]1[)6/3( 52 :املؤرخ يف  23-17شعبان
 1410املوافق ( 20 – 14مارس) 1990م ،بشأن "حكم إجراء العقود آبالت االتصال
احلديثة":
أوالً :إذا مت التعاقد بني غائبني ال جيععهعا مكان واحد ،وال يرى أحدمها اآلخر
معاينة ،وال يسعع كالمه ،وكانت وسيلة االتصال بينهعا الكتابة أو الرسالة أو السفارة (
الرسول ) ،وينطبق ذلك على الربق والتلكس والفاكس وشاشات احلاسب اآليل
(احلاسوب) ،ففي هذه احلالة ينعقد العقد عند وصول اإلجياب إىل املو اجه إليه وقبوله.
اثنياً :إذا مت التعاقد بني طرفني يف وقت واحد ومها يف مكانني متباعدين ،وينطبق هذا
على اهلاتف والالسلكي ،فإن التعاقد بينهعا يعترب تعاقداً بني حاضرين ،وتطبق على هذه
احلالة األحكام األصلية املقررة لدى الفقهاء املشار إليها يف الديباجة.
اثلثاً :إذا أصدر العارض ،هبذه الوسائل ،إجياابً حم ّدد املدة يكون ملزماً ابلبقاء على
إجيابه خالل تلك املدة ،وليس له الرجوع عنه.
رابعاً :إن القواعد السابقة ال تشعل النكاح الشرتاط اإلشهاد فيه ،وال الصرف
الشرتاط التقابض ،وال السلم الشرتاط تعجيل رأس املال.
خامساً :ما يتعلق ابحتعال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إىل القواعد العامة
()1

https://www.iifa-aifi.org/ar/1789.htm1
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لإلثبات.
املطلب الثاني :العموالت اليت حتصل عليها منصات التمويل اجلماعي وحكمها الفقهي
من الواضح أن منصات التعويل اجلعاعي تقوم بدور الوسيط أو السعسار بني
املعولني واملتعولني (أي :طاليب التعويل) ،مما يرتتب عليه أن تقوم هذه املنصات أبخذ ععولة
املنصة
أو رسوم على ععليات التعويل اجلعاعي اليت تتم من خالهلا .هذه الرسوم اليت أتخذها ّ
إذا جنحت محلة مجع التعويل -خيتلف مقدارها ابختالف املنصات.وقد أجاز الفقهاء السعسرة واألجرة على الوساطة يف الععليات التجارية أو التعاقدية
طاملا أهنا يف ععل مباح شرعاً( .)1ترجم لذلك البخاري يف صحيحه ابابً بعنوان "أجر
السعسرة"(.)2
وليس هناك مشكلة سواء كانت تلك الرسوم حمددة مببلغ مقطوع أو بنسبة من رأس املال
امجمعوع؛ ألهنا يف الواقع نسبة من رأس املال –وليس من الربح -ورأس املال امجمعوع هنا معلوم
وحمدد مسبقاً( .)3ولكن اختلف العلعاء يف حالة ما إذا كانت األجرة/الرسوم نسبة من الربح على
قولني:
القول األول :هذه اإلجارة فاسدة ويكون للععيل فيها أجر املثل؛ ألنه ال بد من
معلومية األجرة يف اإلجارة .ذهب إىل هذا القول مجهور الفقهاء(.)4
أدلتهم :أن عدم تعيني األجرة يؤدي إىل الغرر وقد "هنى النيب صلى هللا عليه وسلم
عن بيع الغرر"( .)5وألن األجر قد يكون كبريا جدا فال يتناسب مع اجلهد املبذول من
منصات التعويل أو العكس حبيث يكون األجر قليال جدا فيحصل النزاع.
القول الثاين :جواز أن تكون األجرة جزءا من جنس املستأجر عليه .وقد ذهب إىل
( )1األنصاري ،أسىن املطالب .441/2
( )2البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اإلجارة .92/3
( )3ععران وفريد ،منصات التعويل اجلعاعي كآلية مبتكرة لتعويل املشروعات ،حبث منشور يف جملة
االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية .2018 1/7
( )4ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين  ،63/6مالك ،املوطأ .990/4
( )5القشريي ،مسلم .صحيح مسلم ،كتاب البيوع .1153/3
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هذا القول بعض املالكية ورواية عن أمحد؛ اختارها ابن تيعية(.)1
أدلتهم :القياس على عقد املضاربة؛ ألنه يصح أن تنعقد املضاربة على حصة شائعة
من الربح فكذلك اإلجارة هنا .أيضا القياس على املساقاة واملزارعة؛ فإن الرسول صلى هللا
عليه وسلم "عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع" .وابلتايل ،فإن املساقاة
واملزارعة تصحان على جزء شائع من الربح( .)2والذي متيل إليه النفس هنا –وهللا أعلم -أنه
ال بد من حتديد األجرة بشكل مستقل عن املعقود عليه ،سواء كان املعقود عليه أرضا يزرعها
أو سيارة يععل هبا؛ ألن األجري يستحق األجر حببس نفسه وقيامه ابلععل حىت لو مل يكن
هناك نتيجة من الععل املتعاقد عليه أو اإلنتاج املرجو منه.
املطلب الثالث :اإلجيابيات والتحديات ملنصات التمويل اجلماعي.
يعترب التعويل اجلعاعي من أفضل أدوات التعويل يف العصر احلايل ،لكن جناح محلة
التعويل حيتاج إىل أمرين:
أوالً :بناء روابط متينة مع املعولني ،وذلك من خالل االنتقاء الذكي للعكافآت
املناسبة هلم لضعان تفاعلهم مع الفكرة ،واحلرص على التواصل املنتظم معهم.
اثنياً :العامل األهم يف جناح احلعلة هو طريقة عرض املشروع وليس فكرته ،فهناك
العديد من املنتجات اجلديدة اليت تظهر وتنجح كل يوم رغم أهنا ال تقدم جديدا عن
منافساهتا ،وما ينفعها هو أسلوب تسويقها وعرضها للجعاهري(.)3
أوال :إجيابيات منصات التعويل اجلعاعي:
ً
 -1منصات التعويل اجلعاعي تقدم حالًّ بديالً للتعويل التقليدي كعا أهنا تساهم يف
فتح قنوات موازية للعصارف وشركات االستثعار لتعويل األفكار واملشاريع اليت
قد ال تقتنع هبا املصارف وشركات االستثعار ألي سبب كان؛ ابإلضافة إىل
وجود بعض التعقيدات اليت تشرتطها املصارف للتعويل حىت تضعن اسرتداد

( (1ابن قدامة ،املغين  ،9/5ابن تيعية ،الفتاوى الكربى .63/4
( )2املرجع السابق.
( )3مقال بعنوان مميزات وعيوب التعويل اجلعاعي برابط:

.https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/437819
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حقها(.)1
 -2التأكد من مدى قابلية املنتج ورغبة املستهلكني فيه :حيث إن منصات التعويل
اجلعاعي تساعد يف الكشف عن مدى قبول املنتج أو الفكرة لدى اجلعهور؛
وابلتايل تقليل خماطر الفشل إبذن هللا؛ وبناء على ذلك ،يتم توجيه سلوك
أصحاب الفكرة التجارية إىل املؤشر الصحيح لإلنتاج وكعيته بناء على رغبة
املستهلك احلقيقي فيه .فتبدأ طريقة اإلنتاج يف التعويل اجلعاعي عرب املنصات
ابلفكرة أوال ،مث التسويق هلا مباشرة عرب املنصات .وهذا عكس اإلنتاج التقليدي
الذي يبدأ ابلفكرة أوال مث املنتج مث التسويق(.)2
 -3توسيع شرحية املعولني للعشاريع واألفكار :حيث إن التعويل اجلعاعي ومنصاته ال
ترتبط بفكرة اإلقليعية أو الرقعة اجلغرافية احملددة –حىت وإن أتسست على أرض دولة
ما-؛ ألنه ميكن أن يساهم فيها ويدخل إليها األفراد من دول خمتلفة مما جيذب
االستثعار واملستثعرين من أحناء العامل ويساعد يف ازدهار االقتصاد وحتريك رؤوس
األموال(.)3
 -4إجياد طرق متعددة لتعويل املشاريع والربامج غري الرحبية :منصات التعويل
اجلعاعي تساعد اجلهات اخلريية واملشاريع غري الرحبية على حتقيق رغبتها يف
التعويل بكل يسر وسهولة؛ حيث إن التعويل اجلعاعي ومنصاته ال يرتبطان
إبقليم معني مما يسهل وصول األفراد وفاعلي اخلري ملشاريع اخلري ودععهم هلا(.)4
اثنيا :حتدايت منصات التعويل اجلعاعي:
توجد هناك بعض التحدايت يف سبيل التعويل اجلعاعي ومنصاته .وقد ذكرت بعض
املقاالت أن سرقة األفكار من أهم تلك التحدايت .ومن وجهة نظر الباحث فإن مسألة
سرقة األفكار أمر ميكن التغلب عليه ال سيعا أن املنصات إلكرتونية وموثقة لدى اجلهات
()1
( )2بومدين ،يوسف "احلاجة إىل التعويل اجلعاعي كآلية مبتكرة لإلقالق من الفقر" ،وغريها ،ص:
.285
( )3املرجع السابق.
( )4العجلوين ،األمني عثعان حمعود ،مرجع سابق ،ص ،34 :مقال بعنوان مزااي وعيوب التعويل
التجاري برابط/https://qoodis.com/ar :
https://www.sayidaty.net/node/592641
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الرمسية واآلن كثري من األنظعة اإللكرتونية مرتبط ببعضها ببعض .وهذا –واحلعدهلل -مما ييسر
معرفة اتريخ املشاريع واألفكار وتسلسلها ،مع أنه ال مينع تعدد الفكرة الواحدة مبسعيات
خمتلفة ويف أماكن خمتلفة مما ينوع االقتصاد ويدععه ويساعد يف تقليل البطالة .ومن
التحدايت أيضا ،أن فرتة إاتحة التعويل للعشاريع على تلك املنصات قد تكون حمددة بفرتة
أحياان احلصول على اإلقبال املطلوب على املشروع عندما
زمنية غري كافية .وقد يصعب
ً
فضال عن ذلك ،قد تشكل اإلجراءات القانونية املتعلقة
يتعلق األمر ابالستثعار اجلعاعيً .
()1
حتداي للععولني أو طاليب التعويل .
ابحلصول على التعويل ً

( )1مقال بعنوان" التعويل اجلعاعي للشركات الناشئة برابط:

 .https://www.shams.ae/ar/community/blogوكذلك املراجع يف اهلامش السابق يف اإلجيابيات.
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املبحث الثالث :أنواع التمويل اجلماعي عرب املنصات وأحكامها الفقهية
املطلب األول :التمويل اجلماعي بالقرض وحكمه الفقهي
صورة املسألة :يف هذا النوع من التعويل اجلعاعي يقدم املعولون القروض الالزمة
للفكرة أو املشروع املطروح عرب منصة التعويل .بعد ذلك ،يقوم أصحاب الفكرة أو املشاريع
بسداد هذه القروض للععولني .وقد تكون تلك القروض بفائدة أو بغري فائدة .واشتهرت
تسعية هذا النوع من التعويل اجلعاعي أيضاً إبقراض الند للند ) ،(P2Pوسيأيت تفصيل احلكم
الفقهي قريبا إن شاء هللا .ومن النعاذج على ذلك :موقع  Crowdcubeالربيطاين؛ فهو
يسعح إبقراض املال فيعا يتجاوز البنوك التقليدية .وطاملا استعر املشروع حصل املستثعر
على فائدة حمددة على أمواله قبل اسرتجاع الرأمسال ابلكامل يف هناية املشروع.
حكمه الفقهي :إن كان التعويل قرضا بال فائدة فال شك يف مشروعيته عند
الفقهاء( ،)1وهو من القرض احلسن .قال تعاىل" :من ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا
فيضاعفه له أضعافا كثرية" ( البقرة .)245:ويف السنة النبوية :فإن النيب صلى هللا عليه وسلم
ندب إىل التيسري على املعسرين وتفريج كرابت املسلعني( .)2أما إن كان القرض بفائدة -
سواء مشروطة أو غري مشروطة -فإن ذلك يكون من قبيل القرض الذي جر نفعا ،ال خيرج
يف حقيقته عن القرض الربوي احملرم؛ ولذلك ال جيوز أن يعطي املعولون ماال على سبيل
القرض للعتعولني بقصد الزايدة –سواء مشروطة أو غري مشروطة-وبه قال أبو حنيفة(،)3
ومالك( ،)4والشافعي( ،)1وأمحد( .)2واألدلة على ذلك كثرية من الكتاب والسنة على حت ِرمي
( )1الكاساين ،بدائع الصنائع ،395/7 .الشريازي ،املهذب  ،82/2البهويت ،شرح منتهى اإلرادات
.99/2
( )2النيسابوري ،صحيح مسلم ،ابب فضل االجتعاع على تالوة القرآن .2074/4
( )3الكاساين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع" ،395 /7،ابن عابدين،
حمعد أمني بن ععر" ،الدر املختار وحاشية ابن عابدين (رد احملتار)".166 /5،
( )4القرطيب ،أبو ععر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب" ،الكايف يف فقه أهل املدينة"،728-727 /2 ،
الس عدي ،أبو حمعد جالل الدين عبد هللا بن جنم" ،عقد اجلواهر الثعينة يف مذهب عامل املدينة"،
حتقيق :أ .د .محيد بن حمعد حلعر ،759 /2 ،الشيخ الدردير" ،الشرح الكبري وحاشية الدسوقي"،
.224 /3
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الراب بصفة عامة ،وهو موضوع معلوم من الدين ابلضرورة.
املطلب الثاني :التمويل اجلماعي بإصدار األسهم وحكمه الفقهي.
صورة املسألة :يسعح التعويل اجلعاعي عرب إصدار األسهم بقيام املعولني
املعول
ابستثعارات مباشرة يف شركات خاصة عرب منصات التعويل اجلعاعي ،حبيث حيصل ّ
على أسهم يف املشروع مقابل اكتتابه يف أسهم املشروع واحلصول على حصة من األرابح.
فيصبح ابلتايل مسامهاً ورأس ماله غري مضعون ولكنّه يتعتّع إبمكانيّة حتقيق عوائد مالية كبرية
إذا كان ععل الشركة انجحا .كعا ميكن أن يفقد استثعاره إذا فشلت الشركة .وهناك
تفصيالت فقهية سيتعرض هلا البحث بناء على تكييف هذا النوع من التعويل اجلعاعي فقها
وما يرتتب على ذلك من أحكام .على سبيل املثال :ميكن أن يرتتب على هذا التعويل
اجلعاعي ابألسهم؛ اآلاثر املرتتبة على شركة املسامهة من احلق يف إدارهتا ومراقبتها ،بل رمبا
تطلب األمر أن حتصل منصات التعويل اجلعاعي على تراخيص تشغيل يف ذلك مثل
الشركات املسامهة .ومن هنا يتبني لنا أن السهم :جزء من رأس مال الشركة املسامهة ،وهو
ميثل حق املساهم مقدراً ابلنقود ،لتحديد مسؤوليته ونصيبه يف ربح الشركة أو خسارهتا .فإذا
ارتفعت أرابح الشركة ارتفع ابلتايل مثن السهم إذا أراد صاحبه بيعه ،وإذا خسرت اخنفض
ابلتايل سعره إذا أراد صاحبه بيعه(.)3
حكمه الفقهي :هناك صوراتن للتعويل عرب إصدار األسهم:
الصورة األوىل :أن يكون املال من جانب والععل من جانب آخر :فيكون املال من
طرف املعولني عرب املنصة بينعا يكون الععل من طرف طالب التعويل (صاحب املشروع)
وهذه الصورة ميكن تكييفها على أهنا شركة مضاربة ،وابلتايل فيرتتب عليه أحكام شركة
=

( )1املاوردي" ،احلاوي الكبري" ،356 /5 ،الشريازي" ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي".84 /2 ،
( )2ابن قدامة" ،املغين" ،240 /4 ،ابن قدامة" ،الشرح الكبري على منت املقنع".360 /4 ،
( )3اخلياط ،عبد العزيز" ،الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي" ،212/2 ،شبري ،حمعد
عثعان" ،املعامالت املالية املعاصرة" ،ص ،198 :الزحيلي" ،الفقه اإلسالمي وأدلته"،5036/7 ،
العجلوين ،مرجع سابق.
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املضاربة :على سبيل املثال :ال بد أن يكون الربح حصة مشاعة من الربح وليس جزءا من
رأس املال ،وأيضا فإن رأس املال يف املضاربة –وهو هنا مبلغ التعويل عرب منصة التعويل
اجلعاعي -أمانة يف يد صاحب املشروع (املضارب)؛ فال يضعن مامل يتعد أو يفرط أو خيالف
شروط املضاربة املتفق عليها بني الطرفني .لكن إن خالف شروط املضاربة فقد اختلف
العلعاء على قولني:
القول األول :يكون ضامنا لرأس املال الذي أخذه من املعولني؛ حىت لو خسر؛ ألنه
جتاوز حدود العقد املتفق عليه بني الطرفني ،كعا قد يرتتب عليه إيقاع بعض اجلزاءات
التعزيرية اليت تراها احملكعة القضائية املختصة أو إيقاع الشروط اجلزائية املذكورة يف ذلك
العقد(.)1
القول الثاين :العقد ينقلب إىل إجارة؛ فيكون املستثعر (طالب التعويل) أجرة املثل
عن الععل فقط ويكون رأس املال والربح كامال -إن حصل -للععولني(.)2
الصورة الثانية :أن يكون املال من الطرفني (املعولني وطالب التعويل من جهة بينعا
الععل من طالب التعويل فقط) .ويف هذه احلالة فقد اختلف العلعاء يف تكييف هذه
الصورة :هل تكون شركة مضاربة أو شركة عنان أو عقد مركب من املضاربة والعنان؟ والذي
يظهر –وهللا أعلم -تكييف هذه الصورة على أهنا عقد مركب من املضاربة والعنان؛ ألنه ال
ميكن تكييفا على أهنا شركة مضاربة فقط وال شركة عنان فقط؛ ألن شركة املضاربة تعين أن
املال من طرف بينعا الععل من طرف آخر ،وشركة العنان تعين أن يشرتك اثنان مباليهعا على
أن يععال فيه ببدنيهعا(.)3أما هنا –يف هذه الصورة -فاملال من اجلانبني معا بينعا الععل من
طالب التعويل .وابلتايل فهذه الصورة هي عقد مركب من املضاربة والعنان )4(.ويرتتب على
هذه الصورة أحكام فقهية ،منها:
أوال :هل جيوز ختصيص أجر ملن يقوم ابلععل من الشركاء مقابل إدارة الشركة بدال
( )1السرخسي ،املبسوط  ،19/22ابن قدامة ،املغين .39/5
( )2املراجع السابقة.
( )3املرداوي ،اإلنصاف  ،408/5ابن قدامة ،املغين .20/5
(( 4املراجع السابقة.
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من ختصيص حصة مشاعة من الربح مقابل الععل؟
جاء يف املعيار الشرعي رقم  12الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للعؤسسات املالية
اإلسالمية( )1أنه " . 1ال جيوز ختصيص أجر حمدد يف عقد الشركة ملن يستعان به من الشركاء
يف اإلدارة أو يف مهعات أخرى مثل احملاسبة ،ولكن جيوز زايدة نصيبه من األرابح على
حصته يف الشركة . 2 .جيوز تكليف أحد الشركاء ابملهعات املذكورة يف البند  1بعقد منفصل
عن عقد الشركة حبيث ميكن عزله دون أن يرتتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه
وحينئذ جيوز ختصيص أجر حمدد له" .واستدلوا لذلك أبن ختصيص أجر حمدد ألحد الشركاء
مقابل ق يامه ابإلدارة يؤدي إىل ضعان رأس ماله وعدم حتعله اخلسارة بقدر رأس ماله يف حال
وقوعها .أما مستند جواز تكليف أحد الشركاء ابإلدارة بعقد منفصل وجواز ختصيص أجرة
له بذلك العقد املنفصل فإن ذلك أمر مستقل ال يؤدي إىل احملاير الشرعية املذكورة قريبا من
ضعان رأس ماله؛ بل ألنه أجري بعقد خاص مستقل(.)2
اثنيا :يتفرع عن تكييف الصورة أبهنا عقد مركب من شركة املضاربة والعنان ،حبث
مسألة الشركات املسامهة وارتباطها هبذه الصورة ،حيث سبق أن انقش البحث أن املقصد من
التعويل اجلعاعي ابألسهم هو املشاركة يف الشروع بنسبة مشاعة من الربح؛ لكن يف الصورة
األوىل –إذا كان املال من طرف بينعا الععل من طرف آخر -فال ميكن اعتبارها شركة
مسامهة؛ ألن هذا خيالف قواعد شركة املسامهة اليت يشرتك أن يكون لكل الشركاء حصة يف
ملكية األسهم املوجودة ابلشركة .بينعا يف الصورة الثانية –إذا كان املال من الطرفني مجيعا
بينعا الععل من طالب التعويل فقط -فإنه ميكن أن أتخذ هذه الصورة الشكل الطبيعي
للشركات املسامهة؛ من حيث وجود جملس إدارة من أصحاب األسهم ووجود مجعية ععومية
هلا حق الرقابة على تصرفات جملس اإلدارة ...إخل( .)3وحبكم حمدودية صفحات هذا البحث؛
فلن يتطرق الباحث للحديث عن حكم املسامهة يف تلك الشركات املتنوعة؛ حيث خيتلف
احلكم من حيث نشاط الشركة نقية أو حمرمة أو خمتلطة؛ فلريجع يف ذلك إىل مظانه –وهي
( )1املعايري الشرعية ،املعيار رقم  12الشركة "املشاركة" والشركات احلديثة ص.191
( )2املرجع السابق.
( )3ععران وفريد ،مرجع سابق .1/7
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كثرية جدا ومعاصرة -حيث إن هذه املسألة خمدومة من حيث الدراسة الفقهية والفتاوى
وغريها.
املطلب الثالث :التمويل اجلماعي بالتربع وحكمه الفقهي.
صورة املسألة :يقوم املعولون بتقدمي املال لألفكار أو املشاريع عرب منصات التعويل
اجلعاعي على أساس التربع واإلعانة .ومن األمثلة على ذلك :منصة GoFundMe.
وهلذا النوع من التعويالت اجلعاعية أهداف؛ حيث يستخدم يف دعم املشاريع اخلريية
والتعليعية واإلبداعية .وقد يصل هذا النوع بطبعه إىل ما هو أبعد من ذلك؛ حبيث يقرتح
طالبو التعويل –أصحاب تلك األفكار -أن يتقدموا ببعض املكافآت أو اهلدااي الرمزية
للععولني؛ وحينئذ يشرتك هذا النوع من التعويالت مع التعويل اجلعاعي ابملكافأة -وسيأيت
قريبا التفصيل فيه .وميكن أيضا أن يكون الغرض من التعويل اجلعاعي ابلتربع هو شراء
املعول للعنتج املعروض أو للفكرة نفسها فيأخذ حكم البيع والشراء من حيث األحكام
الفقهية املرتتبة عليه .ومن األمثلة على هذا األسلوب :منصة Kickstarter
حكمه الفقهي:
أوال :إذا كان التعويل اجلعاعي ابلتربع يف أنشطة مباحة أو مشروعة فال حرج يف
ذلك؛ بل رمبا يكون مندواب إليه يف الشريعة مثل :التعويل ابلتربع للجهات اليت حتتاج إىل دعم
بسبب الكوارث أو الفقر أو اليت تععل يف مشاريع خريية تعليعية أو جمتععية وحنوها .وقد
يصل احلكم الفقهي إىل الوجوب الكفائي حبيث إذا قام به من يكفي سقط اإلمث عن الباقني
وإال أمثوا مجيعا .مثال ذلك :إذا كانت أموال الزكاة ال تكفي لسد حاجة الفقراء املساكني
وحنوهم فإنه جيب على أفراد امجمتعع التعاون والتربع لسد حاجة أولئك املعوزين(.)1
اثنيا :إذا حصل املعولون على بعض املكافآت التشجيعية على متويلهم اجلعاعي
ابلتربع؛ فإن هذه املكافآت ال ختلو إما تكون مشروطة يف عقد التعويل ابلتربع –حني
مسامهة املعولني ابلتربع للعشروع أو الفكرة التجارية -أو ال.
أوالً :فإن كانت تلك املكافآت مشروطة فيعكن تكييفها على أهنا هبة ثواب أو هبة
( )1اهليتعي ،أمحد .حتفة احملتاج يف شرح املنهاج  ،18/4ابن حزم ،أمحد .احمللى .281/4
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بعوض( .)1ويف بعض األحيان تكون هذه املكافأة/اهلبة معلومة وحمددة للععولني عند تربعهم يف
عقد التعويل اجلعاعي ابلتربع ،حيث يذكر صاحب الفكرة أو املشروع أنه سيحصل
الداععون/املعولون للعشروع على نسخة من املنتج؛ مثال :كتاب .وابلتايل فإن املعولني للعشروع
يستطيعون املضي يف التربع أو االمتناع عن ذلك يف حال عدم رغبتهم .واختلف الفقهاء –رمحهم
هللا – فيعا إذا كانت تلك املكافآت غري حمددة (أي :جمهولة)؛ فهل يشرتط أن تكون تلك
اجلوائز معلومة للععولني قبل الدخول يف التعويل أو ال؟ اجلواب :أن هناك خالفاً بني العلعاء يف
هذه املسألة وهذا اخلالف مبين على اختالفهم يف أصل املسألة :هل اهلبة بعوض/هبة الثواب
تلحق بعقود التربعات أو املعاوضات؟ اختلف العلعاء يف ذلك على قولني:
القول األول :إن هبة الثواب/اهلبة بعوض تلحق بعقود املعاوضات فهي وإن كانت
هبة قبل القبض إال أهنا بيع بعد القبض ،وابلتايل فال بد من العلم ابلعوض فيها ويرتتب على
ذلك بقية أحكام املعاوضات (اخليار وثبوت الشفعة وعدم اللزوم قبل القبض) .ذهب إىل
هذا أبو حنيفة وأبو يوسف واملشهور من املذهب عند احلنابلة(.)2
القول الثاين :إن هبة الثواب/اهلبة بعوض تلحق بعقود التربعات وابلتايل فال يضر
جهالة اجلوائز فيها وال يرتتب على ذلك آاثر عقود املعاوضات (اخليار وثبوت
الشفعة...إخل) .ذهب إىل هذا القول بعض الشافعية وبعض املالكية ورواية عن أمحد(.)3
وهبذ ا يتضح لنا أن اشرتاط العلم ابملكافأة يف هبة الثواب فيه قوالن للعلعاء ،ولعل
األظهر -وهللا أعلم -أنه يشرتط العلم ابملكافأة يف عقد التعويل اجلعاع ابلتربع؛ فهذا العقد
( )1هبة الثواب هي :أن يهب إنسان آلخر شيئا بشرط أن يدفع له املوهوب له مقابال عن هذه اهلبة –
ولو كان ذلك قليال .مثال :يقول شخص آلخر :وهبتك بشرط أن تعوضين .وحكعها :اجلواز،
ذهب إىل هذا مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة .واستدلوا لذلك ابلسنة وأن
األ صل يف األشياء اإلابحة ما مل يوجد دليل على التحرمي وال دليل هنا على التحرمي .قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم" :الرجل أحق هببته ما مل يثب منها" .ابن قدامة ،املغين .67/6
( )2الكاساين ،بدائع الصنائع  ،153/5ابن قدامة ،املغين 67/6
( )3النووي ،روضة الطالبني  ،386/5بن قدامة ،املغين  ،67/6ابن رشد (اجلد) ،املقدمات املعهدات
.480/1
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وإن كان تربعا إال أنه قطعا للعنازعات واخلالفات يف ذلك يشرتط توضيح نوعية اجلوائز اليت
سيحصل عل يها املعولون قبل أن يتربعوا ،وهذا األمر يسهل تطبيقه عرب تلك املنصات حيث
يظهر ذلك للععولني مبجرد دخوهلم على تفاصيل املشاريع واألفكار يف املنصة.
اثنيا :إن كانت تلك املكافآت غري مشروطة فيعكن تكييفها على أهنا هبة حمضة،
حيث ال يوجد اتفاق أو شرط أو عرف يقضي ابملكافأة يف هذه احلالة؛ بل إن تلك
املكافآت أو اهلدااي تعترب رمزية يف مقابل مبلغ الدعم الذي تربع به املعولون لصاحل املشروع.
وكان صلى هللا عليه وسلم يقبل اهلدية ويثيب عليها(.)1
املطلب الرابع :التمويل اجلماعي باملكافأة وحكمه الفقهي.
صورة املسألة :سبق مناقشة هذا النوع قريبا وذلك يف ثنااي البحث عند احلديث عن
التعويل اجلعاعي ابلقرض وكذلك ابلتربع ،ولكن مت إفراده هنا؛ للتأكيد وإبراز مسائله بشكل
أوضح؛ فهذا النوع من التعويل –أعين التعويل اجلعاعي ابملكافأة -نص عليه كثري من
األحباث املالية يف أنواع التعويل اجلعاعي عرب املنصات ،ولذلك كان لزاما متييزه هبذا الشكل
 على الرغم أنه داخل ضعن ما تقدم من أنواع التعويل .وحىت يوجز البحث ما سبقالتوصل إليه ضعن النوعني السابقني من أنواع التعويل اجلعاعي عرب املنصات؛ ومها :التعويل
اجلعاعي ابلقرض وأيضا ابلتربع؛ أقول:
أوال :يف مسألة التعويل اجلعاعي ابلقرض؛ إن كانت املكافأة مشروطة أو غري
مشروطة فإهنا تكون من القرض الذي جر نفعا فال جتوز.
اثنيا :يف مسألة التعويل اجلعاعي ابلتربع؛ إن كان الغرض من التعويل اجلعاعي ابلتربع
هو شراء املعول للعنتج املعروض أو للفكرة نفسها فيأخذ حكم البيع والشراء من حيث
األحكام الفقهية املرتتبة عليه.
اثلثا :ال ختلو املكافآت يف عقد التعويل اجلعاعي ابلتربع إما تكون مشروطة –حني
مسامهة املعولني ابلتربع للعشروع أو الفكرة التجارية -أو ال .وهي جائزة يف كال احلالتني،
وإمنا االختالف يف التكييف الفقهي فقط .فإن كانت تلك املكافآت مشروطة فيعكن
( )1ابن حنبل ،أمحد .املسند .138/41
- 593 -

منصات التمويل اجلماعي ،دراسة فقهية أتصيلية ،د .هاجد بن عبد اهلادي العتييب

تكييفها على أهنا هبة ثواب أو هبة بعوض( .)1وإن كانت غري مشروطة فيعكن تكييفها على
أهنا هبة حمضة .واختلف الفقهاء –رمحهم هللا – هل يشرتط أن تكون تلك اجلوائز معلومة
للععولني قبل الدخول يف التعويل أو ال؟ وهذا اخلالف مبين على اختالفهم يف أصل املسألة:
هل اهلبة بعوض/هبة الثواب تلحق بعقود التربعات أو املعاوضات؟ اختلف العلعاء يف ذلك
على قولني :ولعل األظهر -وهللا أعلم -أنه يشرتط العلم ابملكافأة يف عقد التعويل اجلعاعي
ابلتربع؛ فهذا العقد وإن كان تربعا إال أنه قطعا للعنازعات واخلالفات يف ذلك يشرتط
توضيح نوعية اجلوائز اليت سيحصل عليها املعولون قبل أن يتربعوا ،وهذا األمر يسهل تطبيقه
عرب تلك املنصات حيث يظهر ذلك للععولني مبجرد دخوهلم على تفاصيل املشاريع واألفكار
يف املنصة.

( )1هبة الثواب هي :أن يهب إنسان آلخر شيئا بشرط أن يدفع له املوهوب له مقابال عن هذه اهلبة –
ولو كان ذلك قليال .مثال :يقول شخص آلخر :وهبتك بشرط أن تعوضين .وحكعها :اجلواز،
ذهب إىل هذا مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة .واستدلوا لذلك ابلسنة وأن
األصل يف األشياء اإلابحة ما مل يوجد دليل على التحرمي وال دليل هنا على التحرمي .قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم" :الرجل أحق هببته ما مل يثب منها" .ابن قدامة ،املغين .67/6
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اخلامتة
توصل البحث إىل بعض النتائج والتوصيات وهي:
أوال :أهم النتائج:
ً
 .1التعويل اجلعاعي هو :طلب احلصول على دعم مايل من خالل منصة إلكرتونية
جتعع بني املعولني وطاليب التعويل.
 .2فكرة التعويل اجلعاعي نشأت قدمياً ،وإن كانت أبساليب خمتلفة ،طبقا للعصور
اليت نشأت فيها.
 .3منصات التعويل اجلعاعي هي عبارة عن :مواقع إلكرتونية تتيح ألصحاب األفكار
املختلفة عرض أفكارهم على اجلعهور ،وتسويقها بطرق إعالمية متعددة؛
للحصول على موافقة اجلعهور يف متويل هذه األفكار وتنفيذها يف الواقع.
 .4من األحكام اليت هتم املتعاقدين عرب منصات التعويل اجلعاعي مسألة اإلجياب
والقبول .ويف هذه احلالة ينعقد العقد عند وصول اإلجياب من املعولني عرب املنصة
إىل طالب التعويل وقبوله بذلك.
 .5تقوم منصات التعويل اجلعاعي بدور الوسيط أو السعسار بني املعولني وقد أجاز
الفقهاء السعسرة واألجرة على الوساطة يف الععليات التجارية أو التعاقدية طاملا
أهنا يف ععل مباح شرعا ،سواء كانت تلك الرسوم حمددة مببلغ مقطوع أو بنسبة
من رأس املال امجمعوع
 .6اختلف العلعاء يف حالة ما إذا كانت األجرة/الرسوم على السعسرة نسبة من الربح على
قولني ،والذي متيل إليه النفس أنه ال بد من حتديد األجرة بشكل مستقل عن املعقود
عليه.
 .7عدد البحث جمعوعة من اإلجيابيات والتحدايت ملنصات التعويل اجلعاعي.
 .8فصل البحث يف أنواع التعويل اجلعاعي وأحكامها الفقهية وهي :التعويل اجلعاعي
إبصدار األسهم ،وابلقرض ،وابلتربع ،وابملكافأة وتكييفها الفقهي يف الشريعة
وحكعها.
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اثنيًا :التوصيات:
 .1دراسة مجيع أنواع التعويل املوجودة من الناحية الفقهية بطريقة أكادميية.
 .2البحث يف كيفية تفعيل التعويل أبنواعه يف خدمة الشباب واألععال اخلريية ومواجهة
البطالة.
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املصادر واملراجع
ابن تيعية ،أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم" ،الفتاوى الكربى" .ط ،1.بريوت .دار الكتب
العلعية.1987-1408 ،
ابن حزم ،علي بن أمحد بن سعيد" ،احمللى ابآلاثر" .د.ط ،بريوت :دار الفكر ،د.ت.
ابن عابدين ،حمعد أمني بن ععر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي" ،الدر املختار
وحاشية ابن عابدين (رد احملتار)" .ط ،2 :بريوت :دار الفكر1412 ،ه1992-م.
ابن قدامة ،عبدهللا بن أمحد بن حمعد املقدسي" ،املغين" .د.ط ،القاهرة :مكتبة القاهرة،
.1968-1388
أبو ععر يوسف بن عبد هللا بن حمعد بن عبد الرب بن عاصم النعري القرطيب" ،الكايف يف فقه
أه ل املدينة" ،حتقيق :حمعد أحيد ولد ماديك املوريتاين ،مكتبة الرايض احلديثة ،الرايض،
املعلكة العربية السعودية ،ط :الثانية1400 ،هـ1980/م.
أيب عبد الرمحن حمعد انصر الدين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ،األشقودري األلباين
"صحيح اجلامع الصغري وزايداته" ،ط املكتب اإلسالمي.
آل سليعان ،مبارك" ،أحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة" كنوز أشبيليا ،ه -م.
ابخشوين ،فاطعة" ،التعويل اجلعاعي :منصات إلكرتونياة لتعويل األفكار" .جملة سيديت،
 2017/08/01على الرابط"https://www.sayidaty.net/node/592641 :
اسرتجعت بتاريخ1442/05/20 :هـ".
البخاري  ،أبو عبد هللا حمعد بن إمساعيل البخاري اجلعفي" ،صحيح البخاري" ،حتقيق :حمعد
زهري بن انصر الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة( ،مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم
حمعد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة1422 ،1 :هـ.
بومدين ،يوسف "احلاجة إىل التعويل اجلعاعي كآلية مبتكرة لإلقالق من الفقر" ،وغريها،
الرابطhttps://www.mojtm2ta2.com :
الرتمذي ،حمعد بن عيسى بن َس ْورة ،أبو عيسى "سنن الرتمذي" ،حتقيق :أمحد حمعد شاكر،
وحمعد فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة عوض ،ط 2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب
احلليب – مصر 1395هـ1975/م.
حسن عبد هللا األمني" ،حكم التعامل املصريف املعاصر ابلفوائد" ،جملة جمعع الفقه اإلسالمي،
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العدد الثاين.
اخلياط ،عبد العزيز" ،الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي" ،)212/2( ،وزارة
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية ،الطبعة األوىل 1390هـ.
الدردير ،أمحد بن أمحد العدوي املالكي" ،الشرح الكبري وحاشية الدسوقي" .د.ط ،بريوت:
دار الفكر ،د.ت.
الزحيلي" ،الفقه اإلسالمي وأدلته" ،)5036/7( ،الناشر :دار الفكر  -سورياة – دمشق.
(د-ط) (د-ت).
زكراي بن حمعد بن زكراي األنصاري ،زين الدين أيب حيىي السنيكي "أسىن املطالب يف شرح
روض الطالب" ،ط دار الكتاب اإلسالمي.
السرخسي ،حمعد بن أمحد بن أيب سهل" ،املبسوط" .د.ط ،بريوت :دار املعرفة-1414 ،
.1993
السعدي ،عبد هللا بن جنم بن شاس بن نزار اجلذامي املالكي" ،عقد اجلواهر الثعينة يف
مذهب عامل املدينة" ،حتقيق :أ .د .محيد بن حمعد حلعر ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت
– لبنان ،ط :األوىل 1423 ،هـ  2003 -م.
السعرقندي ،حمعد بن أمحد بن أيب أمحد ،أبو بكر عالء الدين" ،حتفة الفقهاء" ،ط 2دار
الكتب العلعية ،بريوت – لبنان1414 ،ه1994/م.
شبري ،حمعد عثعان" ،املعامالت املالية املعاصرة" ،دار النفائس -ععان -ط :السادسة،
1427هـ2007 ،م.
الشريازي ،إبراهيم بن علي بن يوسف" ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي" .د.ط ،بريوت :دار
الكتب العلعية ،د.ت.
الشريازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف" ،التنبيه يف الفقه الشافعي" .د.ط ،عامل
الكتب.
الضرير ،حمعد األمني" ،حكم التعامل املصريف املعاصر ابلفوائد" ،جملة جمعع الفقه اإلسالمي،
العدد الثاين.
عبد الرمحن بن حمعد بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلعاعيلي احلنبلي ،أيب الفرج ،سمس الدين
"الشرح الكبري على منت املقنع" ،أشرف على طباعته :حمعد رشيد رضا صاحب املنار
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ط دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع.
عثعان بن علي بن حمجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنفي" ،تبيني احلقائق شرح كنز
الدقائق وحاشية ِّ ِ
يب" ،احلاشية :شهاب الدين أمحد بن حمعد بن أمحد بن يونس بن
الشْل ِّ
يب ،الناشر :املطبعة الكربى األمريية  -بوالق ،القاهرة ،الطبعة،1 :
إمساعيل بن يونس ِّ
الشْلِ ُّ
1313هـ.
العجلوين ،األمني عثعان حمعود" ،أثر استخدام مواقع التواصل االجتعاعي " فيسبوك" على
التعويل اجلعاعي يف املؤسسات غري الرحبية يف األردن" ،رسالة املاجستري.
العسقالين ،أمحد بن حمعد بن علي بن حجر" ،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي
الشرواين والعبادي" ،روجعت وصححت :على عدة نسخ مبعرفة جلنة من العلعاء ،ط
املكتبة التجارية الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حمعد1357 ،ه1983/م.
عالء الدين أيب احلسن علي بن سليعان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي" ،اإلنصاف يف
معرفة الراجح من اخلالف" ،ط دار إحياء الرتاث العريب.
ععران و فريد" ،منصات التعويل اجلعاعي كآلية مبتكرة لتعويل املشروعات" .حبث منشور
يف جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية .2018 1/7
القرطيب ،ابن رشد (اجلد)" ،املقدمات املعهدات" .ط ،1.بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
 ،1988-1408د.ت.
القرطيب ،أبو الوليد حمعد بن أمحد بن حمعد بن أمحد بن رشد الشهري اببن رشد احلفيد،
"بداية امجمتهد وهناية املقتصد" ،الناشر :دار احلديث  -القاهرة ،بدون طبعة ،اتريخ
النشر1425 :هـ  2004 -م.
القرطيب ،ععر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب" ،االستذكار" ،حتقيق :سامل حمعد عطا ،حمعد
علي معوض ،الناشر :دار الكتب العلعية  -بريوت ،الطبعة :األوىل- 1421 ،
2000م.
ال كاساين ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي" ،بدائع الصنائع يف ترتيب
الشرائع" ،الناشر :دار الكتب العلعية ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ 1986 -م.
املاوردي ،علي بن حمعد البصري" ،احلاوي الكبري" .ط ،1بريوت :دار الكتب العلعية،
.1999-1419
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مقال بعنوان "التعويل اجلعاعي للشركات الناشئة" يف  3مارس 2016م ،برابط:
https://www.souqalmal.com/financial-education/sa-ar
مقال بعنوان مزااي وعيوب التعويل التجاري برابط https://qoodis.com/ar/ :

مقال

بعنوان

مميزات

وعيوب

التعويل

اجلعاعي

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/437819

برابط:

"اسرتجعت

بتاريخ 1442/05/20هـ"
منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلي" ،الروض املربع
شرح زاد املستقنع" ،ومعه حاشية الشيخ العثيعني وتعليقات الشيخ السعدي.
النووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف" ،روضة الطالبني وععدة املفتني" ،حتقيق :زهري
الشاويش .ط ،3بريوت -دمشق -ععان :املكتب اإلسالمي1412 ،ه1991-م.
النووي ،حميي الدين حيىي بن شرف" ،روضة الطالبني وععدة املفتني" .ط  ،3بريوت-
دمشق-ععان :املكتب اإلسالمي.1991-1412 ،
هيئة احملاسبة واملراجعة (أيويف)" ،املعايري الشرعية" ،دار امليعان للنشر والتوزيع ،الرايض ط.
2017
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