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  يعيــش االنســان اليــوم فــي ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وهــي 

الثــورة التــي تضمنــت تحــوًلا رقمًيــا طــال كافــة مجــاالت النشــاط 

اإلنســاني، وأدخــل الكثيــر مــن المفاهيــم المســتحدثة فــي الحيــاة 

اليوميــة لإلنســان المعاصــر، ومنهــا الــذكاء االصطناعــي، وإنترنــت 

األشــياء، والحكومــة الرقميــة، كمــا شــهدت المعامــات الماليــة 

والتســويق  الرقميــة  العملــة  وظهــرت  مســبوق،  غيــر  تطــوًرا 

اإللكترونــي والتجــارة اإللكترونيــة، وأصبــح باإلمــكان إنجــاز الكثيــر 

مــن تلــك المعامــات عبــر أجهــزة الحاســوب أو الهواتــف الذكيــة، 

وفــي هــذا الســياق ظهــر مفهــوم التمويــل الجماعــي كوســيلة 

ــل المشــاريع الناشــئة، أو القائمــة بالفعــل. ــدة لتموي جدي

  وانتشــر التمويــل الجماعــي فــي العديــد مــن دول العالــم، خاصــة 

في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ودول جنوب شرق آسيا، 

وهنــاك بعــض التجــارب الناشــئة لعــدد مــن الــدول األفريقيــة، إال 

أن اســتخدام التمويــل الجماعــي حتــى اآلن ما يزال دون المســتوى 

المطلــوب فــي العديــد مــن دول العالميــن العربــي واإلســامي 

بشــكل عــام، وفــي المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل خــاص.

  وتأتــي هــذه  الدراســة إللقــاء الضــوء علــى التمويــل الجماعــي 

كوســيلة لتمويــل المشــاريع الناشــئة بشــكل عــام، والمشــاريع 

بمفهــوم  التعريــف  مــع  خــاص،  بشــكل  المملكــة  فــي  الخيريــة 

التمويــل الجماعــي وأهــم منصــات التمويــل الجماعــي المنتشــرة 

العناصــر  مــن  العديــد  ومناقشــة  الســيبراني،  الفضــاء  عبــر 

المتعلقــة بعمــل تلــك المنصــات: ومــن أهمهــا ســلوك المتبــرع، 

بعــض  تقديــم  إلــى  وصــوًلا  المنصــات،  تلــك  نجــاح  وعوامــل 

المقترحــات الخاصــة بإعــداد حمــات التمويــل الجماعــي الناجحــة.

  ويأمــل الباحــث أن يشــكل هــذا العمــل المتواضــع نقطــة بدايــة 

المســتحدثة،  الوســائل  كأحــد  الجماعــي  بالتمويــل  لاهتمــام 

والبدائــل غيــر التقليديــة لعمليــة تلقــي التبرعــات، والتــي تضمــن 

االتصــال المباشــر بيــن المتبرعيــن والجهــات الخيريــة التــي تتلقــى 

تلــك التبرعــات دون وســطاء، فــي بيئــة رقميــة تضمــن االلتــزام 

بالشــفافية، وغيــر ذلــك مــن معاييــر يتوقــف عليهــا نجــاح حمــات 

التمويــل الجماعــي.

مقدمة
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مقدمة:

ــا  ُيعــد العمــل الخيــري ســجية مــن ســجايا اإلنســان، وأمــًرا فطرًي

ُجبــل اإلنســان عليــه، وفــي عالــم اليــوم أصبــح للعمــل الخيــري 

مصطلــح  وظهــر  تحكمــه،  وقوانيــن  ومؤسســات،  منظمــات 

القطــاع الثالــث Third Sector؛ ليعبــر عــن المؤسســات الخاصــة 

هــذا  مســمى  ويختلــف  الربــح،  بهــدف  تعمــل  ال  التــي  الخيريــة 

القطــاع مــن بلــد إلــى آخــر.

وتزايــد نشــاط القطــاع الثالــث فــي العديــد مــن المجــاالت الصحيــة 

والبيئيــة والمجتمعيــة فــي العديــد مــن دول العالــم، وأصبــح ُينظــر 

إلــى حجــم نشــاط هــذا النشــاط كمؤشــر علــى صحــة االقتصــاد، 

وذات  حيويــة،  القطــاع  لهــذا  لــة 
ِ
الممث المنظمــات  تبقــى  ولكــي 

الميزانيــة  توفيــر  علــى  قــادرة  تكــون  أن  يجــب  فعــال،  نشــاط 

التبرعــات مــن  والتــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى جمــع  الكافيــة، 

جهــات مجتمعيــة متعــددة، وكلمــا كانــت المنظمــة أو الجمعيــة 

ذات قــدرة وكفــاءة بجمــع التبرعــات؛ كانت أكثر اســتقراًرا، وأوســع 

مشــاريَع، وأعلــى جــودة.

وفــي األزمنــة الحاليــة أصبــح االعتمــاد علــى الدعــم الحكومــي، أو 

علــى كبــار التجــار، أو المؤسســات المانحــة ال يلبــي احتياجــات تلــك 

المنظمــات، وأدوارهــا المجتمعيــة المتعــددة، وظهــر التوجــه إلــى 

االعتمــاد علــى جمهــور النــاس، وهو ما اشــتهرت به الدول الغربية 

فــي عمــل مؤسســاتها الخيريــة، ومــع التقدم التقنــي أمكن تنظيم 

فيهــا  تُعــرض  إلكترونيــة  مواقــع  عبــر  النــاس  جمهــور  تبرعــات 

مشــاريع هــذه المؤسســات، ويتــم الدعــم مــن خالهــا إلكترونًيــا. 

ولقــد ســاعد تقــدم الشــعوب الغربيــة واعتمادهــم علــى التعامــل 

مــن خــال اإلنترنــت علــى انتشــار مــا ُيعــرف بمنصــات التمويــل 

الجماعــي، والتــي بلــغ عددهــا أكثــر مــن 600 منصــة، وأصبــح لهــا 

تخصصــات مختلفــة، وأدوار متعــددة، وانتقلــت هــذه المنصــات 

إلــى منظمــات العمــل الخيــري فــي العالــم اإلســامي مؤخــًرا، علــى 

الرغــم مــن كــون التمويــل الجماعــي معمــوًلا بــه فــي صــدر اإلســام.

الفصل األول
مفهوم التمويل الجماعي، ومنصات التمويل الجماعي
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تعريف التمويل الجماعي:

 ،Crowdfunding يأتــي مفهــوم التمويــل الجماعي كترجمــة لمفهوم

وهــو مفهــوم مركــب مــن كلمتيــن: الكلمــة األولــى Crowd، وتعنــي 

حشــد أو جمــع، وكلمــة Funding وتعنــي تمويــل، أي ُيمكــن اعتبار أن 

هــذا المفهــوم يعنــي لغوًيــا: جمــع أو حشــد األمــوال مــن الجمهــور.

   وُيســتخدم هــذا المفهــوم لوصــف العمليــة التــي يقــوم فيهــا 

األشــخاص بتقديــم مبالــغ ماليــة، حتــى لــو كانت متواضعــة، لتمويل 

باســتخدام  المبــادرات؛  مــن  مختلفــة  أنــواع  أو  تجــاري،  مشــروع 

علــى  الحصــول  مقابــل  األحيــان  بعــض  وفــي  اإلنترنــت،  مواقــع 

مكافــأة.

   وُيعــرِّف البنــك الدولــي التمويــل الجماعــي Crowd Funding) ( بأنــه 

وســيلة ممكنــة عبــر اإلنترنــت للشــركات أو المؤسســات األخــرى 

لجمــع األمــوال – تتــراوح قيمتهــا عــادة مــن حوالــي ألــف دوالر إلــى 

مليــون دوالر أمريكــي – فــي شــكل تبرعــات، أو اســتثمارات مــن عــدة 

أفــراد.

 وُيعــرَّف التمويــل الجماعــي بعــدة تعاريــف) (، تشــترك جميعهــا 

ــه نــداء مفتــوح  فــي أنــه الحصــول علــى تمويــل مــن الجمهــور، أو أن

مــن خــال اإلنترنــت لطلــب مــوارد ماليــة علــى شــكل تبرعــات ماليــة، 

أو تبــادل ســلع فــي المســتقبل، أو خدمــات، أو منــح، أو باعتبــاره 

عمليــة جمــع أمــوال ضئيلــة مــن مجموعــة كبيــرة مــن األشــخاص؛ 

للقيــام باســتثمار مــا، أو منــح قــروض، أو توفيــر احتياجــات أخــرى، 

ويعرفــه كثيــر مــن اصحــاب المنصــات: بأنــه عمليــة تمويــل مشــروع، 

أو مغامــرة مــن خــال تحصيــل مبالــغ ماليــة صغيــرة لعــدد كبيــر مــن 

النــاس مــن خــال اإلنترنــت. 

مفتوحــة  دعــوة  باعتبــاره   ) الجماعــي)  التمويــل  ُيعــرف  كذلــك     

للجمهــور مــن خــال اإلنترنــت بشــكل أساســي، لتوفيــر المــوارد 

الماليــة: إمــا عــن طريــق القــروض المســاهمة فــي رأس المــال، أو 

التبــرع، أو مقابــل شــكل مــن أشــكال المكافــأة، أو الحصــول علــى 

ــادرات التــي تســتهدف  حقــوق التصويــت؛ وذلــك بهــدف دعــم المب

تحقيــق أهــداف، أو مشــاريع معينــة.

   وتبيــن التعاريــف الســابقة أن التمويــل الجماعــي قائــم علــى أموال 

صغيــرة تُجمــع مــن جمهــور النــاس، ومنهــم مــن يــرى أن الجمــع ال 

بــد أن يكــون عــن طريــق اإلنترنــت، ومنهــم مــن يجعلــه عاًمــا، إال أن 

ــه أن يكــون الجمــع فــي خــال زمــن  ــل الجماعــي يشــترط في التموي

قصيــر.

    ويمكــن أن نخلــص إلــى أن التمويــل الجماعــي: هــو جمــع كميــات 

صغيــرة مــن المــال لعــدد كبيــر مــن جمهــور النــاس، لمشــروع مــا، 

بزمــن محــدد، ســواء كان عــن طريــق اإلنترنــت أو غيــره.
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نشأة التمويل الجماعي وأنواع المنصات:

   ظهــر مفهــوم التمويــل الجماعــي فــي عــدد مــن الــدول األوروبيــة، 

خــال العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وجــاء ذلــك 

فــي أعقــاب األزمــة الماليــة التــي وقعــت عــام 2008م؛ حيــث أصبــح 

الحصــول علــى قــروض مــن البنــوك أمــًرا صعًبــا للغايــة، خاصــة 

التمويــل  نحــو  التوجــه  ظهــر  لــذا  الناشــئة؛  للشــركات  بالنســبة 

الجماعــي لتســهيل تطويــر الشــركات الناشــئة المبتكــرة، وظهــرت 

القوانيــن المنظمــة لهــذا األمــر فــي العديــد مــن الــدول األوروبيــة، 

ومنهــا إيطاليــا، حيــث تــم تفويــض هيئــة األوراق الماليــة والبورصــة 

اإليطاليــة بمهمــة تنظيــم التمويــل الجماعــي القائــم علــى حقــوق 

الملكيــة) (.

   وانتشــر التمويــل الجماعــي فــي العديــد مــن الــدول األوروبيــة، 

وفــي مقدمتهــا المملكــة المتحــدة وهولنــدا، ثــم الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة، وشــهد ســوق التمويــل الجماعــي نمــًوا ســريًعا مــن 

ســوق قوامهــا 1,5 مليــار دوالر أمريكــي عــام 2011م، إلــى مــا يفــوق 

فــي  بــدأ  فقــد  الصينــي؛  الســوق  أمــا  2015م.  عــام  دوالر  مليــار   100

عــام 2013م بصعــود ســريع مــع تقــدم التقنيــات الماليــة الصينيــة، 

عــام  منــذ  كبيــر  بشــكل  الصيــن  فــي  الجماعــي  التمويــل  وتطــور 

2018م؛ ليصبــح األوســع فــي العالــم، ويمثــل نحــو 37% مــن الســوق 

العالمــي فــي التمويــل الجماعــي، متقدًمــا علــى الســوق األمريكيــة 

ــا التــي تشــكل نحــو 18% مــن حجــم  التــي تشــكل نحــو 33%، وأوروب

هــذا الســوق) (.

   كذلــك انتشــر مفهــوم التمويــل الجماعــي فــي الــدول اآلســيوية 

بمعــدل نمــو ســنوي ُقــدر بنحــو 210% خــال العقــد الثانــي مــن القــرن 

الحالــي، وجــاءت الهنــد فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الصين، ثــم الفلبين 

ونيبــال. وبالنســبة للــدول األفريقيــة فقــد شــهد ســوق التمويــل 

الجماعــي نمــًوا كبيــًرا فــي كل مــن كينيــا وروانــدا وتنزانيــا وأوغنــدا.
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شكل )1( عدد حمالت التمويل الجماعي حول العالم 
خالل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين

   وفــي الوقــت الحالــي؛ أصبحــت الــدول اإلســامية والعربية تتطلع 

لهــذه الصناعــة بشــغف، ومــن المتوقــع أن تحقــق نجاًحــا كبيــًرا فــي 

الــدول اإلســامية، مــع تزايــد التعامــل مــع اإلنترنــت، بــل قــد تصبــح 

هــي الطريقــة األنجــح فــي الوقــت القريــب، ومــن ثــم تندثــر الطــرق 

األخرى. 

   ومــن التجــارب الناجحــة فــي هــذا المجــال: اســتخدام التمويــل 

مــن  العديــد  لتطويــر  اإلســامية  الــدول  بعــض  فــي  الجماعــي 

االســتثمار  مجــال  ذلــك  ومــن  اإلســامية،  الماليــة  المنتجــات 

الوقفــي، وهــو مــا ســمح بتوســيع مجــال الرقابــة بيــن المؤسســات 

الرســمية والجمهــور، وتحقيــق اإلدارة الرشــيدة لألمــوال، وإيجــاد 

قــدر كبيــر مــن الثقــة فــي المؤسســات المشــرفة علــى األوقــاف، 

باإلضافــة إلــى إيجــاد المزيــد مــن فــرص العمــل، وتحقيــق العدالــة 

الرأســمالي للمشــاريع. االجتماعيــة كبديــل لاحتــكار 

   ومــن األمثلــة علــى هــذا التمويــل منصــة Ethis Venture المنشــأة 

فــي ماليزيــا فــي نهايــة عــام 2012م، كشــركة اســتثمارية إســامية 
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ــرة  ــل المؤسســات الناشــئة، والمؤسســات الصغي بغــرض تموي

والمتوســطة، والعاملــة فــي قطــاع العقــارات، وتحولــت فــي 2016م 

إلــى منصــة تمويــل جماعــي، وتقــدم خدمــة الوقــف كإحــدى اآلليــات 

المســتخدمة في نشــاطها، وأبرمت في عام 2016م اتفاقية شــراكة 

مــع البنــك اإلســامي للتنميــة؛ بهــدف تطويــر قطــاع التبرعــات، 

وتــم إنشــاء مؤسســة )أوقــاف العالميــة(  كأول منصــة عالميــة 

لتطويــر قطــاع الوقــف عــن طريــق التمويــل الجماعــي) (.

   ومــع انتشــار منصــات التمويــل الجماعــي؛ تعــددت أهدافهــا، 

والمشــاريع التــي تخدمهــا، وطــرق عملهــا، ويمكــن تقســيمها إلــى 

أربعــة أقســام: 

التبرعــات  جمــع  علــى  القائمــة  الجماعــي  التمويــل  منصــات    .1

Donations-Based Crowdfunding) (. وتعتمــد هــذه المنصــات 

علــى جمــع التبرعــات والهبــات مــن المتبرعيــن بــدون توقيــع أيــة 

عقــود، وذلــك بهــدف المشــاركة في التبرعــات الخيرية واإلنســانية؛ 

لدعــم جهــود اإلغاثــة فــي حاالت الكوارث والمجاعــة، وتمويل برامج 

وتُعتبــر منصتــي Just giving، ومنصــة  ذلــك،  إلــى  ومــا  التعليــم، 

GoFundMe، مــن أهــم المنصــات فــي هــذا المجــال علــى المســتوى 

 
ٍ
العالمــي، وجمعــت هاتــان المنصتــان تمويــًلا قــدره 2,9 مليــار دوالر

عــام 2015م.

Reward- 2.  منصــات التمويــل الجماعــي القائمــة علــى المكافــآت

َنــح، ويتــم 
ِ
Based Crowdfunding) (، وتُعــرف أيًضــا بمنصــات الم

مــن خــال هــذه المنصــات جمــع التمويــل الجماعــي القائــم علــى 

المكافــآت، حيــث يقــوم بعــض األفــراد بتمويــل األفــكار الجديــدة 

والمشــروعات مقابــل الحصــول علــى مكافــأة قــد تكون: في شــكل 

أو خدمــة تقدمهــا  لمنتــج  خــاص  أو إصــدار مبكــر/  رمزيــة،  هديــة 

المشــروعات عنــد بــدء التشــغيل، وتعتبــر منصــات Kickstarter و

Indiegogo مــن أشــهر المنصــات فــي هــذا المجــال. وتنقســم هــذه 

المنصــات مــن حيــث جمــع التمويــل إلــى قســمين ) (: 

أو ال  كامــًلا،  التمويــل  القســم األول يعتمــد علــى مبــدأ جمــع    -

شــيء All or nothing )AON(، أي أن صاحــب الفكــرة يحصــل علــى 

مبلــغ التمويــل فقــط إذا تــم جمعــه بشــكل كامــل، أمــا فــي حــال 

لــة إلــى  عــدم الحصــول علــى المبلــغ كامــًلا، فيتــم رد المبالــغ الُمحصَّ

ليــن. المموِّ

-  القســم الثانــي يمثــل حمــات التمويــل الجماعــي المرنــة، والتــي 

تعتمــد علــى مبــدأ الســماح لصاحــب الفكــرة باالحتفــاظ بالمبلــغ 

الــذي تــم جمعــه، حتــى إن لــم يتــم الوصــول للتمويــل المســتهدف، 

وتُعــرف اختصــاًرا Keep It All )KIA(، وُيشــار أن حمــات التمويــل 

AON تحظــى بالمزيــد مــن اإلقبــال مــن قبــل المموليــن، مقارنــة 
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إلــى  تشــير  األولــى  أن  باعتبــار   ،KIA المرنــة  التمويــل  بحمــات 

ليــن لفكــرة المشــروع. مســتويات قبــول أكبــر مــن قبــل المموِّ

3.  منصــات التمويــل الجماعــي القائمــة علــى إقــراض النُّظــراء 

هــذه  وتُعتبــر   .Peer to Peer Lending Crowd Funding P2P

المــال  إقــراض  علــى  عملهــا  ويقــوم  نمــًوا،  األســرع  المنصــات 

وأغلــب  فائــدة،  علــى  الحصــول  مقابــل  الشــركات  فــي  لألفــراد 

فــي  صارمــة  شــروط  ولهــا  الربــا،  علــى  قائمــة  المنصــات  هــذه 

الموافقــة علــى المشــاريع، وتعــرض فيهــا عــادة مشــاريع األســر 

ــة: كالبنــوك،  ــل التقليدي ــل لقنــوات التموي المنتجــة، وتعمــل كبدي

والمؤسســات الماليــة األخــرى، ومــن أشــهرها منصــة KIVA، التــي 

 أمريكــّي، وقدمــت هــذه 
ٍ
تقــدم قروًضــا تصــل إلــى مائــة ألــف دوالر

 لنحــو 3,2 مليــون مقتــرض، 
ٍ
المنصــة تمويــًلا بلــغ 1,30 مليــار دوالر

فــي شــكل قــروض صغيــرة، وذلــك فــي 78 دولــة حــول العالــم، 

بمعــدل ســداد بلــغ %97) (.

4.  منصــات التمويــل الجماعــي القائمــة علــى المشــاركة فــي رأس 

التــي  المنصــات  وهــي   ،Equity-based Crowdfunding المــال 

تقــوم علــى عــرض مشــاريع تجاريــة؛ لتحصــل علــى مســاهمات 

مختلفــة مــن الجمهــور، ليكــون لهــم ملكيــة فــي المشــروع، وعائــد 

المنصــة  تلعــب  المنصــات  مــن  النــوع  هــذا  وفــي  األربــاح،  مــن 

عــدة أدوار: فهــي تقــوم بدراســة المشــاريع، ودراســة أصحــاب 

المشــاريع، وإمكانيــة إنجازهم للمشــروع، وتكــون هي الممثل عن 

المســاهمين، وهــذه المنصــات مــن دورهــا التســويق للمشــروع 

يكــون  التــي  الســابقة  المنصــات  بخــاف  المســتثمرين،  علــى 

ــى، وهــذا  ــة بالدرجــة األول التســويق مــن مســئولية صاحــب الحمل

النــوع مــن المنصــات يخضــع لعــدة أنــواع مــن الرقابــة الحكوميــة

 .) (

وتُعتبــر منصــة We Funder األمريكيــة مــن أبــرز المنصــات القائمــة 

التــي   Start Engine المــال، ومنصــة علــى المشــاركة فــي رأس 

تســهل للمســتثمرين شــراء األســهم فــي الشــركات التــي تجمــع 

.
ٍ
مبالــغ تصــل 50 مليــون دوالر

   ويتأثــر ســوق التمويــل الجماعــي القائــم علــى المشــاركة فــي 

بطبيعــة  كبيــر  بشــكل  باألســهم  المشــاركة  أو  المــال،  رأس 

األطــر التنظيميــة، التــي تَقصــر فــي الكثيــر مــن األحيــان االســتثمار 

باألســهم علــى المســتثمرين المحترفيــن مقابــل المســتثمرين 

األفــراد، الذيــن عــادة مــا ينخرطــون فــي هــذا النــوع مــن منصــات 

الجماعــي. التمويــل 
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ــة؛  ــة للحمل    كمــا ُيمكــن تقســيم المنصــات حســب المــدة الزمني

فبعضهــا يعمــل وفــق زمــن محــدد لحملــة التمويــل الجماعــي، 

والبعــض اآلخــر يعمــل وفــق مــدى زمنــي مفتــوح، وفــي العــادة 

تشــترط المنصــات ذات الزمــن المحــدد أن يتــم تحقيــق الهــدف؛ 

لكــي يتــم صــرف المبلــغ لصاحــب الحملــة )AON(، وفــي حــال عــدم 

جمــع المبلــغ المطلــوب بشــكل كامــل، يتــم إرجــاع المســاهمات 

علــى  الحملــة  صاحــب  يحصــل  وال  المتبرعيــن،  أو  للمســاهمين 

شــيء، وهــذا النــوع مــن المنصــات يحقــق فــي الغالــب نجاًحــا يفــوق 

ضعفــي نجــاح الحمــات المفتوحــة  الزمــن) (.
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 طريقة عمل المنصات:

   يتميــز التمويــل الجماعــي بالشــفافية، كمــا أنــه يعتمــد علــى ثقــة 

النــاس بصاحــب الحملــة أو بالمســوق للحملــة، وتحتــوى منصــات 

التمويــل الجماعــي آالف الحمــات، علــى أن الشــخص الــذي يريــد 

ــا بتصفــح كل هــذه الحمــات،  المســاهمة، أو التبــرع ليــس مطالًب

إنمــا فقــط يــزور الحملــة التــي تلقــى رابطهــا اإللكترونــي، وفــي هــذه 

الحالــة ُيمكنــه التبــرع، أو المســاهمة عنــد وثوقــه بالحملــة واقتناعــه 

بأهدافهــا، وإذا لــم يكــن المتبــرع علــى درايــة وقناعــة تامــة بصاحــب 

الحملــة أو المســوق لهــا؛ فإنــه ال يتبــرع إال إذا حظيــت الحملــة علــى 

عــدد كبيــر مــن التبرعــات، وحققــت 30 % أو 40% مــن أهــداف الحملــة

.) (

   وعليــه يمكــن أن نســتخلص أن صاحــب الحملــة يعتمــد بدرجــة 

وتلقــي  الجماعــي،  التمويــل  فــي منصــة  نجــاح حملتــه  فــي  كبيــرة 

التبرعــات فــي المراحــل األولــى علــى أصدقائــه المقربيــن وأقاربــه 

ومــدى  الحملــة،  بصاحــب  معرفــًة  األكثــر  باعتبارهــم  وزمائــه، 

ــا علــى أهــداف الحملــة،  ــر اطاًع شــفافيته فيمــا تــم عرضــه، واألكث

ومــدى مصداقيتهــا، وال يمكــن أن يســهموا فيهــا إن كان لديهــم 

أمــر عــام فــي  الحملــة، وهــذا  أيــة شــكوك فــي صحــة معلومــات 

الجماعــي. التمويــل  فــي  المســاهم  ســلوك 

الحمــات  فــي  وتدقيقهــا  فــي سياســتها  المنصــات  وتختلــف     

التــي تــروج لهــا، فبعــض المنصــات تتيــح ألي شــخص أن يرفــع 

حملتــه كمــا يشــاء، وتعتمــد هــذه المنصــات علــى مبــدأ أن صاحــب 

الثقــة،  لكســب  األحــوج  وهــو  لحملتــه،  المســوق  هــو  الحملــة 

علــى  األدلــة  جميــع  تقديــم  عاتقــه  علــى  ويقــع  الجمهــور،  وإقنــاع 

صدقــه، واألوراق التــي تثبــت صحــة حملتــه للجمهــور والمتبرعيــن؛ 

إلقناعهــم، مثــل منصــة gofundme، وبعــض المنصــات تطلــب 

تدقيــق الحملــة، فــا تعــرض إال الحمــات التــي حــازت علــى ثقــة إدارة 

المنصــة، مثــل منصــة Launch Good، وفــي المجمــل؛ فــإن العامــل 

األساســي فــي الحصــول علــى المســاهمات هــو القــدرة علــى إقنــاع 

تضميــن  مــن  اإلقنــاع  وســائل  واســتخدام  بالحملــة،  الجمهــور 

الفيديوهــات، وكتابــة التقاريــر بشــكل دوري، والتعريــف الشــخصي 

والجمهــور،  الحملــة  صاحــب  بيــن  والتواصــل  الحملــة،  بصاحــب 

وغيرهــا مــن الوســائل التــي تؤثــر بشــكل إيجابــي فــي مضاعفــة حجــم 

المســاهمات إلــى أربعــة أضعــاف فــي بعــض األحيــان، وســيأتي 

تفصيــل ســلوك المســاهمين فــي التمويــل الجماعــي فــي الفصــول 

القادمــة بــإذن هللا. 
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ميزات منصات التمويل الجماعي وخدماتها 
)الفرق عن المتجر(:

مواقــع  بمثابــة  هــي  الجماعــي  التمويــل  منصــات  أن  باعتبــار   
إلكترونيــة، تحتــوي المئــات بــل اآلالف مــن المشــاريع والمبــادرات 
التــي هــي بحاجــة إلــى تمويــل، وتتوجــه بطلب التمويل إلــى الجمهور 
عبــر شــبكة اإلنترنــت؛ فــإن هــذا ُيحتــم علــى تلــك المنصــات بنــاء 
طريقــة عملهــا بشــكل يختلــف عــن التمويــل التقليــدي، ممــا يعنــي 
ــدة تختلــف عمــا هــو  ــزات عدي ــل الجماعــي مي أن لمنصــات التموي
ســائد فــي حــاالت التمويــل التقليــدي، ومــن تلــك الميــزات مــا يلــي

 :) (

1-  الشفافية: 
   يعتمــد نجــاح المنصــات بشــكل كبيــر علــى مقــدار الشــفافية 
فيهــا، ويتعلــق هــذا الجانــب بــإدارة األمــور الماليــة بشــكل عــام، 
بــدًءا مــن تحديــد المبلــغ الكلــي المطلــوب للحملــة أو المشــروع، 
ومــا تــم جمعــه، وقائمــة بالمتبرعيــن، وتفاصيــل تبرعاتهــم، ووقــت 
التبــرع، باإلضافــة إلــى تحديــد هــدف الحملــة ومــا ســيتم إنجــازه، 
وتقســيم الهــدف علــى فــروع اإلنجــاز، ومــا هــو المطلــوب مــن 
كل مســاهم، فمثــًلا إذا كان هنــاك حملــة بنــاء مســجد بمليــون 

ريــال، فــإن المنصــات الناجحــة توصــي صاحــب الحملــة بذكــر كافــة 
بنــاء المســجد،  المثــال: مــكان  التفاصيــل، ومنهــا علــى ســبيل 
مســاحته اإلجماليــة، مــدة تنفيــذ المشــروع، تكلفــة بنــاء المســجد 
)بقــدر مــن التوضيــح(، تكلفــة تأثيــث المســجد وتجهيــزه، وغيــر 

ذلــك مــن تفاصيــل.

2- سرعة اإلعداد:
   فــي الطريقــة التقليديــة لجمــع التبرعــات، يســتهدف أصحــاب 
حمــات  فــي  بينمــا  فقــط،  الداعميــن  وكبــار  التجــاَر،  الحمــات 
التمويــل  علــى منصــة  إنشــاء حملــة  ُيمكــن  الجماعــي  التمويــل 
الجماعــي فــي غضــون ســاعة، ثــم إتاحــة تلــك الحملــة وجعلهــا 
مرئيــة لجمهــور النــاس، ونشــر رابــط الحملــة إلــى جميــع فئــات 
زيــارات  تحقــق  الحمــات  بعــض  إن  بــل  بســهولة،  المجتمــع 

.) وأكثــر)  شــخص  مليــون  بعشــرة 

3- إمكانية التسويق: 
   بمجــرد إنشــاء الحملــة، يمكــن زيــادة عــدد األشــخاص الذيــن 
إليهــم بشــكل كبيــر مــن خــال عــدد كبيــر مــن  ُيمكــن الوصــول 
اســتراتيجيات التســويق، أو إنشــاء مقاطــع فيديــو تُظهــر كيفيــة 
عمــل المنتجــات المــراد تســويقها، ويمكــن إتقــان تحســين محرك 
ترتيــب  لزيــادة   SEO(Search Engine Optimization( البحــث 
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حتــى  أو  الصلــة،  ذات  اإلنترنــت  عبــر  البحــث  لعمليــات  صفحتــك 
االعتمــاد علــى اإلعانــات المدفوعــة للتعريــف بالمشــروع، ممــا 
يعنــي وجــود العديــد مــن البدائــل للتســويق، والترويــج للمشــروع.

4- جذب األشخاص المهتمين بالفكرة:
   ال تقتصــر خدمــات منصــات التمويــل الجماعي ألصحاب الحمات 
علــى عــرض المشــروع فقــط، بــل تمنحهــم القــدرة علــى مشــاركة 
الرســالة، والغــرض مــن ورائهــا، واألشــخاص الذيــن يشــاهدون 
الحملــة ويقــررون المســاهمة هــم األكثــر اقتناًعا بنجاح المشــروع، 
وعــادة يشــاركون فــي نشــر الحملــة دون مقابــل، ومــن ثــم يبــدأ 
هــؤالء األشــخاص باالهتمــام برســالة المشــروع، ومــن المرجــح أن 

يكونــوا عمــاء مخلصيــن لمــدًى بعيــد لهــذا المشــروع.

5- التغذية الراجعة المباشر ة من المساهمين أو 
الممولين:

   عنــد إطــاق منصــة تمويــل جماعــي؛ فــإن هــذا يعنــي مشــاركة 
فكــرة منتجــك، وأعمالــك مع الفئة المســتهدفة من المســاهمين 
أو المموليــن، وهــذا يمنحــك فرصــة مهمــة للتعــرف علــى آرائهــم 
وتعليقاتهــم، وقــد تشــير تلــك التعليقــات إلــى نقــاط الضعــف فــي 
فكــرة المشــروع؛ ممــا ُيظهــر رغبتهــم فــي إصــاح أو تعديــل تلــك 

الفكــرة، أو قــد يتقدمــون ببعــض األفــكار، أو الميــزات التــي تُســهم 
فــي تحســين المشــروع بشــكل أفضــل.

6- قلة التكلفة المالية: 
   يتميــز التمويــل الجماعــي بقلــة التكلفــة الماليــة؛ حيــث يتميــز 
أو  مطبوعــات،  وجــود  بعــدم  التقليــدي  التمويــل  مــن  غيــره  عــن 
الحاجــة إلــى فريــق عمــل ميدانــي، وأهــم مــا يميــزه أن نشــر الحملــة 
بيــن النــاس يتــم إلكترونًيــا، وفــي الغالــب يتــم النشــر عــن طريــق 
بعــض  وتطلــب  بالحملــة،  للتعريــف  والمقربيــن  األصدقــاء 
المنصــات مــن المتبرعيــن والجمهــور القيــام بنشــر الحملــة؛ ممــا 

يــؤدي إلــى انتشــارها بيــن النــاس بأقــل التكاليــف.

7- سهولة المساهمة: 
لجميــع  وتجاوزهــا  الحمــات،  لدعايــة  الواســع  االنتشــار  مــع     
أو  الحمــات،  فــي  المســاهمة  الســهل  مــن  أصبــح  الحــدود؛ 
المشــاريع المتاحــة فــي تلــك المنصــات، عبــر العديــد مــن الوســائل 

جغرافــي.  
ٍ

نطــاق أو   ،
ٍ
بحــدود تقيــد  دون  اإللكترونيــة، 

8- المقارنة بين المشاريع: 
عــرض  علــى  الناجحــة  الجماعــي  التمويــل  منصــات  تحــرص     
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المشــاريع المشــابهة للزائــر؛ لكــي يقــوم بالمقارنــة بينهــا، وتوجيــه 
دعمــه، أو مســاهمته للمشــروع األنســب، أو األكثــر حاجــة، وهــذه 
فالمقارنــة  للمتبرعيــن،  المنصــات  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  مــن 
بيــن المشــاريع ال يتحقــق بســهولة فــي غيــر منصــات التمويــل 
فيهــا  ُيعــرض  الجماعــي  التمويــل  منصــات  إن  حيــث  الجماعــي؛ 
مشــاريع لجمعيــات مــن أماكــن متفرقــة وبعيــدة، ويمكــن االطــاع 

عليهــا جميعهــا بســهولة، والمقارنــة بينهــا.

9- تعدد الخيارات أمام أصحاب المشاريع:
المتاحــة  الجماعــي  التمويــل  منصــات  مــن  العشــرات  هنــاك     
ألصحــاب المشــاريع؛ ممــا يعنــي وجــود مجموعــة متنوعــة مــن 
الخيــارات حــول كيفيــة تنظيــم حملتــك، مثــل المكافــآت التــي يجــب 

تقديمهــا عنــد أي مســتويات مــن المســاهمة.

10- تكافل المجتمع: 
   يؤدي التمويل الجماعي إلى انتشــار ظاهرة التكافل المجتمعي؛ 
جمهــوًرا  يســتهدف  التبرعــات  فــي  الجماعــي  التمويــل  إن  حيــث 
جديــًدا مــن المتبرعيــن، وهــم أصحــاب األعمــار مــا بيــن24  - 35،  كمــا 
أن الحمــات يتــم نشــرها بشــكل واســع، وعــادة يكــون الطلــب 
موجهــة  الموجهــة  الرســائل  وتكــون  شــخصي،  بشــكل  فيهــا 
بشــكل شــخصي كذلــك؛ ممــا يجعــل المجتمــع يعتــاد علــى التبــرع 

والتكاتــف.
    وتبنــي المنصــات عــادة هويــة خاصــة بمجال عملهــا، فمثًلا هناك 
منصــات خاصــة بنــوع معيــن مــن الخدمــات، كمنصــات األيتــام، 
ومنصــات التعليــم، وأخــرى خاصــة بمجــال معيــن مثــل منصــات 

التبرعــات، أو منصــات اإلقــراض. 

   وهكــذا يتضــح مــن خــال العــرض الســابق، أن التمويــل الجماعــي 

يمثــل أحــد أشــكال التمويــل المعاصــرة، والذي ظهــر نتيجة عوامل 

متعــددة، منهــا مــا شــهده العالــم مــن أزمــة ماليــة عاصفــة خــال 

العقــد األول مــن القــرن الحالــي، والتــي دعــت إلــى إعــادة التفكيــر 

الرقميــة  الثــورة  إلــى  باإلضافــة  القائمــة،  التمويــل  أســاليب  فــي 

المــال  عالــم  فــي  عديــدة  تطــورات  إلــى  قــادت  التــي  المعاصــرة 

واألعمــال واالقتصــاد؛ حيــث ظهــرت مفاهيــم التجــارة اإللكترونيــة، 

والتســويق اإللكترونــي، والعديــد مــن أشــكال الخدمــات الماليــة 

والمصرفيــة التــي لــم تكــن معروفــة فيمــا ســبق، وفي هذا الســياق 

فــي  للتمويــل  مســتحدث  كأســلوب  الجماعــي  التمويــل  ظهــر 

الفضــاء الســيبراني، يتوجــه فيــه صاحــب المشــروع أو المبــادرة إلى 

ــه  جمهــور المتبرعيــن، أو المقرضيــن بشــكل مباشــر، لطــرح فكرت

عبــر منصــات مخصصــة لتقديــم ورعاية حمات التمويــل الجماعي، 

كمــا اتضــح تصنيــف تلــك المنصــات إلــى أشــكال متعــددة تبًعــا 
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لنظــام جمــع التبرعــات، أو المخصصــات الماليــة، أو تبًعــا لفتــرة 

ــار  ــدة، باعتب ــا عدي ــز تلــك المنصــات بمزاي عــرض المشــروع، وتتمي

أنهــا تمثــل وســيلة اتصــال مباشــر بيــن المســتثمر، أو المبــادر 

للمشــروع، أو الحملــة، وبيــن جمهــور المتبرعيــن، أو المقرضيــن 

ــر اإلنترنــت، مــن خــال منصــة التمويــل الجماعــي. عب
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معرفة مدى مواءمة المشروع للمجتمع السعودي، وسلوك المتبرع.

 
الفصل الثــاني :  

مقدمة.  -

سلوك المتبرع عبر منصات التمويل الجماعي.  -

سلوك المتبرع في كوريا الجنوبية.  -

سلوك المتبرع في سويسرا.  -

سلوك المتبرع السعودي.   -
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مقــدمة:

   تشــمل عمليــة التمويــل العديــد مــن األطــراف الفاعلــة؛ حيــث 

الذيــن  المشــاريع  أصحــاب  المبادريــن  أو  المســتثمرين،  تضــم 

يبحثــون عــن التمويــل، وكذلــك الذيــن يمثلــون أصحــاب رؤوس 

األمــوال التــي يتوجــب دفعهــا لتنفيــذ المشــاريع، باإلضافــة إلــى 

يمثــل  الــذي  المبــادرة  أو  والمشــروع  ذاتهــا،  التمويــل  منصــات 

هــذا  وعلــى  والمتبــرع،  المســتثمر  بيــن  اهتمــام مشــترك  محــل 

تأتــي دراســة ســلوك المتبــرع كأمــر بالــغ األهميــة؛ لضمــان نجــاح 

المنصــة فــي جمــع التمويــل المطلــوب مــن المتبرعيــن. 

   هــذا؛ وهنــاك العديــد مــن الجوانــب التــي تحــدد اهتمــام المتبــرع، 

والعوامــل المؤثــرة علــى ســلوكه، والتــي تدفعــه إلــى اإلقــدام علــى 

باتجــاه  التبــرع عبــر اإلنترنــت  أو اإلعــراض عنــه، ويرتبــط  التبــرع، 

الشــخص نحــو عمليــة التبــرع بحــد ذاتهــا، وســلوكه عبــر اإلنترنــت، 

اســتطاعت  التــي  المنصــات  لبعــض  عديــدة  أمثلــة  وهنــاك 

جــذب عــدد هائــل مــن األفــراد لتقديــم تبرعاتهــم للمؤسســات، 

الفصــل  ويتنــاول  المنصــات،  تلــك  عبــر  العاملــة  والجمعيــات 

الحالــي دراســة ســلوك المتبــرع عبــر منصــات التمويــل الجماعــي، 

إلــى جانــب دراســة ســلوك المتبــرع الســعودي.

سلوك المتبرع عبر منصات التمويل الجماعي:

   لفهــم ســلوك المتبــرع عبــر منصــات التمويــل الجماعــي، ســيتم 

مــن  بقــدر  الموضــوع  هــذا  تناولتــا  دراســتين  نتائــج  اســتعراض 

التفصيــل، ُأجريــت الدراســة األولــى فــي كوريــا الجنوبيــة، والثانيــة 

فــي سويســرا.

الفصل الثاني
معرفة مدى مواءمة المشروع للمجتمع السعودي وسلوك المتبرع
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1. سلوك المتبرع في كوريا الجنوبية:

   أجــرى هــذه الدراســة )Song et. al., 2015( فــي كوريــا الجنوبيــة، 

وعنــوان الدراســة: »كل قليــل يســاعد: فهــم ســلوك المتبــرع فــي 

منصــات التمويــل الجماعــي ألغــراض خيريــة )غيــر ربحيــة(«، وقــد 

 ،HAPPYBEAN هدفــت إلــى دراســة ســلوك المتبــرع عبــر منصــة

ــر ربحيــة، واســتطاعت جــذب  والتــي تجمــع نحــو 6000 مؤسســة غي

ثاثــة  الدراســة  وتناولــت  دوالر،  مليــون   46 يقــارب  بمــا  تبرعــات 

 HAPPYBEAN متغيــرات تتعلــق بســلوك المســتخدم عبــر منصــة

وهــي: المواضيــع ذات االهتمــام لدى المتبرع، والنشــاط، والتعبير 

عــن الــذات.

يتأثــر  الجمهــور  أن  اســتنباط  يمكــن  أنــه  الدراســة  وأظهــرت     

بشــكل كبيــر بنجــاح المنصــة بشــكل كبيــر، كمــا هــو حاصــل فــي 

 kickstarter تأثــر وانجــذاب عــدد كبيــر مــن المتبرعيــن نحــو منصــة

التــي أظهــرت نجاحاتهــا، ممــا زاد تفاعــل النــاس معهــا، ومنصــة 

HAPPYBEANـ، وهــي المنصــة محــل الدراســة، والتــي اســتطاعت 

ومــن  عبرهــا.  المعروضــة  للحمــات  للتبــرع  المتبرعيــن  جــذب 

العوامــل األخــرى التــي تؤثــر علــى ســلوك المتبرعيــن: العــادات 

والتقاليــد، حجــم الدخــل، الضغــط االجتماعــي، العائــد مــن التبــرع، 

ونــوع المشــاريع. 
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   وفي هذه الدراسة تم تقسيم المتبرعين إلى خمس مجموعات، 

حسب حجم التبرعات وعدد مرات تكرار التبرع على النحو التالي: 

 :One-Time Donor المجموعــة األولــى: المتبرعيــن لمــرة واحــدة  -

 kوهــي المجموعــة التــي تبرعــت لمــرة واحــدة بأقــل مبالــغ ممكنــة

مقارنــة بمجموعــات أخــرى. 

-  المجموعــة الثانيــة: المتبرعيــن لمــرات قليلة Few Times Donor؛ 

فمــن حيــث النشــاط؛ يتبــرع أفــراد هــذه المجموعــة عــدة مــرات فــي 

ــذات؛ فقــد  ــر عــن ال ــرة نســبًيا، وبالنســبة للتعبي ــرة زمنيــة قصي فت

عبــر أفــراد هــذه المجموعــة بكتابــة التعليقــات بشــكل متكــرر بعــد 

التبــرع. ومــن خــال دراســة االهتمامــات الموضعيــة؛ فقــد توجهــت 

تبرعــات أفــراد هــذه المجموعــة للمشــاريع التــي تمــول منظمــات 

فــي  كبيــًرا  المجموعــة مســاهًما  تٌعتبــر هــذه  لذلــك  ربحيــة؛  غيــر 

التمويــل الجماعــي، ولكــن بعــد بضــع مــرات مــن التبــرع يتركــون 

هــذا المجــال.

-  المجموعة الثالثة: المتبرعين بشــكل منتظم Regular Donors؛ 

لــم يتضــح لــدى أفــراد هــذه المجموعــة أي ســلوك محــدد بالمقارنــة 

مــع اآلخريــن؛ وبالتالــي يمكــن أن يكونــوا متبرعيــن عاديين.

 Frequent متكــرر  بشــكل  المتبرعيــن  الرابعــة:  المجموعــة    -

Donors، تُعــد أفــراد هــذه المجموعة أكثر نشــاًطا من المجموعات 

الســابقة، وقامــوا بالتبــرع مــرات عديــدة، ولكــن بمبالــغ قــد تكــون 

أقــل مــن التبرعــات األخــرى، ومــن حيــث التعبيــر عــن الــذات؛ فلــم يبد 

أفــراد هــذه المجموعــة تعبيــًرا، أو تعليًقــا خاًصــا عبــر مشــاركاتهم. 

مجــاالت  تنوعــت  فقــد  الموضعيــة؛  االهتمامــات  حيــث  ومــن 

اهتماماتهــم، ولــم تنحصــر بمجــال معيــن.

 ،Powerful Donors المجموعــة الخامســة: المتبرعــون األقويــاء  -

وقــد تبــرع أفــراد هــذه المجموعــة بمبالــغ كبيرة لفتــرة زمنية طويلة 

نســبًيا، توجهــت تبرعاتهــم نحــو المنظمــات غيــر الربحيــة؛ لتمويــل 

مشــروعات ذات أهــداف متعــددة، وقــام العديــد مــن أفــراد هــذه 

المجموعــة بالتبــرع دون تقديــم تعريــف شــخصي.

مــرات  عــدد  حســب  المتبرعيــن  توزيــع  التالــي  الشــكل  ويوضــح 

حــدة: علــى  مجموعــة  كل  وعــدد  التبــرع، 
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شكل )2( أعداد المتبرعين حسب عدد مرات 
  )Song et. al., 2015( التبرع طبقا لدراسة

   يتضــح مــن الشــكل الســابق فيمــا يتعلــق بعــدد مــرات التبــرع 
واحــدة،  لمــرة  تبرعــوا  الذيــن  األفــراد  أي  األولــى،  المجموعــة  أن 
أفــراد  شــكل  فيمــا  المتبرعيــن،  إجمالــي  مــن   %67,55 يشــكلون 
المجموعــة الثانيــة مــا نســبته 32,42%، أي أن أفــراد المجموعتيــن 
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األولــى والثانيــة يشــكلون 99,97% مــن إجمالــي المتبرعيــن.

   أمــا مــن حيــث حجــم التبــرع؛ فــإن أفــراد المجموعــة الخامســة 

مقارنــة  األكبــر،  التبرعــات  أصحــاب  هــم  األقويــاء(  )المتبرعــون 

بغيرهــم مــن أفــراد باقــي المجموعــات، يليهــم أفــراد المجموعــة 

الرابعــة. 

   وفيمــا يلــي عــرض لبعــض األشــكال البيانيــة التــي توضــح ســلوك 

التــي تناولتهــا الدراســة، حيــث  المســتخدمين وفــق المتغيــرات 

المجموعــات  ضمــن  المتبرعيــن  أعــداد   )3( شــكل  يســتعرض 

الخمــس، وعــدد تكــرار التبــرع، ومجمــوع تبرعــات كل مجموعــة علــى 

حــدة.

 األولى والثانية يشكلون 99,97% من إجمالي المتبرعين.

   أمــا مــن حيــث حجــم التبــرع؛ فــإن أفــراد المجموعــة الخامســة 

مقارنــة  األكبــر،  التبرعــات  أصحــاب  هــم  األقويــاء(  )المتبرعــون 

بغيرهــم مــن أفــراد باقــي المجموعــات، يليهــم أفــراد المجموعــة 

الرابعــة. 

   وفيمــا يلــي عــرض لبعــض األشــكال البيانيــة التــي توضــح ســلوك 

التــي تناولتهــا الدراســة، حيــث  المســتخدمين وفــق المتغيــرات 

المجموعــات  ضمــن  المتبرعيــن  أعــداد   )3( شــكل  يســتعرض 

الخمــس، وعــدد تكــرار التبــرع، ومجمــوع تبرعــات كل مجموعــة علــى 

حــدة.

  يتضــح مــن الشــكل الســابق فيمــا يتعلــق بعــدد مــرات التبــرع 

واحــدة،  لمــرة  تبرعــوا  الذيــن  األفــراد  أي  األولــى،  المجموعــة  أن 

أفــراد  شــكل  فيمــا  المتبرعيــن،  إجمالــي  مــن   %67,55 يشــكلون 

المجموعــة الثانيــة مــا نســبته 32,42%، أي أن أفــراد المجموعتيــن 

المتبرعيــن. إجمالــي  مــن   %99,97 يشــكلون  والثانيــة  األولــى 

   أمــا مــن حيــث حجــم التبــرع؛ فــإن أفــراد المجموعــة الخامســة 

مقارنــة  األكبــر،  التبرعــات  أصحــاب  هــم  األقويــاء(  )المتبرعــون 

بغيرهــم مــن أفــراد باقــي المجموعــات، يليهــم أفــراد المجموعــة 

الرابعــة. 

   وفيمــا يلــي عــرض لبعــض األشــكال البيانيــة التــي توضــح ســلوك 

التــي تناولتهــا الدراســة، حيــث  المســتخدمين وفــق المتغيــرات 

المجموعــات  ضمــن  المتبرعيــن  أعــداد   )3( شــكل  يســتعرض 

الخمــس، وعــدد تكــرار التبــرع، ومجمــوع تبرعــات كل مجموعــة علــى 

حــدة.
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شكل )3( أعداد المتبرعين في كل مجموعة، 
وعدد تكرار التبرع، ومجموع التبرعات

   يتضح من الشــكل الســابق، أن أعداد المتبرعين في المجموعة 
األولــى هــم األكثــر عــدًدا، ولكنهم األقل من حيث مجموع التبرعات، 
وعلــى النقيــض؛ فــإن المتبرعيــن فــي المجموعــة الخامســة هــم 
األقــل عــدًدا، ولكنهــم األكثــر تبرًعــا لمبالــغ تفــوق مجمــوع تبرعــات 
األفــراد فــي باقــي المجموعــات، باإلضافــة إلــى أنهــم األكثــر مــن 

حيــث عــدد تكــرار التبرعــات.

شكل )4( معدل تكرار التبرع مقارنة بجميع عمليات 
التكرار، ومعدل تبرعات كل مجموعة بالنسبة لجميع 

التبرعات.

   يتضــح مــن هــذا الشــكل أن المتبرعيــن فــي المجموعــة الثانيــة هــم 
ــات التكــرار،  ــة بجميــع عملي ــرع مقارن ــر معــدل تكــرار تب أصحــاب أكب
وكذلــك مــن حيــث معــدل تبرعــات كل مجموعــة بالنســبة لجميــع 

التبرعــات.
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شكل )5( قيمة التبرع للمرة الواحدة، ومجموع 
المدة باأليام

  ويتضح من هذا الشكل ما يلي: 

أكثــر  هــم أصحــاب  الخامســة  المجموعــة  فــي  المتبرعيــن  أن    .1

قيمــة تبــرع فــي المــرة الواحــدة، يليهــم المتبرعــون فــي المجموعــة 

الثالثــة، الثانيــة، األولــى، وأخيــًرا يأتــي المتبرعــون فــي المجموعــة 

الرابعــة باعتبارهــم أقــل األفــراد تبرًعــا فــي المــرة الواحــدة.

2.  أن المتبرعيــن فــي المجموعــة الخامســة تمتــد فترة التبرع لديهم 

إلــى مــدى زمنــي طويــل يتجــاوز الثــاث ســنوات، يليهــم المتبرعــون 

الثالثــة  المجموعــة  فــي  المتبرعــون  ثــم  الرابعــة،  المجموعــة  فــي 

ــا، ثــم المتبرعــون فــي  بمــدى زمنــي يمتــد لنحــو ثــاث ســنوات تقريًب

المجموعــة الثانيــة لفتــرة زمنيــة تصــل إلــى 17 شــهًرا تقريًبــا. أمــا 

أفــراد المجموعــة األولــى؛ فهــم علــى النحــو الــذي ُذكــر فيمــا ســبق، 

)متبرعــو المــرة الواحــدة(.

3.  أن كثافة التبرعات تكون أعلى ما ُيمكن لدى متبرعي المجموعة 

الخامسة، يليهم متبرعو المجموعة الرابعة.

   يتضــح مــن هــذا الشــكل أن المتبرعيــن فــي المجموعــة الثانيــة هــم 

ــات التكــرار،  ــة بجميــع عملي ــرع مقارن ــر معــدل تكــرار تب أصحــاب أكب

وكذلــك مــن حيــث معــدل تبرعــات كل مجموعــة بالنســبة لجميــع 

التبرعــات.
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شكل )6( التعبير عن الذات لدى مجموعات 
المتبرعين

   ويتضح من هذا الشكل ما يلي:

1.  أن المتبرعيــن فــي المجموعــة الخامســة هــم أكثــر األفــراد تبرًعــا 

بصفــة فاعــل خيــر( عــدم ذكــر االســم(، يليهــم فــي المرتبــة الثانيــة 

المعــدل،  بنفــس  والثالثــة  الثانيــة  المجموعــة  فــي  المتبرعــون 

وبدرجــة أقــل المتبرعــون فــي المجموعتيــن األولــى والرابعــة.

2.  مــن حيــث معــدل نشــر الملــف الشــخصي؛ فقــد جــاء الترتيــب 

علــى النحــو التالــي )تنازلًيــا(: المتبرعــون فــي المجموعــة الخامســة، 

الرابعــة، الثالثــة، الثانيــة، واألولــى.

ــة التعليقــات؛ فقــد أظهــر المتبرعــون  3.  وبالنســبة لمعــدل كتاب

ــًرا بكتابــة التعليقــات، يليهــم  ــا كبي فــي المجموعــة الثانيــة اهتماًم

المتبرعــون فــي المجموعــة األولــى ثــم الثالثــة. أمــا المتبرعــون فــي 

المجموعــة الرابعــة؛ فقــد شــكلوا نســبة قليلــة من بيــن المهتمين 

بكتابــة التعليقــات. أمــا معــدل كتابــة التعليقــات لــدى المتبرعيــن 

الخامســة؛ فهــو معــدل ضئيــل جــًدا، ووصلــت  فــي المجموعــة 

هــذه النســبة إلــى 0,05% مــن بيــن المتبرعيــن فــي هــذه المجموعــة.

   ومن حيث نشاط المتبرعين في المجموعات الخمس، ومعدل 

التبــرع للمشــاريع لديهــم؛ فقــد جــاءت علــى النحــو الموضــح فــي 

شــكل )7(:
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شكل )7( معدل نشاط المتبرعين ومعدل 
التبرع للمشاريع 

   يشير الشكل السابق إلى النتائج التالية: 

1.  أن متبرعــي المجموعــة الخامســة هــم أصحــاب أكبــر معــدل 

للتبــرع للمشــاريع، يليهــم متبرعــو المجموعــة الثالثــة، الرابعــة، 

األولــى، وأخيــًرا متبرعــو المجموعــة الثانيــة.

2.  يوضــح الشــكل أصنــاف المشــاريع التــي يتبــرع لهــا المتبرعــون 

اهتمامــات  تغيــر  يعكــس  مــا  وهــو  المختلفــة،  المجموعــات  فــي 

المجموعــة  أفــراد  ويأتــي  آلخــر،  مشــروع  مــن  المتبرعيــن  هــؤالء 

الرابعــة بمعــدل تغييــر فــي المشــاريع يتــراوح بيــن 6-7 مشــاريع، 

المجموعــة  أفــراد  أمــا  6 مشــاريع.  بنحــو  الخامســة  والمجموعــة 

الثالثــة؛ فيتــراوح تغيــر أصنــاف المشــاريع لديهــم مــن 4-5 مشــاريع، 

المــرة  متبرعــو  أمــا  مشــاريع.   3-2 مــن  الثانيــة  المجموعــة  وفــي 

الواحــدة، أي المتبرعــون فــي المجموعــة األولــى؛ فــا يتبرعــون ســوى 

لمشــروع واحــد فقــط بطبيعــة الحــال.

3.  بالنســبة لتغيــر أصنــاف المشــاريع؛ فيأتــي معــدل التغيــر لــدى 

المجموعــة  وفــي   ،%74 بنســبة  الخامســة  المجموعــة  متبرعــي 

ثــم   ،%41 بنســبة  الثالثــة  المجموعــة  وفــي   ،%58 بنســبة  الرابعــة 

المجموعــة الثانيــة بنســبة 36%، وفــي المجموعــة األولــى فــا يوجــد 

تغيــر لديهــم، باعتبارهــم متبرعــي المــرة الواحــدة.

   وهكــذا أظهــرت الدراســة الســابقة تبايًنــا واضًحــا بيــن مجموعــات 

مجموعــات  خمــس  ضمــن  تصنيفهــم  تــم  والذيــن  المتبرعيــن، 

مختلفــة، وأوضحــت تلــك الدراســة العديــد مــن النقــاط المهمــة، 

علــى النحــو الــذي ســبق عرضــه، والتــي تتمثــل فــي ســلوك المتبــرع 

مــن حيــث عــدد مــرات التبــرع، وحجــم التبــرع الــذي ُيمكــن أن يتقــدم 
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بــه المتبــرع فــي كل مجموعــة، وســلوك التعبيــر عــن الــذات لــدى 

مجموعــات المتبرعيــن، باإلضافــة إلــى نشــاطهم، ومعــدل تغييــر 

المشــاريع وأصنــاف تلــك المشــاريع التــي يتبرعــون لهــا.

وتاريخــه،  المشــروع،  حيثيــات  يعرفــوا  أن  يريــدون  المســاهمين 

ومآلــه، فحاجــة المســاهمين مــن الفيديــو هــو شــرح ذلــك، وليــس 

ألن  الحملــة؛  صاحــب  عــن  الشــخصية  المعلومــات  بالضــروري 

عنــد  أو  كتابــي،  بشــكل  معرفتهــا  باســتطاعتهم  المســاهمين 

التواصــل مــع صاحــب المشــروع.

3.  وجود عائد من المساهمة.

4.  إمكانية التواصل مع صاحب الحملة.

الطــرق  لبعــض  المئويــة  النســب  التالــي  الشــكل  ويوضــح      

المفضلــة للتعريــف بمشــاريع التمويــل الجماعــي، حســب نجــاح 

تلــك الطــرق فــي كســب ثقــة المتبرعيــن:
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2. سلوك المتبرع في سويسرا:
   فيمــا يلــي عــرض لدراســة )Beier& Wagner, 2016( )  وعنوانهــا: 

»ســلوك المســتخدم فــي منصــات التمويــل الجماعــي: دليــل 

استكشــافي مــن سويســرا«، وقــد ُأجريــت تلــك الدراســة فــي 

سويســرا بهــدف التعــرف علــى ســلوك المتبرعيــن عبــر منصــة 

days net-100 وتســمى حاليــًا Crowdify، وهــي منصــة تعمــل علــى 

 ،AON جمــع التبرعــات للمشــاريع وفــق مبــدأ الــكل، أو ال شــيء

وتســتمر فتــرة التبــرع لمــدة مئــة يــوم. وقــد أوضحــت الدراســة 

بعــض النقــاط المهمــة علــى النحــو التالــي: 

1.  أن ســلوك المتبــرع يختلــف بشــكل كبيــر بيــن حمــات التمويل 

الجامعــي الناجحة وغيــر الناجحة.

2.  أن عــدد التبرعــات يصــل ذروتــه فــي اليــوم األول للحملــة، ثــم 

يتناقــص بســرعة خــال األيــام التاليــة، ويتشــابه هــذا األمــر مــع 

.Kickstarter ســلوك المتبرعيــن عبــر منصــة

3.  أن دعــم المتبرعيــن يتوجــه بشــكل كبيــر إلــى دعــم األصدقــاء 

ا راســًخا فــي العديــد  والعائلــة، وُيعــد هــذا األمــر نمًطــا ســلوكيًّ

مــن منصــات التمويــل الجماعــي، وعلــى الرغــم مــن األثــر الكبيــر 

للتبرعــات فــي األيــام األولــى لحمــات التمويــل الجماعــي، إال أن 

متوســط التبرعــات يكــون منخفًضــا فــي البدايــة، ويميــل إلــى 
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الزيــادة باســتمرار الحملــة، ويحــدث هــذا األمــر بشــكل مماثــل عبــر 

.Kickstarter منصــة

4.  بالنســبة لتوقيــت التبــرع حســب أيــام األســبوع؛ فقــد أظهــرت 

الدراســة أنــه فــي حيــن يميــل المبــادرون إلــى طــرح المشــاريع، أو 

رواد األعمــال بتقديــم مشــاريعهم فــي نهايــة األســبوع )يومــي 

إلــى  يميلــون  المتبرعيــن  أن  لوحــظ  فقــد  والجمعــة(؛  الخميــس 

تقديــم التبرعــات فــي بدايــة األســبوع، وهــذا ُيعطــي قــدًرا قليــًلا 

مــن التوافــق بيــن توقيــت المتبرعيــن )الداعميــن(، وتوقيــت بــدء 

المشــروع.

يتجنبــون  الذيــن  األشــخاص  أن  النتائــج  خــال  مــن  واتضــح    .5

وتقديــم  الحملــة،  نهايــة  حتــى  االنتظــار  إلــى  يميلــون  المخاطــرة 

التبــرع إذا كان مــن المحتمــل اكتمــال التمويــل الجماعي للمشــروع 

مــن  الكثيــر  فــي  المشــاريع  وقــد يضطــر مقدمــو  كبيــرة،  بدرجــة 

الحــاالت بتقديــم تبــرع أخيــر لتجــاوز هــدف التمويــل، وحفــظ الحملــة.

   هــذا؛ وقــد اهتمــت الدراســة بتحديــد دوافــع المتبرعيــن للتبــرع، 

ــة:  ــد العوامــل التالي ــى تحدي وتوصلــت إل

1.  مساعدة اآلخرين: في حين يتوجه المبادرون - أي رواد األعمال- 

إلــى جمــع األمــوال؛ فــإن المتبرعيــن لديهــم الحافــز علــى العطــاء، 

والمنــح بشــكل شــخصي، ويعبــرون فــي الغالــب عــن رغبــة قويــة 

فــي مســاعدة صاحــب المشــروع الذيــن يرتبطــون معــه بعاقــات 

عائليــة، أو عاقــات صداقــة وغيــر ذلــك.

2.  الرغبــة فــي االنتمــاء إلــى مجتمــع أكبــر: تعطــي حمــات التمويــل 

الجماعــي شــعوًرا لــدى المتبرعيــن بانتمائهــم إلــى مجتمــع مكــون 

مــن أشــخاص ذوي توجهــات مماثلــة، ولديهــم قناعــة مشــتركة 

بنفــس األفــكار.

3.  دعــم قضيــة معينــة: باإلضافــة إلــى دعــم المشــروع أو حملــة 

التمويــل؛ فــإن التمويــل الجماعــي يحفــز المؤيديــن علــى دعــم نفس 

القضايــا التــي تشــكل جــزًءا مــن اهتماماتهــم الشــخصية.

حمــات  نجــاح  فــي  تســهم  التــي  العوامــل  إلــى  بالنســبة  أمــا     

المتبرعيــن؛  مــن  المزيــد  جــذب  إلــى  وتــؤدي  الجماعــي،  التمويــل 

التالــي:  فــي  إيجازهــا  فيمكــن 

بــارزة  مكتملــة  رئيســة  وصــورة  ومحــدد،  بــارز  عنــوان  وجــود    .1

للمشــروع عبــر المنصــة؛ ممــا يشــجع المتبــرع علــى التفاعــل مــع 

تفاصيلــه. ومعرفــة  المشــروع، 

2.  وجود مقاطع فيديو تعريفية بالموضوع؛ ألن نحو 85% من 
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شكل )8( الطرق المختلفة للتعريف بالمشاريع

   يتضــح مــن الشــكل الســابق أن أكثــر مــن نصــف المتبرعيــن 

يعتبرون أن المقابلة الشخصية مع صاحب المشروع، أو المبادر 

بالمشــروع هــي أفضــل الطــرق لكســب ثقتهــم؛ فمــن خــال هــذه 

المقابلــة يمكنهــم التعــرف علــى صاحــب المشــروع بشــكل أكبــر، 

والتعــرف علــى المشــروع وتفاصيلــه الدقيقــة، واســتيضاح مــدى 

التطابــق بيــن أهــداف المشــروع، وأهدافهــم الشــخصية. 

   كمــا أن مــن المعاييــر المهمــة لــدى المســاهمين حجــم األمــوال 

طــرف  ووجــود  المشــروع،  مــن  والعائــد  للمشــروع،  المطلوبــة 

مؤســس  مــع  التواصــل  وســهولة  للمشــروع،  ضامــن  ثالــث 

المشــروع، والتفاعــل معــه مــن خــال المنصــة نفســها، أو رســائل 

البريــد اإللكترونــي؛ لزيــادة الموثوقيــة، علــى أن الغالــب يــرى أهميــة 

الوقــت  فــي  عنهــا  يســألون  التــي  المعلومــات  علــى  الحصــول 

المناســب دون تأخيــر، كمــا أبــدى الكثيــر مــن المتبرعيــن اهتمامهــم 

بمتابعــة نســبة األعمــال المنجــزة فــي المشــروع، كمــا ُيعــد وجــود 

المعاييــر  مــن  األمــوال  تلــك  إدارة  لحســن  ثالــث ضامــن  طــرف 

الهامــة لجــذب المتبرعيــن.

   أمــا األســباب التــي تقــف حائــًلا أمــام المشــاركة فــي حمــات 

التمويــل الجماعــي؛ فتتمثــل فــي عــدم الثقة في اســتخدام أصحاب 

المشــاريع لألمــوال التــي يتــم جمعهــا، ويحــدث هــذا األمــر غالًبــا 

فــي حــال منصــات التمويــل الجماعــي التــي تعمــل وفــق مبــدأ KIA؛ 

حيــث يحتفــظ منشــئو المحتــوى بالمبلــغ الــذي تــم جمعــه، حتــى 

ــار أســئلة عديــدة لــدى  ــا لبــدء المشــروع، وهنــا تُث لــو لــم يكــن كافًي

المتبرعيــن حــول مصيــر األمــوال التــي تبرعــوا بهــا.
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   وفــي ضــوء العــرض الســابق لتلــك الدراســة، ُيمكــن اســتنتاج 

العديــد مــن العوامــل التــي تتعلــق بســلوك المتبــرع عبــر منصــات 

التمويــل الجماعــي، ومنهــا إدراك المتبــرع لمــدى نجــاح المنصــة 

منهــا:  عديــدة  بعوامــل  األمــر  هــذا  ويتعلــق  عبرهــا،  يتبــرع  التــي 

ــر تلــك المنصــة، وقــدرة  نســبة المشــاريع الناجحــة التــي تمــت عب

ــذاب التبرعــات، ويرتبــط هــذا األمــر، كمــا اتضــح  ــى اجت المنصــة عل

مــن خــال العــرض الســابق، مــن خــال تريــث بعــض المتبرعيــن 

الذيــن يخشــون المخاطــرة، وانتظارهــم حتــى قــرب انتهــاء الحملــة، 

واســتطاع حجــم التمويــل الــذي تــم جمعــه؛ للتفكيــر فــي التبــرع 

حينئــذ، كمــا تشــير الدراســة إلــى تفضيــل جــزء كبيــر مــن المتبرعيــن 

للتبــرع إلــى األشــخاص المحيطيــن بهــم مــن األقــارب واألصدقــاء، 

كذلــك يرتبــط ســلوك المتبــرع، وإقدامــه علــى التبــرع بمــدى قــدرة 

صاحــب الحملــة، أو المســتثمر علــى اجتــذاب المتبــرع، وحثــه علــى 

التبــرع، ويتعلــق هــذا األمــر بنجــاح المســتثمر فــي عــرض فكرتــه 

بشــكل ينــال اهتمــام المتبــرع، ويســتحوذ علــى ثقتــه؛ مــن خــال 

عبــر  بالحملــة  والتعريــف  المتبــرع،  مثيــر الهتمــام  عنــوان  اختيــار 

إلــى مــدى شــفافية الحملــة، ووجــود  مقاطــع فيديــو، باإلضافــة 

عناصــر تحــَد مــن حجــم المخاطــرة.
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3.  سلوك المتبرع العقالني والعاطفي
أجــرى هــذه الدراســة  )R. Glaeasure & J. Feller( )2016(  وعنوانهــا 

»هــل يحكــم العقــل أم القلــب ســلوك المتبرعيــن فــي منصــات 

ســلوك  دراســة  واســتهدفت  الخيريــة«،  الجماعــي  التمويــل 

المتبرعيــن عبــر منصــة Razoo، وتــم إنشــاء تلــك المنصــة عــام 2006 

لتشــجيع األعمــال التبــرع عبــر االنترنــت أو مــا ُيعــرف باألعمــال 

واحــدة   Razoo واعتبــرت   ،e-philanthropy اإللكترونيــة  الخيريــة 

مــن أســرع منصــات التمويــل الجماعــي نمــوًا واســتقطابًا ألمــوال 

المتبرعيــن، وتخــدم المنصــة نوعيــن مــن أصحــاب األعمــال وهمــا: 

األفــراد الذيــن يعملــون بشــكل مســتقل لتلقــي أو جمــع التبرعــات 

الحمــات  تمويــل  جانــب  إلــى  الناشــئة،  مشــاريعهم  لتمويــل 

إلــى  الدراســة  وســعت  الربحيــة،  غيــر  المنظمــات  تُديرهــا  التــي 

كمنصــة  الخيريــة  المنصــات  عبــر  المتبرعيــن  ســلوك  تفســير 

Rzaoo وغيرهــا، واشــارت الدراســة إلــى التمييــز بيــن نوعيــن مــن 

 ،Rationalistic donor المتبرعيــن: المتبــرع العقانــي أو المنطقــي

.Normative donor والمتبــرع العاطفــي أو المتبــرع المعيــاري

وأوضحــت الدراســة أنــه ُيمكــن التمييــز بيــن ثــاث دوافــع مختلفــة 

للمتبــرع العقانــي: الدافــع األول قائــم علــى أســاس المعاملــة 
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العاطفــي  المتبــرع  فــإن  العقانــي،  المتبــرع  مــن  النقيــض  وعلــى 

للعطــاء  ذاتيــة  دوافــع  تحكمــه   Normative Giving المعيــاري  أو 

والعمــل الخيــري، وُيمكــن تفســير ســلوك أولئــك المتبرعيــن وفقــًا 

فــي   James Andreoni اندريونــي«  الــذي طــوره »جيمــس  للنمــوذج 

تســعينات القــرن الماضــي، والــذي يفســر شــعور النــاس بالرضــا عــن 

مســاعدتهم لآلخريــن، وميــز فيــه بيــن المتبــرع المثالــي الــذي يتبــرع 

اإليثــار  حالــة  وتحــدث   ،Pure Altruism الخالــص اإليثــار  مــن  بدافــع 

النقــي أو الخالــص عنــد شــعور المتبــرع بمســاهمته فــي تحســين 

ــح  ــه يخــدم بتبرعــه الصال ــرع أو أن ــذي يتلقــى التب ظــروف الشــخص ال

العــام، والمتبــرع الــذي يقــدم تبرعــه بدافــع احتــرام الــذات، وهــو مــا 

أســماه »اندريونــي«  حالــة التوهــج الدافــئ التــي يشــعر بهــا المتبــرع 

اثنــاء مســاعدته لآلخريــن، ويســتمر هــؤالء األشــخاص فــي التبــرع 

بغــض النظــر عــن ســلوك اآلخريــن فــي تقديــم التبرعــات.

                 شكل )9( المتبرع العقالني

بالمثــل أو المنفعــة المتبادلــة كمــا فــي حــاالت منصــات التمويــل 

Reward-Based Crow  الجماعــي القائمــة علــى المكافــآت

مســتوى  علــى  المنفعــة  أو  باإلنابــة  المنفعــة  أو   ،dfunding

المجموعــة، ويعتقــد المتبــرع العقانــي أن اإليثــار جــزء ال يتجــًزأ 

مــن ســلوك مجتمــع مكــون مــن المســتفيدين، أي أن دوافــع هــذا 

اجتماعــي. أســاس  ذات  خارجيــة  جميعهــا  المتبــرع 
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شكل )11( العوامل المؤثرة على المتبرعين في 
حالتي اإليثار الخالص والتوهج الدافئ

ويتضــح مــن هــذا الشــكل أن المتبــرع فــي حالــة اإليثــار الخالــص 

الحملــة،  مــن  بالهــدف  يتأثــر   Pure Altruism النقــي  اإليثــار  أو 

ومــدى توجههــا لألعمــال الخيريــة ذات المنفعــة العامــة، كمــا 

يتأثــر بمعــدل التبــرع ومــدى وجــود زخــم لوصــول حجــم التبرعــات 

إلــى المســتوى المطلــوب لتحقيــق أهــداف الحملــة، وُيعتقــد أن 

معــدل التبرعــات فــي حــاالت اإليثــار الخالــص يتأثــر  بشــكل إيجابــي 

بحمــات التمويــل الجماعــي التــي تديرهــا جمعيــات خيريــة، ومــن 

العوامــل األخــرى التــي تؤثــر علــى المتبرعيــن تلــك الحالــة: عــدد 

التعليقــات، حيــث تســاعد تلــك التعليقــات فــي إعطاءهــم مزيــدًا 

مــن االطــاع علــى ســير الحملــة. 

أمــا فــي حــاالت التوهــج الدافــئ Warm Glow فــإن مســتوى الحــوار 

والتواصــل بيــن الجهــات الباحثــة عــن التمويــل والمتبرعيــن يؤثــر 

بشــكل إيجابــي علــى حجــم التبــرع لدى هذه العينة مــن المتبرعين، 

أي أن مســتوى اإلفصــاح عــن كافــة تفاصيــل الحملــة يســاهم 

               شكل )10( المتبرع العاطفي
ويوضــح شــكل )11( بعــض العوامــل المؤثــرة علــى المتبرعيــن فــي 

حالتــي اإليثــار الخالــص والتوهــج الدافــئ



41           منصات التمويل الجماعي التعاوني في المملكة العربية السعودية

ــل، وتوجــد بعــض  ــادة حجــم تبرعاتهــم، ودافعيتهــم للتموي فــي زي

العناصــر التــي تســاهم فــي تكويــن صــورة واضحــة عــن حمــات 

التمويــل لــدى هــؤالء المتبرعيــن ومنهــا: الصــور الخاصــة بتلــك 

الحملــة، ومقاطــع الفيديــو  والتــي تعطــي صــورة أكثــر دقــة عــن 

كافــة تفاصيــل الحملــة والجهــات المســتفيدة.
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4.  سلوك المتبرع السعودي:
   يوجــد منصــات تمويــل جماعــي ذات إقبــال متواضــع مــن عامــة 

النــاس فــي المملكــة العربيــة الســعودية؛ لذلــك عمدنــا فــي تحليــل 

ســلوك المتبرع الســعودي على دراســة هذا الســلوك في التبرعات 

العاديــة المباشــرة، ولهــذا الهــدف تــم إعــداد اســتبيان شــارك فيــه 

122 شــخًصا، ومــن ثــم تحليــل نتائــج تطبيــق االســتبيان، باإلضافــة 

إلــى مقارنــة بعــض النتائــج الــواردة مــن تقرير منصة )جــود الخيرية(، 

وســلوك المتبرعيــن فــي منصــات التمويــل الجماعــي عالمًيــا، وجــاء 

توزيــع أفــراد عينــة الدراســة حســب الفئــة العمريــة علــى النحــو 

الموضــح فــي الجــدول التالــي:

شكل )9( توزيع أفراد العينة من المتبرعين 
السعوديين

   يتضــح مــن الشــكل الســابق أن نصــف أفــراد العينــة تقريًبــا 

مــن  العمريــة  الفئــة  فئتيــن عمريتيــن وهمــا:  يقعــون ضمــن 

)36-40 عاًمــا(، والفئــة العمريــة )أكبــر مــن 51 عاًمــا(، ويأتــي أقــل عــدد 

للمتبرعيــن ضمــن الفئــة العمريــة مــن )20-25 عاًمــا(.

   وقد اهتمت الدراسة بتحديد العديد من العناصر المتعلقة 
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الشــخصية  العوامــل  ومنهــا:  الســعودي،  المتبــرع  بســلوك 

للتبــرع،  المفضلــة  والوســائل  المتبــرع،  ســلوك  علــى  المؤثــرة 

إلــى  باإلضافــة  الســنوية،  التبرعــات  ومقــدار  التبــرع،  ودوافــع 

الجماعــي  التمويــل  حمــات  أو  بمنصــات،  المتعلقــة  العوامــل 

ذاتهــا، وطبيعــة المشــاريع المفضلــة لــدى المتبــرع الســعودي، 

ــي: ــى النحــو التال ــك عل ــى بعــض العناصــر األخــرى، وذل باإلضافــة إل

1.  العوامل الشخصية المؤثرة على سلوك 
المتبرع: 

ــرع فــي المملكــة  ــر علــى ســلوك المتب ــدة تؤث    هنــاك عوامــل عدي

العربيــة الســعودية، يمكــن جمعهــا فــي: مســتوى الدخــل، امتــاك 

منــزل، العمــر، الحالــة االجتماعيــة، أن يكــون موظفــًا، حجــم المدينة 

التــي يعيــش فيهــا، العمــل كمتطــوع ســابًقا، ومعرفــة أهميــة 

التبــرع، كمــا يؤثــر االســتقرار العاطفــي واالنبســاط علــى التبــرع.

   وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن 47% مــن األفــراد الذيــن تــم 

شــهرًيا،  األقــل  علــى  واحــدة  مــرة  يتبرعــون  آرائهــم  اســتطاع 

وُيفضــل 71% مــن المتبرعيــن إعطــاء المحتــاج بشــكل مباشــر، أو 

ــاج مباشــرًة. أمــا 29% مــن  ــى أفــراد مســتقلين يســلمونها للمحت إل



44           منصات التمويل الجماعي التعاوني في المملكة العربية السعودية

المتبرعين؛ فيقدمون تبرعاتهم للجمعيات الخيرية.

بعوامــل  الســعودي  المتبــرع  لــدى  التبــرع  ســلوك  ويرتبــط     

دينــي  واجــب  وأنهــا  الصدقــة،  بأهميــة  الشــعور  متعــددة منهــا: 

متعلــق بالشــخص، وأن يكــون المتبــرع علــى صلــة بالمحتاجيــن 

كمــا  وشــفافيتها.  الجمعيــات  أداء  عــن  الرضــا  وقلــة  مباشــرًة، 

التأثيــر  عوامــل  مــن  االجتماعيــة  أو  الدينيــة،  المناســبات  تُعتبــر 

الهامــة علــى ســلوك المتبرعيــن بشــكل كبيــر، وأمــا االســتجابة 

للحمــات اإلعاميــة، والتبــرع عنــد مصادفــة مكاتــب للجمعيــات 

تأثيــر متوســط. فلــه 

2.  وسائل التبرع المفضلة لدى المتبرعين:
   توجــد العديــد مــن وســائل التبــرع المفضلــة لــدى المتبرعيــن 

التالــي:  النحــو  علــى  وذلــك  الســعوديين، 

 أ.  التحويل إلى حساب الجمعية. 

 ب.  التبرع عن طريق متجر الجمعية.

 ج.  التبرع عبر الصراف اآللي.

 د.  التبرع النقدي.

. .))SMS ه.  التبرع عبر الرسائل النصية 

ــة لتفضيــل كل وســيلة  ــي النســب المئوي    ويوضــح الشــكل التال

مــن الوســائل الســابقة: 

شكل )10( طرق التبرع المفضلة للمتبرع 
السعودي

  يتضــح مــن خــال هــذا الشــكل أن التحويــل إلــى حســاب الجمعيــة 
ُيعتبــر أفضــل طــرق التبــرع، ويفضلــه نحــو 56% مــن المتبرعيــن 
أو  الجمعيــة،  متجــر  عــن طريــق  التبــرع  ذلــك  يلــي  الســعوديين، 
التبــرع النقــدي بنســبة متســاوية لــكل منهمــا، ممــا يعنــي أن %16 
أمــا  المتبرعيــن الســعوديين يفضلــون هاتيــن الوســيلتين،  مــن 
باقــي الطــرق، وهــي التبــرع عبــر الصــراف اآللــي، وعبــر الرســائل 
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النصيــة؛ فقــد بلغــت نســب التفضيــل لــكل منهمــا 8%، و4% علــى 
الترتيــب.

3.  دوافع التبرع لدى المتبرع السعودي:

بالنســبة لدوافــع التبــرع لــدى المتبــرع الســعودي فتتمثــل فيمــا 
يلــي: 

 أ.  الدوافع الدينية وهي أقوى الدوافع.
 ب.  دافع تخفيف معاناة اآلخرين )الجانب العاطفي(.

 ج.  دفع الباء والفقر والمرض عن المتبرع )الدوافع العقانية(.
 د.  الشعور بأن المال المتبرع به حق للمحتاج.

 ه.  التبرع للتخلص من إلحاح الطالب.
 و.  تشجيع اآلخرين على التبرع .

4.  مقدار التبرعات السنوية:

التبرعــات  مقــدار  فــي  واضــح  تفــاوت  وجــود  الدراســة  أظهــرت 
ــراوح مقــدار تلــك التبرعــات  الســنوية للمتبرعيــن الســعوديين، وت
يتجــاوز  مــا  إلــى  ريــال ســنوًيا،  ألــف  مــن  أقــل  ماليــة  مبالــغ  بيــن 
الخمســة عشــر ألــف ريــال، وأمكــن تصنيــف أفــراد العينــة إلــى ســت 

مجموعــات علــى النحــو التالــي: 
 1000  أ.  جــاء أصحــاب التبرعــات الســنوية القليلــة جــًدا )أقــل مــن 

المتبرعيــن. نحــو 14% مــن  بلغــت  ريــال( بنســبة مئويــة 
 ب.  شــّكل أصحــاب التبرعــات التــي تتــراوح بيــن )1000- اقــل مــن 5000 

ريــال( نحــو 33% مــن المتبرعيــن.
 ج.  بلغت نسبة أصحاب التبرعات التي تتراوح بين

 )5000- 9999 ريال( نحو 10% من المتبرعين.
 د.  بلغــت نســبة أصحــاب التبرعــات المرتفعــة )10000 - 14999 ريــال( 

14%، وهــي نســبة تماثــل أصحــاب التبرعــات القليلــة جــًدا.  
 ه.  أمــا أصحــاب التبرعــات التــي تتجــاوز 15000 ريــال ســنوًيا؛ فهــم 
ذوي النســبة المئويــة األقــل، وشــكلوا نحــو 5% فقــط مــن إجمالــي 

المتبرعيــن.
 و.  توجــد فئــة مــن المتبرعيــن تشــكل نحــو 24% مــن أفــراد العينــة، 

يتبرعــون بمبالــغ ســنوية غيــر محــددة، وتتفــاوت بشــكل كبيــر.
لــدى  التبــرع  العينــة، وســلوك  ألفــراد  التوزيــع  هــذا  ويتوافــق     
المجموعــات المختلفــة مــن المتبرعيــن إلــى حــد كبيــر، مــع ســلوك 
ربــع  أن  الدراســة  أظهــرت  كمــا  عالمًيــا،  اإلنترنــت  عبــر  المتبــرع 
العينــة المســتهدفة ال تقــدر حجــم تبرعاتهــا، وكانــت اإلجابــات: بــأن 
التبرعــات تختلــف حســب الظــروف المحيطــة بالمتبــرع، ويوضــح 

الشــكل التالــي تلــك النتائــج:
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شكل )11( مقدار التبرعات السنوية للمتبرعين 
السعوديين

   ومن عينة الدراسة تبين أن نسبة الذين سبق لهم التبرع عن 
طريق اإلنترنت هم ثلثي المتبرعين، رغم أن عدد الذين تشير 

الدراسات أنهم أكثر تفاعًلا مع منصات التمويل الجماعي 
أعمارهم من 24-45 كحد أقصى، وهم 50% من عينة الدراسة، 

ويتوافق هذا المؤشر مع المؤشرات العالمية لنسبة المتفاعلين 

مع منصات التمويل الجماعي، كما أثبتت الدراسة أن التبرع عن 
طريق اإلنترنت يتم بمبالغ بسيطة غالًبا، أما التبرع بمبالغ عالية 

فهي النسبة األقل، وذلك ألن التمويل الجماعي يعتمد على 
التبرع بأموال صغيرة من عدد كبير من الناس.

5. العوامل المتعلقة بحمالت، أو منصات التمويل 
الجماعي:

   مــن تحليــل نتائــج الدراســة تبيــن أن ســلوك المتبــرع الســعودي 
ــة: األمــور  ــر جــًدا بالعوامــل التالي ــر بشــكل كبي تجــاه الحمــات يتأث
القانونيــة، المصداقيــة، والشــفافية، كمــا أظهــرت النتائــج رغبــة 
المتبرعيــن فــي استكشــاف أثــر التبــرع، وتلقــي التقاريــر حــول تلــك 
يتقاطــع فيهــا ســلوك  التــي  األخــرى  العوامــل  التبرعــات، ومــن 
ــا: هــدف الحملــة،  المتبــرع الســعودي مــع ســلوك المتبــرع عالمًي
مقــدار الدعــم والنشــاط للحملــة، والمبادريــن بالحملــة، أو أصحاب 

المشــروع، ومحتــوى الحملــة، وطريقــة اإلخــراج الفنيــة.

6.  طبيعة المشاريع المرغوبة لدى المتبرعين:
   أما بالنســبة للمشــاريع المرغوبة لدى المتبرعين؛ فقد تصدرت 
المشــاريع  يليهــا  المشــاريع،  تلــك  قائمــة  األوقــاف  مشــاريع 
مؤخــرة  فــي  وجــاء  باأليتــام،  الخاصــة  المشــاريع  ثــم  اإلغاثيــة، 
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ــرع الســعودي المشــاريع  ــي تحظــى باهتمــام المتب المشــاريع الت
والمشــاريع  والتنمويــة،  المســتدامة  والمشــاريع  اإلســكانية، 

بنــاء ودعــم المســاجد. الدعويــة، ومشــاريع 
طبيعــة  حســب  المتبرعيــن  توزيــع  التالــي  الشــكل  ويوضــح   

لديهــم: المرغوبــة  المشــاريع 

شكل )12( المشاريع المرغوبة للمتبرعين 
السعوديين

   ومــن ذلــك يتبيــن أن نســبة كبيــرة مــن المتبرعيــن الســعوديين 
مــن  كثيــًرا  وأن  العاطفــي،  وليــس  المنطقــي،  النمــط  مــن  هــم 
التبرعــات الكبيــرة تأتــي منهــم، كمــا يتبيــن أن تفعيــل الجمهــور 

العاطفــي واالســتفادة مــن األمــوال الصغيــرة قليــل، وتتوافــق 
فــي  المشــاركة  رغبــة  حــول  الســؤال  نتيجــة  مــع  النتيجــة  هــذه 
االســتقطاع الشــهري؛ حيــث أبــدى نحــو 59% مــن أفــراد العينــة 
موافقتهــم علــى االســتقطاع الشــهري؛ لتمويــل المشــاريع التــي 

يــود المشــاركة بهــا، علــى النحــو الموضــح فــي الشــكل التالــي: 

شكل )13( موافقة المتبرعين السعوديين 
بخصوص االستقطاع الشهري لتمويل المشاريع 

   ُيضــاف إلــى مــا ســبق، حــول طبيعــة الســلوك المنطقــي، وليــس 
العاطفــي لــدى المتبــرع الســعودي، أن 94% مــن أفــراد العينــة أبدوا 
رغبتهــم فــي معرفــة تفاصيــل المشــروع قبــل التبــرع، كمــا يوضــح 

الشــكل التالــي:
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شكل )14( موافقة المتبرعين السعوديين 
بخصوص معرفة تفاصيل المشروع قبل التبرع 

  وأعــرب 81% منهــم عــن أهميــة أن يكــون هنــاك فيديــو يشــرح 
المشــروع، وهــذا لــه داللــة علــى أن كميــة التبــرع عاليــة فــي العــادة، 
وأن هنــاك اســتمرارية فــي التبــرع؛ فالمتبــرع لمــرة واحــدة عــادة 
وال  المشــروع،  بنــوع  كثيــًرا  يهتــم  وال  صغيــرة،  بمبالــغ  يتبــرع 

المشــروع. نجــاح  لعــدم  تفاصيلــه، وال يســخط 

  العوامل المؤثرة على سلوك المتبرع في 
المنصة: 

   يهتــم المتبــرع الســعودي بالوســيط )ناقــل التبرعــات(؛ لذلــك 
يولــي اهتماًمــا خاًصــا بالمشــروع، وبنفــس المنصــة، فيرغــب أن 
تكــون المنصــة قانونيــة، وذات مصداقيــة بالدرجــة األولــى، ويهتــم 
بالشــفافية، والتقاريــر والنتائــج، وممــا يــدل علــى ذلــك أن 84% مــن 
أفــراد العينــة أبــدوا رغيتهــم فــي تلقــي تقاريــر عــن إنجــاز العمــل 

ــي:  للمشــاريع التــي أســهموا بهــا، كمــا يوضــح الشــكل التال
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شكل )16( رغبة المتبرعين السعوديين 
بخصوص تلقي تقارير عن إنجاز العمل للمشاريع  

   هذا؛ ويبدي المتبرع الســعودي اهتماًما كبيًرا بســهولة االســتخدام، 
وســرعة اإلجابــة عــن االستفســارات، كمــا أن تعــدد طــرق الدفــع ذا 
أهميــة كبيــرة، وهنــاك ســلوك لــدى البعــض وهو الرغبــة في أن تصرف 
جميــع األمــوال للمســتحقين، دون أن يكــون هنــاك اســتقطاع رســوم 
إداريــة للمنصــة، أو الجهــة المشــغلة؛ حيــث إن ذلــك يؤثــر ســلًبا علــى 
التبرعــات.    وتوضــح األشــكال والرســوم البيانيــة التاليــة اســتجابات 

أفــراد العينــة حــول بعــض فقــرات االســتبيان.

شكل )17( توزيع أفراد العينة حسب الطريقة 
المفضلة الستالم رسائل التبرع 

التــي  المســاهمات  ألنــواع  العينــة  أفــراد  لتفضيــل  بالنســبة  ثانًيــا:     

يفضلونهــا؛ فقــد جــاء علــى النحــو الموضــح فــي الشــكل التالــي، والــذي 

يشــير إلى أن 75% من أفراد العينة يفضلون التبرع، يلي ذلك االســتثمار 

ــًرا اإلقــراض بنســبة %1. بنســبة 16%، ثــم الــزكاة بنســبة 8%، وأخي

   أوًلا: بالنســبة للطريقــة المفضلــة الســتام رســائل التبــرع: فضــل نحــو 
53% مــن أفــراد العينــة اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي، وأعــرب 
33% منهــم عــن تفضيلهــم الســتام الرســائل عبــر البريــد اإللكترونــي، 
وجــاء تفضيــل االجتماعــات الشــخصية، والمواقــع اإللكترونيــة، واإلعــام 
التقليــدي بنســب مئويــة ضئيلــة جــًدا، ويوضــح الشــكل التالــي تلــك النتائــج:
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شكل )18( توزيع أفراد العينة بالنسبة ألنواع 
المساهمات التي يفضلونها 

أصحــاب  مــع  للتواصــل  المفضلــة  للطــرق  بالنســبة  ثالًثــا:    
مواقــع  )تنازلًيــا(:  التالــي  الترتيــب  علــى  جــاءت  فقــد  المشــاريع؛ 
االجتمــاع  اإللكترونــي،  البريــد  الهاتــف،  االجتماعــي،  التواصــل 
الشــكل  فــي  هــو موضــح  كمــا  المتجــر،  عبــر  وأخيــًرا  الشــخصي، 
التالــي: والمواقــع اإللكترونيــة، واإلعــام التقليــدي بنســب مئويــة 

النتائــج: تلــك  التالــي  الشــكل  ويوضــح  جــًدا،  ضئيلــة 
يفضلونها؛ فقد جاء على النحو الموضح في الشكل التالي، 

شكل )19( توزيع أفراد العينة بالنسبة للطرق 
المفضلة للتواصل مع أصحاب الحمالت والمشاريع

 رابًعــا: بالنســبة ألهــم العوامــل المؤثــرة علــى اختيــار المشــروع 

الــذي ينــوي المتبــرع التبــرع لــه؛ فقــد جــاءت علــى الترتيــب التالــي 

)تنازلًيــا(: الثقــة فــي مؤســس المشــروع، كثرة األجر في المشــروع، 

تعــدد المنفعــة، أن يكــون المشــروع ضمــن اهتمامــات المتبــرع، 

وأخيــًرا توصيــة مــن المؤثريــن، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل التالــي: 
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شكل )20( توزيع أفراد العينة بالنسبة للعوامل 
المؤثرة على اختيار المشروع 

 رابًعــا: بالنســبة لعــدد مــرات التواصــل مــع الوســيط أو الجمعيــة؛ 

فقــد أظهــرت النتائــج أن نحــو 61% مــن أفــراد العينــة لــم يتواصلــوا 

نهائًيــا مــع الوســيط أو الجمعيــة، فــي حيــن اكتفــى نحــو 33% منهم 

بالتواصــل مــن مــرة إلــى خمــس مــرات، أمــا األفــراد الذيــن تواصلــوا 

بشــكل أكبــر فلــم يشــكلوا ســوى 6% فقــط مــن أفــراد العينــة، 

وذلــك علــى النحــو الموضــح فــي الشــكل التالــي: 

شكل )21( توزيع أفراد العينة حسب عدد مرات 
التواصل مع الوسيط أو الجمعية.

المتبــرع  وســلوك  للمجتمــع  المشــروع  لموائمــة  وبالنســبة 
الســعودي؛ فقــد اتفقــت تلــك النتائــج مــع مــا أشــارت إليــه دراســُة 
أن   إلــى  أشــارت  والتــي   ،)()2016 وكوثــر،  الخطيــب،  )الشــعيبي، 
المتبــرع الســعودي يهــدف مــن عمليــة التبــرع إلــى الحصــول علــى 
األجــر والثــواب مــن هللا عــزَّ وجــّل، فقــد أظهــرت تلــك الدراســة أن 
غالبيــة المتبرعيــن تقــع فــي الفئــة العمريــة )30-45(، وأكبــر مــن 45 
عاًمــا ، كمــا أظهــرت تلــك الدراســة أن غالبيــة المتبرعيــن يدعمــون 
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وأكــدت  ســنوات،  خمــس  علــى  تزيــد  لمــدة  الخيريــة  الجمعيــات 
دراســة )الشــهري والزهراني، 2018( أولوية الدافع الديني في التبرع 
لــدى المتبــرع الســعودي ويؤكــد ذلــك أن غالبيــة عينــة الدراســة 
عبــرت عــن تفضيلهــا للتبــرع خــال شــهر رمضــان المبــارك، وجــاء 
الدافــع الثانــي متمثــًلا  فــي الرغبــة فــي تخفيــف معانــاة اآلخريــن،  
وأشــارت تلــك الدراســة إلــى أن الســمعة الحســنة للمؤسســة 
تُعــد مــن العوامــل المؤثــرة علــى ســلوك المتبــرع، وهــو مــا يتفــق 
مــع نتائــج الدراســة الحاليــة،  كمــا أظهــرت تفضيــل عينــة الدراســة 
للتبــرع عبــر االســتقطاع الشــهري بنســبة 56%، وهــو مــا يتفــق مــع 

نتائــج الدراســة الحاليــة.
إلــى مــا ســبق،  يتضــح مــن خــال نتائــج الدراســات  وباإلضافــة 
الســابقة التــي اســتعرضها هــذا الفصــل وجــود تطابــق إلــى حد كبير 
بيــن ســلوك المتبــرع، مــع اختــاف بيئــات إجــراء تلــك الدراســات، 
والثقافــة الســائدة فــي كل منهــا، حيــث أظهــرت تلــك الدراســات 
وجــود تفــاوت بيــن المتبرعيــن مــن حيــث: عــدد مــرات التبــرع، ومقدار 
أو حجم التبرع الذي ُيمكنهم تقديمه، كما أظهرت تلك الدراسات 
وجــود تفضيــات مختلفــة لــدى المتبرعيــن بالنســبة للمشــاريع 
التــي يــرون أنهــا أحــق بتلقــي تبرعاتهــم، ويرجــع ذلــك إلــى دوافــع 
التبــرع لــدى كل منهــم، وهــي دوافــع تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر، 
علــى النحــو الــذي ســبق عرضــه، كمــا أشــارت تلــك الدراســات إلــى 

بعــض العوامــل المؤثــرة علــى ســلوك المتبــرع، والتــي تتعلــق 
بقــدرة المســتثمر علــى جــذب المتبــرع نحــو التبــرع، وذلــك مــن 
خــال بعــض العناصــر المتعلقــة باإلعــداد الجيد للحملــة، كوجود 
عنــوان يمثــل محــل اهتمــام للمتبــرع، أو شــرح الحملــة والتعريــف 
بهــا بشــكل جيــد عبــر مقطــع فيديــو توضيحــي، باإلضافــة إلــى 
وجــود أكثــر مــن وســيلة للتواصــل بيــن المتبــرع والمســتثمر ، 
باإلضافــة إلــى العناصــر المرتبطــة بشــفافية حملــة التمويــل، 
ومــدى المخاطــرة فــي عمليــة التمويــل، باإلضافــة إلــى منصــة 
التمويــل الجماعــي ذاتهــا، ومــدى ثقــة المتبــرع فــي نســبة نجــاح 
المشــاريع المعروضــة عبــر المنصة.دوافــع تختلف من شــخص 
تلــك  أشــارت  كمــا  عرضــه،  ســبق  الــذي  النحــو  علــى  آخــر،  إلــى 
الدراســات إلــى بعــض العوامــل المؤثــرة علــى ســلوك المتبــرع، 
والتــي تتعلــق بقــدرة المســتثمر علــى جــذب المتبــرع نحــو التبــرع، 
الجيــد  باإلعــداد  المتعلقــة  العناصــر  بعــض  خــال  مــن  وذلــك 
للحملــة، كوجــود عنــوان يمثــل محــل اهتمــام للمتبــرع، أو شــرح 
الحملــة والتعريــف بهــا بشــكل جيــد عبر مقطع فيديــو توضيحي، 
باإلضافــة إلــى وجــود أكثــر مــن وســيلة للتواصــل بيــن المتبــرع 
والمســتثمر ، باإلضافــة إلــى العناصــر المرتبطة بشــفافية حملة 
التمويــل، ومــدى المخاطــرة فــي عمليــة التمويــل، باإلضافــة إلــى 
منصــة التمويــل الجماعــي ذاتهــا، ومــدى ثقــة المتبــرع فــي نســبة 

نجــاح المشــاريع المعروضــة عبــر المنصــة.
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إمكانية تفعيل هذا المشروع في المملكة بحيث يكون نموذًجا للمنصات التي تأتي بعده.

 
الفصل الثــالث  :  

مقدمة.  -

سياسة النهوض بالمنصة، ونماذج عمل المنصات  -

عوامل النجاح.  -
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مقــدمة:

   أدت التطــورات التكنولوجيــة إلــى اســتحداث أســاليب مبتكــرة 

مــن  وذلــك  العالــم،  حــول  للنــاس  اليوميــة  الحيــاة  علــى  للتأثيــر 

ــن  ــا وتوســيع نطاقهــا، ومــن بي خــال اســتخدام تلــك التكنولوجي

الماليــة  المجــاالت  فــي  جــاء  مــا  االبتــكارات  تلــك  أهــم مجــاالت 

بـــالتقنيات  والتنمويــة والخيريــة، مــن خــال ظهــور مــا يســمى: 

الجماعــي  التمويــل  منصــات  فروعهــا:  وأحــد   ،FinTech الماليــة 

.)crowdfunding platforms(

   ويتمثــل دور هــذه المنصــات المتخصصــة فــي مجــاالت التمويــل 

الجماعــي فــي تطويــر أســاليب مبتكــرة تســمح بالتواصل المباشــر 

ــل  ــر التموي مــع األفــراد )أو الجمهــور بصفــة عامــة(؛ بهــدف توفي

التنمويــة  المشــروعات  ســيما  ال  للمشــروعات،  المناســب 

فــي  كثيــرة  لصعوبــات  تتعــرض  التــي  خاصــة  بصفــة  والخيريــة 

الحصــول علــى التمويــل المائــم، ولــكل منصــة مــن المنصــات 

أهدافها، ونموذجها التشــغيلي، وسياســات للنهوض بالمنصة، 

وقــد تطرقنــا فــي هــذا الفصــل إلــى أهــم المنصــات، وأكثرهــا نجاًحــا.

سياسة النهوض بالمنصة، ونماذج عمل 
المنصات:

  يســتعرض الباحــث فيمــا يلــي عــدًدا مــن أشــهر منصــات التمويــل 

الجماعــي، بمــا يتضمــن التعريــف بمجــاالت عمــل تلــك المنصــات، 

وطبيعــة اهتماماتهــا، وأســلوب عملهــا، واإلشــارة إلــى تجاربهــا 

الناجحــة خــال عملهــا فــي مجــال التمويــل الجماعــي، وسياســات 

النهــوض بتلــك المنصــات، ويســتند الباحــث فــي ذلــك إلــى مــا ورد 

عبــر المواقــع اإللكترونيــة لتلــك المنصــات.

1- منصة 
(KICKSTARTER): https: //www.kickstarter.com
هائلــة  عالميــة  منظومــة  عــن  عبــارة  هــي  ســتارتر(:  )كيــك 

الفصل الثالث
ــا للمنصــات التــي  إمكانيــة تفعيــل هــذا المشــروع بحيــث يكــون نموذًج

تأتــي بعــده.
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للتمويــل الجماعــي عبــر اإلنترنــت مقابــل المكافــأة، حيــث يحصــل 

ــة،  ــة رمزي ــى منتــج بســعر أقــل، أو خدمــة، أو هدي المســاهمون عل

للشــركة. وتعتبــر  تبرًعــا، وليســت حصــًة  ليســت  ومســاهمتهم 

ــكارات، وســرعان  )كيــك ســتارتر( مــاًذا للمبدعيــن وأصحــاب االبت

مــا تتحــول ابتكاراتهــم إلــى ريــادة أعمــال، وتهدف المنصــة إلى دعم 

اإلبــداع، والمشــاريع الخلَّاقــة، وذلــك بخدمتهــا شــريحة واســعة 

الكاريكاتيــر،  الفــن،  بيــن:  مــا  المتنوعــة  األفــكار والمشــاريع  مــن 

الحــرف اليدويــة، تصميــم األزيــاء، صناعــة األفــام والفيديوهــات، 

األلعــاب، الصحافــة، التصويــر الفوتوغرافــي، النشــر، التكنولوجيــا، 

والمســرح، إضافــة إلــى توفيــر التســهيات للحصــول علــى المــوارد 

أرض  علــى  أفكارهــم  وتطبيــق  لتنفيــذ  يحتاجونــه؛  الــذي  والدعــم 

الواقــع، مــن خــال ربطهــم مــع شــبكة مــن الداعميــن الفاعليــن، 

مليــون   10 مــن  ألكثــر  الدعــم  توفيــر  المنصــة  هــذه  واســتطاعت 

شــخص فــي مختلــف دول العالــم.

   كيف تعمل؟:
   تعتبــر )كيــك ســتارتر( شــركة مســتقلة مكونــة مــن 115 شــخًصا 

2009م،  عــام  المنصــة  هــذه  إطــاق  وتــم  المجــاالت،  فــي مختلــف 

واســتطاعت هــذه المنصــة منــذ هــذا التاريــخ حتــى نهايــة شــهر 

مايــو 2019م تمويــل 447 ألــف مشــروع، بإجمالــي تمويــل 3,9 مليــار 

دوالر، وبنســبة نجــاح 37% مــن المشــروعات التــي تــم تمويلهــا. 

لجمــع  صفحــة  علــى   Kickstarter فــي  مشــروع  كل  ويحصــل 

التبرعــات، وتتضمــن هــدف التمويــل، وفيديــو يشــرح المشــروع، 

 60 إلــى  يــوم  )بعــد  التبرعــات  جمــع  الكتمــال  النهائــي  والموعــد 

يوًمــا مــن اإلطــاق(. وتعمــل المنصــة وفــق نمــط AON، وتقبــل 

علــى  تطــرح  التــي  المشــاريع  مــن  فقــط   %60 نحــو   Kickstarter

خــاص  وبشــكل  صعبــة،  شــروط  وفــق  أســبوع،  كل  المنصــة 

مشــاريع ريــادة األعمــال، ومــن بيــن المعاييــر المعتمــدة لقبــول 

المنصــة:  عبــر  لطرحهــا  المشــاريع 

1- أن يكــون صاحــب الحملــة لديــه “جنســية” أمريكيــة، أو كنديــة، أو 

بريطانيــة حتــى يتمكــن مــن إطــاق حملــة تمويــل جماعــي عليهــا.

2- أن يكون المشــروع قابًلا للتداول مع اآلخرين، كجهاز إلكتروني، 

أو كتاب؛ حيث إن المنصة ال تقبل المشــاريع الخيرية أبًدا.

3- توفيــر شــرح مفصــل عــن المشــروع، مدعــم بمقاطــع الفيديــو، 

والصــور الازمــة، مــع خطــة للتنفيــذ، وطريقــة اســتخدام التمويــل.

4- عدم جمع األموال بهدف تنفيذ مشاريع محظورة أو خطرة.

   وتتلخــص آليــة عمــل هــذا الموقــع فــي إعطــاء الريادييــن كامــل 

جمــع  فتــرة  طــول  مشــاريعهم  تجــاه  والمســؤولية  الســيطرة 
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علــى  الفتــرة  هــذه  خــال  الريــادي  ويعمــل  المطلــوب،  المبلــغ 

بالفيديوهــات  وتدعيمهــا  بمشــاريعه،  خاصــة  صفحــات  بنــاء 

والصــور، مــع اآلخــذ بعيــن االعتبــار نوعيــة وماهيــة المكافــأة التــي 

التمويــل. علــى  حصولهــم  فــور  للمموليــن  ســيقدمونها 

   التكلفة:

تــم جمعهــا  التــي  األمــوال  مــن  الناجحــة %5  المشــاريع  تدفــع    

إلــى Kickstarter، باإلضافــة إلــى أن 3% إلــى 5 % تبقــى فــي بوابــة 

ال  أو  الــكل،  طريقــة  علــى  المنصــة  وتعتمــد  اإللكترونــي،  الدفــع 

شــيء، بمعنــى أّن صاحــب المشــروع يحــدد مقــدار التمويــل الــازم 

المبلــغ  علــى  حــال حصولــه  وفــي  النهائــي،  للمشــروع، وموعــده 

ــى الهــدف خــال  ــم يصــل إل ــل، وإذا ل ــى التموي المحــدد يحصــل عل

المــدة المحــددة يتــم رد كل مــا جمعــه إلــى المموليــن. وهــذا هــو 

األنســب مــع سياســة هــذه المنصــة؛ وذلــك ألن صاحب المشــروع 

إذا لــم يســتطع جمــع كامــل المبلــغ للمشــروع فإنــه غيــر قــادر علــى 

إطــاق المشــروع؛ ممــا يــؤدي إلــى ضيــاع أمــوال المســتثمرين، 

مبالــغ  إرجــاع  يتــم  أو  المطلــوب،  المبلــغ  علــى  يحصــل  أن  فإمــا 

المســاهمين إلــى أصحابهــا.

  سياسة النهوض في المنصة:

   تعتمــد منصــة »كيــك ســتارتر« علــى سياســة بنــاء الثقــة بيــن 

المموليــن والمشــروع، وعليــه تقــوم بدراســة المشــاريع بشــكل 

مفصــل، ودراســة صاحــب المشــروع قبــل إطاقــه؛ لضمــان أكبــر 

قــدر ممكــن لنجــاح المشــروع، والــذي ســيزيد مــن ثقــة النــاس فــي 

هــذه المنصــة، بــل إن مــن سياســتهم إجــراء لقــاءات مباشــرة بيــن 

صاحــب المشــروع والمموليــن، بهــدف زيــادة الثقــة بيــن المموليــن 

وأصحــاب المشــاريع.

وتتبــع منصــة Kickstarter أســاليب متطــورة تجــاه الحمــات التــي 

تـُـروج لهــا، ولعــل فــي مقدمتهــا:

   التركيز على المشاريع القوية واإلبداعية:

وطريقــة  الحملــة،  فــي  للتدقيــق  قســم  المنصــة  فــي  يوجــد     

عرضهــا؛ لذلــك يتــم حــث صاحــب الحملــة مــن خــال مقطــع فيديــو، 

وتقييمــه  المشــروع  لعــرض  المشــروع،  عــن  مكتوبــة  ومقدمــة 

قبــل نشــره فــي المنصــة، وهــذا ممــا ســاعد أصحــاب الحمــات 

علــى إنتــاج قصــص أكثــر إقناًعــا، وتعتمــد علــى أســاس منطقــي 

ــر؛ ليتــم تمويلهــا بشــكل أفضــل، باإلضافــة إلــى تقديــم لمحــة  أكب

إنســانية لتحســين التواصــل وبنــاء الجمهــور للمشــروع، وهــذا مــا 
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يزيــد مــن فعاليــة كل مشــروع إبداعــي؛ حيــث إن العــرض يتناســب 

مــع التفكيــر المنطقــي والعاطفــي. 

  بناء مجتمع أو جمهور:
   تمكنــت منصــة )كيــك ســتارتر( مــن بنــاء جمهــور لديــه رغبــة فــي 

هــذا  وتحقــق  المنصــة،  علــى  يعــرض  بــأي مشــروع  المســاهمة 

ــد المانحيــن، بضمانهــا  ــاء الثقــة عن األمــر بعــد تبنــي سياســات بن

غيــر المشــروط بــأن أي مشــروع يعــرض فــي المنصــة هــو مشــروع 

مقصــًدا  تكــون  أن  اســتطاعت  الداعــم  الجمهــور  وبهــذا  ناجــح، 

علــى  المنصــة  وافقــت  إذا  آخــر:  بمعنــى  االبتــكارات،  ألصحــاب 

المشــروع؛ فــإن طريقــك للحصــول علــى التمويــل أصبــح مضمونًا، 

وهــذا مــا تشــير إليــه إحصائيــات النجــاح التــي حققتهــا المنصــة فــي 

عــام 2019م، حيــث بلغــت الحمــات الناجحــة فــي المنصــة %37,4، 

ــا هــو%22. بينمــا معــدل النجــاح فــي المنصــات عالمًي

    حماية مصالح المستهلك والمبدع )صاحب الحملة(:

التــي تعتمــد عليهــا منصــة )كيــك ســتارتر(،     مــن السياســات 

مــن  مزيــًدا  إلعطائهــا  للحمــات؛  جــًدا   
ٍ
عــال بتدقيــق  تقــوم  أن 

المصداقيــة والثقــة، كمــا تســمح للمســاهمين بإعطــاء آرائهــم 

التطويريــة للمشــروع. ومــن جهــة المبدعيــن: أنشــأت المنصــة 

ــراف  ــى اعت ــدع الحصــول الفــوري عل وحــدًة تضمــن لمشــروع المب

واألدوات،  التوجيــه  تقديــم  إلــى  باإلضافــة  المســاهمين،  ودعــم 

مثــل: Kickstarter live and Drip ، وهــي منصــة للمبدعيــن أيًضــا 

تســاعدهم فــي تطويــر حملــة ناجحــة وإبداعيــة، وتقــدم المنصــة 

أيًضــا أكثــر مــن 12 خدمــة تســويقية.

2- منصة
 (Gofundme): https://www.gofundme.org
   وهي من أشــهر المنصات في دعم المشــاريع الخيرية والحاالت 

الفرديــة، وتعتمــد المنصــة علــى تســهيل إنشــاء الحملــة فيهــا 

لــكل محتــاج، وممــا يميــز هــذه المنصــة ســهولة االســتخدام؛ حيــث 

تتضمــن الصفحــة الرئيســة للمنصــة أربــع أيقونات تســهل إنشــاء 

الحملــة علــى المنصــة، باإلضافــة إلــى التــدرج مــع الزائــر إلــى أن 

يصــل إلــى بغيتــه، ســواء كان مــن أصحــاب األعمــال، أو المتبرعيــن، 

أو ممــن يهــدف إلــى االطــاع علــى الحمــات المتاحــة عبــر المنصــة، 

ــدة أســهمت فــي نجــاح تلــك المنصــة، ومــن  ــاك أســباب عدي وهن

أهمهــا:

1-  الدعم الجيد للعمالء:
•  يســتطيع كل زائــر أن يتعامــل مــع المنصــة بســهولة، ومــن 

ضمــن الخدمــات االطــاع علــى األســئلة واألجوبــة حــول طبيعــة 
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باســتخدام  الخاصــة  المشــكات  المنصــة، وإمكانيــة حــل  عمــل 

بســهولة.  المنصــة 

•  يقــدم مركــز خدمــة العمــاء إجابــة فوريــة عــن استفســارات زّوار 

المنصــة، فــي فتــرة زمنيــة ال تتجــاوز خمســة دقائــق. 

•  تدعم المنصة سبع لغات.

2-  الموقع سهل، ومالئم للمستخدم:
•  يستطيع المستخدم إنشاء حملته دون أن يواجه أية متطلبات 

صعبة، أو إشكاليات في فهم الطريقة.

•  ال يوجد وقت لنهاية الحملة، أو اشتراط إلكمال هدف الحملة. 

•  يســتطيع المســتخدم أن يحصــل علــى األمــوال التــي جمعهــا 

فــي أي وقــت، وإن لــم يكتمــل تحقيــق الهــدف.

3-  الربط مع صفحات السوشيال ميديا:
بــوك،  التواصــل االجتماعــي )فيــس  المنصــة بمواقــع  ترتبــط    •

تويتــر، انســتقرام، يوتيــوب(، وعلــى ســبيل المثــال تحتــوي صفحــة 

المنصــة فــي موقــع فيــس بــوك علــى 1,6 مليــون متابــع، وبهــذا 

صفحــات  فــي  الحملــة  نشــر  مباشــرًة  المســتخدم  يســتطيع 

االجتماعــي. التواصــل 

4-  قلة التكاليف ورسوم الخدمات:
•  تأسيس الحملة مجانًا.

•  ال تتقاضــى المنصــة أيــة رســوم مقابــل األمــوال التــي يتم جمعها 

للحملــة؛ ممــا زاد ثقــة الناس فــي المنصة. 

5-  وجود عدد كبير من البيانات المعتمدة:

•  تقــدم المنصــة تقــدم معلومــات الشــركات أو المشــاريع علــى 

صفحتهــا، وُيمكــن مطالعتهــا بــكل ســهولة. 

مــن  صنــف  كل  فــي  للحمــات  وأمثلــة  تفاصيــل  أيًضــا  تقــدم    •

الجماعــي. التمويــل  أصنــاف 

)كيــف  المبتدئيــن  األعمــال  لــرواد  كافيــة  معلومــات  تقــدم    •

حملتــك؟(. بــدء  تســتطيع 

6-  بناء مسئولية مجتمعية عالية للشركات. 
    باإلضافة إلى ذلك؛ فإن منصة Gofundme تعتمد على سياسة 

التدقيــق فــي صاحــب الحملــة، وكيفيــة تســويق حملتــه، كمــا توّفــر 

التدريــب المناســب، واإلرشــاد؛ لمســاعدة صاحــب الحملــة، ومــن 

ضمــن سياســات المنصــة بنــاء جمهــور علــى اســتعداد للتبــرع 

وغيــر  للحمــات،  تســويقية  خدمــات  وتقديــم  أســبوعي،  بشــكل 

ــا علــى ســير المنصــة ونجاحهــا. ذلــك مــن الخدمــات التــي تؤثــر إيجاًب
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   وهكــذا؛ فــإن لــدى كل منصــة تقنيــة معينــة، وسياســة معتمــدة؛ 

بهــدف نيــل ثقــة النــاس، وضمــان جذبهــم للتعامــل مــع المنصــة، 

والفئــة  المنصــة،  طبيعــة  باختــاف  السياســات  هــذه  وتختلــف 

ــد وقوانينــه. المســتهدفة، والخدمــات التــي تقدمهــا، وطبيعــة البل

3- منصة
 (Just giving): https://www.justgiving.com
 مــن أكبــر المنصــات المتخصصــة فــي جمــع ومعالجــة التبرعــات   

لديهــا، المســجلة  الخيريــة  والمؤسســات  للجمعيــات   المقدمــة 

 ضمــن نظــام موضــح علــى موقعهــا اإللكترونــي، وقــد تجــاوزت قيمــة

،( Just giving التبرعــات المقدمــة عــن طريــق  أمريكــيًّ
ٍ
 4,5( مليــار دوالر

 ودعمــت أكثــر مــن )25700( حملــة ومؤسســة خيريــة حــول العالــم،

جغرافيــة، ومنطقــة  دولــة   )164( مــن  أكثــر  علــى  حماتهــا   توزعــت 

 ويتجــاوز عــدد مســتخدميها )22( مليــون مســتخدم حــول العالــم،

 وتوضــح المنصــة عبــر موقعهــا اإللكترونــي أن مهمتهــا الرئيســة

.هــي ضمــان عــدم اســتمرار أي قضيــة كبيــرة بــدون تمويــل

   وتضــم المنصــة )25788( مؤسســة خيريــة ومدرســة، وتتنــوع 

مجــاالت التمويــل المتاحــة عبــر المنصــة علــى النحــو التالــي: الصحة 

والخدمــات الطبيــة، المســاعدات الدوليــة، التربيــة والتعليــم، الفــن 

والحيوانــات  المحلــي،  المجتمــع  اإلعاقــة،  الرياضــة،  والثقافــة، 

األليفــة.

4- منصة
 (Indiegogo):  https://www.indiegogo.com
ــر متخصصــة  ــة، غي ــل جماعــي وتشــاركي عالمي    وهــي منصــة تموي

فــي مجــال دعــم معيــن، تقــدم خدماتهــا للمشــاريع والحمات ضمن 

كافــة المجــاالت، بــدون وجــود شــروط مســبقة لحمــات التمويــل 

الخاصــة بهــا علــى المنصــة، وضمــن جهــود المنصــة لدعــم األعمــال 

 »Indiegogo« والمشــاريع اإلنســانية والخيريــة، وقــد قامــت منصــة

.»Generosity« :بطــرح خدمــة تابعــة لهــا أطلقــت عليهــا اســم

   تُتيــح خدمــة »Generosity« إمكانيــة البــدء بإنشــاء حملــة تمويــل 

جماعــي، شــرط أن تكــون خيريــة وإنســانية، مثــل جمــع التبرعــات 

التــي تُســاعد مرضــى الســرطان، أو تكاليــف تدريــس الّطــاب، أو 

بــل 
ِ
تعزيــز الجهــود اإلنســانية المبذولــة فــي بعــض الــدول مــن ق

 أســرع علــى 
ٍ
منظمــات غيــر ربحيــة؛ لكــي تتمكــن مــن العمــل بشــكل

تنفيــذ أهدافهــا، والعديــد مــن األفــكار الخّلاقــة، واإلنســانية كذلــك.

 »Indiegogo« وقــد تجــاوزت قيمــة التبرعــات المقدمــة عــن طريق   

حملــة   )19000( مــن  أكثــر  ودعمــت   ، أمريكــيًّ  
ٍ
دوالر مليــون   )800(
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حققــت  التــي  حماتهــا  مــن   )%47( أن  علــى  خيريــة.  ومؤسســة 

أهدافهــا تديرهــا النســاء، وقــد توزعــت حماتهــا علــى أكثــر مــن 

)235( دولــة ومنطقــة جغرافيــة، ويتجــاوز عــدد مســتخدميها )10( 

العالــم. حــول  مليــون مســتخدم 

5- منصة
 (Artist Share): https://www.artistshare.com
مــن  »بتمويــل  اإلنترنــت  علــى  تدشــينها  تــم  منصــة  أول    •

. » لمعجبيــن ا «

•  تقديم خدمات مهنية للفنانين الرياديين.

•  تربــط الفنانيــن مــع المعجبيــن مــن أجل مشــاركة اإلثــارة، وجمال 

العمــل اإلبداعي.

6- منصة
 (Classwish): https://www.classwish.org
تأسســت هــذه المنصــة عــام 2008م، وتســعى إلــى تحقيــق األهــداف 

التالية:

•  توفيــر أنــواع مختلفــة مــن المــوارد، مثــل: لــوازم الفــن والكتــب، 

واآلالت الموســيقية، والمعــدات العلميــة، والمعــدات الرياضيــة، 

ــر، والمــوارد الخاصــة وغيرهــا. وأجهــزة الكمبيوت

•  دعم المدارس )مدرسة عامة أو خاصة، مراكز الرعاية الصباحية 

لألطفــال، وبرنامــج مــا بعــد المدرســة، كليــات المجتمــع والشــباب 

غير الربحيــة(، والمعلمين.

•  تقديم الحلول األكثر كفاءة )بدون رســوم، المســاهمات معفاة 

مــن الضرائــب، وأكثــر مــن 16,000 شــركة تطابــق تبرعــات الموظفيــن؛ 

لمضاعفــة، أو حتــى ثاثــة أضعــاف تمويلهــم(.

•  يمكن لبرنامج الوالء المســاعدة في كســب التبرعات لمســاعدة 

المــدارس مــن خال التســوق بها فــي المتاجر المحلية.

7- منصة 
(Commonbond): https://www.commonbond.co

التمويــل«، وتهتــم  فــي  المنصــة شــعار »صديقــك  هــذه  ترفــع   

بشــكل خــاص بمشــاريع إقــراض الطــاب، وذلــك بالنســبة للطلبة 

الملتحقيــن بالجامعــات، أو الخريجيــن الذيــن لــم يســتكملوا ســداد 

الرســوم الجامعيــة، وتعتبــر المنصــة أن عملهــا يبــدأ مــع الطالــب 

الجامعيــة  الدراســة  إنهــاء مرحلــة  إلــى  بالجامعــة  التحاقــه  منــذ 

بشــكل تــام، وأشــادت وســائل اإلعــام األمريكيــة بتلــك المنصــةـ 
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تميــًزا،  األكثــر  المنصــة  بأنهــا   Time »تايــم«  مجلــة  ووصفتهــا 

وتقديًمــا لحلــول رائــدة فــي مجــال إقــراض الطــاب.

وتتميز المنصة بما يلي:

• نسبة التشغيل منخفضة.

•  لديها العديد من تجارب التمويل على المستوى العالمي.

•  أيــة مســاهمة فــي اإلقــراض يكــون فــي مقابلهــا أيًضــا تغطيــة 

ــاج )برنامــج تشــجيعي(.  تكاليــف تعليــم طفــل محت

8- منصة 
(Community funded):  
https://www.communityfunded.com
تعمــل المنصــة فــي مجاالت التربية والتعليــم، والخدمات الصحية 

والمشــاريع الخيريــة، وتضمــن نحــو 8500 حملــة عبــر منصتهــا، وبلــغ 

، واســتطاعت 
ٍ
إجمالــي حجــم التبرعــات التــي تلقتها 257 مليون دوالر

، وتتميــز المنصــة بمــا يلي:
ٍ
جــذب اهتمــام نحــو 315000 متبــرع

•  سهولة االستخدام من قبل أصحاب األعمال والمتبرعين.

•  تصميــم اســتراتيجية ســنوية تتناســب مــع طبيعــة كل مشــروع 

تتبنــاه المنصــة.

•  توفر خيارات متعددة لتأجيل مدفوعات القرض. 

9- منصة
 (Crowdsupply): https://www.crowdsupply.com   

 تهــدف هــذه المنصــة بشــكل خــاص إلى مســاعدة المبدعيــن منرواد

 األعمــال فــي مجــال صناعــة البرمجيــات، وتهتــم بدعــم المشــاريع

:التــي تتميــز بمــا يلــي

•  األصالــة: يجــب أن يضيــف مشــروع Crowd Supply شــيًئا جديــًدا 

ومثيــًرا للعالــم، بمــا فــي ذلــك إدخــال تحســينات علــى المشــاريع 

القائمــة ال بــأس بهــا.

•  الفائــدة المتوقعــة: يجــب أن يلبــي المشــروع احتياجــات حقيقيــة 

لجمهــور المســتخدمين.

 Crowd احتــرام حقــوق المســتخدمين: يجــب أن يحتــرم مشــروع  •

Supply حقــوق المســتخدم بمــا فــي ذلــك: االســتقالية، والترابــط، 

الخصوصيــة، واألمــن.

10- منصة
 (Smallknot): http://www6.smallknot.com 
   هــي منصــة تمويــل جماعــي جديــدة نســبًيا، ومصممــة خصيًصــا 

للشــركات المســتقلة المحليــة. وتعمــل وفــق نمــوذج الــكل، أو 
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ال شــيء AON، وال توافــق منصــة Smallknot إال علــى الشــركات 

الناشــئة  الشــركات  الفكــرة، أي  خــارج مرحلــة  التــي هــي  القائمــة 

بالفعــل، وال تتطلــب أكثــر مــن دفعــة ماليــة صغيــرة.

11- منصة
 (Fundrazr): https://fundrazr.com

   تأسســت هــذه المنصــة عــام 2009م بقيــادة رائد التمويل الجماعي 

عــت المنصــة عقــد  داريــل هاتــون Darryl Hatton، وبعــد عاميــن وقَّ

شــراكة مــع موقــع )فيــس بــوك(، واســتطاعت المنصــة دعــم 150 

 عبــر المنصــة، ومــن بيــن 
ٍ
ألــف حملــة، وتــم جمــع 160 مليــون دوالر

 للمشــروع 
ٍ
حماتهــا الناجحــة اســتطاعت حشــد مبلــغ مليــون دوالر

األمريكــي American Gut، واســتطاعت المنصــة الحصــول علــى 

المؤسســات  مــن  واألوســمة  التقديــر  شــهادات  مــن  العديــد 

الدوليــة؛ تقديــًرا لجهودهــا فــي دعــم المشــاريع الناشــئة، ومنهــا 

.Business Innovation Technology مؤسســة

12- منصة 
(Ulule): https://fr.ulule.com 
تــم إطــاق منصــة Ulule فــي عــام 2010م، وقــد اســتفادت مــن     

االتجــاه المتزايــد فــي التمويــل الجماعي، واســتطاعت خــال الفترة 

مليــون   168 مبلــغ  تجــاوزت  تبرعــات  جمــع   2020-2010 مــن  الممتــدة 

يــورو، وتــم عــرض 47650 مشــروع عبــر المنصــة، أمــا عــدد المشــاريع 

التــي نُفــذت بنجــاح، وتــم جمــع التمويــل الــازم لهــا؛ فقــد بلــغ 31486 

 حــول العالــم. 
ٍ
مشــروًعا، وتضــم المنصــة نحــو 3 مليــون متابــع

13- منصة
 (Thrinacia):https://www.thrinacia.com

تمثــل هــذه المنصــة الجيــل الثانــي من منصــات التمويــل الجماعي، 

الخــاص  الويــب  موقــع  بإعــداد  للمســتثمر   Thrinacia وتســمح 

بــه للتمويــل الجماعــي فــي غضــون دقائــق، ويأتــي حــل التمويــل 

ــى  ــل مــا هــو موجــود عل ــر هــذه المنصــة بصــورة تماث الجماعــي عب

رائــد األعمــال  أو  Kickstarter، أو Indiegogo، وتتــاح للمســتثمر 

رســوم  وتوجــد  عــة،  المجمَّ األمــوال  األربــاح،  حــول:  إحصائيــات 
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وفــي  المنصــة،  تلــك  الســتخدام   
ٍ
دوالر  39,99 قدرهــا  شــهرية 

المقابــل ُيســمح للمســتثمر، أو المســتخدم بتجنــب الرســوم التــي 

قــد يضطــر لدفعهــا علــى مواقــع خارجيــة.

14- منصة
 (Fundly): https://fundly.com
• وهــذه المنصــة تُعــد أفضــل الخيــارات لجمــع التبرعــات عندمــا 

يتعلــق األمــر بالمؤسســات الخيريــة، والمنظمــات غيــر الربحيــة، 

المشــاريع  أصحــاب  واألفــراد  األعمــال،  وفــرق  والمــدارس، 

الناشــئة.

15- منصة
 (Giveforward): https://www.giveforward.com

•   وهــي المنصــة األنســب لجمــع األمــوال للنفقــات الطبيــة، أو 

المستشــفى. فواتيــر 

17- منصة
 (InvestedIn.com): http://www.investedin.com•  

.وهــي منصــة تمويــل جماعــي جاهــزة، ذات عامــة تجاريــة كاملــة

•  ميزات قابلة للتخصيص.

•  متاحة ألية دولة، وبأية لغة.

•  استخدام التحليل والتتبع.

18- منصة
 Invesdor.com): https://www.invesdor.com/en( 

المنطقــة  مــن  الشــركات  ربــط  علــى  المنصــة  هــذه  تعمــل    •

العالــم. أنحــاء  جميــع  فــي  بالمســتثمرين  األوروبيــة  االقتصاديــة 

•  حــازت منصــة )Invesdor( لقــب أفضــل الشــركات الناشــئة فــي 

التكنولوجيــا الماليــة.

19- منصة
 (LendInvest.com): https://www.lendinvest.com

•   هي واحدة من أكبر مقرضي الرهن العقاري غير المصرفي في 

المملكة المتحدة البريطانية.

المملكــة  أنحــاء  جميــع  فــي  للمقترضيــن  المســاعدة  قدمــت    •

5000 عقــار. مــن  أكثــر  وبنــاء وتجديــد  بهــدف شــراء  المتحــدة، 
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20- منصة
 (MicroVentures.com): https://microventures.com

•  وهــي منصــة كاملــة الخدمــات عبــر اإلنترنــت الســتثمارات رأس 

المــال.

.
ٍ
•  تسهيل المعامات التي تزيد عن 100 مليون دوالر

•  الحصــول علــى رســوم بنســبة 10% مــن كل عمليــة جمــع أمــوال 

المســتثمرين(. مــن  و%5  الشــركة،  مــن   %5( ناجحــة 

يتــم  التــي  بالمشــاريع  يتعلــق  مــا  لتحليــل كل  إجــراءات دقيقــة     •

المنصــة. عبــر  طرحهــا 

االحتفــاظ  يتــم  االســتثمار،  إجــراء  )بمجــرد  الضمــان  حســابات    •

إغــاق  يتــم  حتــى  مخصــص  بنكــي  ضمــان  حســاب  فــي  باألمــوال 

الصفقــة(.

وباإلضافــة إلــى مــا ســبق؛ فقــد تــم زيــارة منصــة جلوبــال صدقــة، 

والنشــجود، واســتخاص تجــارب منصــة إنســاني، والتواصــل مــع  

منصــة فندررايــزر، وتحليــل عــدد مــن المنصــات وحماتهــا وطــرق 

تفعيلهــا، علــى النحــو الــذي ســبق عرضــه، ومــن أهمهــا: منصــات 

.Fundly ومنصــة ،Gofundme، Justgiving، Indiegogo ،كيــك ســتارتر

   يتضــح مــن خــال العــرض الســابق العديــد مــن النقــاط المتعلقــة 

بعمــل منصــات التمويــل الجماعــي، والتــي ُيمكــن إيجازهــا علــى النحــو 

التالــي:

-  توجــد لــدى بعــض المنصــات اهتمــاٌم بتمويــل حمــات، أو مشــاريع 

فــي مجــال معيــن بحــد ذاتــه، أي االقتصــار علــى تمويــل المشــاريع 

الخاصــة بمجــال الفــن، أو التعليــم وإقــراض الطلبــة، أو بالخدمــات 

الصحيــة والطبيــة، أو تقديــم الخدمــة للمؤسســات الخيريــة، بينمــا 

تتجــه بعــض المنصــات األخــرى إلــى تقديــم خدماتها إلى باقة واســعة 

مــن المســتفيدين، وال تقتصــر علــى مجــال معيــن دون غيــره.

الشــركات  تقديــم خدماتهــا علــى  فــي  المنصــات  -  تقتصــر بعــض 

إلــى  بينمــا معظــم المنصــات تتوجــه بخدماتهــا  بالفعــل،  القائمــة 

والمبــادرات  األعمــال،  رواد  والمســتثمرين  المشــاريع  أصحــاب 

الجديــدة.

-  تعمــل تلــك المنصــات علــى الموازنــة بيــن حقــوق المســتثمرين، 

وأصحــاب المشــاريع، وبيــن حقــوق المتبرعيــن، والمموليــن. 

-  تلجــأ جميــع المنصــات إلــى التعريــف بنشــاطها، وســجل أعمالهــا، 

وبيــان عــدد المشــاريع التــي تــم تمويلهــا، وحجــم المبالــغ التــي أمكــن 
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جمعهــا عبــر المنصــة، وعــدد المموليــن الذيــن تبرعوا عبــر المنصة، 

وتوضــح بعــض المنصــات النســب المئويــة للمشــاريع الناجحــة 

التــي أمكــن جمــع التمويــل الــازم لهــا، وتنفيذهــا بنجــاح.

-  ُيقــدر عــدد المؤسســات المدرجــة ضمــن بعــض المنصــات بنحــو 

عشــرات اآلالف، فــي حيــن تتجــاوز بعــض المنصــات هــذا العــدد 

ليصــل إلــى 150 ألًفــا.

-  تعمــل بعــض المنصــات ضمــن نطــاق جغرافــي محــدد، بينمــا 

يمتــد مجــال العديــد مــن المنصــات ليشــمل عــدًدا كبيــًرا جــًدا مــن 

دول العالــم.

شكل )22( عناصر ينبغي دراستها في حمالت 
التمويل الجماعي

    وباإلضافــة إلــى مــا ســبق؛ فــإن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي 

تلعــب دوًرا حاســًما فــي نجــاح المنصــات، وُيمكــن إيجازهــا علــى 

النحــو التالــي) (:

وصاحــب  المســتخدم،  يســاعد  الــذي  التقنــي  المنصــة  بنــاء   -1

ذلــك: ومــن  والممــول،  الحملــة، 

الصفحــة  فــي  النجــاح  علــى  قاربــت  التــي  الحمــات  إظهــار     •

 . ئيســية لر ا

•   إظهار الحمات المشابهة.

•  السهولة في االستخدام.

•  إرســال رســائل بشــكل تلقائــي مــن المنصــة عنــد وصــول أيــة 

تحديــث عــن الحملــة.

2 - الوسائل التسويقية التي تتيحها المنصة مثل:
•  أيقونات النشر في صفحات التواصل االجتماعي. 

•  رابط الـ Fundraising وهو الرابط الذي يســتخدمه المســوقون، 

ويقــوم بحســاب حجــم التبرعــات الــواردة مــن عمل تســويق صاحب 

الرابــط للحملة. 

3- عوامل الجذب في المنصة، ومن أمثلة ذلك:
•  طلب نشر الحملة من المتبرع بعد تبرعه مباشرًة.

•  إتاحة التواصل مع صاحب الحملة، أو مع إدارة المنصة.

4- مساعدة صاحب الحملة على النجاح، من ذلك: 
•  إرشــاد صاحــب الحملــة إلــى بعــض اإلجــراءات التــي تســاعده علــى 

نجــاح حملته.
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•  متابعة صاحب الحملة بشكل دوري. 

5- االستفادة من المواسم واألحداث التي تدور 
في المجتمع، ويتم ذلك من خالل:

•  الحمات الجديدة التي يكون لها اهتمام من الجمهور.

•  االســتفادة مــن التغطيــة اإلعاميــة لهــذه المواســم، واألحــداث 

والمناســبات. 

7-  بناء جمهور خاص لدعم المنصة؛ 
بحيــث يكــون لديهــم قــدر مــن الثقــة بالرســائل الترويجيــة التــي تأتــي 

مــن المنصــة، وهــذا الجمهــور لديــه رغبــة فــي التبــرع بشــكل متكــرر، 

ويمكــن بنــاَء هــذا الجمهــور مــن خــال تســويق أصحــاب الحمــات.

8-  الشفافية:  كلما كان الموقع أكثر شفافية في إظهار 
التبرعات، ونسبة التشغيل، والعمليات المالية، وطبيعة 

كيان المنصة، وغيرها من المعلومات التي تكون محل اهتمام 

مستخدم المنصة، وكلما كانت هناك وفرة بهذه المعلومات؛ 

كانت ثقة المستخدمين أكثر. 

يقــع  الحمــات  وأصحــاب  المتبرعيــن،  مــن  كثيــر  النتائــج:    -9
اهتمامهــم فــي اختيــار المنصــة التــي لهــا نتائــج كبيــرة، والتــي تقــدم 

خدمــات متنوعــة تلبــي طلــب المتعامــل مــع المنصــة.

10- الشــراكات:  المنصة هي جزء من المجتمع، ومن العوامل 
التــي تزيــد مــن نجــاح المنصــة؛ تداخلهــا مــع جميــع أطيــاف وأنــواع 

المجتمــع مــن خــال الشــراكات المتنوعــة األهــداف.

الجماعــي  التمويــل  نجــاح منصــات  أن  تقــدم  ويتضــح ممــا        

يعتمــد علــى عوامــل متعــددة، بعضهــا يرتبــط بتســويق الحملــة، 

أي إدارة حملــة إعاميــة ناجحــة؛ للترويــج للمشــروع أو المبــادرة، 

باإلضافــة إلــى مراعــاة مصالــح وحقــوق طرفــي عمليــة التمويل من 

مســتثمرين ومموليــن،  أي مــا يرتبــط بمســاعدة صاحــب الحملــة 

علــى النجــاح، وااللتــزام بالشــفافية، وهــو عنصــر مهــم بالنســبة 

للطرفيــن، باإلضافــة إلــى الترويــج للمنصــة ذاتهــا مــن خــال جــذب 

المتبرعيــن للمنصــة، والتعريــف بأعمالهــا،  ومشــاريعها الناجحــة،  

كمــا ذكرنــا فيمــا ســبق.
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 عوامل النجاح:

المــال،  أكثــر مــن مجــرد عمليــة جمــع  الجماعــي هــو  التمويــل     

فالعــادة أن أصحــاب الحمــات يبنون مجتمًعا خاًصا بهم؛ للتحقق 

ويمكــن  حماتهــم،  تحســين  أو  تطويــر  أو  أفكارهــم،  صحــة  مــن 

للمســاهمين المســاعدة فــي ذلــك، وهنــاك عناصــر عديــدة ينبغــي 

دراســتها، واالهتمــام بهــا فــي حمــات التمويــل الجماعــي، ومــن 

أهمهــا: التســويق؛ فيجــد أصحــاب الحمــات أنهــم يقضــون قرابــة 

يوميــن فــي األســبوع فقــط علــى إدارة حماتهــم التــي تمتــد مــن 

شــهر إلــى ثاثــة أشــهر، لذلــك مــن الصعــب إدارة الحملــة بشــكل 

ًقا جيــًدا،  فــردي، ممــا يعنــي أن صاحــب الحملــة ال بــد أن يكــون مســوِّ

بــدًلا مــن أن يتعلــم كيــف يجعــل مشــروعه فريــًدا، كمــا يتوجــب علــى 

صاحــب الحملــة أن يحــدد بدقــة الميزانيــة التــي يحتاجهــا، ومعــدل 

المســاهمات الماليــة التــي يمكــن أن يتوقعهــا، وحجــم الجمهــور 

معهــم،  التواصــل  شــبكة  وحجــم  إليــه،  الوصــول  يمكنــه  الــذي 

ومتوســط مســاهماتهم، ويوجــز الشــكل التالــي تلــك العناصــر 

التــي ينبغــي االهتمــام بهــا:
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 إمكانية استفادة المؤسسات المجتمعية من مشروع التمويل الجماعي

 
الفصل الــرابع   :  

مقدمة.  -

العوامل المؤثرة على تعامل المستفيدين مع المنصة  -

مواءمة المشروع لتوجهات المملكة ورؤية 2030.  -

قانونية المنصة  -
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مقــدمة:

 - المشــاريع  لتمويــل  كوســيلة   - الجماعــي  التمويــل  يجــد  لــم   

الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  المطلــوب  بالقــدر  االنتشــار 

ســبقت  وقــد  عامــة،  العربــي  الوطــن  فــي  أو  خــاص،  بشــكل 

اإلشــارة فــي الفصــول الســابقة إلــى تعــدد الجهــات المســتفيدة 

مــن التمويــل الجماعــي، بــدًءا مــن الطلبــة فــي المرحلــة الجامعيــة، 

المشــاريع  بأصحــاب  مــروًرا  القائمــة،  الشــركات  إلــى  وصــوًلا 

والمبتدئيــن فــي عالــم المــال واألعمــال، فضــًلا عــن المؤسســات 

الخيريــة، والطبيــة، والتعليميــة، وغيــر ذلــك ممــا ســبق عرضــه.

اســتفادة  إمكانيــة  توضيــح  إلــى  الفصــل  هــذا  ويتطــرق     

المؤسســات المجتمعيــة مــن التمويــل الجماعــي، وبشــكل خاص 

الجمعيــات الخيريــة التــي ســتقوم برفــع الحمــات وتســويقها، 

واالســتفادة مــن التمويــل الجماعــي فــي إنجــاز مشــاريعها، لذلــك 

كان مــن الضــروري التوجــه إلــى دراســة الجمعيــات وتوجهاتهــا، 

ونظرتهــا للتمويــل الجماعــي، واالحتياجــات التــي يجــب توفرهــا؛ 

لتتفاعــل تلــك الجمعيــات مــع التمويــل الجماعــي، وتســتفيد منــه، 

وفيمــا يلــي عــرض لدراســة بهــذا الخصــوص ونتائجهــا: 

   ُأجريــت الدراســة علــى قرابــة ثاثيــن جمعيــة، أغلبهــا تأســس 

فــي   - الجمعيــات  هــذه  وتقــدم  ســنوات،  عشــر  مــن  أكثــر  قبــل 

التنميــة  فــي مجــاالت  – خدمــا  ت اجتماعيــة، وخدمــات  الغالــب 

واإلســكان، ودعــم العمــل الخيــري والدعــوة، وقــد تــم فــي هــذه 

الدراســة اســتطاع آراء مــدراء تنفيذييــن، ومــدراء مــوارد بشــرية، 

ــر عاقــات عامــة، ومــدراء برامــج عامليــن فــي تلــك  ومــدراء تطوي

الجمعيــات.

  وســلطت هــذه الدراســة الضــوء علــى العديــد مــن النقــاط التــي 

تتصــل باســتخدام شــبكة اإلنترنــت لتمويــل المشــاريع، وغيــر ذلك 

مــن العناصــر ذات الصلــة بهــذا الموضــوع، وفيمــا يلــي عــرض لمــا 

توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج:

 أ.  مــدى اســتخدام الجمعيــات لشــبكة اإلنترنــت للحصــول علــى 

الفصل الــرابع 
إمكانيــة اســتفادة المؤسســات المجتمعيــة مــن مشــروع التمويــل 

الجماعي
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التمويــل:

   أظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك إقبــاًلا علــى اســتخدام هــذه 

الجمعيــات لشــبكة اإلنترنــت؛ لتمويــل مشــاريعها، وبلغــت نســبة 

الجمعيــات التــي تســتخدم شــبكة اإلنترنــت لتمويــل مشــاريعها 

نحــو 53%، وتــم عــرض أكثــر مــن 60% إلــى 70% مــن مشــاريعها عبــر 

شــبكة اإلنترنــت بهــدف جمــع التمويــل؛ ممــا يــدل علــى أن فكــرة 

عــرض المشــاريع وتســويقها عبــر اإلنترنــت هــي فكــرة مقبولــة 
لــدى إدارات تلــك الجمعيــات.

شكل )23( موافقة الجمعيات على استخدام 
شبكة اإلنترنت لتمويل المشاريع

   ولعــل مــن أهــم المؤشــرات علــى قبــول الجمعيــات للتمويــل 
تلــك المنصــات، هــو أن حاجتهــم  الجماعــي، وتطلعهــم لوجــود 

تلبيهــا  التــي  مــع االحتياجــات  توافقــت  اإلنترنــت  للتســويق عبــر 

منصــات التمويــل الجماعــي، فكانــت اإلجابــات تــدل علــى ســهولة 

المــال  وتوفيــر  واالنتشــار،  لآلخريــن  والوصــول  التســويق، 

الهويــة  وبنــاء  جــدد،  متبرعيــن  اســتقطاب  فــي  والمســاعدة 

ونشــرها، وإشــراك المجتمــع وتوفيــر الوقــت والجهــد، وتوضــح 

النتائــج الــواردة فــي شــكل )24( النســب المئويــة لموافقــة أفــراد 

العينــة علــى وجــود منصــات تمويــل جماعــي، كوســيلة مســتحدثة 

أهــم  مــن  ولعــل  الخيريــة.    لمشــاريعها  التبرعــات  لجمــع 

المؤشــرات علــى قبــول الجمعيــات للتمويل الجماعــي، وتطلعهم 

ــر اإلنترنــت  لوجــود تلــك المنصــات، هــو أن حاجتهــم للتســويق عب

توافقــت مــع االحتياجــات التــي تلبيهــا منصــات التمويــل الجماعــي، 

فكانــت اإلجابــات تــدل علــى ســهولة التســويق، والوصــول لآلخرين 

واالنتشــار، وتوفيــر المــال والمســاعدة فــي اســتقطاب متبرعيــن 

جــدد، وبنــاء الهويــة ونشــرها، وإشــراك المجتمــع وتوفيــر الوقــت 

والجهــد، وتوضــح النتائــج الــواردة فــي شــكل )24( النســب المئويــة 

جماعــي،  تمويــل  منصــات  وجــود  علــى  العينــة  أفــراد  لموافقــة 

كوســيلة مســتحدثة لجمــع التبرعــات لمشــاريعها الخيريــة.
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لتمويــل مشــاريعها الخيريــة، وبالتالــي؛ تواجــه تلــك الجمعيــات 
مشــكات تتعلــق بقدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا، ومشــاريعها 
المخطــط لهــا، وعلــى هــذا األســاس فــإن التمويــل الجماعــي يأتــي 
كبديــل جديــد لتنميــة المــوارد الماليــة، لذلــك كانــت هنــاك رغبــة 
كبيــرة فــي وجــود منصــة تمويــل جماعــي فــي المملكــة، حتــى ممــن 

لــم يســبق لهــم تســويق مشــاريعهم عبــر اإلنترنــت.

 ج.  المعايير المطلوبة في منصات التمويل الجماعي:

 علــى الرغــم مــن حاجــة الجمعيــات الخيريــة لوجــود منصــات تمويــل 
جماعــي، إال أن اســتجابات أفــراد العينــة أظهــرت وجــود العديــد 
مــن المعاييــر التــي ال بــد مــن االلتــزام بهــا؛ لكــي تتعامــل مــع هــذه 
المنصــات، وجــاءت هــذه المعاييــر بشــكل يتفــق مــع المعاييــر 
فــي  المؤثــرة  والعوامــل  الحمــات  أصحــاب  وســلوك  الدوليــة، 

تعاملهــم مــع المنصــات، ومــن أهــم هــذه المعاييــر:
1- الثقة والشفافية.

2- الخدمات التي تقدمها المنصة.
3- اإلنجازات.

4- السهولة واإلتاحة للجميع.
5- التخصصية ووضوح األهداف.

6- الجودة واإلتقان.
7- السامة القانونية.

شكل )24( موافقة الجمعيات على وجود منصات 
تمويل جماعي

 ب.  التمويل الجماعي للتغلب على مشكالت نقص 
التمويل، وقلة الداعمين:

   ُيعتبــر وجــود منصــات تمويــل جماعــي أمــًرا بالــغ األهميــة مــن 
وجهــة نظــر أفــراد العينــة؛ حيــث أظهــرت اســتجاباتهم أن وجــود 
تلــك المنصــات يمثــل حــًلا لمشــكلة قلــة الداعميــن، وهــو مــا يقــف 
عائًقــا أمــام وصــول تلــك الجمعيــات إلــى المبالــغ المســتهدفة 
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 د.  عوامل استخدام الجمعيات لمنصات التمويل 
الجماعي:

   مــن العوامــل المحفــزة الســتخدام تلــك الجمعيــات لمنصــات 

التمويــل الجماعــي: ســهولة توحيــد الجهــود عبــر تلــك المنصــات، 

وإنجــاز المشــاريع بشــكل أســرع، كمــا أن اســتخدام المنصــات 

ُيتيــح إمكانيــات كبيــرة للتواصــل مــع جمهــور المتبرعيــن، وســهولة 

تعريــف هــؤالء المتبرعيــن بالمشــاريع، وعــرض اســتخدام الصــور 

ــة بالمشــروع. ــو التعريفي ومقاطــع الفيدي

   وأبــدت الغالبيــة العظمــى مــن الجمعيــات رغبتهــا فــي تلقــي 

التأهيــل الــازم للتعامــل مــع منصــات التمويــل الجماعــي؛ حيــث 

أوضــح غالبيــة أفــراد العينــة عــدم معرفتهــم بكيفيــة إعــداد حمــات 

التمويــل الجماعــي، ومحتواهــا بمــا يتناســب مــع ســلوك المتبــرع، 

وكانــت آمالهــم هــي تحقيــق االســتدامة، والتوســع، ونشــر الهويــة، 

كطريقــة  الجماعــي  التمويــل  مفهــوم  علــى  االعتمــاد  يــزداد  وأن 

فّعالــة للتخلــص مــن البيروقراطيــة، والشــروط التعجيزيــة التــي 

ــات. تثقــل كاهــل الجمعي

   ومن خالل العرض السابق، ُيمكن إيجاز أهم 
النتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو 

التالي:

الدراســة  فــي  التــي شــاركت  الجمعيــات  نصــف  مــن  أكثــر  أن   أ.  

تســتخدم شــبكة اإلنترنــت بالفعــل لتمويــل مشــاريعها، وتلقــى 

اإلنترنــت. مــن مســتخدمي شــبكة  الــازم  التمويــل 

 ب.  وافــق أغلــب أفــراد العينــة )80%( علــى إنشــاء منصــات التمويل 

الجماعي.

 ج.  أن التمويــل الجماعــي يشــكل حــًلا تقنًيــا مســتحدثًا لمشــكلة 

قلــة الداعميــن، باعتبــار أن منصــة التمويل الجماعي تتيح التواصل 

مــع الماييــن مــن مســتخدمي اإلنترنــت، دون البقــاء ضمــن نطــاق 

محــدد مــن المؤسســات، أو الشــخصيات الداعمــة.

يكــون وفــق  أن  بــد  الجماعــي ال  التمويــل  أن وجــود منصــات   د.  

معاييــر محــددة، وفــي مقدمتهــا معيــار الشــفافية، وهــو المعيــار 

األكثــر أهميــة، والــذي يمثــل محــل اهتمــام كل مــن المســتثمرين أو 

أصحــاب المشــاريع، والمتبرعيــن حــول العالــم، وعبــر العديــد مــن 

المنصــات.
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   مواءمة المشروع لتوجهات المملكة
 ورؤية 2030:

حيــوي،  مجتمــع  وهــي:  ثــاث  ركائــز  علــى   2030 رؤيــة  »تعتمــد     

ــا،  ــة عــدد 13 برنامًج ــدى الرؤي واقتصــاد مزدهــر، ووطــن طمــوح. ول

ا، وتشــير الرؤيــة إلــى أن مســاهمة القطــاع  و96 هدًفــا اســتراتيجيًّ

غيــر الربحــي مــن الناتــج المحلــي ال تتجــاوز 0,3%، بينمــا المتوســط 

العالمــي يبلــغ 6%. وأن نســبة المشــروعات الخيريــة التــي لهــا أثــر 

طويلــة  الوطنيــة  التنميــة  أهــداف  مــع  تتــواءم  والتــي  اجتماعــي، 

األمــد 7% فقــط، وتســعى الرؤيــة لرفــع هــذه النســبة لتصــل إلــى 

أكثــر مــن %33«.

   ومــن خــال النــص الســابق يتبيــن أن الرؤيــة تتطلــع إلــى زيــادة 

مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي الناتــج المحلــي، ويتطلــب هــذا 

األمــر زيــادة ميزانيــة القطــاع غيــر الربحــي، والتــي تعتمــد بشــكل 

التمويــل  منصــات  وتأتــي  الجمهــور،  مســاهمات  علــى  أساســي 

ذلــك  تحقيــق  فــي  تســهم  التــي  االبتــكارات  كإحــدى  الجماعــي 

خصوًصــا. وتعتمــد الرؤيــة علــى إشــراك الجمهــور بجميــع أطيافــه، 

وتســتهدف شــريحة جديــدة مــن المســاهمين، كمــا تســعى الرؤيــة 

إلــى تفعيــل أثــر األمــوال الصغيــرة، مــع االلتــزام بمبــادئ الشــفافية 

والحوكمــة فــي جمــع أمــوال التبرعــات، وهــو مــا نصــت عليــه الرؤيــة؛ 

حيــث ذكــر فيهــا: )يحفــز القطــاع غيــر الربحــي علــى تطبيــق معاييــر 

الحوكمــة الرشــيدة(، وهنــاك عدد مــن العناصر التي تظهر التوافق 

بيــن عمــل منصــات التمويــل الجماعــي، ومــا جاء فــي الرؤية، ومنها: 

الســعي إلــى دعــم المشــروعات والبرامــج ذات األثــر االجتماعــي، 

ويتحقــق ذلــك األمــر عبــر منصــات التمويــل الجماعــي التــي تســهم 

فــي ذلــك، حيــث إن مــن أهــداف تلــك المنصــات تكاتــف المجتمــع، 

وبنــاء جمهــور داعــم بشــكل مســتمر، وجــاء فــي الرؤيــة مــا نصــه: 

)ســوف يســهم نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة، ونظــام 

الهيئــة العامــة لألوقــاف الذيــن تــم إقرارهــا مؤخــًرا، فــي تمكيــن 

القطــاع غيــر الربحــي مــن التحــول، وســنعمل علــى تعزيــز ذلــك 

بدعــم المشــروعات والبرامــج المؤسســية، وسنســهل تأســيس 

منظمــات غيــر ربحيــة لألســر، وأصحــاب الثــروة؛ بمــا يســهم فــي 

نمــو القطــاع غيــر الربحــي(. 

   وفيمــا يخــص القطــاع الخيــري اعتبــرت رؤيــة 2030 أن مجهــودات 

ــز  ــر إطارهــا المؤسســي، والتركي ــى تطوي ــاج إل ــري تحت العمــل الخي

علــى تعظيــم النتائــج، ومضاعفــة األثــر، فقــد جــاء فيها: )ســنواصل 

تشــجيع األوقــاف، والقطــاع غيــر الربحــي؛ للحصــول علــى مصــادر 

تمويــل مســتدامة(.    والمنصــة هــي جــزء مــن التمكيــن المالــي 

العمــل  نطــاق  توســيع  إلــى  الرؤيــة  تطمــح  كمــا  واالســتدامة، 



74           منصات التمويل الجماعي التعاوني في المملكة العربية السعودية

غيــر الربحــي، وتحســين أدائــه اإلداري، ونقــل المعرفــة والخبــرات 

الدوليــة.

    وجــاء فــي الرؤيــة: )ســيتم تمكيــن المؤسســات والجمعيــات غيــر 

الربحيــة مــن اســتقطاب الكفــاءات القــادرة علــى نقــل المعرفــة، 

وتطبيــق أفضــل الممارســات اإلداريــة(. وهــذه أيضــا تتقاطــع مــع 

طبيعــة المنصــات. 

   ومما سبق يتضح أن أهداف المنصة وبرامجها 
تتواءم مع رؤية 2030 من نواحٍ عدة، منها:

1-الحوكمة.

2-تحقيق االستدامة.

3-تعظيم األثر.

4-تطوير العمل الخيري، ونقل المعرفة.

5-زيادة ونمو القطاع غير الربحي. 
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قانونية
 المنصة : 
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قانونية المنصة : 

لمعرفــة قانونيــة المنصــات ال بــد مــن تشــخيص طبيعــة المنصــة 

وطــرق عملهــا، وإذا رأينــا طبيعــة تبرعــات المنصــة فهــي عبــارة 

ــر االنترنــت، وينطبــق عليهــا مــا ينطبــق  عــن تبرعــات إلكترونيــة عب

علــى التبرعــات اإللكترونيــة مــن أحــكام  وهــي تختلــف عــن التبرعــات 

فــي محافــل أو مقــرات الجمعيــات أو التحويــل البنكــي، ومــن هنــا 

كان لزامــًا بحــث مســألة قانونيــة التبرعــات اإللكترونيــة للجمعيات، 

إلكترونيــًا  التبرعــات  جمــع  إمكانيــة  علــى  عامــة  نظــرة  وإللقــاء 

وهــي  التبرعــات  تحكــم  التــي  القواعــد  علــى  االطــاع  مــن  بــد  ال 

الجمعيــات والمؤسســات األهليــة  أبرزهــا نظــام  عديــدة ولعــل 

1437 والتــي شــملت عــدة مــواد متعلقــة بمــوارد الجمعيــة منهــا 

المــادة الســابعة والتــي نصــت علــى أنــه يجــب أن تشــمل الائحــة 

األساســية البيانــات واألحــكام األساســية المتعلقــة بالجمعيــة ، 

وعلــى وجــه خــاص مــا يأتــي: وذكــر منهــا )5( تحديــد مــوارد الجمعيــة 

مــن بيــن المصــادر المنصــوص عليهــا فــي المــادة )الثانيــة عشــرة( 

ــد  ــد عــام فــي تحدي ــة التصــرف فيهــا. وهــذا بن مــن النظــام ، وكيفي

نصــت  النظــام  نفــس  مــن  عشــرة(  )الثانيــة  المــادة  و  المــوارد، 

علــى أن مــن مــوارد الجمعيــات الصدقــات ، والهبــات ، واألوقــاف 

، والتبرعــات.

وجــاء فــي تنظيــم التبرعــات عــدة بنــود منهــا إتاحــة جمــع التبرعــات 

المــادة  فــي  النظــام  نفــس  مــن  العامــة  األحــكام  فــي  جــاء  كمــا 

جمــع  العــام  النفــع  لجمعيــات  يجــوز   :)1( والثاثــون  التســعة 

ــوزارة  ــات - بعــد موافقــة ال التبرعــات، ويجــوز لغيرهــا مــن الجمعي

- جمــع التبرعــات لتنفيــذ برامــج محــددة ، علــى أن يتــم التقيــد فــي 

جميــع األحــوال باألنظمــة والتعليمــات والضوابــط الصــادرة مــن 

الجهــات المختصــة فــي هــذا الشــأن. 

مــن البنــد الســابق يتضــح أنــه البــد مــن موافقــة الــوزارة وإعطــاء 

إذن لجمــع التبرعــات وجــاء تفصيــل المتطلبــات للحصــول علــى 

اإلذن فــي الائحــة المنظمــة للعاقــة بيــن وزارة العمــل، والجهــات 

المشــرفة.

المــادة )9(: ومــع مراعــاة مــا نصــت عليــه األنظمــة واللوائــح يجــب 

أن يشــتمل طلــب جمــع التبرعــات علــى البيانــات التاليــة:

المشروع المزمع إقامته بالتبرعات، وتفاصيل تكلفته.

مدة جمع التبرعات. 

طريقة جمع التبرعات.

مقدار التبرعات المراد جمعها. 

مــن خــال األنظمــة واللوائــح الســابقة يتضــح أنــه يحــق للجمعيات 

وجمــع  الماليــة،  مواردهــا  مــن  جــزء  تكــون  وأن  التبرعــات  جمــع 
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التبرعــات البــد لــه مــن إذن مــن الــوزارة تذكــر فيــه الطريقــة التــي يتــم 

فيهــا جمــع التبرعــات ولــم يتــم النــص علــى طــرق محــددة لالتــزام 

بهــا فقــط كمــا لــم يتــم النهــي عــن جمــع التبرعــات اإللكترونيــة، 

ومــن هنــا يتضــح أنــه يحــق للجمعيــات أخــذ اإلذن وجمــع التبرعــات 

اإللكترونيــة والتــي تعــد المنصــات أحــد منافــذ هــذه الطريقــة، وهــذا 

كنظــرة عامــة علــى الموضــوع وأحقيــة جمــع التبرعــات اإللكترونيــة.

التبرعــات  جمــع  قانونيــة  علــى  تفصيلــي  بشــكل  ولاطــاع 

علــى: االطــاع  مــن  بــد  ال  اإللكترونيــة 

قواعد الحسابات البنكية تحديث فبراير 2020م.  .1

نظــام التعامــات اإللكترونيــة الصــادر بقرار مجلــس الوزراء   .2

1428/3/7هـــ.. بتاريــخ   80

بيــن وزارة العمــل والجهــات  الائحــة المنظمــة للعاقــة   .3

عــام  األهليــة  والمؤسســات  الجمعيــات  علــى  فنيًنــا  المشــرفة 

1439هـــ..

ولعــل مــن أفضــل الدراســات التــي فصلــت فــي ذلــك ورقــة الدكتــور 

إبراهيــم الحديثــي أســتاذ القانــون اإلداري المســاعد ومديــر عــام 

اإلدارة القانونيــة فــي كليــة األنظمــة والعلــوم السياســية- جامعــة 

الملــك خالــد وكانــت الورقــة بعنــوان القواعــد القانونيــة المنظمــة 

للتبرعــات اإللكترونيــة وهــي ورقة ضمن نــدوة التبرعات اإللكترونية 

مــن تنظيــم المركــز الدولــي لألبحــاث والدراســات )مــداد( بعنــوان 

ومــن أبــرز مــا ورد فيهــا هــو تحليــل ما يتعلــق بالتبرعــات اإللكترونية 

وفــق األنظمــة الســابقة. ومــن ذلــك:

المــادة  التعامــات اإللكترونيــة 1428  أهــداف نظــام  فــي  جــاء  مــا 

والتوقيعــات  التعامــات  صحــة  فــي  الثقــة  إضفــاء   )2( الثانيــة 

وســامتها اإللكترونيــة  والســجات 

اإللكترونيــة  والتوقيعــات  التعامــات  اســتخدام  تيســير   )3(

علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي، لاســتفادة منهــا فــي جميــع 

.... المجــاالت 

وجاء في نفس النظام المجاالت المستثناه في المادة الثالثة: 

يســري هــذا النظــام علــى التعامــات والتوقيعــات اإللكترونيــة، 

ويســتثنى مــن أحكامــه مايلــي:

التعامات المتعلقة باألحوال الشخصية.  )1(

علــى  الــواردة  بالتصرفــات  المتعلقــة  الصكــوك  إصــدار   )2(

هــذه  عــن  المســؤولة  الجهــة  مــن  يصــدر  مالــم  وذلــك  العقــار. 

إلكترونيــًا.. بإجرائهــا  يســمح  مــا  التعامــات 

وباعتبــار أن التعامــل مــع منصــات التمويــل الجماعــي هــو أحــد 

التعامــات اإللكترونيــة، أي ضمــن التعامــات التــي تنــدرج تحــت 

أو  تبــادل،  بأنهــا  تُعــرَّف:  والتــي  اإللكترونيــة،  التعامــات  نظــام 
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تراســل، أو تعاقــد، أو أي إجــراء آخــر يبــرم، أو ينفــذ بشــكل كلــي، أو 

إلكترونيــة. جزئــي بوســيلة 

ــي علــى قبــول اســتخدام      وقــد نــص نظــام التعامــات اإللكترون

اإلنترنــت بشــكل عــام، ومــن ذلــك مــا جــاء فــي المــادة التاســعة:

اســتوفى  إذا  اإلثبــات  فــي  دليــًلا  اإللكترونــي  التعامــل  -يقبــل   -1

فــي ســجله اإللكترونــي متطلبــات حكــم المــادة الثامنــة مــن هــذا 

النظــام.

2- فــي الفقــرة )3( ُيعــد كل مــن التعامــل اإللكترونــي، والســجل 

اإللكترونــي حجــة يعتــد بهــا فــي التعامــات، وأن كًلا منهــا علــى 

أصلــه لــم يتغيــر منــذ إنشــائه، مــا لــم يظهــر خــاف ذلــك، وفــي 

الفصــل الثالــث )المــادة 10(: يجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول 

فــي العقــود بواســطة التعامــل اإللكترونــي، وُيعــد العقــد صحيًحــا، 

وقابــًلا للتنفيــذ مــا لــم يتــم فســخه وفًقــا ألحــكام هــذا النظــام. 

أشــبه  اإللكترونيــة  التعامــات  مــن  تجعــل  القوانيــن  وهــذه     

بالتعامــات الطبيعيــة، وبنــاء علــى ما ســبق فإن التبــرع اإللكتروني 

هــو عقــد مقبــول وفقــًا لنظــام التعامــات اإللكترونيــة والتعامــل 

بــه يعــادل التعامــل الورقــي واإليصــاالت والتواقيــع وغيرهــا مــن 

التعامــات الورقيــة.

    وبالنســبة لقواعــد الحســابات البنكيــة؛ فقــد نصــت قواعــد فتــح 

الحســابات للجمعيــات األهليــة علــى مــا يلــي:

طريــق  عــن  التبرعــات  أو  النقديــة،  التبرعــات  باســتقبال  يســمح 

الخدمــات البنكيــة فــي الحســابات البنكيــة للجمعيــات، طالمــا أن 

تلــك التبرعــات آتيــة مــن مصــادر مصرفيــة داخــل المملكــة فقــط، 

المتبــرع.  الشــخص  معلومــات  معرفــة  مــن  ــن  يمكِّ الــذي  األمــر 

ومــن ضمــن الخدمــات البنكيــة هــي خدمــات اإلنترنــت؛ إذ مــن خالــه 

تســتطيع الجمعيــات اســتقبال التبرعــات. إذا نصــت علــى طريقــة 

ــوزارة. الجمــع فــي طلــب ترخيــص جمــع التبرعــات مــن ال

وممــا ســبق يتضــح أنــه ال مانــع مــن جمــع التبرعــات إلكترونيــًا وهــو 

مفهــوم أوســع مــن مفهــوم المنصــات حيــث أن  المنصــة جــزء 

مــن المنظومــة اإللكترونيــة، ويمكــن إنشــاء منصــات خاصــة لجمع 

التبرعــات إذا تــم تحديــد طريقــة جمــع التبرعــات فــي طلــب جمــع 

التبرعــات المقــدم للــوزارة كمــا فــي المــادة التاســعة ســالفة الذكــر، 

مــع التقيــد باألحــكام األخــرى مثــل أن التبرعــات تتلقــى فــي حســاب 

الجمعيــة وعــدم تلقــي تبرعــات مــن خــارج المملكــة وغيرهــا، وهــذه 

المملكــة  داخــل  المنصــات  أعمــال  بعــض  قليــًا  تقيــد  األحــكام 

مقارنــة بالمنصــات العامــة خــارج المملكــة والتــي عــادة مــا تكــون 

مملوكــة لشــركات أو لجمعيــات خيريــة إال أنــه يمكــن طــرح عــدة 

شــكال للمنصــات داخــل المملكــة علــى النحــو التالــي: 
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ــل  الشــكل  األول: إنشــاء منصــة تحــت مؤسســات التموي  •

: عيــة لجما ا

   حيــث إن هــذه المؤسســات مرخصــة مــن هيئــة ســوق المــال، 

للقيــام بنشــاط التمويــل الجماعــي، فيــرى بعضهــم أنــه باإلمــكان 

إقامــة منصــة تمويــل جماعــي للعمــل الخيــري، إال أن هــذا الشــكل  

ال يصــح، حيــث إن ترخيــص التمويــل الجماعــي لهــذه الشــركات 

ــة. ــر الربحي ــل الجماعــي خــاص للمشــاريع غي ينــص علــى أن التموي

الشــكل  الثانــي: إنشــاء منصــة تمويــل جماعــي مــن قبــل   •

الجمعيــات:  إحــدى 

   ويقصــد بــه أن الجمعيــة تنشــئ منصــة تتيــح لباقــي الجمعيــات 

حســاب  فــي  التبرعــات  أمــوال  جمــع  ويتــم  مشــاريعها،  عــرض 

صاحبــة  الجمعيــة  إلــى  تحــول  ثــم  المنصــة،  صاحبــة  الجمعيــة 

الحملــة. وهــذا الشــكل  يــرد عليــه إشــكالية، وهــي: أنــه ال يوجــد 

الغيــر. عــن  نيابــة  أن تجمــع  للجمعيــة  يرخــص  نظــام 

صاحبــة  تكــون  تجاريــة  شــركة  إنشــاء  الثالــث:  الشــكل    •

: لمنصــة ا

   وهذه الشركة تكون شركة تسويق، فتقوم بتسويق المشاريع 

فــي المنصــة ألصحــاب الحمات، وفــي هذه الحالة هناك خيارين:

    الخيــار األول: أن تجمــع الشــركة فــي حســابها، وهــذا الخيــار 

ُد عليــه إشــكالية، وهــي: عــدم أحقيــة الشــركة جمــع تبرعــات فــي 
ِ
َيــر

حســابها نيابــة عــن غيرهــا.

   الخيــار الثانــي: أن تصمــم الشــركة المنصــة، بحيــث إن األمــوال 

تجمــع فــي حســاب الجمعيــات الخيريــة مباشــرًة، وتكــون الجمعيــة 

الخيريــة هــي صاحبــة الصفحــة التــي تعــرض بهــا مشــاريعها، وهذه 

الصفحــة مرتبطــة بحســاب الجمعيــة مباشــرًة عــن طريــق بوابــات 

الشــركة  حســاب  إلــى  أمــوال  أي  تدخــل  وال  اإللكترونيــة،  الدفــع 

المشــغلة للمنصــة. وهــذا الخيــار يمكــن تطبيقــه، وتكــون الشــركة 

بحكــم شــركة التســويق أليــة حملــة مــن حمــات الجمعيــات.

الشــكل  الرابــع: أخــذ إذن مــن وزارة العمــل إلقامــة منصــة   •

تمويــل جماعــي، أو منصــة جمــع تبرعــات علــى غــرار منصــة )الخيــر 

الشــامل(؛ حيــث إن وزارة العمــل هــي الجهــة المخولــة بإصــدار 

التبرعــات. جمــع  تراخيــص 

ــوزارة العمــل، أو  ــع ل الشــكل  الخامــس: إقامــة منصــة تتب  •

بنــك التنميــة االجتماعــي، أو الهيئــة العامــة لألوقــاف، وتكــون هــذه 

الجمعيــات. لجميــع  عامــة  المنصــة 

   ومــن خــال العــرض الســابق، يتضــح أنــه يمكــن إقامــة منصــة 

تمويــل جماعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفــق المتــاح 

تنظيــم  ولوائــح  اإللكترونــي  والتعامــات  التبرعــات  قوانيــن  مــن 
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تنظــم  لوائــح  لهــا  يصــدر  أن  المتوقــع  ومــن  الجمعيــات   عمــل 

عملهــا فــي حــال انتشــارها وذلــك لعوامــل متعــددة، منهــا: أن 

موضــوع التمويــل الجماعــي عبــر منصــات التمويــل ُيعــد وســيلة 

مســتحدثة، كمــا اتضــح خــال فصــول الدراســة، كذلــك فــإن عمليــة 

طــرح المشــاريع، وتلقــي التمويــل الــازم لهــا تتــم عبــر الفضــاء 

الســيبراني، وهــو مــا قــد يتطلــب حمايــة المســتثمرين والمتبرعيــن 

مــن المخاطــر الســيبرانية التــي قــد ترتبــط بعمليــة جمــع األمــوال، 

واختــراق  بالمتبرعيــن،  الخاصــة  المعلومــات  إلــى  والوصــول 

مخاطــر  مــن  ذلــك  وغيــر  المصرفيــة،  وحســاباتهم  أرصدتهــم 

التــي  األمــوال  توجيــه  ضمــان  أهميــة  إلــى  باإلضافــة  ســيبرانية، 

يتــم جمعهــا إلــى المشــاريع التــي ُخصصــت لهــا، دون توجيههــا 

فــي  واالســتقرار  بالســلم،  تمــس  قــد  ومخططــات  لمشــاريع 

المجتمــع.
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 نجاح الحمات بالمحتوى

 
الفصل الخامـس   :  

مقدمة.  -

عنوان الحملة.  -

صورة الحملة الرئيسية.  -

كتابة القصة أول مقدمة الحملة.  -

الفيديو.  -
نشر وتسويق الحملة.  -
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مقـــدمة:
مــن  العديــد  علــى  الجماعــي  التمويــل  حمــات  نجــاح  يتوقــف     

العوامــل، ويُنظــر إلــى إعــداد حمــات التمويــل الجماعــي باعتبــاره 

المحتــوى،  مــن  كل  فــي  وذلــك  واإلبــداع،  التســويق  مــن  مزيًجــا 

منصــات  عبــر  المتبرعيــن  ســلوك  وفهــم  العامــة،  والعاقــات 

التمويــل الجماعــي، ويتنــاول هــذا المبحــث اســتعراض العديــد 

مــن العوامــل التــي ترتبــط بنجــاح الحملــة فــي تحقيــق أهدافهــا، 

والوصــول إلــى مــدى واســع مــن المتبرعيــن، والقــدرة علــى جــذب 

إلــى  باإلضافــة  تمويلــه،  المطلــوب  المشــروع  نحــو  اهتمامهــم 

كيفيــة الترويــج، أو تســويق هــذا المشــروع بشــكل مقنــع للعديــد 

مــن فئــات المتبرعيــن. وذلــك مــن خــال العناصــر التاليــة:

   عنوان الحملة:
   يأتــي عنــوان الحملــة فــي مقدمــة العناصــر التــي ينبغــي االهتمــام 

بهــا عنــد إعــداد حمــات التمويــل الجماعــي، ويشــكل هــذا العنــوان 

العنــوان  ويأتــي  للحملــة،  المتبــرع  أو  للقــارئ،  بالغــة  أهميــة 

ضمــن أهــم ثــاث نقــاط يجــب مراعاتهــا فــي إعــداد الحملــة وهــي: 

الصــورة، والعنــوان، وملخــص الحملــة، ولكــي يكــون العنــوان أكثــر 

فاعليــة؛ فــإن هنــاك طرًقــا ونصائــَح متعــددة يمكــن اســتخدامها، 

 منهــا فــي العنــوان، وذلــك علــى النحــو التالــي:
ٍ

أو اســتخدام بعــض

•  النصيحة األولى: الجمع بين الجاذبية، 
والمحتوى الفعلي:

   مــن الخطــأ التركيــز علــى عامــل الجــذب وحــده فــي العنــوان، دون 

إقرانــه بالمحتــوى، إذ ينبغــي أن يكــون العنــوان جّذاًبــا مــن جهــة، 

يكــون قــادًرا علــى إعطــاء فكــرة عــن محتــوى حملتــك مــن  وأن 

جهــة أخــرى، فالعنــوان الجــّذاب الــذي ال يعكــس محتــوى الفكــرة 

قــد ُينّفــر الــزوار مــن دعــم قضيتــك، علــى أن العنــوان المعبــر عــن 

محتــوى الفكــرة، وال يحتــوي علــى عنصــر الجــذب؛ فإنــه لــن يكــون 

مميــًزا هــو اآلخــر.

الفصل الخامس 
نجاح الحمات بالمحتوى
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•  النصيحة الثانية: البعد عن الغموض )كن أكثر 
تحديًدا(:

أو  مشــروعك،  عنــه  يتحــدث  الــذي  مــا  تحــدد  أن  المهــم  مــن     

مبادرتــك، فالعناويــن العامــة، والغامضــة والمبهمــة قــد ال تكــون 

مميــزة، فكلمــا كنــت أكثــر تحديــًدا؛ كلمــا أعطيــت فكــرة أوضــح عــن 

محتــوى حملتــك، وكانــت أكثــر تميــًزا.

• النصيحة الثالثة: ادفع الزائر إلى القراءة الفورية:
    سياســة أخــرى ناجحــة يمكنــك اســتخدامها مــن أجــل صياغــة 

عنــوان ناجــح، وهــي دفــع الزائــر إلــى القــراءة باســتخدام المفــردات 

الزمنيــة فــي العنــوان، علــى ســبيل المثــال: اكســب أجــر صائــم فــي 

العنــوان مــن  أطهــر بقعــة اآلن! ويعتبــر اســتخدام األرقــام فــي 

!
ٍ
عوامــل الجــذب هــو اآلخــر، مثــل: اكســب أجــر صائــم فقــط ب 2 دوالر

•   النصيحة الرابعة: خاطب القارئ بشكل 
شخصي عبر العنوان:

  ال ينصــح باســتخدام صيــغ الجمــع، أو صيغــة المبنــي للمجهــول 

فــي العنــوان، بــل يفضــل اســتخدام صيغــة المخاطــب، والضمائــر 

التــي تولــد إحساًســا لــدى القــارئ بأنــك تكلمــه شــخصًيا. مثــال: 

»ســاهم بكســب أجــر صائــم اآلن!« فهــو أكثــر جاذبيــة مــن: »حملــة 

إفطــار صائــم«.

  صورة الحملة الرئيسية:
قبــل أن نتطــرق لذكــر بعــض النقــاط المهمة حــول صياغة محتوى 

الحملــة، علينــا أال ننســى تســليط الضــوء علــى الصــورة الرئيســية 

التــي يشــاهدها  لحملتــك، والتــي تعــد واحــدة مــن أول األشــياء 

المســاهمون المحتملــون قبــل اختيــار حملتــك، واالطــاع عليهــا، 

لذلــك عليــك التأكــد مــن أنهــا جذابــة ومميــزة. 

•  أفضــل صــورة للحملــة هــي تلــك التــي تختصــر الحملــة كاملــة، 

قــال:  مــن  وصــدق  للجمهــور،  لــدى  جيــًدا  ــا  أوليًّ انطباًعــا  وتتــرك 

»صــورة واحــدة قــد تعــدل ألــف كلمــة«.

•  تشــترك الصــورة الرئيســية الخاصــة بحملتــك مــع العنــوان فــي 

ــّي للداعميــن، وهــي أيًضــا تعــزز 
ِ
كونهمــا يعطيــان االنطبــاع األول

ــة. ــة فكــرة الحمل ثقــة المســاهمين بواقعي

ــة عاليــة، ذلــك أن الصــور المبعثــرة، أو  •  تأكــد مــن كونهــا ذات دّق

المقتصــة مــن صــور أكبــر قــد تكــون مشــتِّتًة، وغيــر الفتــة للنظــر.

دائمــا  ُينصــح  حيــث  بحملتــك،  صلــة  ذات  صــورة  اســتخدم    •

تكــون  أن  ويستحســن  بالقضيــة،  المعنــّي  صــورة  باســتخدام 
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وملونــة. واضحــة 

•  تأكــد مــن أن الصــورة مناســبة لجميــع األعمــار، وعلــى مجتمــع 

منصــة التمويــل الجماعــي؛ ألن مــن متطلبــات أغلــب المنصــات أن 

تكــون الصــور الئقــة، ومناســبة لجميــع فئــات النــاس، مــن مختلــف 

األعمــار.

 - ملصق اإلعالنات: 
   يشــكل ملصــق اإلعــان جــزًءا كبيــًرا مــن أدوات جــذب المتبرعيــن، 

وهــذا الملصــق يجــب أن يحتــوي على جميع المعلومــات المطلوبة 

باختصــار شــديد، دون أن يكــون فيــه شــرح، وهــذه المعلومــات هــي: 

اســم أو عنــوان الحملــة، الوقــت والتاريــخ، عبــارة جذابــة، الموقــع، 

التواصــل  صفحــات  الويــب،  موقــع  جمعيتــك.،  شــركتك،  اســم 

االجتماعــي أو رقــم االتصــال.

   ويجــب ترتيــب هــذه المعلومــات حســب األهــم؛ فالعنــوان هــو 

ــة األخــرى،  ــم المعلومــات التفصيلي ــة، ث ــارة الجاذب ــم العب األهــم، ث

يتــم ترتيبهــا ويكــون حجــم الخــط فيهــا حســب األهميــة فــي نمــوذج 

الاصــق المرفــق. 

   كتابة القصة أول مقدمة الحملة:
  المحتويــات ســابقة الذكــر هــي عوامــل جــذب، وتحســين االنطبــاع، 

أمــا القصــة؛ فهــي عامــل اإلقنــاع، لذلــك يجــب أن تشــرح القصــة، 

وتجيــب عــن األســئلة التاليــة: 

-  بّيــن لَمــن أو مــا الــذي تجمــع المــال ألجلــه، إن لــم يكــن لنفســك، 

فمــا هــي عاقتــك بالشــخص الــذي تجمــع األمــوال لــه؟

-  ما هي الحالة؟

-  كم عدد المستفيدين؟

-  ما سبب احتياجها للدعم؟

شكل )25( وضع ملصق اإلعالنات في الحملة
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-  لماذا تعتبر حالتهم مستعجلة؟

-  من هم األشخاص الذين في حالة احتياج، وما هي حاجتهم؟

-  أكتب فكرة مختصرة عن ماذا وقع؟ أو سبب حدوثه؟

-  ماذا يستفيد المحتاج من كل مساهمة؟

-  بين كيف سيتم إنفاق المال بالتفصيل؟

1. ابدأ قصتك بالمقدمة:
   مــن أكثــر التعابيــر المهمــة صياغــة هــي الجملــة األولــى المثاليــة، 

للمقدمــات  ويمكــن  والتأمــل،  التفكيــر  مــن  مزيــد  إلــى  وتحتــاج 

التركيــز علــى  يفقــدون  القــراء، وجعلهــم  انتبــاه  الطويلــة صــرف 

الجانــب المهــم، وهــو دعــم قضيتــك، لــذا ابــدأ قصتك ببســاطة عن 

طريــق تقديــم نفســك، وشــرح عاقتــك مــع الحملــة أو المنظمــة، 

اإلجماليــة  النقــاط  ببعــض  القــراء  تزويــد  إلــى  هادفــة  بصــورة 

عندمــا  قصتــك،  قــراءة  لمواصلــة  ســبًبا  إلعطائهــم  والمهمــة؛ 

يــرى المانحــون أســبابك، ويــرون أنــك متحمــس لذلــك المشــروع، 

فإنهــم يلمســون شــغفك بــه، وهــذا قــد يكــون العامــل الــذي يقنــع 

شــخًصا للعطــاء. باإلضافــة إلــى ذلــك، فتــح قصتــك مــع مقدمــة 

يجعــل مــن الســهل عليــك االنتقــال إلــى جوهــر قصتــك، والقفــز 

مباشــرة نحــو هدفــك.

   ويمكــن إيجــاز ذلــك فــي: مقدمــة بســيطة هــي أفضــل طريقــة 

للطريقــة  أفضــل  المتبرعيــن فهــم  لــدى  ويكــون  لبــدء قصتــك. 

التــي تتداخــل بهــا شــخصيتك مــع القضيــة، عندهــا ســيكونون أكثــر 

قابليــة لاســتثمار فيمــا تقولــه.

 2. ذكر التحدي أو المشكلة وإعطاء حل لها:
   كل قصــة مقنعــة تحتــاج إلــى عقــدة، بمعنــى آخــر: لــن تكتمــل 

حلهــا،  يأمــل مشــروعك  التــي  التحديــات  مواجهــة  دون  قصتــك 

ومــن خــال ذكــر المشــاكل فــي قصتــك، يمكنــك أن تنقــل مــدى 

مجتمعــك  أو  المجتمعــات،  علــى  المشــكات  هــذه  خطــورة 

المحلــي تحديــًدا، كمــا يســاعد هــذا األمــر المتبرعيــن علــى فهــم 

الضــرورة الملحــة لمشــروعك أو حملتــك، وعلــى الرغــم مــن كــون 

القصــة ليســت المــكان المناســب لســرد إحصائيــات متعــددة، أو 

كتابــة أوصــاف متعمقــة )يمكنــك دائًمــا توجيــه األشــخاص إلــى 

موقــع الويــب الخــاص بــك لمزيــد مــن المعلومــات(، أمــا فــي قصــة 

اء. ومــن النقــاط  حملتــك؛ فأنــت مطالــب بتقديــم خلفيــة عامــة للُقــرَّ

الضروريــة التــي يجــب ذكرهــا فــي قصتــك هــي:

- المشكات التي تأمل حملتك حلها والمتأثرين بها:

- مــن خــال الموازنــة بيــن هــذه المكونــات، ســتعطي المتبرعيــن 
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ــك مــن عــرض الحــل الخــاص  ــة؛ ممــا يمكنــك بعــد ذل ــة كافي خلفي

بــك.

- اشــرح مــا تســعى لتحقيقــه، ولمــاذا ُيعــد الحــل الخــاص بــك هــو 

أفضــل طريقــة للتعامــل مــع المشــكات التــي ذكرتهــا. 

- كمــا عليــك أيضــا أن تبيــن للمتبرعيــن كيــف ســتقوم باســتخدام 

األمــوال التــي تجمعهــا مــن حملتــك لحــل المشــكلة.

- وبمــا أن جميــع الحــاالت ســتحتوي علــى عقــدة وحــل؛ ســتحتاج 

إلــى التركيــز علــى مــا يجعــل مهمتــك فريــدة مــن نوعهــا. ويمكنــك 

تحقيــق ذلــك مــن خــال التركيــز علــى قصــص محــددة؛ األمــر الــذي 

وحشــد  العاطفــة،  علــى  للتركيــز  الحًقــا؛  الدراســة  هــذه  تناولتــه 

االهتمــام بقضيتــك.

- باختصــار، يحتــاج قــراؤك إلى فهم المشــاكل التي تســعى حملتك 

لحلهــا، إذا كنــت تريــد منهــم أن يــروا الحــل الخــاص بــك مهًمــا، وأنــه 

أفضــل خيــار ممكن.

3. تقديم مثال محدد في قصتك:
إلــى  التحــدث  القــراء بدعــم قضيتــك دون  إقنــاع  - مــن الصعــب 

عواطفهــم.

يشــعر  فلــن  التعميمــات؛  فقــط  تغطــي  قصتــك  كانــت  إذا   -

المتبرعــون بالتعاطــف نحــو قضيتــك، وقــد تفقــد اهتمامهــم، لكــن 

مــع مثــال محــدد، يمكــن خلــق حبــل وصــل بيــن القــراء والمعنييــن 

بالحملــة - إن جــاز التعبيــر -، وتمكنهــم مــن رؤيــة مثــال حــي علــى 

مؤسســتك فــي حالــة نشــاط.

- فكــر فــي األمــر بهــذه الطريقــة: تخيل أنك تجمع األموال لتوســيع 

ملجــأ للمشــردين، وذكــرت فــي قصتــك فيديــو علــى ســبيل المثــال، 

وهــو مســن بــا مــأوى قمــت مؤخــًرا بمســاعدته، تشــرح كيــف أنــه 

لــم يكــن لديــه مــكان للعيــش فيــه، وال لبــاس مناســب الرتدائــه، 

 يكفيــه، ولكــن جمعيتــك عملــت علــى توفيــر مــكان لــه 
ٍ
وال غــذاء

ــار الســن، وبفضــل التبرعــات الســخية  ــة كب فــي مســتوصف لرعاي

ــه اآلن مــا يكفــي مــن  مــن المتبرعيــن - بعــد توفيــق هللا - صــار لدي

الطعــام والمابــس النظيفــة.

- هــل تــرى كيــف يربــط مثــال محــدد القــراء بقضيتــك؟ ســيكون 

لقصــة المســن، تأثيــًرا أكبــر بكثيــر علــى المتبرعيــن المحتمليــن أكثــر 

مــن مجــرد القــول: إن المســتوصف يســاعد المشــردين، باإلضافــة 

إلــى ذلــك، ســيكون لــدى المتبرعيــن فرصــة لمعرفــة كيــف ســتؤثر 

مســاهمتهم علــى مــن تســتهدفهم.

- لجعــل قصتــك أكثــر تأثيــًرا، يمكنــك اســتكمال مثالــك بـــصور، أو 

مقاطــع فيديــو لفريقــك عنــد التنفيــذ، حتــى يتمكــن المتبرعــون مــن 
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ــا فــي ســردك. االنغمــاس كليًّ

- باختصــار، يجــب أن تركــز قصتــك علــى موقــف واحــد محــدد، لجعــل 

قصتــك أكثــر شــخصية، ونقــل التأثيــر الــذي يحدثــه دعــم المتبرعيــن.

4 الحفاظ على قصتك قصيرًة وقيمة.

- مــن الســهل االنغمــاس فــي الســرد، دون مراعــاة لوقــت قارئــك، 

إذ يجــب أن تصــل قصتــك إلــى النقطــة الرئيســية بســرعة حتــى ال 

يفقــد المانحــون اهتمامهــم.

- باإلضافــة إلــى ذلــك، مجــرد النظــر إلــى فقــرات طويلــة، ونصــوص 

انتبــاه المتبرعيــن عــن  كثيــرة علــى طــول الصفحــة؛ قــد يصــرف 

حملتــك، ويمنعهــم مــن العطــاء.

الجماعــي  التمويــل  إذا كنــت تســتخدم قصتــك لوصــف حملــة   -

الخاصــة بــك، فــإن المعيــار الصحيــح للحمــات الناجحــة أن تكــون 

القصــة مــن 300 - 7000 كلمــة.

- إليــك أفضــل الممارســات التــي يمكنــك اســتخدامها لتقصيــر 

طــول قصتــك:

 واحــد، 
ٍ

1.  تجنــب كتابــة أوصــاف بإطنــاب وإســهاب، واكتــف بوصــف

وحافــظ علــى لغــة موجــزة، وتأكــد مــن أن كل كلمــة، أو جملــة، أو 

فقــرة لهــا هــدف ومغــزى.

2.  ركــز علــى المعلومــات األكثــر أهميــة للقــارئ؛ فليــس عليــك ذكــر 

كل التفاصيــل حــول منظمتــك، أو حملتــك فــي القصــة. إذا كنــت 

ترغــب فــي تزويــد المتبرعيــن بمزيــد مــن المعلومــات، فقــم باإلحالــة 

إلــى موقــع الويــب الخــاص بــك.

3.  إضافــة صــور؛ يمكــن أن تســاعدك الصــور علــى إيصــال رســالتك 

دون اســتهاك الكثيــر مــن الكلمات.

4.  قــم بتقســيم قصتــك إلــى فقــرات أصغــر؛ مــع كــون هــذا الفعــل 

ليــس مــن شــأنه تقصيــر طــول قصتــك، لكنــه ســوف يجعلهــا 

أســهل فــي القــراءة الســريعة، ويمكــن المانحيــن مــن الحصــول 

علــى جوهــر رســالتك.

5.  ادعــم قصتــك بالفيديــو؛ قــد تجــد أن قصتــك تعمــل بشــكل 

أفضــل إذا كانــت بصيغــة فيديــو فــي الواقــع، يمكــن لمقطــع فيديو 

مصــور، ومعــّد بشــكل احترافــي إشــراك؛ المتبرعيــن، وحثهــم بقــوة 

أن يتخــذوا اإلجــراءات المطلوبــة، فقــط تذكــر أن تجعلــه قصيــًرا 

)مــن 2 إلــى 3 دقائــق بالكثيــر(. 

- بالطبــع، ســتكون كل قصــة مختلفــة، لذلــك عليــك اســتخدام 

ــة أم ال؟  ــى قصتــك، هــل هــي طويل ــرك الشــخصي للحكــم عل تقدي

اطلــب مــن زمائــك، أو أعضــاء الفريــق قراءة قصتــك قدر اإلمكان؛ 

لعلهــم ينتبهــون إلــى أماكــن فــي القصــة تحتــاج أن تُختصــر، أو أن 



88           منصات التمويل الجماعي التعاوني في المملكة العربية السعودية

يتــم اقتصاصهــا.

- باختصــار: بإمكانــك ذكــر الكثيــر مــن المعلومــات فــي قصتــك مــع 

ا حــول مــا  الحفــاظ علــى الطــول المناســب؛ فقــط كــن اســتراتيجيًّ

تدرجــه، وكيــف تقدمــه

5. أَنِه قصتك بدعوة إلى الفعل: 

- فــي النهايــة، هــدف قصتــك هــو حمــل النــاس علــى التبــرع لحملــة 

التمويــل الجماعــي الخاصــة بــك، هــذا هــو الســبب فــي أن ختــام 

نــص الحملــة يجــب أن يثيــر المانحيــن، ويحفزهــم علــى التبــرع؛ فمــن 

األفضــل أن تكــون مباشــًرا مــع قرائــك؛ حتــى يعرفــوا بالضبــط 

مــا تريــد منهــم فعلــه، بــدًلا مــن إنهــاء قصتــك بإبــداء الرغبــة فــي 

الحصــول علــى تبرعــات. وقــدم للمانحيــن تفاصيــل عمــا تحتاجــه 

مــن أرقــام، وعــن طــرق الدفــع.

 قصتك بتوجيه طلب من القراء:
ِ
- أنه

1.  تبرع - يمكنك طلب رقم محدد، ومبلغ معين -.

2.  شارك حملتي مع أقربائك - ستصل إلى المزيد من المتبرعين، 

وهي طريقة أخرى للحصول على المساعدة من القراء -.

3.  حضــور الحــدث - إذا كانــت حملتــك تشــتمل علــى حــدث، فقــم 

بتشــجيع المتبرعيــن لحضــوره فيمــا إذا كانــوا قــد ســاهموا أم ال -.

4.  االشــتراك فــي الرســائل اإلخباريــة، أو متابعتــك علــى وســائل 

التواصــل االجتماعــي - أنــت تريــد اســتمرار عاقاتــك مــع الجهــات 

المانحــة الخاصــة بــك مــن خــال تشــجيعهم علــى متابعتــك علــى 

وســائل التواصــل االجتماعــي، أو االشــتراك فــي الرســالة اإلخباريــة.

المهتميــن  تركــت  إذا  ولكــن  قويــة،  نهايــة  وجــود  المهــم  مــن   -

نــون مــا عليهــم فعلــه بعــد قــراءة حملتــك، فقــد ال يقومــون  يخمِّ

تريــده.  الــذي  باإلجــراء 

- أعــط المتبرعيــن المحتمليــن الخطــوات التاليــة والواضحــة؛ حتــى 

ال تتــرك مجــاًلا للتخميــن.

- باختصــار: ال تــرد أبــًدا ســرد قصتــك، وإثــارة حمــاس المتبرعيــن 

أن  المؤيديــن  مــن  لتوجيــه دعمهــم. اطلــب  دون منحهــم مكانًــا 

يســاهموا فــي قضيتــك. ال ينبغــي أن تطلــب فــي نهايــة قصتــك 

مــن النــاس التصــرف فحســب، بــل يجــب أن تقودهــم فــي االتجــاه 

الصحيــح.

- يمكنــك اقتــراح درجــات للتبــرع؛ كوســيلة للتحفيــز علــى البــذل، 

وإعطــاء مســتويات للتبــرع يحفــز المهتميــن، ويمكــن مــن خــال 

هــذه الدرجــات تقديــم مكافــآت لدعمهــم، أو إظهــار التأثيــر الــذي 

يحدثــه تبرعهــم.

- اختــم هــذا الجــزء بهــذه الخطــوات الخمــس؛ لجعــل قصتــك تصل 

لآلخرين:
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1.  قــم بتقســيم القصــة. الفقــرات القصيــرة تصنــع المعجــزات 

عنــد محاولــة تقديــم قصــة ســهلة القــراءة والفهــم.

2.  اجعــل خطــوط العناويــن عريضــة، أو تحتهــا خــط. خــد بعيــن 

االعتبــار عناويــن ثانويــة كالتالــي: » خلفيــة القصــة«، » التكاليــف«، 

»كيــف يمكــن أن تســاعد«... إلــخ. هــذه وســيلة رائعــة لتُشــد انتبــاه 

القــارئ إلــى النقــاط الرئيســية فــي قصتــك، وهــي مفيــدة خصوًصــا 

إذا كان القــارئ فــي عجالــة، أو كان ممــن ُيحّبــذون الحصــول فقــط 

علــى فكــرة عامــة.

3.  أضــف أكثــر مــن صــور )أو فيديــو!( إلــى مختلــف أجــزاء قصتــك. 

اســتخدم الحــروف المائلــة فــي قصتــك. ذلــك أن الحــروف المائلــة 

ميــزة قــد تســتخدمها بفاعليــة فــي كتابتــك، عــادة مــا تســتخدم عنــد 

االقتبــاس مــن شــخص مــا، أو إلبــراز جــزء معيــن مــن النــص.

الّلغــة. راجــع مــا كتبتــه قبــل اعتمــاده، أو  4.  تحقــق مــن صحــة 

اســتعن بأحــد أصدقائــك مــن الطــاب، أو المختصيــن للمســاعدة 

فــي التأكــد مــن صحــة الهجــاء، وســامة الكتابــة.

   الفيــــديو:
 ُبعــد الفيديــو األداة األكثــر مثاليــة فــي جــذب اهتمــام المتابعيــن 

لمنصــات التمويــل الجماعــي، إذ هــو فــي الحقيقــة النــوع األغنــى، 

لمنصــة  ووفًقــا  القصــص.  ســرد  وســائط  بيــن  جاذبيــة  واألكثــر 

التــي تحتــوي  تنجــح المشــاريع   ،Kickstarter الجماعــي التمويــل 

علــى فيديــو بمعــدل 50% مقابــل 30% للحمــات التي ال تحتوي عليه. 

بــأن الحمــات  أخــرى، Indiegogo، تفيــد  وهنــاك منصــة عالميــة 

التــي تحتــوي علــى مقطــع فيديــو تجمــع األمــوال بأربعــة أضعــاف 

مــا تقــوم بــه الحمــات دونــه.

إلــى  مباشــرة  للتحــدث  لــك  الفرصــة  الفيديــو  مقاطــع  تتيــح     

الجمهــور. ووفًقــا لخبــراء Launchgood؛ فإن الحملة التي تشــتمل 

علــى مقاطــع فيديــو تــزداد فــرص نجاحهــا بمعدل خمســة أضعاف 

عــن الحمــات التــي تخلــو مــن مقاطــع الفيديــو.

ماذا يحتوي الفيديو؟:
1. البداية: اشرح الهدف من حملتك.

2. الوســط: أخبــر األشــخاص كيــف ستســاعد التبرعــات علــى تغييــر 

حياتــك، أو حيــاة مــن تدعــم.

3. النهايــة: قــم بإلقــاء دعــوة صريحــة ومباشــرة للتبــرع، تطلــب 

مــن النــاس التبــرع لحملتــك.

ا هــو أن تتأكــد مــن أن الفيديــو الخــاص بــك جــذاٌب  وأمــر مهــم جــدًّ

عاطفًيــا.
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   نشر وتسويق الحملة:
يتــم جمــع 40-80% مــن هــدف الحملــة خــال األيــام الثاثــة األولــى 

واألخيــرة، لــذا تأكــد مــن البــدء بــكل قــوة! 

   ومن النصائح التي يجب االلتزام بها خال اليوم األول:

 Facebook /( 1.  شــارك حملتــك علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي

Twitter( مــن خــال نــداء شــخصي للمســتهدفين.

و  Facebook( علــى  الشــخصي  ملفــك  صــور  بتغييــر  قــم    .2

الحملــة. غــاف  صــورة  مــع  لتتطابــق   )Whatsapp

3.  أرســل رســائل البريــد اإللكترونــي لجميع جهــات االتصال لديك، 

..tinyletter.com وُيمكنك اإلفادة بإنشــاء حســاب على موقع

4.  إرسال رسائل نصية إلى نحو 30 من أقرب األصدقاء، والعائلة؛ 

للتعريف بالحملة، وحثهم على التبرع، وتعريف غيرهم بالحملة.

5.  قــم بإجــراء 10 مكالمــات هاتفيــة ألصدقائــك وأفــراد عائلتــك؛ 

الهــدف الســابق. لنفــس 

وقــت  أي  فــي  )يمكنــك  الفــور  علــى  المانحيــن  جميــع  أشــكر    .6

طلــب قائمــة معلومــات الجهــات المانحــة مــن منصــة التمويــل 

الجماعــي(.

    كل يوميــن عليــك تحديــث صفحــات التواصل االجتماعي الخاصة 

بــك بصــور وقصــص جديــدة، مــع روابــط لحملتــك مرفقــة بدعــوات 

للتبــرع، مــرة واحــدة فــي األســبوع، مــع تكــرار الخطــوات مــن رقــم 

نصيــة،  ورســائل  جديــدة،  إلكترونيــة  بريــد  عناويــن  مــع   6 إلــى   3

ــة. ومكالمــات هاتفي

   ويتضــح مــن خــال العــرض الســابق أن إعــداد حملــة التمويــل 

الجماعــي، يتطلــب االهتمــام بالعديــد مــن العوامــل، التــي ُيمكــن 

إيجازهــا علــى النحــو التالــي:

1.  العنــوان: ال بــد أن يكــون هــذا العنــوان جاذًبا الهتمــام المتبرع، 
وأن يكــون موجــًزا محــدًدا، مــع البعــد عــن الغمــوض، أو اســتخدام 

كلمــات وعبــارات غيــر مفهومــة، أو غيــر واضحــة المعنــى لجمهــور 

المتبرعيــن.

2.  صــورة الحملــة الرئيســة: والتــي ُيمكــن أن تمثــل شــعاًرا 
للحملــة، وتعكــس محتواهــا مــن خــال ارتباطهــا بالعنــوان، وبفكــرة 

الحملــة وهدفها.

ــة: ال بــد مــن وجــود قصــة توضــح أهميــة الحملــة، وأن  3.  القص
تُصــاغ بشــكل ينجــح فــي مخاطبــة قلــب وعقــل المتبــرع، لضمــان 

بشــكل  المنطقــي  والمتبــرع  العاطفــي،  المتبــرع  إلــى  الوصــول 

 ومتــوازن، وأن تعمــل تلــك القصــة علــى إيجــاد الشــعور لــدى 
ٍ
متســاو

المتبــرع بأهميــة تبرعــه، حتــى ولــو كان ضئيــًلا.
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4.  الفيديو: 
مــن العوامــل شــديدة األهميــة فــي إعــداد الحملــة، حيــث ال ُيتصور 

وجــود حملــة تمويــل جماعــي دون مقطــع فيديــو قــادر علــى عــرض 

تلــك الحملــة بشــكل يثيــر اهتمــام المتبــرع، خاصــة فــي ظــل ميــل 

الكثيــر مــن مســتخدمي شــبكة اإلنترنــت إلــى مشــاهدة مقاطــع 

والحصــول  التقديميــة؛ كوســيلة لاطــاع،  والعــروض  الفيديــو 

علــى المعلومــات.

5.  التســويق: كمــا هــو شــائع فــي حــاالت التمويــل التقليــدي، 
ال بــد مــن االهتمــام بعنصــر التســويق والترويــج للحملــة، وقــد 

أصبــح هــذا األمــر أكثــر ســهولة فــي ضــوء إمكانيــة التوجــه إلــى 

التواصــل  اإلنترنــت عبــر مواقــع  مــن مســتخدمي  كبيــر  جمهــور 

االجتماعــي، ســواء عبــر الحاســوب أو الهواتــف الذكيــة.
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معرفة االحتياجات التقنية والتشغيلية للمشروع.

 
الفصل الســادس   :  

مقدمة.  -

محتويات الموقع  -

الجوانب التشغيلية وأهداف المنصة  -

األعمال التي يجب أن تقوم بها إدارة المنصة  -

أقسام المنصة  -

التكاليف التشغيلية  -
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مقــــــدمة:
   ال يتوقــف نجــاح حمــات التمويــل الجماعــي علــى إعــداد الحملــة، 
بــل ال بــد مــن االهتمــام بإعــداد موقــع المنصــة بصــورة تشــمل 
التعريــف بالحملــة، مــع االلتــزام بالعوامــل التــي ســبق عرضهــا 
فــي ســياق الفصــل الســابق، ويأتــي بعــد ذلــك آليــة التبــرع، والتــي 
ال بــد أن تكــون بطريقــة ميســرة، وســهلة االســتخدام مــن قبــل 
المتبــرع، باإلضافــة إلــى االهتمــام بالجوانــب التشــغيلية وأهــداف 
المنصــة، واألعمــال التــي تقــوم بهــا إدارة المنصــة، وغيــر ذلــك 
مــن محتويــات الموقــع علــى النحــو الــذي ســيرد ضمــن ســياق هــذا 

الفصــل.
   محتويات الموقع:

موحــدة  شــبه  بمعاييــر  الجماعــي  التمويــل  منصــات  تلتــزم     
لتلــك  يلــي عــرض  الحملــة، وفيمــا  إعــداد محتويــات موقــع  فــي 

المحتويــات:

1.  صفحة الحملة: 
   وهــي الصفحــة الخاصــة بالمشــروع المــراد تمويلــه، وتحتــوي 

علــى العناصــر الموضحــة فــي الشــكل التالــي:

شكل )26( محتويات صفحة الحملة

2.  آلية التبرع:
البــد أن تتضمــن آليــة التبــرع العديــد مــن العناصــر التــي تيســر 

التبــرع ومنهــا: عمليــة 

- رابــط لبوابــة الدفــع اإللكترونــي: حيــث ُيمكــن للمتبــرع دخــول 

تبرعــه بصــورة ميســرة. وتقديــم  اإللكترونــي،  الدفــع  بوابــة 

مــن  العديــد  التبــرع  آليــة  تتضمــن  أن  يجــب  الدفــع:  وســائل   -

الفصل السادس  
 معرفة االحتياجات التقنية والتشغيلية للمشروع

محتويات صفحة الحملة 
المبلغ الذي ُجمع مع عدد يوضح اإلنجاز 7عنوان الحملة 1

الوقت المتبقي للحملة حسب المنصة 8مختصر القصة 2

التحديثات 9القصــة 3

أيقونة النشر 10صورة 4

زر النشر 11فيديو اختياري 5

عدد المشاهدات ، الشير ، اإلعجاب 12المبلغ المطلوب 6
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الخيــارات بالنســبة للمتبــرع، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: فيــزا، 

رقميــة. حلــول  مــن  ذلــك  وغيــر   ،… بنــك  اونايــن  كارد،  ماســتر 

-  إمكانيــة االســتقطاع الشــهري: ُيمكــن لبعــض المتبرعيــن اختيــار 

التبــرع عبــر آليــة االســتقطاع الشــهري مــن حســاب بنكــي معيــن، 

وذلــك لمــرة واحــدة، أو ألكثــر مــن مــرة.

   وفــي جميــع الحــاالت الســابقة، ُيفضــل إحاطــة المتبــرع بإتمــام 

عبــر  مباشــرة  رســائل  خــال  مــن  وذلــك  بنجــاح،  التبــرع  عمليــة 

إدارة  تــراه  ممــا  ذلــك  وغيــر  الذكيــة،  الهواتــف  عبــر  أو  المنصــة، 

المنصــة.

3. رفع الحملة، ويحتوي على:
- الدليــل اإللكترونــي وهــو اإلرشــادات التــي تظهــر عنــد كل خطــوة 

مــن خطــوات رفــع الحملــة. 

- إمكانية رفع الصور والفيديوهات.

- إمكانية رفع خبر عن الحملة والتحديثات والتقارير.

- التسجيل وعادة ما يكون بطرق سهلة للمستخدمين مثل: 

- التســجيل باإليميــل، أو الفيــس بــوك ويكــون أكثــر تدقيًقــا مــع 

الجمعيــات.

- األقســام وهــي التصنيفــات التــي تخدمهــا المنصــة مثــل )اإلغاثــة، 

التعليــم، األيتام(.

- باقــي المحتويــات مثــل البحــث )أســفل الموقــع، أعلــى الموقــع، 

الشــرائح اإلعاميــة وغيرهــا مــن محتويــات الموقــع التــي تتوفــر فــي 

جميــع المواقــع(.

   الجوانب التشغيلية، وأهداف المنصة:
   يجــب أن تكــون المنصــة ذات ذكاء اصطناعــي تقيــس ســلوك 

فــي  التشــغيلية  واألهــداف  الجوانــب  أهــم  ومــن  المســتخدم، 

المنصــة:

- اكتساب الثقة: المنصة بحاجة إلى اكتساب ثقة العميل، 
وهذا يتحقق بعدة أمور منها: سهولة االستخدام، وحجم 

التسويق، وكثرة الحمات، ونسبة النجاح وغيرها.

- بناء الهوية: المنصة الناجحة هي التي تبني هوية في ذهن 
المجتمع، سواء هذه الهوية كانت عامة في التبرعات، أو كانت 

خاصة كاأليتام، فإذا رغب أي شخص في المجتمع مثًلا بالتبرع 

لأليتام، فإنه مباشرًة يطرأ على فكره المنصة الخاصة باأليتام.

- التأثير في ثقافة المجتمع: من األعمال التي يجب على 
المنصة القيام بها تغيير ثقافة المجتمع؛ لزيادة فاعليته في 

مشاريع التمويل الجماعي التي تطرح في المنصات.

- التكاتف المجتمعي: من أهداف المنصة إيجاد روح تكاتف 
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بين المجتمع من خال إظهار ثمرة مساهماتهم الصغيرة؛ 

ليعتاد الناس على المساهمات، ولو كانت ذات حجم صغير.

- تفعيل االستفادة من األموال الصغيرة: 
حيث تشكل األموال الصغيرة دعًما مستمًرا وكثيًفا ألي مشروع 

يبنى على االستفادة من هذه األموال التي ال تشكل عبًئا مالًيا، أو 

ذات تأثير على ميزانية المساهم.

- بناء جمهور: 
اســتعداد  علــى  جمهــوًرا  تبنــي  أن  المنصــة  أهــداف  أهــم  مــن 

ولــو  الطلــب،  عنــد  أو  دوري،  بشــكل  أو  تلقائــي  بشــكل  للتبــرع 

بأمــوال صغيــرة، والعــادة أن هــذه المســاهمات تشــكل 60% مــن 

الجماعــي. التمويــل  مســاهمات 

 األعمال التي يجب أن تقوم بها إدارة المنصة:
   يظــن كثيــر مــن النــاس أن المنصــة عبــارة عــن برمجــة موقــع 

إلكترونــي فقــط، دون أن يــدرك هــؤالء أن البرمجــة تشــكل 5% إلــى 

10% مــن عمــل المنصــة، بــل إن البرمجــة قائمــة علــى مقترحــات 

األقســام األخــرى: كالتســويق وغيــره. ويمكــن إجمال أهــم األعمال 

التــي تقــوم بهــا المنصــة بالتالــي:

1. صناعة المنتج:
   يقصــد بالمنتــج هــو الحملــة التــي ترفــع علــى المنصــة لطلــب 

التمويــل، ولجلــب هــذه الحملــة البــد مــن إقنــاع الجمهــور بجــدوى 

المنصــة وفعاليتهــا، ثــم إن هــذه الحالــة يجــب أن تكتــب وتســوق 

بمــا يتوافــق مــع ســلوك الجمهــور، والبــد أن تحتــوي علــى ما يعطي 

الحملــة مصداقيــة: مــن معلومــات، وصــور، ومقاطــع فيديــو.

2. العالقات العامة:
بنــاء العاقــات االســتراتيجية مــع مختلــف الشــركاء، والجمعيــات 

ذات الشــأن، وكســب ثقتهــم فــي إعــان مشــاريعهم ذات العاقــة 

عبــر المنصــة.

3. التسويق:
الداعميــن،  مختلــف  مــن  عــدد  ألكبــر  للوصــول  األولــى  البوابــة   

واســتقطاب المتبرعيــن، وتحليل ســلوكهم، وتوجيــه اهتماماتهم، 

ويتحقــق ذلــك عبــر خطــة تســويقية شــاملة ومحكمــة، يتــم تنفيذها 

عبــر خبــراء مختصيــن بمختلــف مجــاالت التســويق.
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4. جذب المتبرعين:
   مــن أساســيات عمــل المنصــة جلــب متبرعيــن بشــكل مســتدام، 

دوري،  بشــكل  والمســاهمة  الدعــم  فــي  الرغبــة  لديهــم  وتكــون 

وتســهيل ســبل تحقيــق ذلــك بمــا يخــدم احتياجــات واهتمامــات 

ذلــك المســاهم.

5. إعداد دليل تعريفي:
بهــدف   - الجماعــي  التمويــل  منصــة  مــع  المتعاملــون  يحتــاج    

وإجرائــي  تعريفــي  دليــل  إلــى   - كمتبرعيــن  أو  للحمــات  الترويــج 

بطريقــة عمــل التمويــل الجماعــي، وهــذا الدليــل البــد أن يكــون 

المنصــة. عبــر  متاًحــا 

6. ضبط الجوانب القانونية والمحاسبية:
حــول  ودقيقــة  صارمــة،  لقوانيــن  يخضــع  الجماعــي  التمويــل     

أدق  مــن  والمحاســبية  القانونيــة  الجوانــب  تُعــد  لذلــك  العالــم، 

األعمــال التــي يجــب إدارتهــا مــن قبــل المنصــة، ولهــذا الجانــب دور 

كبيــر فــي كســب والء الجمهــور وثقتهــم.

7. اإلعالم ونشر الوعي:
ــرز أعمــال المنصــة هــو نشــر الوعــي والتأثيــر فــي ســلوك     أحــد أب

ويدعــم  اآلخريــن،  احتياجــات  يراعــي  مجتمــع  وبنــاء  المجتمــع، 

المبدعيــن، وُيمكــن أن يتــم هــذا األمــر عبــر مختلــف وســائل اإلعــام 

االجتماعــي. التواصــل  ووســائل 

8.  التدريب والتأهيل:
   بنــاء برامــج التطويــر المســتمر عبــر مســارات تدريبيــة موجهــة 

ومتخصصــة؛ لضمــان مواكبــة التطــور والتعايــش مــع مختلــف 

المتغيــرات، واكتســاب الخبــرة والمعرفــة.

9.  البحث والتطوير:
   لكــي تحافــظ المنصــة علــى اســتمراريتها، وتحقيــق نتائجهــا، 

ســلوك  تحليــل  إلــى  بحاجــة  فإنهــا  مســتمر،  بشــكل  والتوســع 

بحــث  إلــى  وبحاجــة  الحمــات،  وأصحــاب  والمتبرعيــن،  الزائريــن، 

أفضــل التقنيــات وجلب أبرز التطــورات، وتطبيق أفضل النظريات 

فــي التمويــل الجماعــي.
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  أقسام المنصة:
   يوضح الشــكل التالي أقســام المنصة: لم يســبق لهم تســويق 

مشــاريعهم عبر اإلنترنت.

شكل )27( أقسام المنصة
للمنصــة أقســام عــدة، ويمكــن إجمــال أهــم الوظائــف والمهــام 

ــي: ــه بالتال المتعلقــة ب

شكل )28( الوظائف الخاصة بأقسام المنصة

االحتياجات التقنية والتشغيلية للمشروع : 
·  لوحة المستخدم:

-  البروفايل الشخصي للمستخدم.

-  قائمة بالتبرعات التي قام بها.

-  قائمة بالحمات التي رفعها.
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-  قائمة بالحمات التي تم التبرع فيها عن طريقه.

·  الدعم الفني:

-  دعم دائم لألمور الفنية بشكل مستمر.

-  دعم للتعديات والتحديث الدوري والتطوير.

خــال  مــن  للعمــاء،  المنصــة  فريــق  مــع  التواصــل  إمكانيــة    -

بريديــة. رســالة  إرســال  طريــق  عــن  أو  الشــات 

خــال  مــن   )feedback form( راجعــة  تغذيــة  نمــوذج  توفيــر    -

. لمنصــة ا

·  التبرع والمحفظة اإللكترونية:
ــي؛  ــي مــع أحــد مــزودي خدمــات الدفــع اإللكترون -  الربــط اإللكترون

)الفيــزا  االئتمانيــة  البطاقــات  مصــادر:  عــدة  مــن  التبــرع  إلتاحــة 

والمحافــظ  )مــدى(  الســعودية  البطاقــات  والماســتركارد(، 

المختلفــة. اإللكترونيــة 

-  توفيــر محفظــة إلكترونيــة لــكل عميــل )منشــئ حملــة، أو متبــرع(؛ 

بحيــث يكــون بإمكانهــا تغذيتهــا بشــكل إلكترونــي مــن خــال طــرق 

الدفــع اإللكترونــي المختلفــة.

اإللكترونيــة  المحفظــة  خــال  مــن  التبــرع  يتــم  أن  إمكانيــة    -

دفــع  وســائل  خــال  مــن  مباشــرة  أو  المنصــة،  فــي  الموجــودة 

مباشــرة. إلكترونــي 

المحفظــة  علــى  تمــت  التــي  الحــركات  اســتعراض  إمكانيــة    -

اإللكترونيــة الخاصــة بالمتبرعيــن، إضافــة إلــى التبرعــات التــي قاموا 

بهــا مــن خــال وســائل الدفــع المباشــرة.

-  إغاق التبرع للحملة عند وصولها للهدف.

-  توفيــر قســم للتبــرع العــام؛ بحيــث يشــرف علــى توزيــع هــذا التبــرع 

مجلــس خــاص بهــذه التبرعات.

-  استقبال عدد غير محدود من المتبرعين والمبالغ.

·  نوع البرمجيات المستخدمة:

.PHP, HTML, CSS, SASS, JAVA script اللغات المستعملة  -

-  على مقدم العرض تحديد اإلطار المستعمل في التطوير.

·  قاعدة البيانات:

بيانــات  كقاعــدة   )MySQL( اســتعمال  يتــم  أن  المفضــل  مــن    -

. للمنصــة

ســيقوم  التــي  البيانــات  قاعــدة  تحديــد  العــرض  مقــدم  علــى    -

للمنصــة. باســتخدامها 
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·  الربط مع بوابات الدفع اإللكتروني:
-  يجــب الربــط مــع بوابــة دفــع، وتكــون داعمــًة للبطاقــات االئتمانية 

مثــل:  اإللكترونيــة،  المحافــظ  كارد(،وكذلــك  والفيــزا  )الماســتر 

البنكــي،  اإلنترنــت  طريــق  عــن  الدفــع  ويدعــم   ،)PayPal( البيبــال 

وتكــون المنصــة مربوطــة علــى نظــام مــدى للبطاقــات البنكيــة 

الســعودية. 

-  كمــا يجــب الربــط مــع الحســابات الخاصــة بالمجلــس، والربــط 

مــع نظــام مــدى؛ لتمكيــن الدفــع المباشــر خــارج إطــار المحفظــة 

الخاصــة بالمتبرعيــن، التــي يتــم توفيرهــا لهــم مــن خــال المنصــة.

:)web services( التكامل مع أنظمة أخرى  ·
-  توفيــر برمجيــات مــن خــال الموقــع، تســهل الربــط مــع خدمــات 

 JASON & :الويــب المختلفــة، منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر

.SOAP

·  تقنيات األمن والحماية:

-  اســتعمال مفتــاح ســري لاتصــال بقاعــدة البيانــات والوصــول 

للبيانــات، ويكــون طولــه 64 بــت، وهنــاك بيانــات يتــم تشــفيرها، 

منهــا: كلمــات المــرور، والمعلومــات الحساســة مــن أجــل حمايــة 

أقــوى.

   .DOS Attack استعمال تقنيات لمنع   -

-  تشفير قاعدة البيانات.

·  أمور تقنية عامة:
اآلليــات  أحــدث  علــى  اإللكترونيــة  المنصــة  تشــمل  أن  يجــب    -

الخاصــة بعمليــات التمويــل الجماعــي، بواســطة الدفــع بمختلــف 

اإللكترونيــة.  الطــرق 

-  يجــب أن تحتــوي المنصــة علــى برمجيــة آمنــة وســليمة؛ مــن أجــل 

منــع عمليــات االختــراق، أو الوصــول لقاعــدة البيانــات. 

-  يجــب أن تكــون المنصــة محميــًة بشــهادة SSL، األكثــر اســتخداًما 

،واألقــوى مقياًســا  فــي تكنولوجيــا األمــن؛ إلنشــاء وصلــة مشــفرة 

بيــن Web Server ومتصفــح اإلنترنــت. إذا كانــت الوصلــة مشــفرة، 

.https فإنهــا تســتخدم بروتوكــول

-  المشــروع الــذي يصــل لهدفــه يقــوم النظــام بإغاقــه تلقائًيــا  

مــن أجــل المصداقيــة.

مواصفــات  ذا  للموقــع  المشــغل  الســيرفر  يكــون  أن  يجــب    -

المســتخدمين. ضغــط  تحمــل  أجــل  مــن  ممتــازة؛ 

-  يجــب أن يكــون الموقــع مؤرشــًفا  فــي محــرك البحــث، عــن طريــق 

إضافتــه فــي نتائــج البحــث.
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-  يجــب أن يكــون الكــود البرمجــي ســليًما  مــن األخطــاء، مــع األخــذ 

بعيــن االعتبــار SEO فــي برمجيــة الكــود.

-  كلمــات مــرور المســتخدمين يتــم تخزينهــا فــي قاعــدة البيانــات 

بشــكل مشــفر. 

أي  وإصــاح  للموقــع،  متواصــل  دعــم  هنــاك  يكــون  أن  يجــب    -

 . جــًدا  جــًدا   مــدة قصيــرة  فــي غضــون  مشــاكل 

وجــود نافــذة يمكــن للمســتخدم أن يبلــغ عــن أي خطــأ فــي الموقــع، 

ممــا يســاعد علــى إصاحهــا فوًرا 

 التكاليف التشغيلية:
وهــذه  شــركات،  قبــل  مــن  العالميــة  المنصــات  أغلــب  تُــدار     

المنصــات تفــرض رســوًما علــى أصحــاب الحمــات بعــدة أشــكال، 

وأشــهرها:

عــة، وهــذه النســبة تختلــف  - نســبة مقتطعــة مــن األمــوال المجمَّ

مــن منصــة إلــى أخــرى، وتتــراوح عــادة مــن 5% إلــى %10.

.
ٍ
- رسوم على نشر الحملة، وتتراوح من 30 إلى 100 دوالر

- نســبة مقتطعــة باإلضافــة إلــى شــراكة بنســبة مــن 10% إلــى %30 

بالمشــروع الــذي تــم تمويلــه عــن طريــق المنصــة، وهــذه عــادة 

تكــون فــي منصــات المســاهمات؛ ألن المنصــة هــي التــي تســوق 

المشــروع.

مــن  المنصــة  وتطلــب  الحمــات،  ألصحــاب  مجانيــة  الخدمــة   -

.
ٍ
دوالر  5 إلــى   1 مــن  بمبلــغ  تبــرع  كل  عنــد  يســهم  أن  المتبــرع 

- بعــض المنصــات تبحــث عــن وضــع رســوم شــهرية مقابــل خدمــة 

مفتوحــة، وبعضهــم يضــع تقســيًما للخدمات، ولكل خدمة رســوم 

معينــة، وقــد تشــمل هــذه الخدمات التســويق اإللكترونــي وغيره.

- كمــا أن هنــاك مــوارد أخــرى يمكــن أن تحققهــا المنصــة منهــا: 

اإلعانــات فــي البنــرات الرئيســية والتســويق اإللكترونــي، واإلعــان 

ومنهــا  بالمنصــة،  الخاصــة  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فــي 

خدمــات تقدمهــا المنصــة مثــل: التدريــب واالستشــارات وغيــره.
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تفاصيل تكاليف المرحلة األولى

1 تكرار المرحلة 3 عدد األشهر

ماحظات السعر اإلجمالي السعر الفردي البند

استئجار مقر مجهز  5,000 15,000 

رواتب مبرمجين 6,000 18,000 

اخصائي محتوى 5,000 15,000 

رواتب إدارية 10,000 30,000 

راتب عاقات عامة 5,000 15,000 

راتب مصمم 5,000 15,000 

استضافة الموقع وااليميات 30,000 30,000 

الربط مع البنوك 20,000 20,000 

التدريب 15,000 15,000 

مصروفات أخرى 6,500 19,500 

أوراق المؤسسة التشغيلية 15,000 45,000 

سفر وتنقات 20,000 60,000 
اشتراك ايميات 500 1,500 

10% بدل مخاطر  29,900
10% تكاليف غير مباشرة  29,900

التكلفة اإلجمالية  358,800 
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تفاصيل تكاليف المرحلة الثانية
1 تكرار المرحلة 12 عدد األشهر

ماحظات السعر اإلجمالي السعر الفردي البند
تكاليف المقر 6,000 72,000 
تأثيث وأجهزة 5,000 60,000 
اخصائي تقنية معلومات 7,000 84,000 
اخصائي تسويق 13,000 156,000 
اخصائي محتوى  6,000 72,000 
مصاريف تسويق وترويج 40,000 480,000 
سكرتير 6,000 72,000 
محاسب 5,000 60,000 
اخصائي عاقات عامة 6,000 72,000 
محتوى اعامي 8,000 96,000 
التدريب 6,000 72,000 
البرمجة والتطوير 6,000 72,000 
اشتراك ايميات 550 6,600 
مطبوعات 1,000 12,000 
حفل سنوي 100,000 100,000 
رواتب إدارية 40,000 480,000 
سفر وتنقات 20,000 240,000 
مصرروفات أخرى 4,000 48,000 

5% بدل مخاطر  112,730
10% تكاليف غير مباشرة  225,460

التكلفة اإلجمالية  2,592,790 
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تفاصيل تكاليف المرحلة الثالثة
1 تكرار المرحلة 6 عدد األشهر

ماحظات السعر اإلجمالي السعر الفردي البند

تكاليف المقر 6,000 36,000 

اخصائي تقنية معلومات 7,000 42,000 

اخصائي تسويق 13,000 78,000 

خدمة العماء 7,000 42,000 

مصاريف تسويق وترويج 25,000 150,000 
سكرتير 6,000 36,000 

محاسب 5,000 30,000 

اخصائي عاقات عامة 6,000 36,000 

محتوى اعامي 4,000 24,000 

التدريب 4,000 24,000 

البرمجة والتطوير 4,000 16,000 

اشتراك ايميات 550 3,300 
مطبوعات 1,000 6,000 
حفل سنوي 25,000 25,000 
رواتب إدارية 30,000 180,000 
مصروفات أخرى 2,750 16,500 
سفر وتنقات 10,000 60,000 

5% بدل مخاطر  40,240
10% تكاليف غير مباشرة  80,480

التكلفة اإلجمالية  925,520 
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جدول الكميات 

 

التكلفة عدد األشهر الوصف عنوان الدورة م 

 358,800 3

رسم السيناريو واعتماده ، أعمال البرمجة ، رفع المحتوى ، 
تركيب الحمات واألنشطة ، ربط بوابة الدفع األعمال الفنية

ى
ألول

مرحلة ا
ال

1

اإلطــاق   ، التجريبــي  اإلطــاق   ، الشــركاء  مــع  العاقــة  ربــط 
التدريــب  ، النهائــي  األعمال اإلدارية 2

 2,592,790 9

الدعم الفني الكامل ، األدلة اإلجرائية للمستفيدين ، األعمال 
التسويقية ، ربط الشركاء بحماتهم الكترونيًا األعمال التشغيلية

مرحلة الثانية
ال

3

العاقــات العامــة ، التدريــب ، صنــاة الهويــة ، البرامــج التحفيزيــة 
، التطوير المســتمر ااألعمال اإلدارية 4

 925,520 6

دعــم الشــركاء والحمــات الصغيــرة ، التســويق المتخصــص ، 
رفــع معــدل العائــد المالــي األعمال التشغيلية

مرحلة الثالثة
ال

5

خدمــة العمــاء ، التوعيــة والتثقيــف ، مراقبــة الجــودة ، تحقيــق 
االســتدامة األعمال اإلدارية 6

3,877,110
 

التكلفة االجمالية 7
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•   التكاليف التسويقية والعائد:
ــار مثــل  ــر االختي تختلــف كلفــة التســويق اإللكترونــي حســب معايي

ونــوع  المختــارة  والكلمــات  عليهــا  للترويــج  المختــارة  المنصــة 

التفاعــل والوقــت وغيــر ذلــك ويمكــن عــرض كلفــة تقريبيــة كالتالــي:  

ويشــكل التســويق اإللكترونــي قرابــة 35-50% مــن عائــد المنصــة 

العاقــات  أهمهــا  مــن  أخــرى  عوامــل  إلــى  يرجــع  العائــد  وباقــي 

والتقنيــات  المنصــة  تقيمهــا  التــي  التحفيزيــة  والبرامــج  العامــة 

التــي تتبعهــا المنصــة . البرمجيــة 

مــن   1:10 المنصــة  عائــد  يكــون  أن  المتوقــع  مــن  المملكــة  وفــي 

التكلفــة التســويقية بمعنــى أن كل ريــال يصــرف علــى التســويق 

مــن المتوقــع أن يكــون ســبب فــي 10 ريال عائد تبرعــات، ويتحكم في 

ذلــك بشــكل كبيــر بعــد التســويق قــوة العاقــات العامــة والبرامــج 

التحفيزيــة وتفعيــل المجتمــع وســهولة إجــراءات المنصــة 
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الخــــــاتمة
   فــي نهايــة هــذه الدراســة يتبيــن أن التمويــل الجماعــي أســلوب 

انتشــار  بعــد  خاصــة  منصــات  لــه  لت  ُشــكِّ وإنمــا  قديًمــا،  متبــع 

التقنيــة، وكان لألزمــات االقتصاديــة العالميــة دور فــي بــروز هــذا 

للعمــل  قويًّــا  رافــًدا  المنصــات  وتشــكل  التمويــل،  مــن  النــوع 

اإلنســاني، ولألفــراد، ويتطلــع لهــا العالــم اإلســامي، وازداد نموها 

ا، وللمنصــات طــرق تشــغيل، وأســاليب  مؤخــًرا بشــكل كبيــر جــدًّ

نجــاح، ومــن المتوقــع أن تشــهد المنصــات فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية نجاًحــا كبيــًرا، وانتشــاًرا واســًعا، وتعــدًدا فــي المجــاالت، 

فــي  2030، وتوقــع مســاهمتها  رؤيــة  مــع  توافقهــا  مــع  الســيما 

زيــادة الدخــل القومــي، ويمكننــا تلخيــص أهــم النتائــج، والتوصيــات 

بمــا يلــي:

-  تعــد منصــات التمويــل الجماعــي وســيلة عصريــة تتيــح فرًصــا 

ومجــاالت واســعة لتمويــل العمــل الخيــري واإلنســاني؛ بمــا أتاحته 

الثــورة المعلوماتيــة، ووســائل التواصــل االجتماعــي مــن إمكانيــات 

هائلــة للتواصــل مــع الجمهــور.

-  مــن أبــرز ميزاتهــا إتاحــة فرصــة الوصــول، والتواصــل بيــن صاحــب 

المتبرعيــن،  مــن  الجمهــور  مــن  ممكــن  عــدد  وأكبــر  المشــروع، 

الجــذب  فــي  فعالــة  إعاميــة  وســائل  باســتخدام  والمموليــن؛ 

والتأثيــر. 
-  يتوقــع أن تكــون المملكــة العربيــة الســعودية – بمــا تحملــه 
علــى   

ٍ
وريــادة الخيــري،  العمــل  المجــال  فــي  وميــزات  إرث  مــن 

مــة 
ِ
المســتويين الرســمي والشــعبي – مــن أنجــح التجــارب المله

اإلســامية. والمجتمعــات  للــدول 

- مــع  ــَدُة هــذه الوســيلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ِ
-  ج

أهميتها البالغة، وتوافقها مع رؤية 2030 - تفرض على المؤســات 
والجمعيــات الخيريــة، والمهتميــن بالعمــل الخيــري واإلنســاني 
المبــادرة إلــى دراســة أبــرز معوقــات انطاقهــا ونتشــارها – خاصــة 

المشــكلة القانونيــة – وتقديــم اقتراحــات الحلــول المناســبة.
ر لهــا – االنطــاق واالنتشــار، كمــا هــو  -  هــذه المنصــات – إذا مــا ُقــدِّ
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متوقــع – بــإذن هللا – ســوف تحــل الكثيــر مــن مشــكات التمويــل 
واالســتدامة الماليــة لمشــاريع للجمعيــات والمؤسســات الخيريــة.

- تفتــح هــذه المنصــات باًبــا واســًعا ألصحاب المشــاريع الصغيرة، 
ورواد األعمــال، والمبدعيــن، والنابهيــن مــن الطــاب؛ للحصــول 
علــى تمويــل مشــاريعهم، وأفكارهــم اإلبداعيــة، وإكمــال تعليمهم، 
بعيــًدا عــن الوســائل التقليديــة فــي الحصــول علــى التمويــل مــن 
المصــارف، وســبل االقتــراض األخــرى، ومــا تحملــه مــن صعوبــات 

ومشــاكل.

   وفــي الختــام فإنــا ندعــو بقــوة إلــى زيــادة االهتمــام بهــذا المجــال 
الواعــد، ودعــم عمــل التمويــل الجماعــي؛ لمــا لــه مــن أثــر بالــغ فــي 

 للمجتمــع تجاههــا.
ٍ
نشــر قيــم ثقافيــة ســامية، وتفعيــل

وهللا ولي التوفيق،
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حضــر ورشــة العمــل ممثليــن عــن أصحــاب المصلحــة والمهتميــن 
بالتمويــل الجماعــي مــن جهــات عــدة أبرزهــا:

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
الهيئة العامة لألوقاف 

IsFD صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
مجلس الغرف السعودية 

شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة 
شركة سليمان الراجحي الوقفية

بنك الجزيرة
هايبر باي )بوابة دفع(

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
نماء للزكاة والتنمية المجتمعية – الكويت

 أوقاف علي الضويان
أوقاف نورة المالحي

مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية
مؤسسة السبيعي الخيرية

مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي 

شركة إثراء المتون
جمعية الدعوة وتوعية الجاليات – الصحافة

اللجنة التنسيقية لجمعيات األيتام
أوقاف آفاق المستقبل

مؤسسة معالم التدبر
شركة نماء

الجهات املشاركة
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تطالعنــا التقنيــات الحديثــة بيــن وقــت وآخــر بتقنيــات تســهم فــي 
تســهيل الحيــاة وتيســير أمورهــا ومــن تلــك التقنيــات المســتجدة 
منطلــق  ومــن  الجماعــي،  التعاونــي  التمويــل  منصــات  بشــأن 
العزيــز  عبــد  بــن  ســليمان  مؤسســة  مؤسســتكم  تطلعــات 
متنــاول  فــي  وتســخيرها  المســتجدات  رعايــة  الخيريــة  الراجحــي 
القطــاع الخيــري، متخــذة فــي ذلــك عــدة شــراكات ومنهــا الشــراكة 
مــع مؤسســة المعرفــة االستشــارية والتــي تولــت مهمــة دراســة 
جــدوى منصــات التمويــل الجماعــي للعمــل المجتمعــي والخيــري 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وهــذه الدراســة ترتكــز علــى عــدة 

محــاور :
الســعودي  للمجتمــع  المشــروع  موائمــة  مــدى  معرفــة   -1
وســلوك المتبــرع، ومــن خالــه يتــم معرفــة هــل المنصــات ســتلقى 
ــل المجتمــع الســعودي ، وأيضــا مــن قبــل  ــواًل وتفاعــًا مــن قب قب
الجمعيــات ومــن الفئــة التــي ممكــن يكــون لهــا تفاعــل أكثــر مــع 

المنصــات.
إمكانية استفادة المؤسسات المجتمعية من المشروع.  -2

وفيــه يتحــدد هــل منصــات التمويــل الجماعــي ســتضفي على ســوق 
المــوارد الماليــة إضافــة لهــا أثــر علــى المؤسســات المجتمعيــة، 

ومــا هــي هــذه اآلثــار المرجــوة مــن مثــل هــذه المنصــات.
إمكانيــة تفعيــل المشــروع بحيــث يكــون نموذجــا للمنصــات   -3
التــي تأتــي بعــده ، ولــذا تــدرس المؤسســة التجــارب الســابقة ، 
وكيــف يمكــن تطويرهــا ، ومــا هــو النمــوذج الــذي ينبغــي أن يطلــق 

الجماعــي . التمويــل  لمنصــات 
يتــم  وفيــه   ، للمشــروع  والتشــغيلية  التقنيــة  االحتياجــات   -4
تســليط الضــوء علــى وظائــف المنصــة ورســائلها ودورهــا ، ومــا 
هــو االحتيــاج الــذي يــؤدي للنهــوض بالمنصــة مــن النواحــي التقنيــة 

والماليــة. البشــرية  والمــوارد 
تقديــر التكلفــة التشــغيلية ، والعائــد مــن المشــروع، وفيــه   -5
يتــم دراســة المشــروع ، وجــدوى إقامتــه ، ومتوقــع العائــد ، وحجــم 

بالتكاليــف. ومقارنتهــا  بالمنصــات  النمــو 

متهيــــد : 
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تعتبــر منصــات التمويــل الجماعــي مفهــوم جديــد فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية ومــا تــزال تجربــة التمويــل الجماعــي للعمــل 

الخيــري فــي مراحلــه األولــى.
فــي  النــاس  مــن  كبيــر  عــدد  مشــاركة  هــو  الجماعــي:  والتمويــل 
دعــم مشــروع فــي وقــت محــدد وعــادة مــا تكــون المبالــغ صغيــرة. 
ومــع تقــدم التقنيــة أصبــح للتمويــل الجماعــي منصــات إلكترونيــة 
أنــواع  المنصــات  وأصبحــت  نشــره،  فــي  وتســاعد  عملــه  تنظــم 
مختلفــة منهــا المنصــات الخاصــة باإلقــراض ومنهــا التبــرع ومنهــا 
علــى  الحصــول  بغــرض  المســاهمات  أو  التجاريــة  المســاهمات 

منتــج. 
وبــدأ تنظيــم هــذه المنصــات بشــكل كبيــر فــي أمريــكا وانتشــرت 
ــم اإلســامي كان يعتمــد  ــا، فــي حيــن أن العال ــم أورب فــي الصيــن ث
علــى كبــار المســاهمين والداعميــن ممــا أدى إلــى تأخــر انتشــار هــذا 
المفهــوم الجديــد مــع مــا للثقافــات والعــادات مــن تقييــد حيــث أن 
صاحــب الحملــة قــد يكتــب معلومــات شــخصية ويظهــر صــوره، 
انتشــار صفحــات  قبــل  تعــد  كانــت  التــي  األمــور  مــن  ذلــك  وغيــر 

التواصــل االجتماعــي خصوصيــات مطلقــة.
ويجــدر اإلشــارة بــأن أغلــب المنصــات أنشــئت مــا بيــن عامــي 2008م 

إلــى 2010 م وبــدأ نشــاطها بشــكل ملحــوظ فــي 2013 م وزاد انتشــارها 
تضمحــل  أن  المتوقــع  ومــن  بالــذات.  األخيــرة  الســنوات  فــي 
المنصــات  نشــاط  ويــزداد  التقليديــة  والتبرعــات  المســاهمات 
وتصبــح هــي الوســيلة األولــى فــي دعــم المشــاريع بشــتى أنواعهــا. 
ومــن المتوقــع أن تحظــى صناعــة التمويــل الجماعــي فــي عالمنــا 
كبــرى  بــه  تضاهــي  قــد  واســعًا  انتشــارًا  والعربــي  اإلســامي 

المنصــات العالميــة وسيســاعد علــى ذلــك 
انتشــار التقنيــة وثقافــة التعامــات اإللكترونيــة باإلضافــة إلــى تغير 
األوضــاع االقتصاديــة ونشــوء جيــل يعتمــد بشــكل كبيــر فــي جميــع 

معاماتــه علــى التقنية.
لذلــك تــم الســعي إلــى نقل التجــارب والخبرات العالميــة ومقارنتها 
بســلوك المجتمــع ثــم موائمتهــا مــع ســلوك المتبــرع فــي المملكة 
العربيــة الســعودية لتخــرج بنتائــج  دقيقــة مــن هــذه  الدراســة وهــو 
الســبب فــي  إقامــة المعرفــة االستشــارية ورشــة عمــل جمعــت 

نخبــة مــن المختصيــن فــي مختلــف المجــاالت.
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امللقــــــيالفقـــــــــرةالزمــــــــن

استقبال الضيوف والتسجيل9:30 - 10:00

الكلمة االفتتاحية10:00 – 10:10
د. خالد بن عبد الرحمن الراجحي 

الرئيس التنفيذي ملؤسسة سليامن بن عبد العزيز الراجحي 
الخريية

10:20 – 10:10
نبذة عن دراسة منصات 

التمويل الجامعي

              أ.إبراهيم بن عيل 
املحسن

مدير إدارة الرشاكات و الكيانات مبؤسسة سليامن الراجحي 
الخريية

مفهوم التمويل الجامعي10:20 –10:30
م . منصور العبيد

رئيس لجنة االتصاالت وتقنية املعلومات بالغرفة التجارية 
بالرياض

تجربة منصة جود10:30 – 11:40
أ. سعيد اليزيدي

املدير التنفيذي ملؤسسة نورة املالحي الخريية

11:15 – 11:40
عمل منصات التمويل 

الجامعي
د. عامد بركات

مستشار مبادرة منصات التمويل الجامعي

الجلسة الحوارية األوىل11:15 – 12:15

           أ.خالد بارسيدة

        مرشف الدراسات و الجودة 
مبؤسسة سليامن الراجحي الخريية

صالة الظهر واسرتاحة12:15 – 12:45

الجلسة الحوارية الثانية12:45 – 1:50

              أ.خالد بارسيدة

أ .مرشف الدراسات و الجودة مبؤسسة 
سليامن الراجحي الخريية

توصيات الورشة1:50 – 2:00

تناول وجبة الغداء2:00

» منصات التمويل الجامعي التعاوين تجارب ودراسات«

الثالثاء 10 / 6 / 1441هـ - 4 / 2 / 2020م

جدول أعامل ورشة 
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أهداف الورشة : 

معرفــة مــدى موائمــة منصــات التمويــل الجماعــي التعاونــي   -1
الســعودية. العربيــة  بالمملكــة  لألنظمــة 

ــادرة منصــات التمويــل  التوصــل لمــدى إمكانيــة تطبيــق مب  -2
الجماعــي التعاونــي لــدى الجمعيــات بالمملكــة العربيــة الســعودية
االطــاع علــى أهــم االحتياجــات لتطبيــق منصــات التمويــل   -3

) التســويقية   – التشــغيلية   – التقنيــة   ( التعاونــي  الجماعــي 



118           منصات التمويل الجماعي التعاوني في المملكة العربية السعودية

محاور الورشة : 

حصر الجهات ذات العاقة بالمنصة ) أصحاب المصلحة(  -
كيف يمكن إشراكهم بالمنصة؟  -
الجهات ذات العاقة القانونية؟  -

- مقترحات للخدمات التي تقدمها المنصة للجمعيات
-   مقترحات للخدمات التي تقدمها المنصة للعماء والمتبرعين

-  سلبيات وإيجابيات تعدد المنصات من حيث
 ) التخصص- النوع(

-  مقترحات لمنصات تمويل جماعي

التحديات المتوقعة وطرق عاجها؟  -
عوامل نجاح المنصة؟  -

المحور األول: الشراكات الفاعلة وأصحاب المصلحة

المحور الثاني: تحديات المنصات وعوامل نجاحها

المحور الثالث: خدمات المنصة والميزة التنافسية
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ملخص الكلامت االفتتاحية : 
 الورقة األولى: نبذة عن دراسة منصات التمويل الجماعي 

إبراهيم بن علي المحسن 

تحــدث عــن الخلفيــة النظريــة للدراســة ومــدى الحاجــة لهــذا 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الدراســات  مــن  النــوع 

لمعرفــة جــدوى الدخــول فــي مجــال المنصــات االلكترونيــة 

فــي تمويــل المشــاريع التنمويــة بشــكل جماعــي، كمــا أبــرز 

أهــم مميــزات التمويــل الجماعــي الــذي أصبــح العالــم يتجــه 

ــه كمــا توقعــت  ــة، إذ أن ــل المشــاريع التنموي إليــه فــي تموي

مجموعــة البنــك الدولــي ) world Bank group  ( أن االســتثمار 

العالمــي فــي التمويــل الجماعــي ســيصل إلــى 93 مليــار  دوالر 

بحلــول عــام 2025م ، وهــذا أعلــى مــن أي طريقــة أخــرى لجمــع 

ــئة.  ــركات الناش ــة للش ــات التقليدي التبرع

وقــد زادت منصــات التمويــل الجماعــي فــي الســنوات األخيرة 

أتــاح لألفــراد إشــباع  التمويــل  إذ أن هــذا  بشــكل ملحــوظ، 

رغبتهــم فــي تمويــل مشــاريع يتحمســون لهــا بشــكل أو 

أو  إقليميــة  انتمــاءات  بســبب  مشــاريع  فيمولــون  بآخــر، 

المؤسســات  لــه  تنظــر  ال  عنصــر  وهــو  غيرهــا،  أو  وطنيــة 

ــا أم  ــور صحيح ــذا المنظ ــواء كان ه ــادة  وس ــي الع ــة ف المالي

ال، فهــو أتــاح لبعــض أصحــاب المشــاريع فرصــة للتمويــل 

لــم يكونــوا ليحصلــوا عليهــا عــادة. وبــكل األحــوال، فــإن 
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التمويــل الجماعــي أصبــح واقعــا ال يمكــن إنــكاره وتجاهلــه، 

وهــو إضافــة تعطــي المشــاريع ذات الخطــر العالــي فرصة في 

االســتثمار ، وقــد تــم تقنيــن التمويــل الجماعــي فــي بعــض 

حمايــة  تتــم  حتــى  بريطانيــا،  مثــل  صــارم،  بشــكل  الــدول 

المســتثمرين فيهــا بعيــدا عــن التحايــل الممكــن حصولــه 

مــن مشــاريع وهميــة ال وجــود لهــا. كمــا أقرتــه بعــض الــدول 

العربيــة، إال أن المنصــات فيهــا مــا زالــت يانعــة مقارنــة بباقــي 

العالــم. ومــع ذلــك وفــي فتــرة وجيــزة أصبــح لهــذه  دول 

اإلنمائيــة  المشــروعات  تنفيــذ  فــي  بــارزًا  دورًا   المنصــات  

الحاجــات  تلبيــة  فــي  تســهم   خالقــة  تقنيــات  وتوفيــر   ،

المؤسســات  جهــود  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  المجتمعيــة 

 . والمجتمعيــة  والخاصــة  الحكوميــة 
كمــا تحــدث عــن أهــداف الدراســة والمقصــود بهــا ، ومــدى اهتمــام 
مؤسســة ســليمان بــن عبــد العزيــز الراجحــي الخيريــة ومبادراتهــا 

لمثــل هــذه المشــاريع النوعيــة. وأكد على أهميــة التفكير بالتمويل 
الجماعــي ووســائله وأهميتــه فــي المرحلــة المقبلــة.
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 الورقة الثانية: تجربة منصة جود
أ . سعيد اليزيدي 

تحــدث فيهــا  عــن فكــرة المنصــة، وكيــف أنهــا تعتبــر أول منصــة 
أعــداد  المملكــة، وفــي ســياق حديثــه عــن  تقــام فــي  مــن نوعهــا 
المشــتركين ذكــر أن الجمعيــات بــدأت االشــتراك فــي منصــة جــود 
بدايــة 2019م، إذ بلــغ عــدد المشــتركين 50 جمعيــة وتــم طلــب النظــام 

مــن أكثــر مــن 400 جهــة خيريــة.
كمــا ذكــر فــي احصائيــة ماليــة أنهــا جمعــت قرابــة 1,100,000 ريــال فــي 
أول عــام مــن االنطاقــة، وبيــن أن أكثــر وقــت شــهدت المنصــة 
اقبــاال علــى التبــرع عــن طريقهــا كان فــي رمضــان، كمــا بيــن أن 

متوســط تبــرع الفــرد كان 400 ريــال للمتبــرع الواحــد.
وفــي ســياق حديثــه عــن فكــرة المنصــة، ونظامهــا الــذي يعتمــد 
علــى بنــاء الثقــة فــي الجهــة الخيريــة مــن خــال حســاب المتبــرع 

ويطلــع مــن خالــه علــى تبرعاتــه وتقاريــر المشــروعات التــي تبــرع 
لهــا، وعلــى تنويــع أدوات التحفيــز علــى التبــرع مثــل مؤشــر االكتمــال 
مباشــرة  ترســل  بحيــث  االتوماتيكيــة  االهــداء  وبطاقــات  للتبــرع 
الــى المهــدى لــه، وكيــف أن األدوات التســويقية مــن خــال النظــام 
أو  للعائــات  المخصصــة  المشــروعات  تدشــين  مثــل  مبتكــرة، 

منســوبي الشــركات والتــي ال تظهــر لغيرهــم.
كمــا بيــن أبــرز التحديــات التــي تواجهــم مــن حيــث أن نجــاح تفعيــل 
للجهــة  التســويقي  الفريــق  قــوة وخبــرة  علــى  المشــروع يعتمــد 
التدريــب  الــى  ويحتــاج  أكثرهــم  علــى  جديــد  مجــال  وهــو  الخيريــة 
والممارســة، ومنهــا أن نجــاح التبرعــات االلكترونيــة يكــون بشــكل 
الســابقين  المتبرعيــن  اقنــاع  وبســهولة  ويمكــن  المــدى  طويــل 
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بالتبــرع أكثــر مــن مــرة باســتخدام األدوات المتاحــة فــي النظــام، 
ومنهــا أن الجهــات الخيريــة ال زالــت متــرددة فــي خــوض التجربــة 
علــى  القــدرة  وعــدم  التبرعــات  جمــع  فــي  الفشــل  مــن  وتخــاف 

اســتثمار قيمــة االشــتراك فــي النظــام. 
وتــم الحديــث عــن أبــرز الحلــول الممكنــة لتوجيــه الجهــات الخيريــة 
تدريبيــة  حقائــب  تجهيــز  طريــق  عــن  التمويــل  منصــات  الــى 
لمنســوبي  االلكترونيــة  والتبرعــات  التســويق  إلدارة  متخصصــة 
الجهــات الخيريــة، وأيضــا تشــجيع الجهــات الخيريــة علــى التوســع 
فــي الحمــات الترويجيــة والوصــول إلــى عــدد متبرعيــن كبيــر وبنــاء 
الشــراكات مــع الجهــات الترويجيــة وتشــجيع الجهــات المانحــة 
علــى دعــم الجهــات الخيريــة فــي االشــتراك فــي النظــام للســنة 
األولــى ،  وتتحمــل الجهــة الخيريــة التكاليــف فــي الســنين القادمــة. 
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حشــد  وأنــه  الجماعــي  التمويــل  تعريــف  عــن  فيهــا   تحــدث 
جماهيــري لتمويــل مشــروع بوقــت محــدد. وأكثــر مــا أشــتهر فــي 
أمريــكا ثــم تحــدث عــن أســباب احتيــاج العالــم اإلســالمي للتمويــل 
الجماعــي بالــذات فــي الوقــت الحالــي الــذي تغيــرت فيــه األحــوال 

ــة. ــه التقني ــت في ــة وتقدم االقتصادي
كمــا تحــدث عــن المفاهيــم الخاطئــة حــول المنصــات والفــرق 

بيــن المنصــة والمتجــر  
والمنــح  واإلقــراض  التبــرع  األربعــة  المنصــات  أنــواع  وشــرح 
والمســاهمات وكيفيــة عمــل كل منصــة وضرب أمثلــة للمنصات 

Gofundme – Fundrazer  وطــرق نجاحهــا  الناجحــة مثــل 
وأشــار إلــى أن نجــاح الحملــة هــو نجــاح المنصــة وحــدد كيــف 

تقــاس نســبة النجــاح، كمــا تحــدث عــن ميــزات المنصــة وإمكانيــة 
المقارنــة فيهــا بيــن المشــاريع وســهولة التبــرع والشــفافية كمــا 

أنهــا تبنــي هويــة يقصدهــا كل مــن أراد التبــرع.
وتحــدث أن المنصــة البــد أن يكــون لهــا أهــداف مجتمعيــة مــن 

أهمهــا 
تكافل المجتمع   -1

نشر ثقافة التبرع أونالين  -2
3-  المحافظة على العميل وتحويله إلى متبرع دائم 

إرساء الشفافية في أموال التبرعات   -4
االستفادة من األموال الصغيرة  -5

كمــا ذكــر بعــض أســرار إدارة الحمــالت ونجــاح المنصــات وضــرب 

الورقة الثالثة: عمل منصات التمويل الجماعي 
د. عماد البركات 
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أمثلــة ببعــض المنصــات العالميــة، وأن المنصة ينــاط بها أعمال 
المنصــات  اســتخدام  دليــل لكيفيــة  إعــداد  أهمهــا  مــن  أخــرى 
واالســتفادة القصــوى مــن التمويــل الجماعي. بناء الثقة وكســب 

والء الجمهــور وضبــط الجوانــب القانونيــة والمحاســبية.
كمــا أن المنصــة يجــب أن تطــرح برامــج تحفيزيــة متنوعــة بيــن 
المنصــة  التــي تقدمهــا  الخدمــات  الحيــن واآلخــر وأشــار ألهــم 

وللجمعيــات. للعميــل 
مــع  الحمــالت  أصحــاب  تعامــل  دوافــع  أهــم  مــن  بــأن  وختــم 
التــي تقدمهــا  المنصــة والخدمــات  المنصــة هــو مــدى نشــاط 

اإلجــراءات.  ســهولة  إلــى  باإلضافــة  الحملــة  لصاحــب 

الورقة الرابعة: مفهوم التمويل الجماعي 
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تحــدث فيهــا عــن مفهــوم التمويــل الجماعــي وعــرج علــى نمــوه 
وأنــه مــن المتوقــع أن يصــل إلــى 300 مليــار دوالر فــي 2030 ويصــل 
أن  وذكــر  حملــة  مليــون   12 عــن  يزيــد  مــا  إلــى  الحمــالت  عــدد 
التبرعــات فــي 2017م وصلــت 281 مليــار دوالر بمعــدل نمــو 5% عــن 
2016م وأن نســبة الزيــادة األعلــى كانــت فــي التبرعــات للجمعيــات 
قامــت  لمنصــات  ناجحــة  نمــاذج  وذكــر   %15.5 بنســبة  الصحيــة 
بجهــد  قامــت  والتــي    Donarschoose.org مثــل   فــردي  بشــكل 
معلــم فــي مدرســة عــام 2000م  تمكــن مــن خاللهــا مســاعدة أكثــر 
مــن 30 مليــون طالــب. وأشــار أن الحمــالت األكثــر شــيوعا فــي 
التمويــل الجماعــي هــي حمــالت الجمعيــات لمشــروع أو برنامــج 
اجتماعــي يليــه األفــراد الذيــن يبحثــون عــن تمويــل لصديــق لهــم 

ثــم المؤسســات التــي تســعى فــي إزالــة او تخفيــف الكــوارث ثــم 
ــات. ــر الخدم ــل فواتي تموي

 وتحــدث عــن األنظمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وأن 
هنــاك قــرار مــن مجلــس رئاســة الــوزراء ينــص علــى أن لــكل جهــة 

حكوميــة الحــق فــي فتــح منصــة تمويــل جماعــي. 

الورقة الرابعة: مفهوم التمويل الجماعي 
م . منصور العبيد 
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محاور الورشة وأهم اإلجابات 

 الجهــات ذات العاقــة بالمنصــة ) أصحــاب المصلحــة ( وكيــف 
إشــراكهم. يمكــن 

كان هنــاك اتفــاق بيــن الحضــور علــى أن وزارة المــوارد البشــرية 
الحكوميــة  الجهــات  مــن  األوقــاف  وهيئــة  االجتماعيــة  والتنميــة 
والجهــات المانحــة والجمعيــات الخيريــة مــن القطــاع الثالــث هــم 

مــن أهــم أصحــاب المصلحــة.
وكانت من الجهات التي طرحت:

مؤسسة النقد
هيئة سوق المال

وزارة الداخلية 
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

صندوق دعم الجمعيات
صندوق التضامن اإلسامي التابع للبنك اإلسامي للتنمية

الجهات التشريعية وجهات الترخيص
المتبرعين

المتطوعين

البنوك
نزاهة والجهات الرقابية

مؤسسات التمويل
هيئة الزكاة والدخل

هيئة االتصاالت
المستفيد النهائي والمجتمع

المؤسسات التقنية
الصناديق العائلية

خبراء التسويق
المسؤولية المجتمعية
خبراء التمويل الجماعي

وكانــت الجامعــات ومراكــز الدراســات مــن الجهــات التــي لها حظوة 
باإلجابة.

المحور األول: الشراكات الفاعلة وأصحاب المصلحة.
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كانت اإلجابات تتمحور حول حول كيفية إرشاكهم  : 

أصحــاب  بيــن  مفتــوح  ونقــاش  عمــل  ورش  إقامــة 
جماعــي.  تمويــل  منصــات  إلقامــة  المصلحــة 

 حســب اختصاصه وتصنيفه 
ٍ
عقد شــراكات وتحالفات كل

ســواء كان تشــريعي رقابــي أو إداري تنفيــذي أو تمويلــي 
أو مســتفيد.

التعــاون فــي ســن تشــريعات للمنصات وإجــراءات للتبرع 
أونايــن والتمويــل الجماعي.

ثــم  الواقــع  بإقامــة منصــة فعليــة علــى أرض  المبــادرة 
المصلحــة. أصحــاب  إشــراك 

بيــن  الجماعــي  التمويــل  بصناعــة  يهتــم  كيــان  تكويــن 
الخيريــة   الراجحــي  العزيــز  عبــد  بــن  ســليمان  مؤسســة 
ــع للبنــك اإلســامي  وصنــدوق التضامــن اإلســامي التاب
للتنميــة ويعيــن عليــه خبيــر لــه معرفــة، والصنــدوق يكــون 
راعيــاً وداعمــاً لألنشــطة التــي تدعــم تطويــر المنصــات.
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الجهات ذات العالقة القانونية 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
وزارة الداخلية.

مؤسسة النقد.
هيئة سوق المال.

الهيئة العامة لألوقاف.
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

أبرز اآلراء حول الجهات ذات العالقة القانونية كانت تتمحور حول :
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عــدم وضــوح التشــريعات القانونيــة واالجــراءات لــدى الجهــات 
الخيرية. 

بجمــع  الخاصــة  واللوائــح  واألحــكام  والتشــريعات  األنظمــة 
التبرعــات للجهــات المجتمعيــة والخيريــة صــدرت قبــل ظهــور 

التبــرع عبــر المنصــات ) أونايــن (  .
تأخر التشريعات أو كثرة القيود.

شــرع  أغلبهــا  العالــم  فــي  الجماعــي  التمويــل  قوانيــن 
لتمويــل المســاهمات والقــروض أمــا مــا يختــص بالتبرعــات 

قليلــة. فيــه  العالميــة  فالتشــريعات 

ثقافة المجتمع وكسب الثقة.
ســتبقى هنــاك تحديــات أمــام تحويــل المتبرعيــن القدامــى مــن 

التحويــل التقليــدي إلــى التبــرع عبــر المنصــات.
األمور التقنية 

ــًا بنــاء علــى استشــارة  منصــات التمويــل الجماعــي تبنــى تقني
تقنيــة  شــركة  كل  فليســت  الجماعــي  التمويــل  فــي  خبيــر 
بإمكانهــا تصميــم تقنــي يتوافــق مــع مســار التمويــل الجماعــي 

وهــذا مــا يجهلــه كثيــر مــن القائميــن علــى المنصــات.
قلة أصحاب الخبرة واإلدارة االحترافية للمنصات.

املحور الثاين 

 التحديات املتوقعة وطرق عالجها 
كانت اإلجابات حول التحديات تتلخص في محاور :
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العالــم  فــي  محــدودة  الجماعــي  التمويــل  فكــرة  انتشــار  مــازال 
اإلســامي ممــا يجعــل أصحــاب الخبــرة نادريــن، فالمنصــات بحاجة 
إلــى أشــخاص لديهــم إلمــام بســلوك المجتمــع وطــرق إقناعــه 

والتســويق لــه وتطبيــق ذلــك تقنيــا
التكاليف التشغيلية.

المنصــات أشــبه بالمؤسســات التعليميــة تحتــاج إلــى طاقــم كبيــر 
وهــذا الطاقــم يجــب أن يكــون احترافــي بدرجــة كبيــرة، باإلضافــة 

إلــى تكاليــف نشــر ثقافــة جديــدة.
ضعف التشغيل بما قد ينعكس سلبًا على فكرة المنصات.

أال وهــو  المنصــات  أمــام  تحــدي  يتولــد  الســابقة  التحديــات  مــن 
األولــى. األعــوام  فــي  ونجاحــات ســريعة ومرضيــة  نتائــج  تحقيــق 

عدم القدرة على استيعاب جميع منشآت القطاع الثالث.
مديــري  ثقافــة  تغييــر  المنصــات  ســتواجه  التــي  التحديــات  مــن 
الجمعيــات لكــي تتحــول للتعامــل اإللكترونــي بشــكل فاعــل وهــذا 

يحتــاج إلــى اقنــاع ثــم تدريــب متخصــص.
ضعف تعاون المؤسسات المصرفية.

الدفــع والطــرق اإللكترونيــة للدفــع محصــورة  تــزال بوابــات  مــا 
محــدودة. خدمــات  وذات 

تحديات التنسيق والتكاملية والتعاونية.
المنصــات جميعهــا ســتكون ناشــئة وســتواجه صعوبــات لتحقيــق 

نجاحــات وهــذا قــد تجعلهــا فــي انشــغال عــن التكامــل والتنســيق 
فيمــا بينهــا وتظافــر الجهــود

التسويق واإلدارة المالية وإدارة الموارد البشرية.
التســويق بالطــرق االحترافيــة التــي تتــواءم مــع ســلوك المتبــرع 
وتجعلــه يتبــرع مــن التحديــات التــي ســتواجه المنصــات وكذلــك 
وضــع أهــداف محــددة للعامليــن لتحقيقهــا فــي ظــل عــدم ضمــان 

ــج. النتائ
ظهور عدد كبير من المنصات والتنافس بينها.

ســيظهر علــى الســاحة منصــات كثيــرة فــي وقــت وجيــز ممــا يعيــق 
بنــاء الهويــة الواحــدة أمــام الجمهــور.

أمن المعلومات.
كثيــر مــن المتبرعيــن يحــرص علــى ســامة المعلومــات وأمنهــا 
ــى اثبــات ذلــك بشــكل واضــح. وهــو ممــا يجعــل المنصــة بحاجــة إل
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وكانت آراء حول هذه التحديات وطرق عالجها 

والرفــع  القانــون  فــي  ســعة  هنــاك  أن  دام  مــا  واقعيــة  بمنصــة  البــدء 
بمقترحــات. المعنيــة  للجهــات 

إرساء الشفافية وحوكمة العمل
تنفيذ برامج تسويق

إعداد حقائب وتدريب أصحاب الحمات
إنتاج برامج توعية للمجتمع

إنجاز دليل للعمل وإجراءات التنفيذ 
التعاقد مع جهات تقنية متمكنة 

التعاقد مع ذوي الخبرة  في التشغيل، 
تأهيل وتطوير القائمين على المنصات بشكل دائم .

االستفادة من التجارب العالمية
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أما أهم عوامل النجاح فكانت تتمحور آراء المشاركين حول التالي:

االهتمام بالصورة الذهنية لكل جهة خيرية 
ضمان أمن المعلومات وسامة البيانات

التصميم واإلخراج الجيد للمنصة
التسويق الفعال 

تسهيل الوصول للحاالت وللمتبرعين
مخاطبة المجتمع الشبابي األكثر اهتماما في التقنية

تقليل تكلفة جمع األموال وتحويلها
ضبط الجوانب القانونية 

تظافر جهود المؤسسات المانحة في إنجاح هذا المشروع
نشر ثقافة التبرع عبر المنصات 
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المحور الثالث: خدمات المنصة والميزة التنافسية 

تنوعــت آراء المشــاركين فــي الورشــة حــول الخدمــات التــي يجــب أن 
تقدمهــا المنصــة للجهــات المســتفيدة ويمكــن إيجازهــا بالتالــي:

فــي  المنصــة  ومشــاركة  للمشــاريع،  والترويــج  التســويق   -1
ترويج ونشــر وتســويق حمات الجمعيات ، ومســاعدة الجمعيات 
بالمســاهمة. وإقناعــه  للمســتفيد  للوصــول  المثلــى  الطــرق  فــي 
تنظيــم بيانــات المســتفيدين والمشــاركين فــي الجمعيــة   -2
ســواء كان المســتفيد مســتخدمًا أو جمعيــة أو متبرعــًا أو شــريكًا  

مشــغًا. شــريكًا  أو  داعمــًا 
وشــروط  إجــراءات  تحديــد   ، والضوابــط  االجــراءات  تحديــد   -3
اســتخدام المنصــة ســواء كان تبرعــًا أو رفــع حملــة أو مشــاركة أو 
نشــرًا لحملــة، وتحديــد المتطلبــات مــن الحمــات فــي رفــع التقاريــر 

وسياســة إرجــاع التبرعــات وغيرهــا.
تحليــل للمجتمــع واهتماماتــه ، وتحليــل ســلوك الجمعيــات   -4

وســلوك المتبــرع واهتمامــات المجتمــع وقــدر التبــرع لــكل مــرة 
وعــدد مــرات تكــرار التبــرع وغيرهــا مــن األمــور التــي تفيــد فــي نشــر 

. الجماعــي  التمويــل 
دورات تدريبيــة وبنــاء نمــاذج تطويــر للمؤسســات ، تقديــم   -5
دورات تدريبيــة ألصحــاب الحمــات تتضمــن إعــداد محتــوى الحملــة 
وكيفيــة  للحملــة  الناجــح  التســويق  فــي  دورات  و  بتفاصيلهــا 

المتبــرع. مــع  التعامــل 

الخدمات التي تقدمها المنصة للجهات المستفيدة والجمعيات
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تنوعــت آراء المشــاركين فــي الورشــة حــول الخدمــات التــي يجــب أن 
تقدمهــا المنصــة للجهــات المســتفيدة ويمكــن إيجازهــا بالتالي:

فــي  المنصــة  للمشــاريع، ومشــاركة  والترويــج  التســويق   -1
ترويج ونشــر وتســويق حمات الجمعيات ، ومســاعدة الجمعيات 
بالمســاهمة. المثلــى للوصــول للمســتفيد وإقناعــه  الطــرق  فــي 
تنظيــم بيانــات المســتفيدين والمشــاركين فــي الجمعيــة   -2
ســواء كان المســتفيد مســتخدمًا أو جمعيــة أو متبرعــًا أو شــريكًا  

أو شــريكًا مشــغًا. داعمــًا 
وشــروط  إجــراءات  تحديــد   ، والضوابــط  االجــراءات  تحديــد   -3
اســتخدام المنصــة ســواء كان تبرعــًا أو رفــع حملــة أو مشــاركة أو 
نشــرًا لحملــة، وتحديــد المتطلبــات مــن الحمــات فــي رفــع التقاريــر 

وسياســة إرجــاع التبرعــات وغيرهــا.
تحليــل للمجتمــع واهتماماتــه ، وتحليــل ســلوك الجمعيــات   -4
وســلوك المتبــرع واهتمامــات المجتمــع وقــدر التبــرع لــكل مــرة 
وعــدد مــرات تكــرار التبــرع وغيرهــا مــن األمــور التــي تفيــد فــي نشــر 

التمويــل الجماعــي .
دورات تدريبيــة وبنــاء نمــاذج تطويــر للمؤسســات ، تقديــم   -5

دورات تدريبيــة ألصحــاب الحمــات تتضمــن إعــداد محتــوى الحملــة 
وكيفيــة  للحملــة  الناجــح  التســويق  فــي  دورات  و  بتفاصيلهــا 

المتبــرع. مــع  التعامــل 
التعريــف بالمشــاريع المتميــزة ، إعطــاء تمييــز للحمــات   -6
الناجحــة واألكثــر زيــارة وجعلهــا فــي النشــرة األســبوعية والصحفــة 

الرئيســية وقائمــة الحمــات التــي قاربــت علــى االكتمــال.
االشــتراكات واالســتقطاعات وتوفيــر اســتدامة ماليــة ، مــن   -7
الخدمــات التــي تقدمهــا المنصــة خدمــة االســتقطاع الشــهري، 
وخدمــة مــات الدفــع المتعــددة، وخدمــة التواصــل مــع الداعميــن.

قبــول األصــول العينيــة  ، مــن المقترحــات أن تكــون المنصة   -8
بهــا خدمــة  قبــول التبرعــات العينيــة ، وإضافتهــا للتبرعــات النقديــة. 
تصنيــف  بالمشــاريع،  بالمهتميــن  بيانــات  قاعــدة  تكويــن   -9
المتبرعيــن حســب اهتماماتهــم وتســويق المشــاريع التــي توافــق 

عليهــم. االهتمامــات  تلــك 
تقديــم القــروض ، أن يكــون فــي المنصــة قســم للمشــاريع   -10

التبرعــات. وليــس  القــروض  تلقــي  فــي  ترغــب  التــي 
فتــح قنــوات تواصــل مــع كافــة شــرائح المجتمــع ، إشــراك   -11
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مــن مؤسســات مانحــة  المنصــة  فــي  المجتمــع  أطيــاف  جميــع 
وغيرهــا. وأبحــاث  ودراســات  مجتمعيــة  ومســؤولية 

12-  الوصــول إلــى نطــاق جغرافــي كبيــر بأقــل كلفــة ، المنصــة تقــدم 
خدمــة الوصــول إلــى أكبــر نطــاق جغرافــي ممكــن دون الحاجــة إلــى 

عنــاء.
13-  فتــح المجــال ألكثــر مــن جمعيــة خيريــة للتشــارك فــي مشــروع 
واحــد ، مــن الخدمــات المقترحــة أن تكــون هنــاك مشــاريع مشــتركة 
بيــن الجمعيــات وكل جمعيــة لهــا حصــة بقــدر تســويقها لهــذا 

المشــروع.
14-  تتبــع ســلوك واهتمــام المتبــرع ، توعيــة الجمعيــات بســلوك 

المتبرعيــن ليســهل الحفــاظ عليهــم وإقناعهــم.
15-  إشــراك المتبرعيــن فــي إنضــاج المشــاريع، تلقــي مقترحــات 
المتبرعيــن حــول المشــروع الــذي ســاهموا بــه ودعوتهــم لزياراتــه 

علــى أرض الواقــع
فــي  حــاالت  هنــاك  يكــون  أن   ، الجمعيــات  تشــغيل  تمويــل    -16
المنصــة لتغطيــة الكلفــة التشــغيلية للجمعيــات وليــس فقــط 

المشــاريع. تمويــل 
تبــرع -إقــراض(، أن يكــون  17-  تنويــع أشــكال التمويــل ) منــح – 

للمســاهم الخيــار فــي شــكل المســاهمة فــي بعــض المشــاريع 
التــي تقبــل أكثــر مــن شــكل للمســاهمة.

18-  تمويل األوقاف الخيرية 
19-  تمويل المشروعات العائلية

20-  تمويل مشروعات االستثمار االجتماعي



136           منصات التمويل الجماعي التعاوني في المملكة العربية السعودية

أما الخدمات التي تقدمها المنصة للمتبرعين فكانت أهم النتائج:

الشفافية في التبرعات ورفع التقارير للمتبرعين.  -1
- إظهــار تفاصيــل التبرعــات وحجمهــا للجميــع والطلــب مــن 
الجمعيــة - رفــع التقاريــر حــول المشــاريع التــي اســتلمت عليهــا 

دعــم.
المقارنة بين المشاريع وأماكن االحتياج  -2

المنصة تعرض مقارنة بين المشاريع المتشابهة.
3-  فتــح مجــال للشــراكة والتعــاون فــي دعــم المشــاريع عــن 

طريــق قروبــات أو غيرهــا
إيجاد جهات رقابية على الجمعيات المتبرع لها.  -4

لمشــاريع  تتدفــق  التــي  األمــوال  حجــم  توضــح  المنصــة 
الرقابيــة  الجهــات  يســاعد  وهــذا  حــدة  علــى  كل  الجمعيــات 

التفاصيــل.  علــى  االطــاع  علــى  والمجتمــع 
إمكانية تقييد التبرع وكتابة تعليق عند التبرع.  -5

- يمكــن للمتبــرع ذكــر تفاصيــل عــن تبرعــه كونــه زكاة مثــا أو 
يرغــب فــي صرفــه بطــرق خاصــة أو نحوهــا.

إيضاح سير التبرعات وتتبع تنفيذ المشاريع.  -6
اقتراح المشاريع التي توافق اهتمام المتبرع.  -7

شكر المتبرع وإرسال إيصال التبرع إلى إيميله.  -8
القبول بأي مبلغ للتبرع   -9

إظهار أثر التبرع على المستفيد.  -10
المنصة تعرض تعليق المستفيد على تبرعات المتبرعين 

تســهيل عمليــات التبــرع للجميــع فــرد – مؤسســة – جهة   -11
مانحــة

12-  التعريف بالجمعيات وفق تخصصاتها 
المنصة تصنف الجمعيات حسب اختصاصاها.

13-  توفير لوحة بيانات إحصائية.
14-  وضع برامج تحفيزية للمتبرعين.

- تقــدم المنصــة العديــد مــن البرامــج التحفيزيــة للمتبرعيــن مــن 
أهمهــا مامســته للمشــروع وتفاصيلــه.
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سلبيات وإيجابيات تعدد المنصات في التخصص والنوع 

كانــت أغلــب الســلبيات التــي ذكــرت فــي تنــوع المنصــات مــن حيــث التخصــص أو النــوع بحيــث تخــدم 
كل منصــة صنــف مــن أصنــاف المســتفيدين مثــل منصــة لأليتــام ومنصــة للقــرآن ومنصــة لإلقــراض 
ومنصــة للمنــح.... مقابــل أن تكــون هنــاك منصــة واحــدة عامــة للجميــع  كانــت أغلــب الســلبيات تــدور 

حــول:
عدم بناء هوية موحدة وتشتت المتبرع  .  -1

قد يؤدي إلى فشل بعض المنصات .  -2
3-  تشتيت للجهود وقد يكون هناك ازدواجية.

زيادة في المصاريف .  -4
قد يكون هناك تباين بين إجراءات المنصات مما يسبب إرباك للمتعاملين مع المنصات   -5

صعوبة التكامل والتنسيق بين المشاريع والجمعيات.  -6
صعوبة إقامة عدة منصات السيما مع قلة أهل الخبرة .  -7

ظهور التباين والتفاوت سيؤثر سلبا على األضعف.  -8
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أما اإليجابيات فكانت تنحصر في التالي:

فتح آفاق المتبرعين للتبرع لعدة مجاالت.  -1
التخصص وإيجاد أسواق متخصصة.  -2

3-  إثراء روح التنافسية والمقارنة بين أداء المنصات.
التركيز والتطوير وعمق األثر.  -4

استفادة المنصات بعضها من بعض .  -5
تعزيز مشاركة المجتمع.  -6

الختاف أهداف المنصات تختلف طرق تشغيلها فالتنوع أفضل .  -7
تسيير الحوكمة من الجهات ذات االختصاص.  -8
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اقرتاحات ملنصات متويل 

قبــل  المتبرعيــن  رغبــات  دراســة  االقتراحــات  مــن ضمــن  كان 
أبــرز  حصــر  ويمكــن  بالتمويــل،  الخاصــة  المنصــة  تحديــد 

بالتالــي: االقتراحــات 
منصة عامة للتبرعات.

منصة لأليتام.
لدعم المشاريع التقنية.

منصــة لتمويــل المشــاريع التــي ال تحظــى بدعــم المؤسســات 
المانحــة.

منصة للمشاريع المجتمعية.
منصة لسداد الديون والموقف خدماتهم.

منصة لألوقاف بجميع منتجاته.
منصة للمشاريع االستثمارية.

منصة للمنح الدراسية .
منصة لتحفيظ القرآن ومتون الحديث.

منصة لتمهير العاطلين.

منصة لإلقراض.
منصة لابتكارات االجتماعية والريادية.

14-  منصة تمويل للبحوث المجتمعية وبرامج تطوير الذات.
منصة للرعاية الصحية.
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املـلخص 

التمويــل الجماعــي صناعــة جديــدة فــي العالــم العربــي واإلســامي وإذا أديــرت بشــكل صحيــح ســتحقق نتائــج 
أفضــل مــن الــذي تحقــق فــي جميــع دول العالــم.

منصة التمويل الجماعي هي تطلع الكثير من مؤسسات القطاع الثالث  .
أهم أهداف التمويل الجماعي هو االستدامة المالية وتكافل المجتمع.

التمويل الجماعي في ازدياد عالميًا .
أكثر من مليون ونصف حملة للتمويل الجماعي في عام 2018م.
المتوقع وصول التمويل الجماعي إلى 300 مليار بحلول 2030م.

المتوقع وصول الحمات إلى 12 مليون حملة على مستوى العالم بحلول عام 2030م.
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أبــــرز التوصيــــات : 

اإلشادة بتوجه الدولة الكبير للتمويل الجماعي خاصة أنه يخدم برامج تحقيق الرؤية 2030
الجهات المختصة هي : 

وزار العمل والتنمية االجتماعية.
الهيئة العامة لألوقاف . 

يمكن اصدار تراخيص تمويل جماعي من قبل مؤسسة النقد واالنطاق فور ذلك.
كل جهة حكومية في المملكة يحق لها إنشاء منصة تمويل جماعي.

البدء في منصة تمويل جماعي واطاقها ، واالستفادة القصوى من تجربة المنصات المشابهة الحقًا.
التعاون مع مركز معلومات العمل الخيري وهي جهة قيد اإلنشاء لتنمية القطاع الغير ربحي.

المبادرة بإنشاء منصة يكون الجمع فيها مباشر في حسابات الجمعيات
التعاون مع الهيئات الحكومية المرخص لها بإنشاء منصات تمويل جماعي 

التعاون مع البنك اإلسامي للتنمية لتعزيز وتطوير صناعة التمويل الجماعي 
يجب أن تحقق المنصة األولى نجاحات باهرة لتشجيع صناعة التمويل الجماعي بشتى أنواعه.

     والله ولي التوفيق.
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اسئلة  استبانة 
استطالع الرأي 

لسلوك المتبرع 
السعودي 
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