


منصات التمويل الجماعي ودورها في 

 تعزيز موارد المنظمات الخيرية والمجتمعية

 يوسف بن عثمان الحزيم. د 



 :المحتويات 

 . مقدمة  :              أولا 

 . الجماعي التمويل منصات  :  ثـــــانـــــيـــــــاا 

ــــــــاا  ـــــــل : ثــــالـــثـــ ـــــــة منصـــــــات التموي أهمي

 .الجماعي 

األطــراا العاع ــة فــي ســو  : رابــــــــعـــــــــاا 

 . منصات التمويل الجماعي 

أنـــــــــوال منصـــــــــات التمويـــــــــل : خـامـســــــــــاا 

 . الجماعي



 :المحتويات 

الســـتثمار الجـــرصا ومنصـــات : ســادســـــاا 

 .التمويل الجماعي 

ـــــــاا  ــــــل : ســابـــعـــ مخــــــاطر منصــــــات التموي

 ( .5)الجماعي 

ـــــاا  ــــل الجمــــاعي : ثــــامـــــنـــ منصــــات التموي

 .بالمم كة العربية السعودية 

عوامــل نجــاح الحصــو  ع ــ  : تــــاســــعــــــاا 

 .التمويل الجماعي 

 .الخالصة : عـــــــاشـــــــراا 



 :مقدمة : أولا 

إن منصات التمويـل الجمـاعي ت تعـدط تاـوراا 

يتســو والتحــولت العالميــة بــدخولنا عصــر 

و ـــــد فهـــــر معهـــــو   ,الثـــــورق الر ميـــــة 

التمويــل الجمــاعي فــي العديــد مــن الــدو  

األوربيـــــة خـــــال  العقـــــد األو  مـــــن القـــــرن 

الحــــادص والع ــــرين فــــي أعقــــا  األ مــــة 

   2008المالية التي و عت عا  



 :مقدمة : أولا 

وانت ــــــــرت إلــــــــ  الوليــــــــات المتحــــــــدق 

األمريكيــة والمم كــة المتحــدق فعــي عــا  

م يــــار دولر وفــــي  1.5  كــــان  وامهــــا 2011

م يــار دولر لســيما  100  اصــتحت 2015عــا   

 .بالدو  النامية 



تعريــف منصــات التمويــل : ثانيــاا 

 :الجماعي

ـــدولي  ـــل ال ـــة » : يعـــرا التن كن وســـي ة ممط

ــــت ل  ــــركات أو الم سســــات  ــــر النترن عت

األخـــرج لجمـــا األمـــوا  وتتـــراوح  يمتهـــا 

دولر فــي شــكل  1.000.000دولر إلــ   1000بــين 

 .« تترعات أو استثمارات من عدق أفراد 



تعريــف منصــات التمويــل : ثانيــاا 

 :الجماعي

تعرفهــا المنظمــة الدوليــة لهيقــات ســو  

مصــا ش شــامل يصــف اســتخدا  » : المــا  

متالغ صغيرق من الما  يتم الحصو  ع يها 

مـــن عـــدد كتيـــر مـــن األفـــراد أو المنظمـــات 

لجمــــــــــا األمــــــــــوا  لم ــــــــــرول أو  ــــــــــر             

شخصـــــي أو تمويـــــل ا تيا ـــــات / تجـــــارص

ــــ   أخــــرج مــــن خــــال  منصــــات  ا مــــة ع 

 .« األنترنت 



أهميــة منصــات التمويــل : ثالثــاا 

 :الجماعي

ــــــل  3/1 تســــــاهم فــــــي ســــــد فجــــــوق تموي

الم ــــــــاريا الصــــــــغيرق والمتوســــــــاة 

 .ال تماعي  اإلستثماروم اريا 

تــوفير التمويــل الــال   ل وفــاا ب هميــة  3/2

 .التنمية المستدامة 

دعــــم البتكــــار واإلبــــدال ب ــــكل عــــا   3/3

 . والبتكار واإلبدال ال تماعي بخاصة 

 .تعزيز مستويات التحو  المالي  3/4

 .ال تماعية دعم ال تكة ال تصادية  3/5



األطراا العاع ة في سو  : رابعاا 

 :منصات التمويل الجماعي

 الممولون (Crowed Funders ) : هم األطـراا

الم ــــــاركون بــــــالتترل أو بالتمويــــــل   و ــــــد 

 . يكونون أفراداا أو م سسات 

 أص شـــخ  : المســـتعيدون / المســـتثمرون

أو م سســة تســع  ل حصــو  ع ــ  أمــوا  

ــــادرق أو  ــــتو أو م ــــرول أو مت ل ــــركة أو من

 .عمل خيرص 



األطراا العاع ة في سو  : رابعاا 

 :منصات التمويل الجماعي

منصـــات عتـــر :  منصـــات التمويـــل الجمـــاعي

المتتـــرعين / النترنـــت تـــربا بـــين الممـــولين

والمســـــــتعيدين أو المســـــــتثمرين مقابـــــــل 

أو /و / تقاضــــي عمــــولت ع ــــ  الم ــــاركة

 . األرباح / العا دق 

المــــد قون ومقــــدمو الخــــدمات ا خــــرون  :

ع ـ  -تحتاج المنصات إل  شراا الخـدمات 

ستيل المثا  شراا خدمات العنايـة الماليـة 

 يـا  أو ( Financial due diligence)الوا تـة 

ال تماعيـــة والتيقيـــة ل م ـــروعات النتــا و 

 .واألفكار المارو ة 



األطراا العاع ة في سو  : رابعاا 

 :منصات التمويل الجماعي

 د يحصل المسـتعيدون ع ـ  دعـم : الرعاق 

فيمـــــــا يتع ـــــــو بتصـــــــميم وإدارق  مـــــــالت 

التمويــــل الجمــــاعي يمكـــــن تقــــديم هـــــ   

 .الخدمات مجاناا أو ع   أسا  تجارص 



أنوال منصـات التمويـل : خامساا 

 :الجماعي

ـــل الجمـــاعي القا مـــة  4/1 منصـــات التموي

 .ع    ما التترعات 

منصـــات التمويـــل الجمـــاعي القا مـــة  4/2

 .ع   المكافآت 

منصـــات التمويـــل الجمـــاعي القا مـــة  4/3

 .ع   إ را  النظراا 

منصــــــات التمويــــــل القا مــــــة ع ــــــ   4/4

 .الم اركة في رأ  الما  



الســـــتثمار الجـــــرصا : سادســـــاا 

 :ومنصات التمويل الجماعي

إن الستثمار الجرصا ومنصات التمويل  6/1

الجمــــــاعي هــــــي أداتــــــين مــــــن أدوات 

: ال تصـــــاد ال تمـــــاعي الـــــ ص يعـــــرطا

ن مــــن مجموعــــة مــــن  القاــــال المتكــــوط

الم سســـات الناشـــاة تحـــت ال ـــكل 

القــــانوني ل تعاضــــديات والتعاونيــــات 

والجمعيــــــات والم سســــــات المانحــــــة 

وتتميــــــز هــــــ   الم سســــــات بتركيــــــز 

نظامهـــا الـــداخ ي ومجمـــل ن ـــاطاتها 

ــــــــدأ الت ــــــــامن والعاع يــــــــة  ــــــــ  مت ع 

 .ال تماعية 



الســـــتثمار الجـــــرصا : سادســـــاا 

 :ومنصات التمويل الجماعي

فيمــا منصــات التمويــل الجمــاعي تعــدط أي ــاا 

الســــتثمار ال تمــــاعي الــــ ص أ ــــد أدوات 

ـــ  : يعـــرطا ـــ ص يو ـــ  لرفـــا ب ن الســـتثمار ال

رفاهيــة الفــراد فــي المجتمــا وبمــا يحقــو 

ـــين بال ـــرورق أن  نععـــا واســـا الناـــا   ول

يعــــــود بــــــالنعا ع ــــــ  المســــــتثمر نعســــــ   

ـــة  ـــة والنقدي ويت ـــمن المســـاهمات العيني

كما ي مل العمل التاـوعي مثـل اسـتثمار 

الو ـــت والمعرفـــة لتع ـــيم الاـــال   ونقـــل 

المهــــــارات  وإبــــــرا  الاا ــــــات   وا ت ــــــان 

 الفكار الريادية  والن اطات البداعية  



الســـــتثمار الجـــــرصا : سادســـــاا 

 :ومنصات التمويل الجماعي

تسـتثمر صـناديو : الستثمار الجـرصا  6/2

هــــــ   وتتميــــــز بال ــــــركات الناشــــــقة 

الســــتثمارات ب نهــــا عاليــــة المخــــاطر 

 .والعوا د 

ـــــــين الســـــــتثمار الجـــــــرصا  6/3 العـــــــر  ب

 :ومنصات التمويل الجماعي 

 .المدق   1)

 .المخاطرق  2)

 .الغاية  3)

 ( .الكثافة )  جم المستثمرين  4)

 .األثر  5)



مخــــــــــاطر منصــــــــــات : ســــــــــابعاا 

 :التمويل الجماعي 

 . ال تيا  5/1

 . الم روعات كعااق عد  5/2

 . الوا تة العناية ب   عد  5/3

 . العكرية الم كية  ماية 5/4

 . المالية الخسا ر 5/5

 . السيولة مخاطر 5/6

 . اإل ترا  تك عة ارتعال 5/7



منصــــات التمويــــل الجمــــاعي : ثامنــــاا 

 :بالمم كة العربية السعودية

7/1 SCOPEER  : منصــــــة تمويــــــل  مــــــاعي

ـــة الســـو  الماليـــة  مصـــر ة مـــن هيق

الســــــــــعودية وتســــــــــمش ألصــــــــــحا  

الم ــــاريا بجمــــا الســــتثمارات عــــن 

طريو طرح  زا من أسهم ال ـركات 

 .الناشقة 



منصــــات التمويــــل الجمــــاعي : ثامنــــاا 

 :بالمم كة العربية السعودية

منصــــــة تمويــــــل  مــــــاعي : منــــــافا  7/2

ـــة الســـو  الماليـــة  مصـــر ة مـــن هيق

 يـــــم تقـــــو  ع ـــــ  عمـــــل ال ـــــركة 

بتمويــل الم كيــة الجماعيــة  بمــايعرا

ـــــــ   ـــــــيش ل  ـــــــركة الحصـــــــو  ع  ليت

الستثمار من  تل األفـراد المسـج ين 

ع ـــــ  منصـــــة منـــــافا لـــــدعم النمـــــو 

وأعمـــا  ال ـــركة الت ـــغي ية مقابـــل 

 . صة بها 



منصــــات التمويــــل الجمــــاعي : ثامنــــاا 

 :بالمم كة العربية السعودية

 : صناديو الستثمار الجرصا 7/3

صـــــــندو  يســـــــتثمر فـــــــي :  ARZAN( أ 

ال ــركات الناشــقة المتخصصــة فــي 

 . اال التكن و يا 

  2019صــندو  أســن عــا  : درايــة (   

لالســــتثمار فــــي ال ــــركات الناشــــقة 

 .ومقر  المم كة العربية السعودية 

صـــندو  رأ  مـــا   ـــرصا :  HALA( ج 

يهـــدا إلـــ  تمكـــين م ـــاريا  اـــال 

 .التقنية الناشقة 



منصــــات التمويــــل الجمــــاعي : ثامنــــاا 

 :بالمم كة العربية السعودية

 يــم يســتايا : منصــة فــرن لينــدو  7/4

المســــتثمر الم ــــاركة فــــي تغايــــة 

مت ــــغ التمويــــل الما ــــو  ل م ــــرول 

الماروح عتر هـ   المنصـات ومـن ثـم 

ــش  ــة بهــام  رب اســتال  دفعــات دوري

 .محدد 



عوامـــــــل الحصـــــــو  ع ـــــــ  : تاســـــــعاا 

 :التمويل الجماعي 

 .الستثمار في الم سسة  8/1

 .امتالك فريو ماهر  8/2

 .ال ركات  و وكمةسرعة األداا  8/3

 .القدرق ع   النمو  8/4



أما عن القااعات األكثر  اذبية ل تمويل 

 :الجماعي 

 .التيقة 1)

 . اإلصاناعيالتقنية وال كاا 2)

 . الترفي  و ودق الحياق 3)

 ( .سالسل اإلمداد ) ال و ستيات 4)

 .التع يم والتدريب عن بعد 5)

 .التقنية المالية 6)

ــــــــــــة األطعــــــــــــا  والمســــــــــــنين 7) رعاي

 ( .العقات اله ة ) و مايتهم 

عوامـــــــل الحصـــــــو  ع ـــــــ  : تاســـــــعاا 

 :التمويل الجماعي 



إن ن ر الوعي وتعزيـز تاتيقـات منصـات 

التمويل الجماعي ت سـوا يـدخل العديـد 

ـــ  ســـو   ـــدعين والمتتكـــرين إل مـــن المت

العمـــل كمـــا ســـيعالو م ـــكالت تنمويـــة 

عتر تعاضداا وتعاونـاا ا تماعيـاا باسـتخدا  

التقنيـــــــة ذات الســـــــتثمار ال تمـــــــاعي 

في إ مالي ناتجنا الـوطني  ماسيسهم

 .وتحقيو العدالة ال تماعية 

 :الخالصة : عاشراا 



 :شكراا لكم

 يوسف بن عثمان الحزيم. د
 @DR_Y_Binhuzaim:  تويتر

 yalhuzaim@alanood.org.sa: بريد الكتروني 
 0114818877: هاتف 
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منصات التمويل الجماعي المسؤولة اجتماعيا 
الفرنسية   LILO  حالة تطبيقية منصة



 ً  محركات البحث التمويلية والمسؤولة اجتماعيا

األهمية  
فجوة  في ضوء التقديرات التي تشير الى أن البلدان النامية تعاني من    -

ترليون دوالر فان   2.5تمويلية للوفاء باهداف التنمية المستدامة تقدر بحوالي 
ة المستدامة تمويل المشاريع الصغيرة  التي ستساهم في تحقيق اهداف التنمي

ي في الحفاظ على البيئة والتوازن البيئ  2030وفق معايير األمم المتحدة 
 ُ . والمياه النظيفة  يكون مطلبا ملحا

ترليون دوالر في  4,3كما ان فجوة تمويل هذه المشاريع التي تساوي   -  
ن االعتماد البلدان النامية حسب تقديرات البنك الدولي  تجعل من األهمية بمكا

في  مركزية وحتىعلى  منصات التمويل بكافة أنواعها المركزية والغير 
وع من  حالتنا التي ندرسها وهم محركات البحث التضامنية و تشجيع هذا الن

.لية المنصات المسؤولة اجتماعبا بهدف المساهة في ردم هذه الفجوة التموي



محرك البحث  التمويلي المسؤول اجتماعيا



الـتأسيس 
سا  شركة رقمية  مرخصة في فرن 

 على انها محرك بحث تضامني ذو
ة مسؤولية اجتماعية بحكم الماهي

من قبل  2015أسست في عام 
مهندسين فرنسيين 

  الفكرة انطلقت من مالحظة  أن    
ي نجريها ف التي البحث عمليات
  الً أمواتدر  اإلنترنت علىفرنسا 

 2مبلغا يصل مقداره الى  عام كل
  طالرواب بفضلمليار يورو وذلك 

  كل أعلى واإلعالنات اإلعالنية
   .ثالبح نتائج صفحات من صفحة

فكانت الفكرة إيجاد طريق  
للسيطرة على هذه األموال 

وتوجييها التوجيه األمثل نحو 
المشاريع ذو المرود االجتماعي 

.والبيئي الواضح 



الماهية 
 والمضمون

في  .بحثمحرك ليلو هو 1.
األصل  هذه هي مهمته 

ر لك بالعثوالسماح األولى ، 
بسرعة على كل ما تبحث 

ومن   .اإلنترنت في عنه 
أجل الحصول على  نتائج 

جيدة فهو يتبع نفس 
الخوارزمبات المتبعة في 
محركات البحث الكبيرة 

  .لتعطي نفس النتائج 

 ما يتميز عن باقي محركات2.
البحث هو احترام الحياة 
على  الخاصة فال يتم التجسس

 عمايات البحث الخاصة  بك
بيانات وتبقى ال. وال يتم بيعها 

ى الشخصية  محفوظة  التعط
. الى أي احد 



آلية  عمل المنصة 

مع كل عملية بحث عبر محرك 
ليلو فان قطرة ماء 

تتشكل في  عداد الماء   
الموجود في اعلى الصفحة 

نقطة ماء  50واعتبارا من 
وأكثر  مجمعة في العداد يمكن 

سكبها بأحد  المشاريع 
اها االجتماعية والبيئية  التي نر

 امالئمة لنا والهدافنا وتطالعاتن
 .



مشاريع المنصة 
من المهم هنا اإلشارة الى ان المنصة ال 

تقبل كل المشاريع المعروضة فيها اال 
: اذا حققت الشروط التالية 

أن يكون المشروع يتناول حكما احد  -1
:  المواضيع التالية 

 مشروع يحافظ على البئية -

مثال حماية غابات االمازون مثال أو 

مشروع يحافظ على حياة الحيوان  - 

. مثال انقاذ سالحف مايوت 

مشروع لسد حاجات الناس المحتاجين -

مثال  معالجة األطفال المصابين  
بالسرطان 

ان يتم تقديمه من قبل منظمة او  2
. جمعية مرخصة قانونيا 



تمويل المشروع 

ين الفيام بخمس. المرحلة األولى   
ع عملية بحث أواكثر  ومن ثم وض

قطرات الماء في المشروع الذي  
 قامت  المنظمة بتقديميه   او أي

مشروع أخر من المشاريع 
. المعروضة من قبل المنصة 

ى المرحلة  الثانية المشروع يبق
 مخفيا وال يظهر على  الصفحة

 الرئيسية   حتى يتم  مشاركة
شخص  في  وضع  3000

القطرات الماء التي جمعوها في 
عندها يظهر , وعاء هذا المشروع 

اكثر  على الصفحة الرئيسية ويراه
الف شخص لهم  800000من 

 حساب في هذه المنصة ويتم دعم
هذا المشروع حتى يتم تمويله 

.بالكامل 



ألية التمويل وحجمه  
  من ٪50 توزيع إعادة يتم شهر كل -1

  تاإلنترن على البحث عن الناتجة األموال
   داخل في المعتمدة لمشاريعا  لتمويل
 البنكي التحويل طريق عن  المنصة
 يتم و جمعها تم يورو 100 من اعتبارا
  حسن أجل من األخرى ٪50 ـال استخدام

 صةالمن إنشاء منذ المنصة  في العمل سير
 مةبقي مشروعات تمويل تم،  اآلن وحتى
  .يورو 3,732,943  الى تصل

 للتوزيع المخصصة إيرادات من جزء -2
 انبعاث من تمنع مشاريع لتمويل تذهب
 مدع تم فقد الكربون أوكسيد ثاني غاز

 من معتمد مالوي في بيئي موقد مشروع
  المتحدة األمم

 عن عبارة البلد هذا في األفران من 97٪
 رالكثي تستخدم أحجار 3 من مكونة أفران

 مما ، الدخان من الكثير وتنتج الخشب من
 النساء صحة على خاص بشكل يؤثر

 المشروع هذا أتاح ، اآلن حتى.واألطفال
 موقد 40.000 حوالي استبدال إمكانية
 امم ، أحجار ثالثة من مكون تقليدي طهي
 غازات انبعاثات تقليل الممكن من جعل

 اتالغاب إزالة ومكافحة الحراري االحتباس
  .التنفسي الجهاز وأمراض

 



عوامل القوة في منصة 
مزايا -ليلو 

المنصة تقبل كل المنظمات الكبيرة  -1
 والصغيرة  المرخصة قانونيا وهناك المئات
 من المشاريع المعتمدة  من قبلهم  تجعل كل
الخيارات  واسعة امام كل مستخدمي هذه 

ئ ما يجمع كل هذه المشاريع هو شسي. المنصة 
.واحد فقط ان لها مردود اجتماعي وبيئي 

ي اإلعالنات المستخدمة والمسموح فيها  ف – 2
ية منصة ليلو  هي فقط التي تخرج في بدا
تخرج الصفحة عند كتابة كلمة البحث الحالية ف

الية كل اإلعالنات التي تخص كلمة البحث الح
.وليس كلمة البحث السابقة 

 المنصة ال تنسى والتتجاهل انها محرك_  3
بحث  وانها يجب ان تقدم خدماتها بنوعية 
بعة عالية جدا وتعتمد نفس الخوارزميات المت
ث في  في محركات البحث األخرى  فنتائج البح
ك محرك ليلو يعطي نفس النتائج في محر

. غوغل 

اد مجتمع مستخدمي ليلوا مازال في ازدي  - 4
الف شخص حاليا وهناك بعض  800حوالي 

م من المشافي الكبيرة وبعض الوزارات تع
اعتماد هذا المحرك بشكل رسمي عندهم 
.معية انطالقا من تعميق ثقافة المسؤولية المجت



منصات مسؤولة اجتماعيا 

 Ecogine  بيئة بحث فرنسي يدعم المنظمات غير الحكومية الصديقة للمحرك
ة التي يتم محرك بحث تعاوني يتم التبرع بأرباحه للجمعيات البيئيفهو ! مجانًا

هو اختصار  "Ecogine"االسم . اختيارها من خالل تصويت مستخدمي اإلنترنت
الفرق هو أنه مقابل كل بحث يتم إجراؤه على ". محرك البحث البيئي"لـ 

Ecogine،  يتبرعGoogle France   إلى بالمالEcogine.org..
 بأنها محرك البحث الذي يزرع األشجار ، وصفت Ecosia أكثر فقد تم زراعة

 من مليار شجرة في جميع أنحاء العالم عن طريق جمع األموال من خالل إيرادات
.  اإلعالنات

 حث بالويب  وكل مساعدة الكوكب بمجرد البحث وتصفح حيث يمكننا  إيكورو
ايكوروا   شركاءعمليات البحث من أرباح حيث تزيد . يساعد في تنظيف محيطاتنا

.البحرإلزالة القمامة من 



منصات مسؤولة اجتماعيا 

EveryClick من عائدات  50هو محرك بحث في المملكة المتحدة حيث تذهب
هي EveryClickميزة االشتراك في حساب . اإلعالنات إلى المؤسسات الخيرية

عتمد المبلغ ي! القدرة على اختيار المؤسسة الخيرية التي ستتلقى العائدات من نقراتك
.ي بحثكالذي تتلقاه مؤسستك الخيرية المفضلة على عدد النقرات التي تجريها ف

إليوت للمياه يوفر كل بحث مياه الشرب النظيفة للبلدان المحتاجة .Elliot for 
Water  هو أول محرك بحث  اجتماعي يُمّكن مستخدميه من مساعدة األشخاص

ر على المحتاجين إلى المياه النظيفة من خالل تخصيص إيرادات اإلعالنات للتأثي
فاة ال يحصل خمس سكان العالم على المياه النظيفة ، مما يؤدي إلى و. المشروعات

ستة آالف شخص يوميًا بسبب األمراض المرتبطة ب 
Giveroك من الدنمارك ، يتبرع محرك البحث هذا بنصف إيراداته ليحدد اختيار

يومية لألشخاص إمكانية دعم األسباب الجيدة عن طريق القيام بالمهام الGiveroيتيح 
 الخدمات سهلة. دون أن يكلف المستخدم أي شيء -، مثل البحث على اإلنترنت 

الخيرية  سوف تدعم المؤسسات. االستخدام وإزالة حاجز دفع تبرع مباشر لسبب وجيه
.المجانيةببساطة عن طريق استخدام خدماتها 

 



منصات مسؤولة اجتماعيا 

GoodSearch،  المدعوم منYahoo ،  الزوار وقد ساعد يحظى بعدد هائل من
GoodSearch في تمهيد الطريق لمحركات البحث ذات  2005الذي تم إطالقه عام

٪ من اإليرادات للجمعيات الخيرية والمدارس  50تتبرع بنسبة االجتماعية فهو  العقلية 
.التي يختارها المستخدمون

Rapusia . يعملRapusiaمثل أي محرك بحث آخر ، ولكن هناك فرق كبير  :
معلومات ال يقومون بجمع ال. يستخدمون األرباح لمساعدة المشاريع االجتماعية والبيئية
من استعالمات الويب الخاصة بك ومشاركتها مع المعلنين

Savoo ق سافو من المملكة المتحدة ، يتبرع محرك البحث هذا عند البحث أو التسو
أكواد  المال في اآلالف من تجار التجزئة المفضلين لديك من خاللتوفير لك ويتيح 

مجانًايرية في كل مرة تستخدم فيها صفقة ، فإنها تتبرع للجمعيات الخ .Savooوصفقات 



منصات مسؤولة اجتماعيا 

SERCHE SCENE  من 95البحث محرك بحث بريطاني خيري يتبرع بما يصل إلى ٪
كافحة تغير مع التركيز على دعم المؤسسات الخيرية التي تساعد في م. أرباحه للجمعيات الخيرية

  .المناخ وتخفيف المعاناة التي يسببها تغير المناخ 
 SERCHE FOR A CAUSE    ابحث عن قضية البحث عن قضية هو محرك بحث يسمح

بة من هذه يتم تجميع العائدات المكتس. لك بجمع األموال لألعمال الخيرية في كل مرة تبحث فيها
 .Heartsع بـ اإلعالنات معًا ثم التبرع بها للجمعيات الخيرية الشريكة لنا بناًء على مكان التبر

.البحث عن قضية هو وسيلة سريعة ومجانية لتحويل تصفح اإلنترنت إلى عمل خيري
Youcare

حث من خالل استبدال محرك الب. يتبرع محرك البحث هذا بالوجبات للحيوانات في المالجئ 
يقوم معظم مستخدمي . عملية بحث 45فإنك تتبرع بوجبة لحيوان كل  ،YouCareالحالي بـ 

YouCareوجبة بإجراء سبع عمليات بحث في اليوم ، مما يسمح لهم في المتوسط   بالتبرع ب
!واحدة في األسبوع



نتائج وتوصيات 

ي تهدف التمويل الجماعي هو المصدر المثالي لتمويل المشاريع الخضراء الت
ات الى الحد من االحتباس الحراري العالمي من خالل االستثمار في تقني
حث الطاقة المتجددة  كما انها تساهم في التغلب على الفجوة المالية هو ب

.أساسي للمستقبل 

  وقد لوحظ أن زيادة ادراك الناس والمنظمات والمبادرات  المجتمعية
م االعمال للقضايا البيئية ، جعلهم  يميلون الى اظهار المزيد من االهتمام بدع

.  الخضراء 

ل تشجيع استعمال  محركات البحث التمويلية كفرصة هامة جدا لتموي
المشاريع البيئية واالجتماعية بشكل مجاني كامل 





األطر املؤسسية
ماعي   ٜ ويل ا إلدارة منصات ال
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عناصر البناء املؤس 
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/العنصر األول من عناصر البناء املؤس 
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 :القانونية املشروعية/  العنصر الثا من عناصر البناء املؤس 
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ة منها ماس والقناعة لدى العامل ؟ هناك طرق كث    :كيف أزرع ا
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طط وبرامح/ العنصر التاسع من عناصر البناء املؤس   :العمل ا
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 :املكاناملقر و/ العنصر العاشر من عناصر البناء املؤس 
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ك عليها من أٜحل تأسيس وتطوير العمل   أربعة أمور البد من ال
 :وتعزيز األطر املؤسسية

•.
•


•.

•.



تمويل  البناء املؤس للمنظمات سيساهم بصورة فاعلة للحصول ع
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سن اصغأىكم ومتابعتكم  شكرا 
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Peter Drucker 1909 - 2005



In late 2008, an individual or group of individuals by the name of Satoshi
Nakamoto published a whitepaper introducing Bitcoin, a decentralized
digital payment system designed to operate without the need of a
trusted third party.

In the original paper of Nakamoto, there was no mention of the term
blockchain. However, the way in which Bitcoin uses a series of time-
stamped data blocks which are chained together is perceived as the
source to the phenomenon nowadays known as a blockchain

file:///C:/Users/UbaydliYousifUbaydli/Downloads/Paper_blockchain.pdf

The Blockchain: The Confusion

file:///C:/Users/UbaydliYousifUbaydli/Downloads/Paper_blockchain.pdf


The Blockchain: The Confusion



https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae/blockchain-in-the-uae-government

According to IBM and Forbes, blockchain is a shared immutable real-time ledger for 
recording the history of financial transactions, contracts, physical assets, supply chain 
info, etc. It provides a permissioned network with known identities. There is no one 
person or party in charge of the entire chain. It is open and everyone in the chain can see 
the detail of each record or what is known as a block.

blockchain is more than just ICT innovation, but 
facilitates new types of economic organization and 
governance
Primavera De Fillippi
Academic, researcher, author and thought leader

Blockchain: The Concept

“Governments that wish to repress the voices of citizens everywhere and have captured technologies like the 
Internet to silence dissidents and block outside media will find blockchain technology significantly more 
challenging.”
Don Tapscott and Alex Tapscott's Blockchain Revolution. (p. 245)

https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae/blockchain-in-the-uae-government


If the World Economic Forum’s survey prediction is correct, by 2027, 10 percent of global 
gross domestic product (GDP) will be contributed by blockchain technology . Blockchain’s 
unique attributes will provide a new infrastructure on which the next generation of 
streamlined business applications will be built. But it also creates unique security challenges. 

https://www.accenture.com/mu-en/insights/blockchain/potential-starts-security

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-96/Accenture-Blockchain-Technology-Security-PoV-Digital.pdf

US $0.5 billion
In 2014, nearly half a billion dollars’ worth of Bitcoin was stolen from Mt. Gox, 
the largest Bitcoin exchange in the world at the time.

US $60 million
Two years later, roughly US$60 million worth of Ether, a value transfer token, was 
redirected to a hacker’s account via  )Decentralized Autonomous 
Organization)DAO(, built on Ethereum.

US $72 million
The second largest Bitcoin attack occurred in 2017 at Hong Kong-based 
cryptocurrency exchange platform, Bitfinex. Hackers made off with US$72 million.

Blockchain: Is Here to Stay

https://www.accenture.com/mu-en/insights/blockchain/potential-starts-security
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-96/Accenture-Blockchain-Technology-Security-PoV-Digital.pdf


Blockchain is a system of recording information in a way that makes it
difficult or impossible to change, hack, or cheat the system.
Blockchain collects information together in groups, also known as blocks,
that hold sets of information. Blocks have certain storage capacities
Each block in the chain contains a number of transactions, and every time a
new transaction occurs on the blockchain, a record of that transaction is
added to every participant’s ledger. Blockchain is a decentralized database
managed by multiple participants, known as Distributed Ledger Technology.

Blockchain: The Concept

https://www.euromoney.com/learning/blockchain-explained/what-is-blockchain

https://www.euromoney.com/learning/blockchain-explained/what-is-blockchain


1. Bitcoin

Satoshi Nakamoto

2. Ethereum

Vitalik Buterin

3. Cardano

Ada Lovelace

Blockchain: The Concept



Logically, the first block does not 
contain the pointer since this one is 
the first in a chain. At the same time, 
there is potentially going to be a final 
block within the blockchain database 
that has a pointer with no value.

https://mlsdev.com/blog/156-how-to-build-your-own-blockchain-architecture

Blockchain: The Concept

https://mlsdev.com/blog/156-how-to-build-your-own-blockchain-architecture


https://mlsdev.com/blog/156-how-to-build-your-own-blockchain-architecture

Logically, a blockchain is a chain of blocks which contain specific information (database), but in a secure and 
genuine way that is grouped together in a network (peer-to-peer). In other words, blockchain is a combination of 
computers linked to each other instead of a central server, meaning that the whole network is decentralized.

Blockchain: The Concept

https://mlsdev.com/blog/156-how-to-build-your-own-blockchain-architecture


https://www.euromoney.com/learning/blockchain-explained/what-is-
blockchain#:~:text=Blockchain%20is%20a%20system%20of,hack%2C%20or%20cheat%20the%20system.&text=Each%20block%20in%20the%20chain,added%20to%20every%20participant's%20ledger. 

Blockchain is a system of recording information in a 
way that makes it difficult or impossible to change, 
hack, or cheat the system.

A blockchain is essentially a digital ledger of 
transactions that is duplicated and distributed across 
the entire network of computer systems on the 
blockchain. Each block in the chain contains a number 
of transactions, and every time a new transaction 
occurs on the blockchain, a record of that transaction is 
added to every participant’s ledger. The decentralised
database managed by multiple participants is known 
as Distributed Ledger Technology (DLT).

Blockchain is a type of DLT in which transactions are 
recorded with an immutable cryptographic signature 
called a hash.

Blockchain Characteristics

https://www.euromoney.com/learning/blockchain-explained/what-is-blockchain#:~:text=Blockchain%20is%20a%20system%20of,hack%2C%20or%20cheat%20the%20system.&text=Each%20block%20in%20the%20chain,added%20to%20every%20participant's%20ledger


A database that stores encrypted blocks of data then chains them together 

to form a chronological single-source-of-truth for the data

Digital assets are distributed instead of copied or transferred, creating an 

immutable record of an asset

The asset is decentralized, allowing full real-time access and transparency 

to the public

A transparent ledger of changes preserves integrity of the document, which 

creates trust in the asset.

Security measures and public ledger make it a prime technology for almost 

every single sector

https://builtin.com/blockchain

Blockchain: The Characteristics

https://builtin.com/blockchain


Mind Map abstraction of the different types of blockchain applications.

file:///C:/Users/UbaydliYousifUbaydli/Downloads/Paper_blockchain.pdf

Blockchain: The Characteristics

file:///C:/Users/UbaydliYousifUbaydli/Downloads/Paper_blockchain.pdf


The concept of governance is not new. Early discussions go back to at least 400 B.C. to the
Arthashastra, a fascinating treatise on governance attributed to Kautilya, thought to be the

chief minister to the King of India. In it, Kautilya presented key pillars of the ‘art of
governance’, emphasizing justice, ethics, and anti-autocratic tendencies. He

further detailed the duty of the king to protect the wealth of the State and its subjects; to
enhance, maintain and also safeguard such wealth, as well as the interests of the subjects.
https://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wps4370.pdf

The Arthashastra was observed to be a compilation of guidelines on governing a vast empire 

covering aspects of internal administration, military strategy, diplomacy and economics. It also 

advised the ruler to promote the welfare of his people as they were the source of strength of a 

nation

Chanakya, also called Kautilya or Vishnugupta, (flourished 300 bce), Hindu statesman and 

philosopher who wrote a classic treatise on polity, Artha-shastra (“The Science of Material 

Gain”), a compilation of almost everything that had been written in India up to his time 

regarding artha (property, economics, or material….

https://www.google.com/search?q=Kautilya&rlz=1C1CHBD_enBH932BH932&oq=Kautilya&aqs=chrome..69i57j46i67l2j0i67l2j46i67j0l4.4107j0j15&sourcei
d=chrome&ie=UTF-8

https://dras.in/relevance-of-arthashastra-in-the-21st-century/

The Governance: The Origin

https://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wps4370.pdf
https://www.google.com/search?q=Kautilya&rlz=1C1CHBD_enBH932BH932&oq=Kautilya&aqs=chrome..69i57j46i67l2j0i67l2j46i67j0l4.4107j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://dras.in/relevance-of-arthashastra-in-the-21st-century/


Blockchain: The Architecture

https://intellipaat.com/blog/tutorial/blockchain-tutorial/how-does-blockchain-work/ https://www.guru99.com/blockchain-tutorial.html

SHA256 Hash

A block header is used to identify a 

particular block on an entire blockchain

and is hashed repeatedly to create proof 
of work for mining rewards

Blocks are linked together using 

cryptography. Each block contains a 

cryptographic hash of the previous block, 

a timestamp, and transaction data 

(generally represented as a Merkle tree).

Merkle tree is a fundamental part of Blockchain 

technology. It is a mathematical data structure composed 

of hashes of different blocks of data, and which serves as 

a summary of all the transactions in a block. It also allows 

for efficient and secure verification of content in a large 
body of data.

https://intellipaat.com/blog/tutorial/blockchain-tutorial/how-does-blockchain-work/
https://www.guru99.com/blockchain-tutorial.html


Blockchain: The Architecture

Genesis

https://intellipaat.com/blog/tutorial/blockchain-tutorial/how-does-blockchain-work/

https://intellipaat.com/blog/tutorial/blockchain-tutorial/how-does-blockchain-work/


" … the traditions and institutions by which authority in a country is exercised. This includes
the process by which governments are selected, monitored and replaced; the capacity of the
government to effectively formulate and implement sound policies; and the respect of citizens
and the state for the institutions that govern economic and social interactions among them "

https://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wps4370.pdf

Kaufmann, Kraay, and Zoido-Lobatón (1999), p.1. 

In this section we discuss, in turn, rules-based indicators of governance, and outcome-based
indicators of governance. To illustrate this distinction, consider possible alternative measures
of corruption. At the one extreme of rules-based indicators we can measure whether
countries have legislation that prohibits corruption, or whether an anticorruption agency
exists. But we can also measure whether in practice, the laws regarding corruption are
enforced, or whether the anticorruption agency is undermined by political interference. And
going one step further one can collect information on the views of firms, individuals, NGOs, or
commercial risk rating agencies regarding the prevalence of corruption in the public sector.

https://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wps4370.pdf

The Governance

https://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wps4370.pdf
https://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wps4370.pdf


According to Al-Farabi, governance in a country is like a complementary body

element to one another to create a common goal in the state. ... The ideal
(ethical) leadership, according to Al-Farabi, is to emphasize the
role, the right function aims to form a state leader following the
ideal image of humanity.

file:///C:/Users/UbaydliYousifUbaydli/Downloads/1643-4944-1-PB%20(3).pdf

The Governance: The Origin

https://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wps4370.pdf


Blockchain and Governance

Rauchs et al.’s conceptual framework for distributed ledger technology systems

https://medium.com/ksquared/successful-scaling-of-blockchain-consortia-through-governance-6ef63df31360

https://medium.com/ksquared/successful-scaling-of-blockchain-consortia-through-governance-6ef63df31360


Principles

https://101blockchains.com/blockchain-governance/

https://101blockchains.com/blockchain-governance/


https://kenbruen.com/cat-beoordelingen/toegestane-versus-toestemmingsloze-blockchains/

Blockchain: How Does it work?

https://kenbruen.com/cat-beoordelingen/toegestane-versus-toestemmingsloze-blockchains/


Blockchain & GOVERNANCE

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-96/Accenture-Blockchain-Technology-Security-PoV-Digital.pdf

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-96/Accenture-Blockchain-Technology-Security-PoV-Digital.pdf


https://arabeum.net/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9/

Achieving transparency and integrity

Improve efficiency and quality of performance

The vote of each participant is important in decision-making.

The whole statute towards cooperation and open discussion.

Decisions are transparent as there is no intimidation within the network. 

More accountable

Voters understand that their votes have a great influence and have an 

associated responsibility factor

https://iphonevideorecorder.com/page-200/blockchain-380/

Blockchain in governance : Advantages

https://arabeum.net/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9/
https://iphonevideorecorder.com/page-200/blockchain-380/


The stability property of the blockchain constitutes a defect in that the stability of the data leads to an urgent 

necessity to enter the records in a correct and correct manner before validating their validity, which means that 

steps and procedures must be taken to ensure the accuracy of the data.

Blockchain applications need to be changed by obtaining the approval of the majority of the nodes that are tasked 

with verifying their authenticity, and this leads to questions related to the decentralized system and thus to 

conflict.

The use of blockchain in the government brings the problem of privacy in that the records that are added to the 

blockchain are public, available and easily accessible to all.

Every member needs an appropriate education before he can participate in direct governance.

The burden of education adds an additional cost to the voting process.

Implementation of direct governance can be tricky in some situations where not every participant is willing to vote  

and their influence is on record.

https://arabeum.net/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9/

Blockchain in governance : Disadvantages

https://arabeum.net/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9/


Regarding a recent PWC report, 77 percent of financial institutions are expected to 

adopt blockchain technology as part of an in-production system or process by 2020. 

... Blockchain technology will allow banks to reduce excessive bureaucracy, conduct faster transactions at 

lower costs, and improve its secrecy.

Blockchain technology has far-reaching applications across many industries. Blockchain is already used to 

facilitate identity management, smart contracts, supply chain analysis, and much more. The full potential 

of blockchain technology likely remains to be discovered.already used to facilitate identity management, 

smart contracts, supply chain analysis, and much more. The full potential of blockchain technology likely 

remains to be discovered.

In 2016, ReiseBank AG in Germany completed instantaneous payments between two of its clients on a 

cross-border basis using blockchain technology in around 20 seconds. Regarding a recent PWC report, 77 

percent of financial institutions are expected to adopt blockchain technology as part of an in-production 

system or process by 2020.

https://aithority.com/guest-authors/blockchain-technology-in-the-future-7-predictions-for-2020/

The Future of Blockchain

https://aithority.com/guest-authors/blockchain-technology-in-the-future-7-predictions-for-2020/


https://www.investopedia.com/tech/blockchain-one-historys-greatest-inventions/

Shivam Arora

Senior Product Manager at Simplilearn

However, enthusiasm for distributed ledger technology is still far from universal. 
After over ten years, very few people use cryptocurrencies or other blockchain 
technologies in their daily lives. This shows an extremely slow rate of adoption, 
compared to electricity or radios. By comparison, within ten years of the launch 
of the World Wide Web, hundreds of millions of people were using it on a daily 
basis.

There are also serious concerns about the efficiency of blockchain technology, 
compared with other types of databases. Blockchains like Bitcoin and Ethereum 
are notoriously inefficient and power-hungry, and even blockchains without 
mining are slower than centralized systems. In order to rank among the most 
useful inventions, blockchain would need to find a convincing use case.

Concerns About Blockchain Technology

https://www.investopedia.com/tech/blockchain-one-historys-greatest-inventions/
https://www.simplilearn.com/authors/shivam-arora?source=frs_detailsPage


Banking

Cybersecurity

Supply Chain Management

Healthcare

Government

https://www.simplilearn.com/tutorials/blockchain-tutorial/blockchain-industries

Insurance

Transportation

Cloud Storage

Real Estate

Shivam Arora

Senior Product Manager at Simplilearn

Blockchain Will Disrupt 5 Industries in Future

Because blockchain technology 
never relies on a centralized 

authority, it will also disrupt these 
industries

https://www.simplilearn.com/tutorials/blockchain-tutorial/blockchain-industries
https://www.simplilearn.com/authors/shivam-arora?source=frs_detailsPage


Scalability

Interoperability

Costs

Lack of Talent

Lack of standardization

Costs

Privacy

https://www.blockchain-council.org/blockchain/5-key-challenges-for-blockchain-adoption-in-2020/

Key Challenges for Blockchain Adoption

2020 is a year of the blockchain era
though its large-scale implementation
involves some major serious issues that
cannot be overlooked. These challenges
lead to the slow adoption of blockchain
technology by various industries and
organizations. The acceptance of
Blockchain’s potential to act as a novel
disruptor, across multiple industries and
businesses may soon lead to mass
adoption.

https://www.blockchain-council.org/blockchain/5-key-challenges-for-blockchain-adoption-in-2020/


The Arabs & The Blockchain Technology: Challenges and Opportunities

http://www.itais.org/ITAIS-MCIS2019_pub/ITAISandMCIS2019-pages/pdf/85.pdf

http://www.itais.org/ITAIS-MCIS2019_pub/ITAISandMCIS2019-pages/pdf/85.pdf






توظيف تقنية سلسلة الكتل

في التمويل الجماعي

يوسف الصطم



املحاور 

ة من سلسلاالستفادة 
الكتل في التمويل 

الجماعي

السهولة 

للمساهمين

توسيع شبكة 

املساهمة 

الشفافية 

واملوثوقية

ة تحرير السيول
ل بناًء على مراح
االنجاز

ع تعريف املشاري
بعناوين ضمن 

سلسلة الكتل

ميزات سلسلة الكتل

الشفافية
العقود الذكية 

(تذكرة)



oدون عامليناملتحقوق ويضمنطرفين،بيناتفاقيةتنفيذيسهلبرمجيترميزعنعبارةهو

ذحيث،(ضامن)وسيطإلىالحاجة  العقدُينفَّ
ً
ماليةقيمةحريرتاملثالسبيلعلى-أتوماتيكيا

.العقدشروطاستكمالعند-معينة

oالذكيةالعقودبمفهومعضوي ارتباطالكتلسلسلةترتبط

ميزات سلسلة الكتل - 1

Smart Contractالعقود الذكية 1-1-



oعال  ستوًى م-والتروناإليثيريومالبتكوين،شبكةخاصبشكل-الكتلسلسلةضمنت 
ً
جدا

ذكيةالالعقودمعلوماتعنوان،أيعناملعلوماتجميعمعرفةيمكنبحيثالشفافيةمن

ومعرفةعلوماتاملتحليلإلمكانيةكبيرةميزةيعطيهامماالشبكةعلىتمتالتيالعملياتأو

.الكتلسلسلةشبكةضمنتمما

ميزات سلسلة الكتل - 1

الشفافية2-1-



بذرةاسمهاربحيةغيرمنظمةلديناانهلنفترض:سيناريو

٥٠وإلحاقمدرسة،لبناءدوالرالف300وجمعجماعي،تمويلحملةبدءبذرةمنظمةتريد

لديهم(روعاملشومنفذين)املتبرعينوجميعلبذرة.بهاالقادمةسنواتالثالثخاللطالب

.الكتلسلسلةعناوين

- لجماعياالستفادة من سلسلة الكتل في التمويل ا2



:التاليةاألسئلةذهنيفييدور قدكمتبرع

؟آنيبشكلاملعلومةهذهعلىالحصول يمكنهلبالضبط؟بذرةمنظمةجمعتكم•

الحالية؟اإلنجازنسبةهيما•

امليزانية؟ضمناملشروعهل•

املشروع؟فشللويحدثماذا•

- لجماعياالستفادة من سلسلة الكتل في التمويل ا2



.آنيكلبشللمشروعجمعهتممامعرفةيسهلالكتلسلسلةعلىبعنوانبذرةمنظمةتعريف✓

.عناوينهمعنهمأفصحواإذاإالاملتبرعينمعرفةيمكنال✓

.آنيبشكلبذرةمنظمةجمعتكممعرفةشخصألييمكن✓

- لجماعياالستفادة من سلسلة الكتل في التمويل ا2



إنجازنسبةعندتحريرهاسيتماملاليةالقيمةأنلضمانالذكيالعقد-كمتبرع–أستخدمانيمكن✓

.(األساساتحفرمثال)املشروعمنمعينة

عنيفالتكاللزيادةبوادرهناككانإذاأوالخطةضمناملشروعكانإذامعرفةللمتبرعينيمكن✓

.تفصيليةمعلوماتعلىالحصول ويمكنهماملتوقع

منزءجاسترجاعللمساهمينيمكنكاملبشكلاملشروعتنفيذبذرةمنظمةتستطيعلمإذا✓

.تبرعاتهم

- لجماعياالستفادة من سلسلة الكتل في التمويل ا2



يزيدأننيمكالجماعيالتمويلفياستخدمماوإذاالكثير،حياةمنجزءالكتلسلسلةأضحت✓

واملتبرعيناملساهمينأعداد

أوالبنوكريقطعنسواءً املرتفعةوالعموالتالدولية،للحواالتالعاليةالتكاليفتفادييمكن✓

الصرافةمكاتب

.صغيرةبمبالغباملساهمةالراغبينأمامالبابفتح✓

- لجماعياالستفادة من سلسلة الكتل في التمويل ا2



 
 
لحسن شكرا

استماعكم



رغصالا ليومتلاب رشابملا نوعلا جذومنأ

رغصألا ليومتلل لخدم يعامجلا ليومتلا



:ةمدقم
،ةيقيرفألاةراقلفدهتستةيومنتلامعأبموقتةيموكحريغةيناسنإةيريخةمظنمرشابملانوعلاةيعمج
اهلامعأ-ًاقباسايقيرفأيملسمةنجل-رشابملانوعلاةيعمجتأدب،اهلًارقمتيوكلاةلودنمذختتو
رثكألانكامألايفيومنتلاويثاغالاةيمنتلابةمتهم،ةيموكحريغةيعوطتةسسؤمكم1981ماعيف
.يلمعويملعبولسأبايقيرفإيفًاجايتحا
لالخنمةلود31نمرثكايفلمعتولودلانمريثكيفةيسامولبدةفصاهلوةدحتملاممألابةلجسم

هشيعييذلاعضولارييغتلةيساسأةليسوكهعاونألكبميلعتلابمتهتو,ايقيرفايفيعرفبتكم120
لامعأبمايقللفدهتامك،ايقيرفإيفلفطلكلعورشمقحميلعتلاراعشهعفار،ايقيرفإيفناسنإلا
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1.يريهامجلاليومتلالالخيومنتيجيتارتسارايخكرغصألاليومتلاينبتتررق



.ةيقيرفالا تاعمتجملا يفنيكمتلا ىوتسم عفر :ةيؤرلا

 قيرط نع ةيقيرفالا ةراقلا يف ةلماكتم ةيومنت تامدخ ميدقت :ةمهملا
.انئاكرشو انيعربتم نم معدب زييمت نود ،ديفتسملا نم ةبيرق ةيعامتجا زكارم

: ةيجيتارتسالا ةيعمجلا زئاكر نم

يعامتجالا رثألا ةزيكر

 ذيفنتو ةفدهتسملا قطانملاب يناديملا لمعلا ريوطتب متهت يتلاو

.ةيومنتلاو ةيريخلا تاعورشملا



:ةيمنتلاو ةثاغإلا لاكشأ

 ملاعلاب رقفلا نا الا ةيناسنإلا تادعاسملاو ةثاغإلا ىلع تفرص يتلا ةلئاطلا لاومألا مغر(

عمتجملا تاسسؤمب وا ريقفلا ناسنإلاب ما تايلألاب ةلكشملا له ,دايدزاب يمالسإلا

؟)يندملا

:ةيضرفلا
 داجيأ اهلالخ نم عيطتست ةيعامتجاو ةيداصتقا لولح اهيدل تامظنم وا تاهج دجوي له(
 ةقيرطب ةثاغإلا لاومأ سفنب جاتنإلاو لمعلا تاودأ نم مهنيكمتو ءارقفلل هينيكمت لولح
؟)ةيومنت
؟اهب لمعت يتلا قطانملاب رغصألا ليومتلاب هقيبطت براجتب تماق يتلا تامظنملا يه ام

.رغصألا ليومتلا يف ايقيرفا يف رشابملاب نوعلا ةيعمجل هقيبطت ةبرجت

 يداصتقالا نيكمتلاب ايناتيرومو نادوسلاو سنوت يف رشابملا نوعلا ةيعمج جذومنأ
.)رغصألا ليومتلل كل نوع عورشم (  لالخ نم رغصألا ليومتلا ينبتو يعامتجالاو



.رغصالاليومتلابةيمنتلاوحنلوحتلاةيمهأبةرادإلاسلجمعانقإ-1
.يروفلاذيفنتلابيذيفنتلاريدملاةردابم-2
.رغصألاليومتلابةصصختمةربختويببةناعتسالا-3
.ةيمنتلاجمانربوحنلودلابعورفلاوةيلخادلاةئيبلاةئيهت-4
.يجيتارتسارايخكةيمنتلاىلعزيكرتلاوةيلامتانزاومصيصخت-5

:نملكيفرغصألاليومتلاعيراشمرشابملانوعلاةيعمجتسسأانهنمو
.م2016-2015ماعنيعرفسنوتةلود-
م2017-2017نيعرفنادوسلاةلود
م2017عرفايناتيرومةلود

ةيقيرفألا لودلا عيمجب يجيردتلا عسوتلاب ةطخ ةيعمجلا ىدلو
.ةيجيتارتسالا ةطخلا بسح اهب لمعت يتلا

:3يومنتلاو يداصتقالا جامدإلاب يومنتلا لخدتلا ةيلآ



2.م2015 ماع ايقيرفأ يف لمعلا–   تيوكلا رشابملا نوعلا ةيعمج ةبرجت

 نم جاتنإلاو لمعلا تاودأب ةدرتسملا ةيجاتنإلا ةنسحلا ضورقلاب  ًادج يندتملا لخدلا يوذ نيكمت ىلع ةبرجتلا تزكر

:يتآلا ةبرجتلا صخلمو ,ةجوملاو فداهلا يريهامجلا ليومتلا لالخ

: يملعلا قيبطتلا

 ريودتلا ةبسن
)ةيلاملا ةءافكلا(

 ةظفحملا غلبم
ورويلاب

تاضرتقملا دادعأ عرفلا  ةلودلا

200% 1,776,517 2,800 سنوت عرف  سنوت
130% 550,000 1,200 سقافص عرف  سنوت
300% 3,300,000 8,820 موطرخلا عرف  نادوسلا
210% 1,540,000 4,445  لامش عرف

نافدرك
 نادوسلا

220% 5,334,802 10,626 - ايناتيروم



 ةيمنتلل ةثاغإلا نم يجيردتلا لاقتنالا أدبم ةيريخلا تايعمجلاو تاسسؤملا ينبت ةيمهأ•
.ةمادتسالاو نيكمتلا وحن يلبقتسم قيرطك
.ءارقفلا نم نكمم ددع ربكأ نيب اهريودت ةداعإو لاومألا ةرادإ نم ةدافتسالا ةيمهأ•
 ةجتنمو ةلعاف عيراشم ءانبو رغصألا ليومتلا ةصاخو يومنتلا لمعلا تايلآ دامتعا ةيمهأ•

.ةفدهتسملا تائفلل
.ةثاغإلا لاومأ يف ديدج قيرطك يناسنإلاو يداصتقالاو يعامتجالا نيكمتلا ةيمهأ•
.ةمادتسمو ةيوق تاعمتجم ءانبل هتاذ ىلع دمتعملاو جتنملا ناسنإلا ءانب ةيمهأ•
 قرطب ةيلومش ةيمنت جذامن ءانبل رغصألا ليومتلاو ةيمنتلا يف ةربخلا تويبب ةناعتسالا ةيمهأ•

.ةيفارتحا

تایصوتلا



 نم وحبصيل لمعلاب تايدايرلا ءاسنلا نيكمت
 مهلزانم يف رارقلا يعناصو لخدلا يوذ

مهتاعمتجمو



ةمادتسمو ةيوق تاعمتجم ءانبل هتاذ ىلع دمتعملاو جتنملا ناسنإلا ءانب



اهنم ةدافتسالل سانلا هدعاسمو ةيداصتقالا صرفلا قلخ





:ةقرولا مدقم
محفلا فسوي يداهلا دبع دايز
.رغصألا ليومتلاب رشابملا نوعلا ةيعمج راشتسم
 ليومتلاب ةاروتكد ثحابو ,ةيلودلا لامعالا ةرادإ يف ريتسجام-
.يمالسالا
.ةيبرعلا تامظنملا نم ةعومجمل ةرادإ سلجم وضع-
.ةمادتسملا ةيمنتلا جماربب يلود بردم-
.يداصتقالا نيكمتلاب بتك ةعومجمل فلؤمو بتاك-
.اقباس رغصألا ليومتلل يحجارلا– ىنج زكرمل تايلمعلا ماع ريدم-
.ةيمنتلاو ليومتلا تاراشتسال ةيلاثملا ةكرشلل يذيفنتلا ريدملا-



.

 نيكمت قيرط يف رمتسنو
ناسنإلا

:عجارملاو رداصملا
.رشابملا نوعلا ةيعمج ريراقت :)1(
.نامع– ندرألا– ةيمنتلاو ليومتلا تاراشتسال ةيلاثملا ةكرشلا :)2(





تلالتعريف بسلسلة الك
(البلوكتشين(

فادي عمروش. د
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املحاور 

ين املركزية والالمركزيةب

الكتل؟ ما هي سلسلة 

ميزات سلسلة الكتل

آفاق وتحديات



ةبين املركزية والالمركزي



 عن مجموعٍة من األجهزة، أو األنظمة املتَّص
ٌ
بكة هي عبارة

لة ببعضها الشَّ

.البعض والتي تتيح لها مشاركة املوارد فيما بينها

بين املركزية والالمركزية





، ووحيٌد للشبكةلدينا  مالٌك مركزيٌّ

صاٍل واحدٍة ملشاركة املعلومات أي أنَّ كلَّ امل ِّ
 
علومات تمرُّ عبره، يعتبر نقطة ات

ة يَّ ِّ
 
.وإدارته الكل

بكة فال يمكن الوص ات، وأدوار باقي العقد في الشَّ د سماحيَّ ول إلى املعلومات يحدَّ

صرَّح لهم
ُ
.إال من قبل املستخدمين امل

ة  Centralized networkالشبكة املركزيَّ



 يتتم أمع وجود العديد من املالكين، 
 
يضتا

.تتقليل سرعة الوصول إلى املعلوما

ِّ املالكينمنالعديد
الذينيناملركزي 

.املواردمننسخةلديهم

دين،مالكينوجودمع ِّ
تفشلإذامتعد 

 
ٌ
ةعقدة ،مركزيَّ

ٌ
نة املمكنمنيزالفالمعيَّ

.رى األخالُعقدمناملعلوماتإلىالوصول 

ة مركزيَّ
َّ

بكة الال
َّ
الش



ما هي سلسلة الكتل



2008للعلن عام ( Blockchain)ظهر مصطلح سلسلة الكتل ✓

ة" لو أردنا توصيف سلسلة الكتل، وتطبيقاتها بكلمٍة، واحدٍة لكانت ✓ مركزيَّ
َّ

."الال

ها نظاٌم المركزيٌّ يتمُّ خالله توصيل كل  امل✓  بأنَّ
 
ا عرَّف سلسلة الكتل تقنيَّ

ُ
ستخدمين ببعضهم البعض أي ليس ت

ة املعامالت م د من صالحيَّ
ُّ
أك م، والتَّ

ُّ
 للسيطرة، ويتمُّ التحك

ٌ
ة  مركزيَّ

ٌ
صلة هناك نقطة ن خالل العقد األخرى املتَّ

ظام ِّ
.بالن 

ما هي سلسلة الكتل





يعها، وتشفيرها، ثمَّ تأتي تسمية سلسلة الكتل من أنَّ كلَّ مجموعة معامالٍت، وبياناٍت يجرى تجم

 
 
ِّ العقد لتضاف إلى الكتل Blockالبناء لتكون كتلة

 يتمُّ اإلجماع عليها من كل 
 
ابقة التي واحدة السَّ

ل سلسة  ِّ
 
ل  Chainتشك ِّ

 
Blockchainلتشك

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation

بكة متاٌح للجميع من أجل تأمين، و 
َّ
ة هي سجلٌّ عمومٌي لحفظ البيانات على الش تصعيب عمليَّ

العب به .التَّ

السجل املشترك



ت حساباٍت مشتركٍة  ✓
َّ

ٍ بعيٍد سج Ledgersتعتمد سلسلة الكتل بأكملها على سجال
لَّ لتنظيم البيانات تشبه لحد 

ة الحسابات في حياتنا العمليَّ

 دفتر األستاذ ✓
 
 للجميع، ويدعى أيضا

 
، ومتاحا

 
 من املحاسبة-يكون مشتركا

 
-اقتباسا

 ال يستطيع أحٌد ت✓
 
الي أيضا بكة، وبالتَّ

َّ
الي يمكنك مراقبة كلَّ ما يحدث في الش جلوبالتَّ ِّ

.زوير، أو فبركة هذا الس 

Ledgersدفتر األستاذ 





زات سالسل الكتل ِّ
ممي 



الشفافية 

والتحقق

السرية 

والخصوصية
السماحياتاألمان

زات سالسل الكتل ِّ
ممي 



آفاق وتحديات



آفاق وتحديات

ة• خصيَّ
الوثائق الشَّ

جلُّ العقاريُّ • ِّ
الس 

وريد العامليَّ • ةسلسلة التَّ

• ِّ
ِّعاية الص 

ةالر  حيَّ

ةالخطوط الجويَّ •

فع• قنوات الدَّ

ة• هادات الجامعيَّ توثيق الشَّ



معوقات انتشار سالسل الكتل

، والعالم ال يتبنَّ •
 
ى أحدث سالسل الكتل ما تزال حديثة

ات بسرعٍة  قنيَّ .التَّ

ريع للتقنية يجعل االلتزام بس• ر السَّ طوُّ السل الكتل التَّ
ركات  على الشَّ

 
.مجازفة

التكلفة العالية•

.البيانات في الكتلحجم •

طوير• ناعات قيد التَّ ِّ
حلول سلسلة الكتل للص 

تاريخ سالسل الكتل الذي بدأ مع شخٍص مجهول املصدر •

عمليات االحتيال•

ة• وليَّ  تحكم سالسل الكتل الدُّ
ٌ
ة ال توجد وكاالٌت تنظيميَّ



شكراً لحسن 

استماعكم







معتز أبوجيب. د

التمويل الجماعي الالمركزي 
التجربة الماليزية: إلطار التنظيمي ا



للتكنولوجيا الماليةاإلطار التنظيمي 

مختلفةيةإشرافلجهاتالمختلفةالتطبيقاتتخضع•

متعددةوقانونيةتنظيميةوألطر

ئةهيإلشرافالجماعيالتمويلمنصاتتخضع•

الماليزيةالماليةاألوراق

األوراقهيئةإلشرافالرقميةاألصولتخضع•

الماليزيةالمالية

ولكن

انبجوبعضعلىأيضاالمركزيالبنكيشرف•

الرقميةاألصول

https://www.inceif.org/fintech/



Equity Crowdfunding (ECF) التمويل الجماعي االستثماري

2015: Guidelines on Recognized Markets
متطلبات تسجيل المنصات•

إطار حوكمة •

المستثمرين قد يكونو أفراد أو خبراء او شركات رأسمال جريء•

يتم منح س. إذا كان هناك أي تغيير سلبي جوهري يتعلق بالُمصدر ، فيجب إخطار المستثمرين بهذا التغيير•

.يوًما بعد اإلخطار المذكور14المستثمرين خيار سحب استثماراتهم إذا اختاروا القيام بذلك في غضون 

Malaysia was the first in the region to introduce detailed guidelines for crowdfunding platforms 

The Guidelines on Recognized Markets have been revised a few times, the latest revision was issued in May 2020. 

لمنصات التمويل الجماعياإلطار التنظيمي 

Peer-to-Peer (P2P) تمويل الند إلى الند

2016: Revised Guidelines on Recognized Markets
المشاركة مفتوحة للجميع•

ألف رنجت50حد أعلى لمساهمة الفرد الى •



دفعأداةوليستالقانونيباالبراءالرقميةاألصولتتمتعالالمركزي،للبنكبالنسبة•
ولكن

الماليزيةالماليةاألوراقسوقهيئةإلشرافوتخضعقانونيةالرقميةاألصول•

الماليةاألوراقمعاملةغالباالمشفرةالرقميةالنقودتُعامل•

2020اوكتوبرفيالخصوصبهذاإرشاداتوصدرتاألوليباإلصدارللقيامالهيئةموافقةعلىالحصوليجب•

إدارةوعملياتالحوكمةوأطر(رنجتمليزن5)مدفوعمالرأسيتضمنالرقميةاألصولمنصاتعملإطار•

.السوقونزاهةشفافيةومتطلباتالمستهلكوحمايةالمخاطر

(المركزيالبنكإشرافتحت)األموالغسيلمكافحةلمتطلباتالرقميةاألصولتخضع•

لألصول الرقميةاإلطار التنظيمي



التمويل الجماعيتقنية سلسلة الكتل في 
الالمركزيالتمويل الجماعي 

تسهيل 
المدفوعات

الشفافية

مقاومة 
للتالعب

حوكمة عالية

نظم متابعة 
وتقارير آنية

أتمتة 
العمليات

هل هناك استخدام للنقود الرقمية المشفرة؟•

ما هي المشكلة التي نسعى لمعالجتها من خالل البلوكتشين؟-

ماهو مستوى الالمركزية المطلوب؟-

ماهي القوانين واالجراءات الداخلية؟ ما مدى تغيرها؟-

ماهي البيئة القانونية واالتنظيمية؟•

ماهو النموذج المناسب؟

(هل مسموح تمويل الشركات الخارجية؟)قوانين التمويل الجماعي •

قوانين النقود الرقمية المشفرة والرموز المشفرة•

قوانين المؤسسات الخيرية•

قوانين الزكاة والوقف•

القوانين التي قد تكون مطبقة

ل تقنية سلسلة الكتفوائد 

Sandbox بيئة تجريبية

Regulator accelerators  حاضنات المشاريع وبرامج الرعاية



لكمشكراً 

معتز أبوجيب. د

مدرب ومستشار في التكنولوجيا المالية اإلسالمية

:للتواصل

https://www.linkedin.com/in/dr-moutaz-abojeib/

https://www.linkedin.com/in/dr-moutaz-abojeib/


ل الجما  ق حمالت التم س ات  أساس

ة العاملة  مناطق األزمات للمؤسسات الخ



م اس مدللة/ المهندس: إعداد وتقد ا 
عد ب السور .. مسارات(مؤسس  ادرة  المعرفة عن  )م

عد  القطاع غ ال  م عن  قات العمل والتعل خب  تطب

ع  ادئ حشد الجم عتمد م عد لمناطق األزمات،  ة عن  اف ح د ل المعرفة مجانا ب ر نموذج عمل ف ق تط راود(صاحب فكرة وقائد ف عمل المتطوع   ) ال
مها مجانا لمحتاجيها، أسهم  بنائه أ من مائة وخمس شخصا من مختلف  يع المعرفة وتقد ة تص غ افة أنحاء العالم  اتهم من  عضهم من أنحوخ اء العالم، 

كروسوفت ال أتاحت ل ، وحصلنا ع اعتماد ما م المحتوى المعر رمجة منصات إدارة التعلم وتصم م و ا التعل ة نا تخصصات نادرة  تكنولوج م ات تعل اقة برمج
.لتحقيق هذا الغرض

شارك  اإلعداد

ر ــــج أبوسعدة/ المهندسة:  إدارة تح أر

ك محمد العبود/ الفنان:  جراف

ة زل البواب/ المهندسة: مراجعة تقن

ل/ األستاذ:  مراجعة محمد الخل

عالء فطراوي/ الفنان: صوت المقدمة



مقدمة    

تكامل محددات الهوية، الواقع، ثقافة الجمهور

اختيار منصة وجمهور الحملة

وضع الخطة التسويقية للحملة

تصميم محتوى الحملة

حشد المساهمين

إدارة عالقات المساهمين

المتابعة والتطوير

ة س المحاور الرئ



مقدمة



نجاح الحمالت يتطلب من خزامى

صبر

٢

١

موارد

٣

٤

احترافية

اهتمام



امل المحددات ت



ة ه
خزا

واقع
ا دن

ثقافة 
المساهم



القيم

السلوك

الرموز

وصف المساهم 

الهوية



ا واقع دن
ئة( )الب

الموارد عثقافة المجتم
المتاحة

ة اس القوى الس
ة ة واإلعالم والعسك



جب مراعاتها نقاط 
 مناطق األزمات

بدائل

ترخيص

تحالفات

حوكمة

حسن 
توظيف

إعالم



المساهم في
المشاريع الخيرية

المساهم في
المشاريع التجارية

احتياج خارجي

احتياج داخلي

نقل ذات أساليب تسويق األعمال إلى المجاالت الخيرية يعّد مخاطرة كبيرة

ثقافة المساهم 



ثقافة المساهم 

ة المساهم المستهدفإقناع خار دوافع داخل



ار منصة وجمهور الحملة اخت



فهم ووصف واضح

ل حل ةالمش
لة المش

الفئة 
ةالمستهدف

ار جمهور الحمل ةاخت



استشارة
الخبراء

استعانة
بمواقع متخصصة

ار منصة الحملة اخت



CrowdsUnite | CrowdFunding 
Review Site

تحدد.١
شاطك  عة  )غ ر (طب

انك  لد (وم ة، أو  الد الع )عينهال
وعك  م(ومجال م )التعل

ل  ة التم عات(ونوع )ت

ترشح وتقارن. ٢ 

مثال 



ار منصة الحملة اخت

حل عام

ةمنصات كبير❑

جمهور متنوع❑

حل فريد

منصات متخصصة❑

جمهور مهتم بالمجال❑



ة م ن س
اإليرادات

تدقيق أم 

وط 
المنصة

www.launchgood.com  

www.indiegogo.com

المنصتين
 ً األكثر استخداما

ا المجتمع المسلم  متخصصة  قضا
ة الد اإلسالم وال



ة للحم ق س لةالخطة ال



عنا
الخطة

ة  ق س ال

الهدف

الخطة الزمنية

الموارد البشرية 

المحتوى

خطة للمساهمين

الميزانية



د إطالق حملة لجمع  ن دوالر خالل خمسة آالف ن ة  ٥٠٠لتأم شه حقي
ة لـ  ات مدرس تمال الحملة وهو ما  ٥٠٠تجه صالها لهم خالل شهر من ا طالب و

ة العام الدرا  منطقتهم دا .يتوافق مع 

مثال

تسعة أسابيع المتوسط العالمي لمدة الحمالت الناجحة هو

مثال



م محتوى الحملة تصم



ة عنا المحتوى األساس

ات البوس

الت م اإل القصة

دي والف



لماذا أنت

لماذا اآلن

حققه ت   ما الذي س

د ع ما أثره ع المدى ال

اسأل



الفيديو التسويقي
يضاعف

انتشار الحملة
أربعة أضعاف

ظهورحسب اإلحصائيات
شخص يتحدث

في الفيديو يجلب 
تفاعل أكثر

البث المباشر

و أقوى أنواع الفيدي

تأثيراً 



حشد المساهم 



ابدأ مع 
المساهمين 

السابقين
اعلتابع التفلاطلب التفاع



أغلب الحمالت الناجحة تحقق

من هدفها % ٣٠

 أسبوعها األولفي 

وخوارزميات المنصات
فتدفع الحملة إلى  تراعي ذلك

الصدارة لديها

نسبة نجاح الحملة

تتناسب طرداً 

ربذات نسبة التفاعل والنش

حسب إحصائيات

Fundable



ن المؤث

ن❑ ث ع ال ال للمتا

ع لديهم اهتمامات تت❑ قاطعمتا

ن نوعي  مؤث

ال ترسل رسالة عامة❑

ا ❑ كن مقنعا مراع

ن المؤث

ائح   ن المرفوض من  اتجنب المؤث  دن



comawario. -1

س ، ف بوك، ت
ستغرام، رد  تا

حة للوصول للمؤث  نأدوات مق



HypeAuditor. 2

ستغرام   ا

حة للوصول للمؤث  نأدوات مق



إدارة عالقات المساهم 



لغ الجميع ح  أ

غ الحملة ألهم محطاتها ل

لوغها ( قه%٢٥عند  ا ، وعند تحق

%)٧٥، وعند وصولها لـ %٥٠

ل مرة حفز الجميع للمش اركة و 

مال إنجاح الحملة . إ

الحمالت تنمو ح 

ثالثة أضعاف

ان المساهمون أ  لما 

ة، اطالعا ع تطورات الحمل

عطائهم ملخصا  نصح ب  و

ل  ا لوضع الحملة  اف اح

امخمسة  ّ .أ



آراء المساهم             ات دورة عالقة مستمرة           



ر عة والتط المتا



المحاولة

قاعدة 
انات ب

+ األدوات 
ب األسال

ار أف
ق  كفاءة ف

الحمالت

موقع خزا 
و  ال

ة  مراق
م وتقي



ة المراجع الع

ل • ات التم د أساس دـ  الجما  والتعه ان الس ة   - ح عة الع م٢٠٢١ – ١رقم  -الط

ة ـ د• ة  الجهات الخ ة المال عة . الحي مان الفوزان ـ ط هـ ١٤٣٤ع بن سل

حاث والدراسات • عات إلحداث التغي االجتما ـ المركز الدو لأل عة األو ) مداد(مخت كتاب جمع الت م وهو اختصار ٢٠١٣ـ الط

تاب المؤلفة  الين(ل م  ).ك
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دراسة حالة لصندوق دعم الهند  مواجهة أزمة كورونا من خالل 
التمويل الجماعي باألصول المشفرة

Case Study for India Covid Relief Crypto Fund 
دور تقنيات سالسل الكتل  تحسين الشفافية والمحاسبة  العمل الخيري

Haiyan Alsaiyed

السيد حيان

ما ا ل التمو منصات ملؤتمر ما ا ل والتمو الكتل سلسلة وكمة وا اسبة، ا الشفافية، ور مقدمة عمل ورقة

تمعية وا ية ا املنظمات ملشروعات ي م٢٠٢١الثا

٢٠٢١مايو٥



البحث أجندة
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02

03
04

05

ل التمو أنواع ع عامة نظرة
ما ا

باستخد ما ا ل التمو امطرق
املشفرة األصول

لإلغاثةوفيدحملة املشفرة
ا وقص

حوفيدحملة لإلغاثة املشفرة
اليوم

وحلول ملة ا تحديات
حة مق

والدروس تاجات االست
املستفادة

األجندة



املؤلف عن
ار عمليةحيانيقود• ك معDXC شركةاالبت عال

دماتالناشئةالتقنيات قدم.املاليةا خدماتو
شارات شأناملاليةالتكنولوجيامجالوالتنفيذاالس

واألصول والعمالت،blockchainالكتلسلسلةتقنيات
ة،للبنوكالرقميةوالعمالتاملشفرة، لوالتمو املركز

، ما ناءا ثمار،املشفرةالعمالتأسواقو واالس
يوالدفعFintech املاليةوالتقنية و اءااللك والذ
و .االصطنا األصول تصميمحول رائدةلورقةمؤلفو
شورةاملشفرة وسوق للمصارفDXC  شركةموقععم

.املالرأس

و • يد أساسيات" كتابمؤلفأيًضاو ماالتع ا
ل ماوالتمو و ، "ا يةباللغةكتابأول و ول حالعر

.املوضوعذا
https://odtventures.com/wisdomofcrowdbook/

مناصبDXC شركةإانضمامهقبلحيانعمل•
  وDevoteam وSAP وLogica / CGI وHPe قيادية

Atosرنامج ي،املتحدةاألممو عأشرفحيثاإلنما
ععدةتنفيد ال،لألعمالتقالتحول معقدةمشار

عمنوالعديد ةاملشار شار ايدةالقوةورقة•  .االس The املشفرةلألصول امل rising power of
cryptoassets: لقوةالعنانإطالقكيفيةحول الورقةتدور

اعقيدعنالغموضوإزالةاملشفرةاألصول  مكني.تصميم
ورةثتحدثأنالكتلسلسلةعالقائمةالرقميةلألصول 

دماتالتجارة تلفةاملاليةوا إل الوصو يمكنك.ا
:أدناهالرابطمنمباشرةالورقة

https://www.dxc.technology/banking/insights/-148117
the_rising_power_of_cryptoassets



ما -1 ا ل التمو أنواع

لعد ماالتمو ل واألصو العمالتباستخداما

ديدةاألنواعأحدCryptoassets املشفرة الناشئةا
ل ماللتمو دافها تلفةبأ ثما ار،لالس

افآت عاتواإلقراضوامل .والت

PEERBACKERS.COM SECONDMARKET.COM

THE LARGEST PLAYERS IN THE CROWDFUNDING LANDSCAPE

صول ل جما ل تمو
ما مقابل افأة/ع م

KICKSTARTER.COM

PLEDGEMUSIC.COM

QUIRKY.COM

FUNDAGEEK.COM

صول ل جما ل تمو
عات الت ع

مة للمسا جما ل تمو
شركة س تأس

صول ل جما ل تمو
قروض خاللع من جما ل تمو

املشفرة الرقمية العمالت

UPSTART.COM

CIRCLEUP.COM

CROWDFUNDER.COM

WEFUNDER.COM

FUNDABLE.COM

WAHOOL.COM

ROCKTHEPOST.COM

CAUSES.COM

GOFUNDME.COM

CROWDRISE.COM

YOUCARING.COM

ROCKETHUB.COM

INDIEGOGO.COM

ICOs

Independent

BITCOIN

ETHEREUM
binance

Thegivingblock

Nexo

Bnktothefuture

PROSPER.COM

LENDINGCLUB.COM

KIVA.ORG

REWARDS

EQUITY

LENDING
DONATION

CRYPTOCURRENCIES

Stable Coins



املشفرة -2   األصول باستخدام ما ا ل التمو

عباستخدامُجِمعالذياملبلغإجمايبلغ 2019 نوفممناعتباًرا)(ICO املشفرةللعمالتاألوليةالعملةعرضمشار

يدوالر مليار 14.8  حوا .* أمر

* https://www.statista.com/statistics/802925/worldwide-amount-crytocurrency-ico-projects-by-industry/

املباش ع رالت

ع اإلقراض

املركز ةاملنصات

ع اإلقراض

الالمرك ةاملنصات ز

للعم ّ األو التالطرح
(ICO) 

ِمنّصات ع األو الطرح
ل (IEO)التحو

لألوراق ّ األو الطرح
)املالية STO)

ِمن ع ّ األو ّصاتالطرح
ة الالمركز ل التحو
(IDO)

باستخ ما ا ل دامالتمو
املشفرة األصول



املشفرة• األصول باستخدام ما ا ل التمو طرق
الناظم ن للقوان ةخاضعة ل التمو أساليب قبل من ل التمو حملة إدارة ل التمو قة طر

ال م باألس ثمار مالية(لالس أوراق يمثل توكن خالل افأة) من امل ع صول ل ع خالل(أو ـمن توكن

خدمية رموز )يمثل

Equity Based (Security Tokens) or Reward Based (Utility Tokens)

وتجمع تطلب ال ة ا

ل التمو

للعمالت ّ األو الطرح

)ICO(

ال م باألس ثمار مالية(لالس أوراق يمثل توكن خالل افأة) من امل ع صول ل ع خالل(أو ـمن توكن

خدمية رموز )يمثل

Equity Based (Security Tokens) or Reward Based (Utility Tokens)

ة املركز ل التحو منصة ِمنصّ  ع األو اتالطرح

ل )IEO(التحو

عم ثمار االس دف مالية أوراق يمثل توكن خالل من املرمزة التقليدية األصول ة املركز ل التحو منصة املالية لألوراق ّ األو الطرح

)STO(

ال م باألس ثمار مالية(لالس أوراق يمثل توكن خالل افأة) من امل ع صول ل ع خالل(أو ـمن توكن

خدمية رموز )يمثل

Equity Based (Security Tokens) or Reward Based (Utility Tokens)

ة الالمركز ل التحو منصة ِمنصّ  ع ّ األو اتالطرح

ة الالمركز ل التحو

)IDO(

 
ً
دائما س ل عات الت عات الت صندوق مدير املباشر ع الت

عم قروض ة املركز اإلقراض منصة املنصات ع اإلقراض

ة املركز

ال قروض اإلقراض منصة

ة الالمركز

املنصات ع اإلقراض

ة الالمركز



املشفرة -3   باألصول ما ا ل التمو خالل من ورونا أزمة ة مواج ند ال دعم حملة قصة

امPolygon مشروعمؤسسSandeep يحظى• ادةعالمواسعباح تو وصناعةاألعمالر :الكر

https://twitter.com/sandeepnailwal/status/1385968552679727113



املشفرةحملة - 4 باألصول ما ا ل التمو خالل من ورونا ة مواج ند ال اليومدعم ح



ا - 5   ل التصدي وكيفية ملة ا تحديات

شغيلي ال ةالتحديات

االمتثال تحديات
التنظيمية للوائح

الشفافية تحديات

التدقيق تحديات
واملراجعة

الفنية التحديات

موارد موارداستخدام استخدام
الصندوق 



التنظيمية -5-1   للوائح االمتثال تحديات

سمحال لكما• لُ ندخارجمناألموالبتحو وميةغ منظمةأيإال ندح لال وال مباشر،ش
وميةغ منظمةأيستطيع التاستالمح يةالتمو اتبموافقةإال األجن .رسميةج

املشفرة العمالت

النقدية الت التحو

ند ال

تبادل
العمالت
املشفرة

تبادل
العمالت
املشفرة

البنوكالبنوك
املنظمات

غ
ومية ا

املنظمات
غ

ومية ا

نداتخذت• لعمليةعرقلممااملشفرةالعمالتضدصارمةإجراءاتال مالتعإاملشفرةالعمالتتحو
ومية ولةح ندس .ال



التنظيمية -5-1   للوائح االمتثال تحديات

ملةإدارةاعتمدتالتحديات،ذهعللتغلب• سعا يكيانتأس لوتحالستقبالخارقانو و
ندخارجنقديةعمالتإاملشفرةالعمالت اال ،بنكإونقل لثمومنأجن عذهتحو موعةاتالت ا

وميةغ املنظماتإ ندا .ال

شف ال
العمالت ل تحو
 
ً
خارجيا املشفرة
العمالت ل تحو
 
ً
خارجيا املشفرة

العمالت
النقدية

ي قانو يكيان قانو أجنكيان أجنبنك بنك

ند ال
املنظمات

غ
ومية ا

املنظمات
غ

ومية ا
البنوكالبنوك



التنظيمية للوائح االمتثال تحديات حل

س• يةاإلماراتكيانتأس IN" ساملتحدةالعر Covid Support FZE LLC"ليركز الذي عخاصش
ود .لإلغاثةوفيد ج

شاء• يمصرحسابإ ذاأمر و FV بنكمنمدعومالكيانل و مقرهعامليرقبنكو بورتور
ةحساباتيوفر املتحدةالواليات .الدوليةالدفعاحتياجاتميعفرديةوحساباتتجار

لأجلمنشف كبورصةB21 اختيار• .طارق جبلB21 مقريقع.نقديةعمالتإاملشفرةالعمالتتحو

UAE Puerto Rico Gibraltar



التنظيمية للوائح االمتثال تحديات حل

األصول
املشفرة

ند ال
البنوكالبنوك

ي قانو يكيان قانو كيان

Puerto RicoGibraltar UAE

العمالت ل تحو
ي األجن ةاملشفرة

العمالت ل تحو
ي األجن ةاملشفرة

أجن أجنبنك بنك

املنظمات
حية الر غ

املنظمات
حية الر غ



ا -5-2 معا وكيفية الشفافية تحديات

ع• الشفافية معلومات لوحة ع ومية ا غ املنظمات إ املشفرة العمالت من األموال حركة جميع ر
َ

ش
ُ
ت

https://cryptorelief.in/transparency

رصيد صندوق 
العمالت المشفرة
رصيد صندوق 
العمالت المشفرة

 الرصيد البنكي من
القيمة النقدية 

للعمالت المشفرة

 الرصيد البنكي من
القيمة النقدية 

للعمالت المشفرة

تحويل التبرعات  
للمنظمات غير 

الحكومية

تحويل التبرعات  
للمنظمات غير 

الحكومية



ا -5-3 معا وكيفية واملراجعة التدقيق تحديات

الكتل• سلسلة مستكشف ع شف ال معامالت جميع ر
َ

ش
ُ
الذي. ت وما ، أرسل الذي من ر تظ ومحيث أرسل

األخرى  التفاصيل من :والعديد

الكتل سلسلة لز Etherscanمستكشف اص األ لنقل ب الو موقع من ارةرابط
الكتل سلسلة مستكشف



ا -5-3 معا وكيفية واملراجعة التدقيق تحديات

خاصة• معلومات لوحة شر و املشفرة األصول جميع بع ت :يتم

الصفحة من مباشرة الصندوق تدقيق يمكن
سية :  الرئ

Zapper  :تحكم جميعDeFiلوحة بع لت
للصندوق  الرقمية األصول



الفنية  -5-4 التحديات

ومحّصنة؟• آمنة قة بطر املشفرة األصول ؤَمن
ُ
ت كيف

مشفرة؟• أصول محفظة ل بع ت يمكن كيف

ف• العمل وس الصندوق عمل حول املعلومات شر و مشاركة يه؟كيفية

ن؟• املشارك جميع ن ب التواصل ل س كيف



ملة ا ل لتمو املستخدمة املشفرة األصول

Eth/ERC20    : 0x68A99f89E475a078645f4BAC491360aFe255Dff1 
BTC      : bc1q220k2449fau0pxu9hfn28q3w4k99ep9hwsa5fa 
DOGE  : D6fWVp613N3dyLM6Zoghj3dZaEjbGZ8gpX 
Tron     : TSZMcrQzMLdKrgiMPoe2uQMHLeEpkf2j8E
TRC20  : TSZMcrQzMLdKrgiMPoe2uQMHLeEpkf2j8E
Cosmos : cosmos1sjrfyxwsvsslt4nzwqm0t6shghvylndxzf9tye
Tezos : tz1dMYz5pcXYXnfH5gjr652iSDq9zc2SrqRi 
Solana   : Gc6jm5gJVWE5DnjMMgzijghKYQqLTci9hZs7LYHYJs1g
Binance Smart Chain :0x5C9E5571B17D91e6ACcD4F0c29bBe199Af1f7B09
Litecoin : ltc1qcju52q8c3vv2a3uddx9zcna2sfg2mal84pa67z
Ripple    : rMX7JTCwp92WX1nyZsL3F8Hgc6ej8Q5Mud No destination tag required



الفنية التحديات حل

فظة• Gnosis Safe: ا

•Zapper   :تحكم عDeFiلوحة الرقمية األصول جميع بع وEthereumلت

Ethereum L2sمثلLoopringمثل ية جان سالسل إ وPolygonوBitcoinباإلضافة

BSC.

•Google Forms :الف إ الوصول د ير ع املت ان إذا املعلومات مع غوغل قنموذج ر

التنظيمية لإليداعات األمر لزم إذا وخاصة مساعدة أي ع صول ل

•Discord :من أك من ون امل القائم للمجتمع التواصل يل س ،200ل +عضو

مع40 اء+10متطوع ا من

•Airtable:غضون العملية العمليات وس ام امل إدارة ساعة24إعداد

•Linktree :فقط واحد برابط املتاح توى ا امل ب ما ا ط لر أداة



شغيلية -5-5 ال التحديات

ن؟ املتفان ن واملوظف ن املتطوع جميع ن ب سيق الت يتم كيف
التحديات 

يةالتشغيل
التحديات 

يةالتشغيل

محدودية 
الموارد 
المادية

محدودية 
الموارد 
المادية

محدودية 
الموارد 
البشرية

محدودية 
الموارد 
البشرية

االحتياجات 
المختلفة بين 

المواقع 
الجغرافية

االحتياجات 
المختلفة بين 

المواقع 
الجغرافية



شغيلية ال التحديات حل

موقع• نDiscordإعداد واملوظف ن املشارك ن املتطوع جميع ن ب التواصل يل س .ل



شغيلية ال التحديات حل

باستخدام• للموارد ب و صفحة منهlinktreeإعداد لالستفادة املتاحة املوارد جميع لسرد
ا إل تمع ا وصول يل س :و

https://linktr.ee/indiacovid19resources



الصندوق  -6 موارد استخدام

ن• للمحتاج املواد ا و واللقاحات والغذاء ن األك إليصال قنوات شاء .إ

مراقبة• زة وأج ، ة و ال زة وأج ، األقنعة مصادر تحديد أيًضا ملة ا طلبت ثث،كما ا وأكياس

العمل• مجموعة إ اص األ من د املز إضافة وتتم علًنا النفقات تفاصيل جميع ر
َ

ش
ُ
.ت



ملة ا دعموا مشا

Vitalik Buterinل بتحو قام يوم، اإليث منETH 500مؤسس ليون 50وأك عملةSHIB (Shiba Inu)تر و ،meme
حوا ا قيم تبلغ ندي1.14، ال اإلغاثة صندوق إ املعاملة، وقت دوالر .COVID-Cryptoمليار

https://techcrunch.com/2021/05/12/vitalik-buterin-donates-1-billion-worth-of-meme-coins-to-india-covid-relief-fund/



ملة ا دعموا مشا

Balaji S. Srinivasan لشركةالسابقالتنفيذياملدير  
Coinbaseك  Andreessen شركةاإلدارةمجلسوشر

Horowitz VC،ع 50 إباإلضافةدوالر ألف50 بمبلغت
لمقابل،دوالر ألف100 إيصلما،أخرى دوالر ألف

دإعادة .طلبهالذيالدعملنداءغر



املستفادة والدروس تاجات االست

والتدق التنظيمية ن للقوان واالمتثال الشفافية لتوف أداة أفضل الكتل سلسلة تقنية واملراجعةعد يق

ية ا األعمال ع كب تأث املشفرة للعمالت ون ي أن يمكن

الطيبة السمعة ذوي اص األ من الكث شف ال مجتمع يضم

العالم مستوى ع ودية أك ئات ب نحو شف ال لوائح تتطور



سن
ً
شكرا

استماعكم





توظيف التمويل الجماعي
واإلجتماعيةفي القضايا القانونية 

فريق ملهم التطوعي–عاطف نعنوع 



المنشور األول

لطفل الجئ  $7لعبة بقيمة 
في مخيم الزعتري





$ 30,915,273

فريق ملهم التطوعي–ملف الشفافية : المصدر

دوالر بالدقيقة الواحدة  10.6بمعدل  2015-11-11منذ 



الشفافية
Transparency

60,000+
Donorsمتبرع 

404,702+
Donationتبرع 





االستقاللية والمرونة
Independence and Flexibility



مشروع األلف غرفة



مشروع قرية ملهم



مشروع مدرسة ومسجد



طالب  462 –كفالة يتيم   3235 –حملة إغاثية   280 –حالة  10705



روضة بالريحانية -أطفال الجئين 



خلدون وماريا 



عيد ميالد زينة



عيد ميالد زينة



فرص عمل
job opportunities



شكرا الستماعكم
Thank you
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التمو�ل الالمركزي 

صادر عن جهة معروفة
�شروط معينة تضعها ا�جهة ل��اماليجب ا

املانحة ل�حصول عليھ

صادر عن جهات مختلفة
ال يمكن �جهات املانحة وضع 

شروطها ملنح التمو�ل

التمو�ل املركزي 

التمو�ل



ي هل فكرة التمو�ل الالمركز 

ا؟مستجد ع�� مجتمعاتن��يء



التمو�ل الالمركزي 
سنوي مصادرهمعاتنات�� مج

غ��  دوري

دائم الوقف

الز�اة

الصدقة



نامعاتتالتمو�ل الالمركزي �� مج

ا�جهات املس��دفة

مسكن

ستثمار�ةامشاريع  مشاريع اس��الكية مستدامة س��الكيةامشاريع 

يمشروع استثماري �خ�� سلة غذائية

مشروع استثماري جما�� مشفى عالج 



هل تحقق هذه األ�شطة 
تنمية مجتمعية؟



ا�حالة السور�ة





هل يمكن إسقاط الواقع ا�حا��
سلسلة الكتلع�� تقنيات 

مركزي؟ال والتمو�ل ال



الز�اة

الصدقة

الوقف 
الالمركزي 

الوقف



الوقف الالمركزي 

الوقف التمو��� 
الرق�ي

ستثماري ال الوقف ا
الرق�ي 

الوقف األصول 
الرقمية

الوقف التمو���
الرق�ي

التمو�ل بضمانات 
رقمية

خدمات مالية 
للمشاريع الرقمية

الرموز الغ�� قابلة 
لالستبدال



التمو�ل 
بضمانات رقمية

طر�قة العمل

ةالفئة املس��دف

اختيار مسبق للمشاريع 
ستثمار�ةاال 

تمو�ل بدون فوائد

عدم بيع الضمان

مستثمر�ن رقمي�ن
متوسط و طو�ل األمد 



 
ً
�حسن استماعكمشكرا

أسئلة؟





44   عاما في خدمة اإلنسان    



1977   تأسيس لجنة زكاة الروضة    



 العمل الخيري .. جهود شخصية



الثمانينات بدايات جمع التبرعات في 
المساجد و األسواق



التسعينات توسع عدد لجان الزكاة ليصل 
إلى ٢٠ لجنة في مختلف مناطق الكويت



2014 تسمية دولة الكويت مركز العمل اإلنساني    



2015 بداية التحول إلى التسويق الرقمي    

(منصات التمويل الجماعي )



تعزيز فكرة منع الجمع النقدي



2020 عام استثنائي وجهود إغاثية استثنائية    

فزعة للكويت عبر منصات( التمويل الجماعي )



2021 إطالق هوية نماء الجديدة    

التوسع الميداني و الجغرافي و النوعي



منصات التمويل الجماعي :

نشأة منصات التمويل الجماعي

صندوق 
االقراض 
االيرلندي

الثمانينات 
 ٣٠٠
برنامج

الدول 2005
العربية

crowd fund

2012



2009

$5,861,882,208 
19,756,051 



منصات التمويل الجماعي :

2015

2013-2012 العمل الخيري - الكويت



بين الماضي و الحاضر :

السهولة ( بدل التنقل والذهاب الى أحد الفروع وانتظار ) •
السرعة بالتبرع ( خالل ٩٠ - ١٢٠ ثانية ) •
التبرع من أي مكان ( داخل دولتك أو خارجها ) •
التبرع في أي وقت ( ٢٤ ساعة )•



أرقام و إحصائيات :

0

25

50

75

100

2015 2017 2019 2021

الموقع االلكتروني - التبرعات ( المبلغ )



أرقام و إحصائيات :

اعداد المتبرعين

1E+04

2E+04

3E+04

4E+04

2016 2017 2018 2019 2020 2021



حملة نماء:

الحملة عن طريق المنصة •
أكثر من ١٠٠ دولة •
عمليات كثيرة وبوقت قصير •
شرائح جديدة  •
مقارنة بين الحمالت التقليدية •

والحمالت عبر المنصات 



حمالت الكويت :

فزعة للكويت -  -٢٠٢٠ مدة الحملة ١٦ ساعة

فزعة لألقصى -  -٢٠٢١ مدة الحملة ١٢ ساعة

$30,000,000 198,327

$8,000,000 58,956 



توقعات الفترة القادمة:

اعتماد الكثير من المؤسسات على المنصات دون الحاجة لمكاتب •
زيادة مستخدمي المنصات  95% •
عمليات التبرع بدال من ٩٠ - ١٢٠ ثانية ، مستقبال اقل من ٦٠ ثانية •
•







تجارب عالمية رائدة
في توظيف التمويل
الجماعي الالمركزي

نجالء عبدالسالم. م



إلى الجمعيات الخيرية ؟ Blockchainماذا أضافت 

 الشفافية والمساءلة من خالل تقديم المعلومات المالية للمانحينتوفير.

الثقة.

 وموثوقيتهاإمكانية تتبع العملية وثباتها ضمان.

تقليل التكاليف.



ربحية غير  Blockchainقائمة على منصة تبرع 
مية من مكرسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العال

blockchainخالل تبني قوة تقنية 
ر تهدف إلى تحويل العمل الخيري من خالل تطوي

٪ تصل إلى 100منصة تبرع شفافة بنسبة 
.برعاتالمستفيدين األفراد ، وال تأخذ شيئًا من الت

، وهي عملة مستقرة ذات تأثير اجتماعي تم  Pink Care Tokenشركة لتقديم  47قواها مع  BCFجمعت 
Binanceإصدارها على  Chain . ، ن تحسيل الناميةمليون امرأة في البلدان لتمكين إلدارة حملة وبمساعدته

.المرأةوحياة صحة 



≈ 109,274,076 USD



Celo اف مستخدمي عبارة عن منصة تعمل كبنية أساسية عالمية للدفع للعمالت المشفرة التي تهدف إلى استهد
.الهاتف المحمول

GiveDirectly  يعانون  دولية غير ربحية من الدرجة األولى ومخصصة لتقديم التحويالت النقدية إلى منمنظمة
.لتقديم األموال إلى المجتمعات منخفضة الموارد في غرب إفريقيا Celo، ستعمل مع  شديدمن فقر 







Ethereum

 عن منصة برمجية مفتوحة المصدرعبارة  ETHلها يرمز 
والتي تمكن المطورين من  ،blockchainتعتمد على تقنية 

كثر إنها في الواقع أ. بناء و إصدار تطبيقات غير مركزية
من مجرد عملة رقمية،

باع جماعي حيث  تمويلحملة  Ethereumوغيره من مؤسسي  بوتيرين، أطلق  2014في عام 
.مليون دوالر 18أكثر من وجمعوا ) Ethereumرموز ( Etherالمشاركين 

ومنذ ذلك الحين ، نمت المنصة بسرعة . 2015عام  Ethereumتم إطالق أول إصدار مباشر من  
.واليوم هناك المئات من المطورين المشاركين



PolkaStarter

عن طريق  التوكنزلمزادات ومجمعات  اتم إنشاؤهمنصة 
يعهم في الشبكات، مما يمّكن المشاريع من تأمين تمويل لمشار

بيئة ال مركزية وقابلة للتشغيل البيئي على أساس
Polkadot





Teslafan

منصة ال مركزية في العالم موجهة نحو االستدامة أول 
لي والمركزية لسوق الذكاء االصطناعي ومشروع التعلم اآل

التمويل الجماعي







شكرا لكم 





تجارب ناجحة في مجال التمويل الجماعي

طاهر الديسي. أ
الرئيس التنفيذي لصندوق ووقفية القدس



النشأة و التعريف: الجماعيالتمويل 

بكة األنترنت شفيها هو استخدام وانما الجديد إن األفكار المتعلقة بالتمويل الجماعي ليست جديدة في حد ذاتها، 
معات مثل المبادئ القديمة واألصيلة في الكثير من المجتتطوير بعض واألنظمة المعلوماتية الحديثة في 

، كما شريةقدم الب، ذلك أن التعاون هو ظاهرة اجتماعية إنسانية قديمة والتعاون بين افراد المجتمعاتالتضامن 
مكن أن وذلك لتحقيق أنشطة ال يالجماعي بين االفراد، أن هذا التعاون قد شمل عدة مجاالت من أنماط النشاط 

.التضامن بالفطرة في كافة المجتمعات منذ القدممورس هذا وقد . تتحقق بالمجهود الفردي

:ويمكن في إطار التعريف بمصطلح التمويل الجماعي تقديم التعاريف التالية



:التعريف األول. أ
ل الالزم من أجل تقديم التمويمن الجمهور التمويل الجماعي هو عملية حشد للموارد المالية لعدد كبير 

.األنترنتمتخصصة على شبكة لها مواقع لمشروع ما عن طريق منصات للتمويل 

:التعريف الثاني. ب
أحيانا  من خالل جمع األمواللتمويل المشروعات يتم تعريف التمويل الجماعي على أنه آلية مبتكرة 

.الجمهوربمبالغ صغيرة من عدد كبير من 



للتمويل الجماعياألهداف المنتظرة من التطبيقات المعاصرة 



:زيادة فرص الحصول على التمويل. أ
خالل ن على زيادة فرص الحصول على التمويل مالجماعي تعمل إن التطبيقات المعاصرة للتمويل 

عات من من الجمهور المهتمين بتمويل المشروعات وأصحاب المشروعدد كبير المباشرة بين الوساطة 
.، أو الجمعياتاألفراد أو المؤسسات

:الرفع من مستويات تنفيذ المشروعات ذات األهداف الخاصة. ب
يذ بعض تنفوالتطبيقات المعاصرة للتمويل الجماعي قد جاءت بهدف المساهمة في معظم التجارب إن 

 ، أو كمشروعاتأهداف تربويةاألفكار للمشروعات ذات األهداف المشتركة، سواء كمشروعات ذات 
.ذات طابع إنساني واجتماعي



:يمنصات التمويل الجماعلألفراد عبر إتاحة فرص االستثمار . ج

في لالستثمار  جديدةالمعاصرة للتمويل الجماعي لعدد كبير من الجمهور فرصا بعض التطبيقات تتيح 
جماعي من في التمويل الالمنصات المتخصصة تلك المشروعات المؤهلة للحصول على التمويل عبر 

.األنترنتخالل شبكة 



أنواع التمويل الجماعي



:اتالجماعي القائم على فكرة جمع األموال وتقديمها في شكل إعانالتمويل . أ

 الاألمو بجمع المتخصصة الجماعي التمويل منصات تقوم الجماعي التمويل من النوع هذا ضمن
 مالية دعوائ أي األموال تلك مقدمي ينتظر ال حيث إعانات، شكل في المشروعات ألصحاب وتقديمها

 جماعيال التمويل من النوع هذا يعتبر وعموما .المشروعات تلك تمويل إطار في المقدمة األموال على
.قافيالث أو التعليمي الطابع ذات المشروعات لتمويل أو اإلبداعية، المشروعات لتمويل كطريقة

مويل التمن هذا النوع وعلى الرغم من ذلك يمكن ألصحاب المشروعات الممولة أن يقترحوا في إطار 
قائم من التمويل الجماعي الهذا النوع ويالحظ في هذا المجال أن . بعض المكافئات الرمزية تقديم 

عض ببإمكانية حصول مقدمي األموال على إعانات والمرتبط على جمع األموال وتقديمها في شكل 
مويل تفي انتشارا يعتبر من أكثر أنواع التمويل الجماعي المتعددة األشكال الرمزية المكافئات 

.المشروعات اإلبداعية



:ضالتمويل الجماعي القائم على فكرة جمع األموال وتقديمها في شكل قرو. ب

 موالاأل بجمع المتخصصة الجماعي التمويل منصات تقوم الجماعي التمويل من النوع هذا إطار في
 شكل في ملمشروعاته الالزم التمويل للتمويل المؤهلة المشروعات أصحاب يتلقى ثم ومن األفراد، من

 القروض ضبع تقدم التي الجماعي التمويل منصات بعض توجد حيث فوائد، بدون أو بفوائد قروض
  .اتالمنص تلك خالل من التمويل على للحصول المؤهلة المشروعات تلك ألصحاب فوائد بدون
 من تجعل التي الخصائص ببعض المشروعات تلك ألصحاب الممنوحة القروض هذه بعض تتميز وقد
 المتعلقة الخصائص منها سيما وال التقليدية، القروض عن خصائصها حيث من تختلف القروض هذه

 تلك بدأت ذاإ إال التسديد في المشروعات أصحاب يبدأ ال بحيث ،القروض ألقساط التسديد بأساليب
الكافية األرباح أو اإليرادات تحقيق في المشروعات



التمويل الجماعي القائم على فكرة جمع األموال وتقديمها في شكل . ج
:حقوق الملكيةاستثمارات  في 

 نم التمويل على للحصول المؤهلة المشروعات تمويل يتم الجماعي التمويل من النوع هذا ضمن
 رأسل الممثلة االجتماعية والحصص لألسهم اكتتاب عمليات شكل على الالزمة األموال جمع خالل
  تلك ابةورق وتسيير إدارة في المشاركة حقوق األسهم هذه لحاملي يكون وبذلك المشروعات، تلك مال

.الممولة المشروعات



:الجماعي المشروعات من خالل منصات التمويل مراحل تمويل 

الجماعي التمويل منصات طرف من للمشروعات األولي االختيار

الجماعي التمويل منصات عبر المؤهلة المشروعات حيثيات عرض

المشروعات لتمويل الالزمة األموال جمع

وعات المشر تنفيذ

المالية األوراق وعوائد القروض تسديد



:الفكرة نشأة 
 بةاللع قواعد وتبديل العالم، تغيير شانها من كان و 2008 العام منذ األفق في تلوح الفكرة بدأت

 في الأو ساهمت ألنها االعمال ورواد للمبدعين، كمتنفس جاءت التي المواقع تلك إنها ، المالية
 أن ننسى الو هذا التجارية والبنوك المستثمرين سلطة من خلصتهم وثانيا المالية، حريتهم زيادة
.العبقرية الفكرة هذه لوال النور لتَرى تكن لم المشاريع بعض



:مفاتيح نجاح التمويل الجماعي

التجهيز

الحملة جودة

بالفكرة االيمان سبب

االعتدال



:تجارب ناجحة 
 في يةالتجار االعمال مجال في المراقبين من العديد شاهد الماضية القليلة السنوات مدى على

 كاملة لتموي آلية الى المتخصصة التبرعات جمع خيار من الجماعي التمويل تحول كيف دهشة
 لعديدا شهدنا عام بعد عام .الصغيرة الشركات و الناشئة الشركات و االعمال رجال أنواع لجميع

.النهج هذا استخدمت التي النجاح قصص من
ongoing حملة kickstarter لشركةmisenنادي الى االنضمام وشك على المطبخ لسكاكين 

 كاكينس وراء كان الذي الطاقم .أسابيع غضون في لإلعجاب المثيرة النجاح قصص من حصري
 الخاصة المنتجات إلطالق دوالر الف 750 من اكثر بمبلغ جماعي تمويل على قادرا كان ميسن

 ولكن kickstarter على دوالر الف 25 قدره حد الى متحفظا هدفا وضعوا ذلك من بدا و .بهم
.الهدف هذا تخطوا ما سرعان

 الداعمون هؤالء من %25 حوالى و الحملة الى داعم 10000 من اكثر انضم اآلن حتى و
.ميسن لحملة دوالر 500 الى 100 من بمبالغ تبرعوا



:الجماعي أهم مواقع التمويل 



1 .Kickstarter

 دوالر مليون 220 جمعت التي و االنترنت شبكة على الجماعي التمويل مواقع اشهر من الموقع هذا ربما
 قعبالمو المدرجة المشاريع يستكشفون الذين من االالف هناك و .االن حتى مشروع الف 61 اطالق من
 يقبل لتوجيهيةا للمبادئ وفقا و .يستحق انه يعتقدون الذي للمشروع أموالهم استثمار ينتظرون و ثانية كل

 المنح او ةخيري جمعيات او توعية لحمالت ليس لكن و الرئيسية اإلبداعية المشاريع أنواع جميع الموقع
.الجديدة الرقمية الكاميرات او للعطالت ليس بالتأكيد و الدراسية

 تفاصيل ملء مث الموقع على حساب في لالشتراك فقط تحتاج بسيطة و سهلة الموقع على التسجيل عملية
 إللقاء ةمراجع فريق هناك سيكون و .بالكامل مشروعك تفاصيل شرح منك طلب يتم و .الخاص مشروعك

.ال ام مقبول كان اذا ما تحديد و الخاص النموذج على النظر



1 .Kickstarter

:الخاصة المميزات
 مما حالناج التمويل كان اذا حالة في وذلك معين سعر لحد الوصول عند صغيرة مكافأة هي الداعم مكافأة
.بك الخاص التمويل هدف تحقيق يعني

:الرسوم
 سفلو الستقبال امازون خالل من الدفع طرقة يستخدمون و .ناجح مشروع كل من %5 هي الموقع رسوم

 اكبر و .المشروع تمويل فلوس ن %5 الي %3 من وهي العملية إلتمام ألمازون رسوم هناك و .التمويل
.االجتماعي الضمان رقم مع المتحدة بالواليات مقيم تكون ان يجب انه هو هنا سلبي جانب



2 .Indiegogo

Indieلكلمة اختصار هو independenceالجماعي التمويل موقع هذا ان تعرف لكي االسم هذا و 
 مشابه عالموق وتصميم .صعوبة أي بدون ناجح مشروعك لجعل األموال جمع على لمساعدتك يهدف بالفعل
.قبل من kickstarter جربت قد كنت اذا معه التعامل عليك سهل سيكون لذلكkickstarter لموقع

 في ىتسم الداعم مكافآت و الخيرية الجمعيات فيه بما مشروع أي بدء يمكنك kickstarter عكس على و
.امتيازات الموقع هذا



:الخاصة المميزات
paypal استخدام طريق عن ذلك و التمويل على الحصول يمكنه ال او المتحدة بالواليات مقيم شخص أي

 تحقق مل ان حتى التمويل على الحصول يمكنك حيث .المرن التمويل تسمى خطة وهناك .للدفع كطريقة
.لذلك اعلى رسوم يكلفك الموقع هذا لكن و .هدفه

:الرسوم
  الي باإلضافة االئتمان بطاقة لمعالجة %3 خصم يتم و .جمع قد تمويل كل من %4 على الموقع يحصل

 و رنالم التمويل خطة على للحصول بطلب تقدمت اذا .أمريكية الغير الحمالت رسوم مقابل دوالر 25
 بإمكانك زال ما لكن و المبلغ من %9 مقدارها رسوم على يحصل الموقع فان الهدف تحقيق في فشلت

.المتبقية األموال على الحصول

2 .Indiegogo



3 .Rockethub

 مشروعك لتحميل خطوات 3 من بسيطة عملية يضم الموقع .لالنطالق للمشروع الوقود محطة بمثابة هو
 يمكنكف فقط بالتمويل مهتم كنت اذا و .مشروعك حالة و المحرز التقدم متابعة ذلك بعد يمكنك .الخاص
.االطالق لوحة هو الفوز ان الموقع هذا ميزة لكن وfuelpad موقع الى الذهاب



:الخاصة المميزات
 و الشركات و التجارية العالمات اكبر مع للعمل الموقع ألعضاء العروض تعرض :االطالق لوحة

 و .عهملمشاري المحتملة الفرص من مزيد عن البحث و العامة المصلحة رفع على لمساعدتهم المسوقين
 كبار مع أسابيع 4 لمدة االعالمية التوعية لحمالت التصويرية المعارض أماكن من الجوائز تتراوح

 على للحصول يسعون الذين الموسيقيين و المصورين و الفنانين مثل للتصميمات رائعة خطة .المسوقين
.نادرة فرص

:الرسوم
 باإلضافة .هدفه يحقق لم و انتهى الذي المشروع من %8 و الناجح المشروع أموال من %4 الموقع يأخذ
.أيضا االئتمانية البطاقة معالجة رسوم من %4 تطبيق يتم انه الى

3 .Rockethub



4 .Gofundme

 خيار لافض هو الموقع فهذا لنفسك او ما لسبب االنترنت على من االموال جمع مجرد عن تبحث كنت اذا
 ان يمكن و الشخصية حملتك لتمويل انصار على الحصول يمكنك الموقع هذا في و .التبرعات لجمع لك

.تستخدمه الذي الدواء رسوم الى الشخصية السفر رسوم من شيء كل على تحصل



:الخاصة المميزات
 لنشر رعالتب صفحات حتى و االجتماعية االعالم وسائل مثل حاجيات تقاسم يمكنك هنا :الرعاية تقاسم

.النجاح من المزيد لتحقيق االنترنت من ممكن ركن كل الى الرسالة

:الرسوم
 دفعتك لمعالجة paypalاو wepay استخدام اما يمكنك لتفضيالتك وفقا .يتلقاه تبرع كل من %5 الموقع
.%3.5 و %2.9 بين تتراوح رسوما يتحمالن فانهما

4 .Gofundme



5 .Razoo

 بشكل الموقع يركز .باالهتمام الجديرة األسباب من للكثير نتيجة 97000000 من اكثر جمع قد انه مدعيا
 الهادفة غير التبرعات جمع لمشاريع مخصص قسم أيضا لديهم لكن  .المربحة المشاريع أسباب على كبير

 الشركات و فراداال و ربحية الغير المنظمات :رئيسية فئات اربع الى التبرعات جمع الموقع يقسم و .للربح
.الخاصة فوائدها منها لكل و المؤسسات و



:الخاصة المميزات
 .فعال بشكل الخاص مشروعك نشر على تساعدك التي التكنولوجيا ميزة هو الموقع هذا في فعال هو ما

 على يقتطب لديه الموقع و .خالله من التبرعات تجمع ان و الفيسبوك على مشروعك نشر يمكنك حيث
.فيه المتبرعين اشراك و مشروعك إدارة خالله من يمكنك الهاتف

:الرسوم
 األحيان من كثير في لكن و .تمويلك مجموع من %2.9 يتقاضى فهو جدا منخفض معدل يتقاضى الموقع
.االئتمانية البطاقة رسوم تشمل ال %4 من اعلى نسبة معينة أجزاء على يفرض

5 .Razoo



6 .Crowdrise

 لرعاية لتمو فهي .المربح االبداع تأجيج من الحقيقي العالم قضايا مع التعامل في اكثر متخصص انه
 تساعد صةكمن نفسها صنفت انها حتى .الدين حتى و التعليم و االمراض و والثقافات الفنون و الحيوان

.الخيرية للجمعيات المال جمع على



:الخاصة المميزات
 ستناداا و .الموقع له يمنحها التي الموقع نقاط عدد زاد كلما معين إلبداع المتبرعين الناس عدد زاد كلما
 و بيتهاشع رفع و بمساعدتها تقوم و نقاطا األكثر المنظمة بمعرفة الموقع أعضاء يقوم النقاط هذه على

.سمعتها تحسين

:الرسوم
 دفته التي للمنظمات بالنسبة إضافية رسوم هناك لكن و التبرعات جمع لحملة %4.95 رسوم هناك
 يةشهر رسوم مع واحدة الى المجانية من الحسابات انواع من مجموعة بين من االختيار يمكن و للربح
.دوالر 199 الى تصل

6 .Crowdrise



7 .Pledgemusic

 الى اجيحت و جدا مكلف موسيقي فنان فإنشاء .الموسيقى في الجديدة المواهب جلب الى  يهدف الموقع
 لكن و متشددينال المستخدمين مع فلسفية تكون ما عادة بالموسيقى المتعلقة المواقع .دعاية و كبير تمويل

.الوقت نفس في بديهية و مقنعة تبدو واجهة . واضح اسثناء هو الموقع هذا



:الخاصة المميزات
 ارقمي لالتحمي يدعمون عادة هم و تبرع ادنى يتحملون كانوا لو حتى مكافأة على الداعمون يحصل سوف
.المكافآت زادت كلما التمويل أموال زادت كلما كالمعتاد و للفنان المنتج الموسيقى أللبوم

:الرسوم
 شعبية و مشروعك جدوى بين توازن ان يجب ربما .دعمه تم تمويل كل من %15 هي الموقع رسوم
.بالتسجيل تقوم ان قبل الرسوم و الموقع

7 .Pledgemusic



8 .Sellaband

  من بأكثر التمويل وتم .موسيقي فنان 80 من ألكثر تسجيل جلسات الموقع نسق 2006 سنة انشاؤه منذ
 وفري حيث األول اإلصدار عن يختلف االن الموقع و .الموقع عبر الموسيقية للفرق دوالر 4000000

 او مسمى أي تحت الصفقة جعل في حر انك بمعنى بك الخاصة الموسيقى إلنشاء %100 حرية االن
.قيود أي دون معين ناشر او شركة إدارة



:الخاصة المميزات
  مثل انه .العامة ةالصور و بك الخاصة الموسيقى نوع مع للتناسب لصفحتك الخلفية تصمم تغيير يمكنك

myspace مستقلة ويب صفحة انشاء للفنان يمكن ذلك الى باإلضافة .الجماعي التمويل قدرة مع ولكن 
 خاصة أسعار يقدم انه كما .فيديو مقاطع و صور صفحة حتى او ذاتية سيرة صفحة او مدونات كصفحة
.الترويج و الطباعة خدمات مثل المهنية للخدمات

:الرسوم
.كامل بدوام يعملون الذين مساعديهم لدعم الميزانية من %15 يتقاضى فانهpledgemusic موقع مثل و

8 .Sellaband



9 .Appbackr

 .لك خيار افضل قعالمو هذا فان تمويل تريد و تطبيق تصميم او النقالة للهواتف شيئا تفعل ان تريد كنت اذا
.تطويرال او البيع طور في حاليا هي التي التطبيقات لتمويل للداعمين للسماح فرصة يوفر فانه



:الخاصة المميزات
 في لناسل اإلمكانية يعطي الموقع هذا فإن بدوالر أبل متجر على التطبيقات فيه تباع الذي الوقت في

.األخرى المتاجر من للتطبيقات أعلى بأسعار ودعمهم المطورين مع المشاركة

:الرسوم
 على المبلغ دسيعتم و .ثابتة نسبة هناك ليس لكن و أعمالهم لتشغيل تمويلك من معين مبلغ الموقع يأخذ
 بهم االتصال و الشائعة األسئلة تقرا ان المستحسن فمن عوامل عدة على أيضا يختلف قد و .التطبيق سعر

.العملية على تسيطر جيدا تعرفه ان بمجرد لكن و البداية في معقد يبدوا قد هذا .للتوضيح

9 .Appbackr



10 .Crowdfunder

 للشركات الموقع يسمح .ذلك على يساعدك الموقع فان المستثمرين اهتمام لجذب للمساعدة بحاجة كنت اذا
 و نالديو و األسهم بيع طريق عن االموال بجمع المتحدة الواليات في الصغيرة الشركات و الناشئة

.اإليرادات على القائمة المالية األوراق

 إضافة يمكنك لكن و سبق مما شيء أي بيع في البدء يمكنك فال التجريبي الوضع في الموقع ان الى نظرا
 المفضلة شركةلل التصويت من المستثمرين تمكن لكي تطويره اثناء الموقع الى شركتك تفاصيل بعض
.التجريبي الوضع من االنتهاء عند البدء من يتمكنوا حتى لديهم
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