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 :الملخص
الفقر مشكلة تعاين منها مجيع البلدان يف العامل، املتطورة منها و السائرة يف طريق النمو، وان اختلفت وتباينت األطر  إن 

وميثل التمويل اجلماعي احد اآلليات املبتكرة اليت ميكنها توفري املوارد املالية . االجتماعية والزمنية وأدوات القياس، واخللفية السياسية للظاهرة
كما أهنا أداة جلمع التربعات لتنفيذ مشاريع . رية لتحويل األفكار إىل مشاريع واقعية، وبالتايل خلق فرص شغل  ومداخيل جديدةالضرو 

ولذا فإننا نسعى من خالل هذه الورقة البحثية . خريية، كالتكفل ببناء مدارس ومستشفيات، وتوفري خمتلف آليات الرتفيه للفئات احملرومة
 . آلية التمويل اجلماعي ودورها يف احلد من ظاهرة الفقر، مع التطرق لبعض النماذج يف العامل إىل التعرف على

 .الفقر، التمويل اجلماعي، منصات التمويل: الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 

Poverty is a problem that several countries suffer from; either developed or under developed 

ones, despite, social and time parties, measurement tools, and the political background is different. 

The collective financing represent one of the innovative ways of financing that could provide the 

necessary financial resources to transfer the ideas into real projects. And then creates new work 

opportunities and new revenues. This method of financing is considered as a tool of charitable 

benefactions collection; such as taking in charge hospitals construction and providing different 

ways of leisure and easement for the   disadvantaged categories of people. That’s why; we try 

through the present research paper to discover the collective financing method and its role in term 

of the limitation of the poverty phenomenon with the presentation of some cases through-over the 

world. 
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 :مقدمة
 ورغم. النظريات االقتصادية واالجتماعية أقرهتا إن مشكلة الفقر واحدة من أهم وأقدم املعضالت اليت شهدهنا اجملتمعات و

ودة التطورات العلمية والتكنولوجية اليت حتققت على يد اإلنسان يف مجيع اجملاالت، إال أن هذه الظاهرة ال تزال مطروحة، بل إن آثارها موج
وتتجلى مظاهر الفقر يف اخنفاض الدخل وعدم تلبية احلاجات األساسية، باإلضافة إىل . يف الدول املتقدمة والدول النامية على حد سواء

وتشري تقديرات البنك الدويل إىل أن . ا تشتمل على التهميش والرعاية الصحية املتدنية واخنفاض فرص التعليم وتدهور البيئة السكنيةأهن
يف املائة من سكان  ..، وهو ما يعادل 002.مليار شخص يف عام  1..5دوالر للفرد بلغ حنو  1..5عدد من يعيشون على أقل من 

1العامل النامي
. 

مليون شخص على شفا املوت  55منسق شؤون املساعدات اإلنسانية يف األمم املتحدة، بأن  روبرت بيرريح له، أشار ويف تص
مليون جائع يف إفريقيا جنوب الصحراء، ومخسة ماليني طفل يعانون سوء التغذية،  488جوعا يف منطقة الساحل اإلفريقي، وأكثر من 

. سبب الرئيسي ملختلف مظاهر الفقروتعترب مشكلة غياب األموال هي امل .2إلنقاذهم دوالر رمليا 0.1مضيفا بأن العامل يف حاجة إىل 
 .فغياهبا أو حمدوديتها حتد من القدرة على اإلنفاق على الغذاء، الصحة والتعليم وخمتلف أوجه احلياة

ريا يف ضخ املوارد الضرورية اليت من ويف ظل نذرة األموال وصعوبة حتصيلها؛ لعل التمويل اجلماعي من شانه أن يلعب دورا كب
ويعرب التمويل اجلماعي عن مفهوم متواجد منذ مدة طويلة، ولكن احلالة الراهنة له ظهرت عند . شاهنا القضاء على ظاهرة الفقر يف العامل

وخالل فرتة . مويل الضروري، وذلك استجابة للصعوبات اليت واجهتها الشركات الناشئة يف توفري الت002.حدوث األزمة االقتصادية عام 
وقد ساعد التمويل اجلماعي رواد . وجيزة انتشر مفهومه بشكل كبري يف العامل الغريب املتطور، واليوم جيتذب اهتمامًا كبرياً يف الدول النامية

ويف . دهم بالدعماألعمال وأصحاب الشركات الصغرية واملتوسطة يف إثبات أفكارهم ومشاريعهم من خالل إتاحة الفرصة للمجتمع مل
 .اجملال االجتماعي، مت بناء، جتهيز وتشغيل عدة حضانات ومدارس ألحياء فقرية يف الواليات املتحدة مثال

حتديد الدور الذي ميكن ان يلعبه التمويل اجلماعي كأداة متويل مبتكرة يف  سنحاول من خالل هذه الورقةوبناء على ما سبق، 
 .القضاء عليهاالتقليل من ظاهر الفقر أو 

 أداة مبتكرة للتمويل: التمويل الجماعي: المحور األول

 :تعريفه، جذوره ومبادئه: التمويل الجماعي .0

أحيانا تكون مبالغ  -عبارة عن آلية متويل للمشروعات، تسمح هلا بتجميع مبالغ مالية ( (Crowd fundingالتمويل اجلماعي  
ويوفر هذا النهج أساليب وأدوات ملعاملة مالية تقوم على إلغاء الوسطاء مع اجلهات املالية . من عدد كبري من األشخاص -منخفضة جدا

التقليدية مثل البنوك، كما أهنا تتيح الفرصة لكل عضو يف اجملتمع الستثمار مبلغ معني من املال مهما كانت قيمته، وإذا أضيف إىل 
وخالفا للنظام املصريف التقليدي فان فلسفة التمويل اجلماعي ال هتدف . فانه يوفر التمويل الكايف للمشروع استثمارات األعضاء اآلخرين

ويتسىن هذا  النمط من التمويل من . 3فقط لتحقيق الربح من االستثمار، بل إهنا هتدف أيضا ملساعدة ودعم رئيس املشروع لتنفيذ فكرته
منظمي املشاريع واملستثمرين، بوضع خطط شبكية تساعد املستثمرين يف الوصول إىل ما يوافقهم من خـالل اسـتعمال اإلنرتنت للربط بني 

 . 4مشاريع تبحث عن متويل استثماري

املبنية على الثقة وشبكة العالقات , عرفت موسوعة ويكيبيديا التمويل اجلماعي بأنه مصطلح يعرب عن العملية اجلماعية والتعاونية
وتتم . ن جيمعون األموال واملوارد األخرى سويا، غالبًا عرب اإلنرتنت هبدف دعم جهود مقدمة من أفراد أو منظمات أخرىبني األفراد الذي

عملية التمويل اجلماعي هبدف دعم العديد من األهداف، منها على سبيل املثال عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث، دعم الفنانني 
 .5برامج جمانية الصغرية و إنشاء ، املشاريعاألفالمالشركات الناشئة،  احلمالت االنتخابية، متويل دعم, الذين حيتاجون للدعم من املعجبني

إذ أهنا نابعة من الطابع االجتماعي للبشر، فالتعاون يف اجملال  وحىت إن كانت فكرة التمويل اجلماعي ليست جديدة يف األصل، 
 الزراعي والتامني التكافلي يقومان على هذه الفكرة؛ إال أن ظهور االنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي وانتشارمها أدى إىل إعادة إحياء

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85
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، على الرغم من أن أول 002.ألول مرة سنة (  Crowd funding(وقد ظهر مصطلح .  6وتنشيط هذه الظاهرة وإعطائها بعدا دوليا
، عندما قامت جمموعة من املعجبني حبشد األموال لصاحل فرقة موسيقية من اجل القيام 5111حدث يعرب عن هذه الظاهرة كان سنة 

م هبا املوقع منذ ذلك التاريخ عرف التمويل اجلماعي منوا كبريا، ففي دراسة قا.  7منصة عرب االنرتنت 2.جبولة، من خالل 
(CrowdSourcing.org) منصة يف شهر   122، إىل .05.منصة يف افريل  010، ارتفع عدد منصات التمويل اجلماعي من

 ،.05.دوالر سنة  مليار 2..إىل  001.مليون دوالر سنة  120كما أن املبالغ املستثمرة ارتفعت من .8ديسمرب من نفس السنة
 .9يف مجيع أحناء العامل 052.مليار دوالر سنة  1.5ليصل 

 تزايد حجم التمويل الجماعي بالمليون)(: الشكل 

 
  www.wikipedia.org/wiki/Crowd_funding: المصدر                    

  
وميثل الطرف األول، صاحب فكرة املشروع وهو .  فان التمويل اجلماعي يقوم على ثالثة أطراف فاعلة واستنادا ملا ذكر سابقا،

والطرف الثالث هو مؤسسة . أما الطرف الثاين، فهم األفراد واجلماعات الذين يتولون دعم الفكرة. املشروع املراد متويله/الذي يقرتح الفكرة
وتشري بعض .  رب شبكة االنرتنت تتوىل عملية اجلمع بني الطرفني لتجسيد األفكار واملشاريعالتمويل اجلماعي؛ وهي عبارة عن منصة ع

، بل إن 10الدراسات إىل أن انتشار االنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي ليست السبب الوحيد التساع ظاهرة التمويل اجلماعي
يف احلصول على التمويل من املصادر التقليدية، خاصة يف املراحل املبكرة الصعوبات اليت يواجهها حاملوا األفكار ورواد املشاريع الناشئة 

11للمشاريع أو تطوير املنتجات بفعل األزمة املالية العاملية لسنة 
، دفعتهم للبحث عن حلول مبتكرة، وقد وجدوا ضالتهم يف هذه 002.

 . تقدمي الدعم هلااألداة، اليت تقوم على اقتناع اجلمهور بالفكرة  واحتضاهنا واستعداده ل
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 األطراف األساسية الفاعلة في عملية التمويل الجماعي)(: الشكل 
 

 
 

 من إعداد الباحثة:المصدر

 :نماذج التمويل الجماعي ..

، منوذج اإلقراض (the equity model)منوذج حقوق امللكية : ميكن تصنيف التمويل اجلماعي عموما إىل ثالثة مناذج أساسية 
(lending modelthe ) واملكافآت / ، منوذج اهلبات(the donation/rewards model .) كما أن منصات التمويل اجلماعي

وميكن ملنصة التمويل أن تتخصص . أو املنظمة/الفردية بدورها، ميكن أن تضم آليات متنوعة من النماذج الثالثة، تبعا للموقع، الشركة، و
 .12ت غري الرحبية، املؤسسات الرحبية، املشاريع املبتكرة، املشاريع اجملتمعيةمتويل املؤسسا: يف منط معني، مثل

 :نموذج حقوق الملكية . أ
 يسمحو  .لزيادة رأس ماهلا اختارت التمويل اجلماعي عن طريق حقوق امللكية الشركة اليت يف أسهم شراء، ميكن لألفراد من خالله 

مجع  بعد أن يتم ويكتمل االستثمار. للمستثمرين الشعور باألمن كوهنا تقدم بسرعة األموالرؤوس  بزيادة الصغرية للشركات هذا النموذج
محاية املستهلك، الضريبية، و  احلوافز جمموعة من توفر أيضا قد هبذا النوع من االستثمار اليت تسمح البلدان كما أن. املستهدفة األموال

يف  للمسامهني إسرتاتيجية للتخارج تسمح حاليا أي ومع ذلك، ال توجد .امالتهذه املع الثقة يف اليت تزيد من الشفافية وضمانات
 .13للتداول أسهمها بطرحاملؤسسات الناشئة 

 :نموذج االستدانة . ب

 أيضا ويشار. االستثمار الفائدة على مع سداد القرض مقابل أو مشروع يفشركة ملال لا األفراد يقرض اإلقراض، منوذج يف ظل 
وقد أصبح التمويل اجلماعي القائم على االئتمان من غري  .a peer - to - peer (P2P)14))بنموذج من فرد آلخر  هذا النموذج إىل

أكثر  قدم، والذي اإلقراض نادي مع إطالق يف الواليات املتحدة، .05.التمويل اجلماعي يف عام  كشكل من أشكال أكثر بروزا البنوك
ويقوم مبدأ التمويل عن طريق ..05.إىل غاية افريل  موقعه على شبكة االنرتنت عرب قروضيف شكل  مليون دوالر أمريكي  500 من

الذين هم على  املستثمرين جمموعة من مع مطابقتها ومن مث يتم اإلقراض، نادي من احملتملني هذا النموذج بتقدمي طلبات  املقرتضني
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أسعار  زادت فيه البنوك، يف الوقت الذي شعبية كبرية اإلقراض ثل ناديماإلقراض  منصاتوقد اكتسبت  . االئتمان لقبول شروط استعداد
، االئتمان يف الواليات املتحدة نصات األخرى القائمة علىامل ومن أهم .اإلقراض نشاط مستوى الفائدة على القروض، أو قامت خبفض

شخصية  يف شكل قروض دوالر أمريكيمليون   325 ما يقرب منمولت ، وقد 002.عام  مت تأسيسها يف، Prosper.comمنصة 
15افريل  قبل

.05.. 

 :المكافات/نموذج الهبات . ت

منصات التمويل تقوم على هذا املبدأ تنشط  إذ توجد جمموعة متنوعة من.  األكثر تطورا هو النموذج املكافآت/ اهلبات منوذج 
بغرض احلصول  أو خريية ألسباب مشروع معني ملنظمة أو الدعم املايل، فان األفراد مينحون ومبوجب هذه الطريقة .على املستوى الدويل

 .16املؤسسةمنتج  وعينة من   "شكرا" النقدية بني ترتاوح املكافآت غري قد، و على مكافأة غري نقدية

إال أن ظهور آلية التمويل  ،واالجتماعية املشاريع الثقافية دعمعلى  التمويل اجلماعي مازالت تركز مشاريع وجتدر اإلشارة إىل أن 
 . (start-ups)الشركات الناشئة اجلماعي عن طريق حقوق امللكية، أدى إىل زيادة انتشار هذه التقنية يف متويل 

 نماذج التمويل الجماعي)(:الشكل 

 
 ,IOSCO Staff Working Paper , Crowd-funding: An Infant Industry Growing Fast  :المصدر

2014, P.8         

 :منصات االستثمار في التمويل الجماعي .3

منصات التمويل اجلماعي هي عبارة عن مواقع على شبكة االنرتنت، تعمل على اجلمع بني أصحاب األفكار وأصحاب األموال  
هي عبارة عن الوسيط الذي ييسر عملية التمويل  أي أن منصات التمويل اجلماعي .الذين يؤمنون هبذه األفكار ويسعون لدعمها

 اجلهات املاحنة على مشروعهاعرض و  إلنشاء ملف تعريف خاص هبا مساحة للمؤسسة املواقع اليت توفرعن تلك  عبارةأو هي  .اجلماعي
منها لتقدمي خدمات ومناذج  وجيري حاليا تأسيس أعداد متزايدة من منصات التمويل يف مجيع قارات العامل، تسعى كل واحدة. 17احملتملة

وكما اشرنا سابقا؛ فان  . 18ويف ظل غياب تنظيم ثابت يضبط هذه املنصات فان التجريب هو املبدأ السائد حلد اآلن .أعمال جديدة
التمويل اجلماعي منصات  ميكن االستثمار من خاللو . منصة التمويل اجلماعي بإمكاهنا التخصص يف منط معني من األنواع املذكورة آنفا

 .الديون التمويل عن طريق حقوق امللكية أو التمويل عن طريق: بطريقتني خمتلفتني

 :خصائص منصات التمويل الجماعي القائمة على حقوق الملكية . أ
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 تستخدم مث احلملة، على صفحات حقوق امللكية عروضها التمويل اجلماعي القائم على منصات تنشر الشركات اليت تستخدم 
 املنصات املرتكزة علىمن أن  وعلى الرغم .االستثمار رغبتهم يفإبداء و  الطرح ملراجعةدعوة املستثمرين ت التواصل االجتماعي لشبكا

 .العامة بدأت يف الظهور بعض املعايري ال أنإ حقوق املسامهني خمتلفة،

 :19وتتمثل املعلومات املطلوبة عادة يف ما يلي
 العوائد؛االستخدام املقصود من و  خطة العمل مثل أصحاهبا،املشاريع و  معلومات حول 
 يف االكتتاب؛ اليت جيري بيعها نسبة الشركة 

  الطرح؛ يف الوقت املتبقي مقدار 

 هدف التمويل حنو حتقيق التقدم احملقق. 

تتواجد يف واجلدول املوايل يوضح أهم منصات التمويل اجلماعي القائمة على حقوق امللكية يف العامل، واهم هذه املنصات  
 .الصني و اململكة املتحدة وتسيطر عليه شركات حمددة

 أهم منصات التمويل الجماعي القائمة على حقوق الملكية في العالم)(:الجدول 
 حجم األسهم الممولة سنة التأسيس (منصة التمويل)اسم الشركة 

 (مليون دوالر أمريكي)

 البلد 

AngelCrunch 4800 28 الصني 

Crowdcube 4808 43.32 اململكة املتحدة 

Seedrs 4803 0.31 اململكة املتحدة 

Banktothefuture.com 
Limited 

 

 اململكة املتحدة 0.33 4800
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 :اإلقراض خصائص منصات التمويل الجماعي القائمة على . ب

، والفرق الرئيسي التمويل القائمة على حقوق امللكية بطريقة مشاهبة ملنصات تعمل القائمة على الديونالتمويل  منصاتإن  
نذكر  وكالمها يشرتك يف العديد من اخلصائص. يصبحون دائنني للمشروع ال مسامهني فيه يف النمط األول املستثمرين هو أنبينهما 

 :20منها

 التمويل القائمة على اإلقراض تطلق عرب وسائل التواصل االجتماعي على شبكة االنرتنت، وبنفس اجلهود املبذولة يف  محالت
 احلمالت التمويل عن طريق امللكية؛

 املعلومات الواجب اإلفصاح عنها هي نفسها يف اآلليتني؛ 

 صك املديونية ومدةسعر الفائدة الدين،  نوعأيضا  اإلفصاحات تشمل، القائمة على الديون منصات التمويل يف حالة. 

ويوضح اجلدول املوايل أهم منصات التمويل اجلماعي القائمة على اإلقراض يف العامل، حيث ترتكز يف الدول املتطورة وتسيطر  
 .عليها شركات حمدودة ختصصت يف هذا النمط التمويلي املبتكر

 

 

 أهم منصات التمويل الجماعي القائمة على اإلقراض في العالم )(:الجدول 
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 (منصة التمويل)اسم الشركة          
 سنة التأسيس

 حجم القروض الممنوحة
 (مليون دوالر أمريكي)

 البلد

Lending Club .001 2,563 الواليات املتحدة 

CreditEase .002 1,600 الصني 

Zopa .002 618 اململكة املتحدة 

Prosper .002 612 الواليات املتحدة 

Funding Circle .050 251 اململكة املتحدة 

RateSetter .050 183 اململكة املتحدة 

Auxmoney .001 87 املانيا 

Pre d’Union .001 57 فرنسا 

 IOSCO Staff Working Paper , Crowd-funding: An Infant Industry Growing :المصدر

Fast, 2014, P.38   

 الفقر، مفهومه، أسبابه ومناهج قياسه: المحور الثاني

 :مفهوم الفقر .0
تعددت مفاهيم مصطلح الفقر يف األدبيات االقتصادية واالجتماعية، وإن كان أغلبها يركز على مستوى الدخل أو اإلنفاق الالزم 

احلالة االقتصادية " وأكثرها شيوعا هو . ملسكن وامللبسللحصول على احلد األدىن من االحتياجات األساسية الالزمة للعيش، كالغذاء وا
 اليت يفتقد فيها الفرد إىل الدخل الكايف للحصول على املستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء وامللبس والتعليم وكل ما يعد من

فقدان اإلمكانات اإلنسانية " املتحدة بأنه  ويعرفه الربنامج اإلمنائي لالم. 21"االحتياجات الضرورية لتأمني مستوى الئق يف احلياة
احلرمان الشديد من احلياة الكرمية، وان الفقري هو من يعاين من اجلوع وال جيد املأوى وامللبس، " ، فيما يعرفه البنك الدويل بأنه 22"األساسية

جائرة من مؤسسات الدولة ومن اجملتمع ومستبعد ويكون عرضة لإلصابة باإلمراض، فال جيد العناية الالزمة له، ويكون أميا ويلقى معاملة 
وعرفته األمم املتحدة يف البيان الصادر عن مؤمتر القمة العاملي الذي عقدته عن التنمية .  23"من إبداء الرأي واملشاركة يف السلطة

ية لضمان إشباع احلاجة األساسية االفتقار إىل الدخل املادي وموارد اإلنتاج الكاف" الفقر بأنه  5111االجتماعية يف كوبنهاجن عام 
24"والضرورية ملواجهة متطلبات احلياة،وجتنب اجلوع وسوء التغذية، واحلرمان

. 

دوالر وعددها  200وقد عرف البنك الدويل الدول منخفضة الدخل أي الفقرية بأهنا تلك الدول اليت ينخفض فيها دخل الفرد عن 
يف حني أضاف برنامج اإلمناء لألمم . دوالر سنويا 200قل فيها متوسط دخل الفرد عن دولة ي 51دولة معظمها يف أفريقيا، منها  01

إذ وسع هذا الربنامج دائرة الفقر مبفهوم نوعية احلياة، لتضم . املتحدة معايري أخرى تعرب مباشرة عن مستوى رفاهية اإلنسان ونوعية احلياة
اء يعيشون يف جمتمعات غري منخفضة الدخل، ففي الواليات املتحدة مثال، من الفقر  %01دولة من دول العامل؛ أي هناك  10داخلها 
 .25مليون فردا حتت خط الفقر 20يعيش 

 :أسباب الفقر .4
وهو عبارة عن حمصلة تفاعل عوامل اقتصادية واجتماعية إن الفقر وان تشاهبت مظاهره، فان أسبابه ختتلف من جمتمع آلخر، 

 :األسباب يف ما يليوسياسية، وعموما ميكن حصر أهم هذه 

 اخنفاض معدل النمو االقتصادي وتدين الدخول وارتفاع تكاليف املعيشة؛ -
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 األزمات املالية واالقتصادية وما ينجر عنها من انكماش اقتصادي، باإلضافة إىل فشل األمناط واألساليب املعتمدة يف التنمية؛ -

 سوء توزيع الدخل وعدم حتقيق التوازن يف تنمية األقاليم وما ينجر عنها من هتميش ملناطق معينة؛ االنفجار السكاين، -

 احلروب والصراعات واخنفاض مستوى األمان؛ -

 .الكوارث الطبيعية -

 :مناهج قياس الفقر .3

كما حتدد أماكن تواجدهم وخمتلف خصائصهم   تكتسي عملية قياس الفقر أمهية كبرية يف حتديد يف حتديد نسبة الفقراء يف اجملتمع،
وعموما ميكن  .الدميوغرافية، ومن مث حتديد االسرتاجتيات اليت من شاهنا القضاء على ظاهرة القفر ورفع مستوى معيشة هؤالء الفقراء

 :26تصنيف مناهج قياس الفقر إىل اجتاهني مها

دخل الفرد وإنفاقه االستهالكي، وهو : يف قياس الرفاهية مثلويستخدم أصحاب هذا االجتاه معايري مالية  :اتجاه الرفاهية . أ
 .االجتاه السائد يف أدبيات الفقر

التغذية والصحة والتعليم، ويركز على قضايا : ويعين هذا االجتاه بدراسة املؤشرات االجتماعية للرفاهية، مثل : اتجاه الـالرفاهية . ب
 .مية، باعتبارها نتائج مباشرة النتشار الفقرسوء التغذية، أو غياب الرعاية الصحية، أو األ: مثل

27وعند قياس الفقر ميكن تصنيفه إىل فقر مطلق وفقر نسيب
. 

 يشري إىل معايري ال تتغري مع الزمان وال املكان؛ مثال ذلك املقياس ملطلق اخلاص بنسبة السكان الذين يتناولون : الفقر المطلق
والفقر املطلق . سعرة حرارية يوميا 100.إىل  000.البدن البشري حوايل من الطعام أقل من احلاجة للحفاظ على سالمة 

 .إخل. .يشري إىل أناس حيصلون على أدىن الدخل، وأدىن التعليم، وأدىن املنزلة االجتماعية، مع انعدام الفرص املتاحة هلم

 االجتماعي، وهلذا فان تعداد ما ميكن اعتبارهم هو الفقر الذي يعرفه اجملتمع؛ لذا يلزم النظر اليه يف املضمون : الفقر النسبي
ومن املقاييس النسبية الفقر هو مقارنة درجة الثراء الكلي ألفقر ثلث من السكان مع درجة . فقراء قد يزيد مع زيادة الدخل

 .وهناك عدة معايري نسبية لعدم تكافؤ الدخل أكثرها استخداما معامل جيين. %5الثراء الكلي ألثرى 

 
 

 التمويل الجماعي كوسيلة للحد من الفقر ومحاربته: ر الثالثالمحو 
 :التمويل الجماعي وإمكانيات تمويل المؤسسات الناشئة والمؤسسات القائمة على االبتكار ودورها في الحد من الفقر .0
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. عادة صعوبات كبرية يف احلصول على مصادر التمويل التقليدية تواجه املؤسسات الناشئة و املؤسسات اليت تتميز بأنشطة ابتكارية
اجلمهور الذي يؤمن  لدعم مباشرة من خالل مناشدة أن يوفر ملؤسسي هذه املشاريع طريقة للحصول على التمويل وميكن للتمويل اجلماعي

 .الف ذلكخب ال ميكن حتقيقها اريع اليتاملش فرصة إلنشاء اجلماعي التمويلميثل و . هبذه املشاريع، ويبادر لتوجيه الدعم هلا

 :وميكن تلخيص مزايا التمويل اجلماعي بالنسبة ملؤسسي هذا النوع من املشاريع يف ما يلي
إعطاء فرصة اكرب للفت االنتباه للمشروع  يف  جذاب، أن تساعد ملشروع ناجحة متويل مجاعي الوضوح العايل؛ اذ ميكن حلملة -

 مسعته؛حتسني و 
حالة فشل  يفو . سوق موجود بالفعليعرب عن  املشروع مفهوم دليل على أن لتطوير للمصممني هو وسيلة رائعة اجلماعيالتمويل  -

 تغريات يتطلب أو غري قابل للتنفيذ أو االستمرار معني مفهوم أن جيد يف السوق رد فعل، فان ذلك عبارة عن محلة التمويل
 جدرية؛

احلالية  ماهرياجل بني املشروع تعزيز لديها ميزة هبذه احلملة املتعلقة اجلهود الرتوجيية يعومج العامة جلمع التربعات إنشاء محلة -
 للمشروع مجهور جديدخلق احلالية، و  اجلمهور لتلبية حاجات مساعدة املنتج متويل مجاعي، ميكن حلملة هبذه الطريقة .واحملتملة

 ؛بتنفيذ ذلك قبل أن تبدأ

 دورها هوتمويل اجلماعي املميزة لل أهم املزايا أن واحدة من تتفق على حقيقة املصلحةأصحاب  إشراك اجلمهور، إذ أن -
اجلمهور ميكن أن يسهم ماليا يف مشروع يرغبه، كما ميكن أن ينخرط يف عملية اإلنتاج من خالل تقييم وبالتايل فان  .كمنتدى

 ملوقع؛املبدعني وتبادل التعليقات على مشروع التمويل اجلماعي على صفحات ا

املشاريع  لدعم من خمتلف أحناء العاملاجلمهور و  املستثمرين جلذب فرصة فريدة تمويل اجلماعيال يوفر؛ للمشاريع الدعم الدويل -
 .املنتجني احملليني من قبل احملتوى املنتج نطاق، وزيادة الوطنية

فان التمويل اجلماعي فرصة لتشجيع تأسيس املؤسسات الناشئة واملؤسسات املبتكرة، ومنوها واستمرارها، وبالتايل  بناء على ما سبق،و 
وهي كلها . رفع مستويات النمو االقتصادي، ما ينجر عنها زيادة فرص الشغل و التقليل من البطالة، وزيادة مستويات دخول األفراد

 هذا اإلطار، أكد كبار املسؤولني يف األمم املتحدة يف افتتاح الدورة املوضوعية للمجلس ويف. مؤشرات عن التخفيف من حدة الفقر
االقتصادي واالجتماعي أن االبتكارات يف العلم والتكنولوجيا أمر حيوي يف مواجهة التحديات العاملية الراهنة، من احلد من الفقر إىل 

 .28ضمان التنمية املستدامة

 
 
 
 
 
 التمويل الجماعي للمؤسسات الناشئة والمبتكرة في الحد من الفقردور )(:الشكل 
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 من إعداد الباحثة: المصدر

 :التمويل الجماعي وتمويل المشاريع الخيرية لصالح الفقراء  والمحتاجين. .
خالل إقراضهم توجد العديد من األفكار اليت تسعى إىل تنفيذ مشروعات خريية تستهدف مكافحة الفقر أو تشغيل العاطلني من 

وميكن للتمويل اجلماعي أن يشكل منربا لتجميع األموال الضرورية لتحقيق هذا  .مبالغ صغرية أو إعانة احملتاجني وقت األزمات والكوارث
 . وتوجد العديد منصات التمويل اجلماعي يف العامل تتوىل مهمة جتميع املوارد املالية ألغراض خريية.  الغرض

   :فرصة لردم الفجوة بين الدول الفقيرة والدول الغنية :التمويل الجماعي.2
ال سبق واشرنا،  مافك .يف العامل النامي أداة مفيدة يصبحأن  تمويل اجلماعيلل ميكنمنظمات التنمية، احلكومات و  دعم منب

يف  وخلق فرص العمل االبتكار حتفيز ىقدرته عل ولكن يف العامل، ظاهرة منتشرة يف الدول املتقدمة إىل حد كبري،التمويل اجلماعي  يزال
يف العديد من  ورؤوس األموال ال تزال نائمة، املبادرة، األنشطة املواهب كبرية من زاناتإذ توجد خ .ال ميكن أن تفوت العامل النامي
 .االقتصادي احملتمل االبتكار والنمو نقخي فالتمويلريادة األعمال، املخاطر، و  جتاها املواقف التقليديةحىت مع الناشئة، و  االقتصادات

التقليدية  سوق رأس املال هياكل لتجاوز تمويل اجلماعيال من خالل توظيف دفع النمو لديها القدرة على االقتصادات الناميةوبالتايل ف
 التنظيمي باملعىن، العامل املتقدم ختطي بنجاح،التمويل اجلماعي  عملية اليت تدير للدول الناميةوميكن  .يف العامل املتقدم املاليةالنظم الرقابية و 

تكنولوجيا،   املبتكرة شركات، وتشجع الريادة األعمال تسهل يف مرحلة مبكرة للتمويل أطر من خالل خلق، على حد سواء واالقتصادي
 .تنافسية جديدة صناعات كما تساعد على ظهور

إذ تشري  .كبري احملتمل، ولكن السوق خاصة يف البلدان النامية، يافت تمويل اجلماعي ال يزالال وبناء على ما سبق فان سوق
يف صغرية عن طريق التمويل اجلماعي القيام باستثمارات  قادرة على يف العامل النامي مليون أسرة 200إىل  هناك ما يصل أن التقديرات إىل

 من أشهر على األقل وثالثة يف السنة، أمريكي $50000 دخل يقدر مبا ال يقل عن ذه األسرهل و. يف عامل األعمال صغرية شركات
عن طريق  ،0.1.حبلول عام  دوالر سنويا مليار 96 ما يصل إىليسمح باستثمار كالمها،  .األسهم حيازات يف االدخار أو التوفري

الوسطى  وأوروبا آسيا بقية شرقتليها  ،دوالر أمريكي مليار 50مبقدار الصني يفتكمن  االستثمارات احملتملة أكربو  .التمويل اجلماعي
.29منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقياو  وجزر الكارييب، الالتينية وأمريكا

   

وتسمح األموال املوظفة عن طريق التمويل اجلماعي بإنعاش املشاريع؛ وبالتايل خلق وظائف شغل والقضاء على البطالة وزيادة 
 .بات الفقر واجتثاثهادخول األفراد، مما يسمح بالقضاء على مسب

 :بعض التجارب الدولية في مجال التمويل الجماعي ودورها في االقتصاد  وتخفيف الفقر .2
 :تجربة الواليات المتحدة . أ
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يف   ( Startups BusinessThe Jumpstart Our (JOBS))قانون ، مت التوقيع على تمويل اجلماعيال إعفاء حركةبفضل  
 يوما  270 ما يقرب من األمريكية األوراق املالية والبورصات جلنة وقد منحت . .05.أفريل سنة  5أوباما يوم الرئيس القانون من قبل
 بعض القواعد مت اقرتاحبالفعل و  .املستثمرين ضمان محايةمع  ، التشريعات هذه تسناملبادئ التوجيهية اليت القواعد و  يف املنصوص عليها

التعديالت، قبل التوقيع على القانون من طرف الرئيس اوباما يف  من خالل عدد من شروع القانونمل نة مراقبة عمليات البورصةجل من قبل
رأس املال من  برفع األمريكية الشركات الناشئة بعضل التمويل اجلماعي الذي يسمح  قانون ويتضمن هذا األخري. 30التاريخ املذكور سابقا

  .31األسهمعن طريق  تمويل اجلماعيال خالل

 :تجربة االتحاد  األوروبي . ب

، تباحث االحتاد األورويب بشأن ما إذا كان جيب تنظيم عمليات التمويل اجلماعي مع دعوة 052.يف شهر أكتوبر من سنة   
وقد اعرتف املفوض . املواطنني، بشأن فوائد وخماطر اجتاه التمويل الذي أصبح األكثر شهرة على اإلطالقاملفوضية األوروبية ملعرفة آراء 

باالمهية املتزايدة هلذا الشكل البديل من التمويل اجلماعي الذي يقوم على أساس املشاركة  ميشيل بارنييهاألورويب للسوق الداخلية 
ولكن حسبه، . لسد الفجوة التمويلية اليت تعرتض إقامة الشركات ولتحفيز مهارات األعمالكما رحب بإمكانيات هذا املنهج . والتفاعل

وقد أجرت الذراع التنفيذية لالحتاد األورويب مشاورات جلمع أفكار من مواقع  .املطلوب اجياد محاية حمددة وخصوصا لضمان ثقة املواطنني
ثري من املواطنني، بشأن أمهية وضع لوائح أوروبية أو إجراءات أخرى بشأن التمويل التمويل اجلماعي واجلهات الرقابية وأرباب العمل والك

حيث تشكل  املتوسطة؛املؤسسات الصغرية و  هيمنةيف  تمويل اجلماعيال مراكزيف  األورويب الفائدة األساسية لالحتاد وتكمن. 32اجلماعي
أخذا بعني االعتبار . فرص العملأغلبية خلق  يفويب، كما أهنا تسهم املتواجدة يف االحتاد األور ٪ من الشركات 99 حوايل هذه األخرية

سنة  أوروبا يف مليون اورو 300، مت جتميع أكثر منيف مجيع أحناء القارة منصة متويل متاحة 00.من أكثر و  أنواع التمويل اجلماعي، مجيع
 واللوائح تمويل اجلماعيال اسرتاتيجيات وخمتلف، املؤسسي هباهتمام نتيجة لال منذ ذلك احلني منوا مطردا البياناتأظهرت وقد . 055.

 . 33الدول األعضاء يف مجيع أحناء اليت ظهرت

 :تجربة المملكة المتحدة . ت
 .الفردية املؤسسات أو املشاريع العامة لتعزيز، سواء جلمع التربعات مبتكرة تقنيات نفيذبت املتحدة منذ فرتة طويلة اململكة قامت

UKCFA) املتحدة اململكة تمويل اجلماعي يفال مجعية إلنشاء أعضاء من الربملان مع متويل مجاعي شركة أربعة عشر عملت وقد
34

). 
قابلة قيمة و  باعتبارها وسيلة، تمويل اجلماعي عن طريق األسهم، و حتديدا التمويل اجلماعيال اململكة تمويل اجلماعي يفال مجعية وتشجع
مدونة قواعد " مع سؤول،امل تمويل اجلماعيال وتعزز، تمويل اجلماعيال يف املنظمات املشاركة "صوت" مبثابةوتعترب  جلمع األموال،للتطبيق 
ولكن التصديق على املنصات املؤهلة مل يدخل . املؤهلة نصاتعلى امل التصديق عن طريقه والثقة فيه تشجع استخدام كما ". املمارسة

35بعد حيز التنفيذ
. 

 : جماعي كإستراتجية  لمحاربة الفقر في الجزائرالتمويل ال. 2

يف ظل االنتشار املذهل لالنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي يف اجلزائر، السيما بعد حتسن خدماهتا بعد دخول اجليل الثالث 
يف حاجة إىل أموال وباألخص توفري  والرابع، ميكن للتمويل اجلماعي أن يشكل فرصة لتجميع املوارد املالية الضرورية لتمويل املشاريع اليت

( القروض)التمويل الضروري ألصحاب األفكار و املؤسسات الصغرية اليت جتد عراقيل كبرية يف احلصول على األموال من املصادر التقليدية 
الدخول اليت توزعها هذه  ملواصلة نشاطها، واليت من شاهنا أن ختلق فرص شغل وحتد من البطالة وبالتايل التخفيف من مظاهر الفقر بفعل

كما ميكن االعتماد على منصات التمويل اجلماعي يف مجع التربعات لتجسيد مشاريع خريية لصاحل الفئات احملرومة يف اجملتمع، .املشاريع
.اجملتمع اجلزائريومن املتوقع أن تلقى محالت التمويل اجلماعي جلمع التربعات يف اجلزائر صدى كبري بفعل الوازع الديين الذي يتمتع به 

http://www.forbes.com/startups/
http://www.forbes.com/business/
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ة أو واستنادا إىل األحباث اليت قمنا هبا، فإىل غاية تاريخ اجناز هذا البحث، ال توجد أي منصة متويل يف اجلزائر، اال ان املؤسسات الناشئ
التمويل أصحاب األفكار املبتكرة بإمكاهنم االعتماد على منصات التمويل األجنبية، ولكن ال تتوفر لدينا اإلحصائيات حول حجم 

 ...(.منصة ذومال، منصة أفالم: )ومن أهم منصات التمويل العربية مايلي. احملصل

وميكن للحكومة اجلزائرية حتفيز وتشجيع انتشار هذه األداة التمويلية املبتكرة عن طريق وضع األطر القانونية الضرورية حلماية  
والرتويج هلا؛ الن هذه األداة ال تزال جمهولة لدى الرأي العام وأصحاب ( واألفكاراملستثمرين وأصحاب املشاريع )أطراف عملية التمويل 

 . املشاريع واألفكار على حد سواء
 :الخاتمة

يشكل التمويل اجلماعي احد األدوات التمويلية املبتكرة واليت لقت رواجا كبريا لدى املستثمرين و املتربعني وأصحاب األفكار 
 ال يستهان به ملختلف مصادر التمويل التقليدية، وهي فرصة حقيقية لتنفيذ األفكار املبتكرة واملشاريع غري واملشاريع، وأصبحت بديال

التقليدية اليت جتد صعوبات يف احلصول على مصادر التمويل الضرورية ملباشرة أو مواصلة نشاطها، كما أن منصات التمويل اجلماعي هي 
شاريع اخلريية؛ وبالتايل خلق مناصب شغل إضافية وزيادة مداخيل األفراد والقضاء على البطالة منابر مهمة جلمع التربعات لتنفيذ امل

ويف ظل التزايد الكبري لظاهرة التمويل اجلماعي يف العامل و أمهيتها يف االقتصاد، البد على اجلزائر أن . وخمتلف مظاهر الفقر يف اجملتمع
 .  ديةتستغل هذه األداة لتحسني أوضاعها االقتصا
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