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 قانون المقاولةتخصص: 
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 (عضوة) .....................................................ذة فاتحة مشماشي. -
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 مقدمة
 

ا تؤثر على اجملتمعات بطريقة إجيابية من خالل تعترب املقاولة عنصرا أساسيا يف النمو االقتصادي للدول، كم

خلق فرص العمل وحتقيق التنمية اإلقليمية واحمللية، إال أن نشاط املقاولة يف املغرب الزال يواجه عدة صعوبات 

على مستوى املشاريع الصغرى واملتوسطة اليت حتتل  ، ال سيما1بالرغم من اجملهودات املبذولة من أجل جتاوزها

، هذه الصعوبات من النسيج املقاواليت املغريب 952%ة ضمن منظومتنا االقتصادية حيث متثل حوايل مكانة هام

جتلت باألساس يف هشاشة بنيتها وضعف وسائلها حيث تظل املقاولة الصغرية واملتوسطة أكثر عرضة حلتميات 

 حميطها العام اليت تتحمل آفاهتا وتقلباهتا أكثر من املقاولة الكربى.

حّدة تأثر هذا النوع من املقاوالت مع االنفتاح الذي شهده املغرب على التشريعات الدولية هبدف زادت و 

الذي تاله التوقيع يف مدينة مراكش على الوثيقة اخلتامية  1987فاالنضمام إىل اتفاقية اجلات سنة  عوملة اقتصاده،

لتجارة احلرة هبدف الولوج لسوق معفاة من ، وكذا إبرام اتفاقيات ا1995سنة  WTO)) ملنظمة التجارة العاملية

، 1996فرباير  26الرسوم اجلمركية سواء على املستوى اإلقليمي، كما هو الشأن مع االحتاد األورويب املوقعة ب 

أو مع تركيا سنة  2004أو على املستوى الثنائي مثل االتفاق احلر املربم مع الواليات املتحدة ألمريكية سنة 
                                                           

برز ألمجهودأت ألتي بذلت للنهوض بالمقاوال(1)
 
 ت ألصغيرة وألمتوسطة هناك كل من:من بين أ

 1.02.188ألظهير ألشريف رقم ألصادر بتنفيذه  ألمتعلق بميثاق ألمقاوالت ألصغرى وألمتوسطة، 53.00ألقانون رقم  -
ولى  12في 

 
خرة  10بتاريخ  5031ألجريدة ألرسمية عدد  ر ألمنشو  ،(2002يوليو  23) 1423من جمادى أال

آ
جمادى أال

غسطس  19) 1423
 
 .2368ص  ،(2002أ

خرة  2.95.805مرسوم رقم  -
آ
ك توبر  14) 1417صادر فاتح جمادى أال

 
ألقاضي بإعادة   47.95 ( لتطبيق ألقانون رقم1996أ

 .2568  ألصفحة 21/11/1996بتاريخ  4432صندوق ألضمان ألمركزي، منشور بالجريدة ألرسمية عدد  تنظيم
ورد هذه أإلحصائية عبد ألعزيز َوْصِفي ورشيدة ألخير، وأقع ألمقاوالت ألصغرى وألمتوسطة في أالقتصاد ألمغربي (2)

 
أ

مية( درأسة تحليلية ميدأنية، مقال منشور بمجلة منازعات وإشكالية تمويلها بين ألبنوك ألتقليدية وألبنوك ألتشاركية)أإلسال
عمال، ألعدد 

 
بريل 40أال

 
 .28، ص 2019، أ

http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/163836.pdf
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اإلنتاجية والكفاءة  من حيث عرضة لمنافسة دولية غير عادلةاوالت الصغرى واملتوسطة ، جعل املق2006

، لتتفاقم معه حجم الصعوبات اليت أحاطت هبذا النوع من املقاوالت مما جعلها غري قادرة على حتقيق 3واالبتكار

 اهلدف املتوخى من إحداثها.

 قبة األساسية أمام منو املقاوالت الصغرى واملتوسطةأبرز هذه الصعوبات أو باألحرى الع ضعف التمويل وميثل

الذي اعترب أن هذه الفئة من  4، وهو ما أكده تقرير سابق لألمم املتحدةالسيما احلاملة منها للمشاريع املبتكرة

املقاوالت تعاين يف غالب األحيان من ضعف التمويل نظرا لعدم استعداد األبناك واملؤسسات التقليدية ملنحهم 

حيث  2015والبيئي الصادر سنة  ير اجمللس االقتصادي واالجتماعيروض واملخاطرة، وهو ما أشار له تقر الق

اعترب أن العالقة بني األبناك واملقاوالت، تعكس وجود ضعف على مستوى التأطري املايل للمقاوالت، والسيما 

 . 5يف األهداف واالنتظاراتاملقاوالت الصغرية و/أو العائلية، بل إهنا تعكس وجود تباين بينمهما 

                                                           
)3( Mohammed ABDELLAOUI et Amina HAOUDI, Outils de financement et contraintes de 

développement des PME au Maroc, l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah FÈS, page 2, Article 
disponible sur le lien suivant :  

et -economique-textuelle/developpement-http://www.abhatoo.net.ma/maalama
-economique/politique-developpement-du-economique/reperes-social/developpement

maroc-au-pme-des-developpement-de-contraintes-et-financement-de-economique/outils ,
(consulté le 15/12/2018 à 20h 30 min.). 

فريقيا مك تب شكال إفريقيا، أالجتماع ألثالث وألعشرون للجنة ألخبرأء  (4)
 
مم ألمتحدة، أللجنة أالقتصادية ال

 
تقرير أال

 .8، ص 2008ألحكومية ألدولية، 
 .66، ص 2015ة ألتقرير ألسنوي للمجلس أالقتصادي وأالجتماعي وألبيئي، ألصادر سن (5)

http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et%20social/developpement-economique/reperes-du-developpement-economique/politique-economique/outils-de-financement-et-contraintes-de-developpement-des-pme-au-maroc
http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et%20social/developpement-economique/reperes-du-developpement-economique/politique-economique/outils-de-financement-et-contraintes-de-developpement-des-pme-au-maroc
http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et%20social/developpement-economique/reperes-du-developpement-economique/politique-economique/outils-de-financement-et-contraintes-de-developpement-des-pme-au-maroc
http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et%20social/developpement-economique/reperes-du-developpement-economique/politique-economique/outils-de-financement-et-contraintes-de-developpement-des-pme-au-maroc
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باملشرع للبحث عن حلول متويلية جديدة هلذا النوع من املقاوالت، من شأهنا  كل هذه املعطياتدفعت  

 15.186رقم  مشروع القانون مسودة تعويض احللول التمويلية التقليدية )كالقروض(، وهو ما عرب عنه من خالل

، هذا األخري le Financement participatif ou crowdfunding  بشأن التمويل التعاوين أو

، وذلك عرب متويلهم من 7الذي يهدف ليصبح بديل مفيد للذين لديهم أفكار مميزة وحيتاجون إىل أموال لتحقيقها

 .ونية خمصصة هلذا الغرضخالل منصة إلكت 

دة، فبخصوص وينطلق التعريف اللغوي هلذه اآللية التمويلية من خالل تفكيك كل مفهوم فيها على ح

عندما تريد منشأة زيادة طاقتها اإلنتاجية أو إنتاج عرفه القاموس االقتصادي بأنه: " فقد" التمويل"مصطلح 

 مادة جديدة أو إعادة تنظيم أجهزتها فإنها تضع برنامجا يعتمد على الناحيتين التاليتين:

 ناحية مادية: )...( -

ل الضرورية وكيفية استعمالها، فهذه الناحية هي ناحية مالية: تتضمن كلفة المشروع ومصدر األموا -

 8".التي تسمى بالتمويل

                                                           
متعلق بالتمويل ألتعاوني، ألصادر من طرف وزأرة أالقتصاد وألمالية، مديرية ألخزينة  15.18شروع قانون رقم مسودة م(6)

 .2018مارس  02وألمالية ألخارجية، بتاريخ 

Hassan BELLIHI et Dounia BERRACHID, Le crowdfunding innovation sociale pour difficulté ) 7(

économique : les conditions et le contexte ? Entreprise en difficultés et changement organisationnel, 
L’Harmattan, 2016, P 107. 

ولى،  (8)
 
، 1985محمد بشير علية، ألقاموس أالقتصادي، ألمؤسسة ألعربية للدرأسات ألعربية وألنشر، بيروت، ألطبعة أال

 .127ص 



      0212  مارس  35 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 15.18التمويل التعاوني كآلية مبتكرة لتمويل المقاولة على ضوء مسودة مشروع القانون رقم 

 

11 

 

من مصطلح "التعاون" الذي يعرب عن قيمة إنسانية عالية تتم بني الناس  فهو مشتق" لتعاوني"ا مصطلحأما 

 .9على مدار الزمن يف صورة تلقائية فردية من باب التكافل االجتماعي

شكل من أشكال التمويل يعتمد على دعوة العتباره "بعض الباحثني  ومن الناحية االصطالحية فقد ذهب

، فيما اعتربه البعض 10"عدد كبير من الناس لتمويل مشروع دون مساعدة من الممثلين التقليديين للتمويل

يشير إلى الجهود التي يبذلها األفراد ومجموعات أصحاب المشاريع )الثقافية، االجتماعية ، أنه: " اآلخر

ية( لتمويل مشاريعهم من خالل تقديم مساهمات صغيرة من عدد كبير نسبيا من الناس الذين والربح

  .11"يستخدمون اإلنترنت ، دون االعتماد على وسيط مالي

املقارنة لوضع تعريف هلذه اآللية التمويليةـ، كما هو الشأن مع  املؤسساتويف نفس السياق عمدت بعض 

آلية " ، اليت عرفته بكونه:  12DGCCRFاملستهلك ومكافحة الغش الفرنسيةاملديرية العامة للمنافسة وشؤون 

                                                           
سس ألوأقع ألمقترحات، تقرير حول ألتعاونيات وألتنمية في مصر وألعالم محمد عبد أ (9)

 
لحليم عمر، ألتمويل ألتعاوني أال

مال، 
آ
تاريخ  ، https://iefpedia.com/arab/?p=20896 ، منشور على ألموقع ألتالي:1،ص 2005ألعربي ألوأقع وأال

 دقيقية. 30و 20على ألساعة  2019/04/12 أالطالع

Sandro LAMAY, Le nouveau régime juridique français du crowdfunding et la structuration des ) 10(

opérations de financement participatif en capital des sociétés, Mémoire de Master Opérations et 
fiscalité internationales des sociétés, UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE, 2014-2015, P 

6.   

: Essai sur les facteurs d’émergence,  Youssef ALAMI et OUAZZANI, Le Crowdfunding au Maroc) 11(

de blocage et de développement, Article disponible sur le lien suivant : 

http://www.ucam.ac.ma/gremid/communication_EFM_2015/Communication%20crowdfunding%
20au%20Maroc%20ALAMI%20&%20OUEZZANI.doc).à 10h 40 min.12/2018 (consulté le 17/,   

مر ألصادر ب (12)
 
صدرها منذ أال

 
ي من ألقوأنين ألتنظيمية ألتي أ

 
جد تعريفا قانونيا في أ

 
ماي  30بالنسبة للمشرع ألفرنسي فلم أ

خرى  2014
 
نني عثرت على تعريفين في قوأنين أ

 
سطر، غير أ

 
ول لغاية ك تابة هذه أال

أ
ألمديرية ألعامة للمنافسة قامت بوضعه  ال

https://iefpedia.com/arab/?p=20896
http://www.ucam.ac.ma/gremid/communication_EFM_2015/Communication%20crowdfunding%20au%20Maroc%20ALAMI%20&%20OUEZZANI.doc
http://www.ucam.ac.ma/gremid/communication_EFM_2015/Communication%20crowdfunding%20au%20Maroc%20ALAMI%20&%20OUEZZANI.doc
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لجمع األموال، وعادة ما تكون مبالغ صغيرة، من جمهور واسع. موجهة أصاًل نحو تمويل المشاريع 

اإلبداعية )الموسيقى، النشر، األفالم، إلخ( أو تنظيم المشاريع التي تدافع عن قيم معينة والبحث عن بديل 

" من خالل  مادته األوىل حشد التمويلوالذي مسّاه ب " المشرع اللبناني، كما عرفه  13"المصرفي للقرض

: أي نشاط موجه للجمهور من أجل تمويل (Crowdfunding)حشد التمويل على النحو التايل:  "

                                                                                                                                                                                     
ما ألثاني فقامت بوضعه أإلدأرة ألعامة للمقاوالت DGCCRFوألمعروفة باختصار  ألمستهلك ومكافحة ألغش وشؤون

 
، أ

لية لجمع التدفقات المالية ألذي جاء فيه:  DGEألتابعة لوزأرة أالقتصاد وألمالية وألمعروفة باختصار  تمويل الجماعي هو ا 
تترت عدد كبير من الأ  صغيرة منمبالغ بعادة ما تكون  - لى التمويل مشروع. تهدف فراد عبر مصةة الن  ان

هصاك طرفان مشتركان: المدخر الذي يريد استثمار مبلغ معين من المال في مشروع يؤمن به وصاحب هذا المشروع الذي 
تترت  عبر مصةة مخةةة: يتم تقديم المشروعات من قبل  موال الالزمة لتصفيذه. يلتقي كالهما على الن

ل يملك الأ
ص  حابها والمدخرين الذين يختارون تمويلهم ممن يهتمون بما يريدون الستثمار فيه.اأ

س المال و بدون فائدة( والستثمار في راأ و بدون تظير(، والقرض )مع اأ   ".توجد عدة طرق للتمويل الجماعي: الهدية )مع اأ
 قتصاد وألمالية:تعريف منشور على ألموقع ألرسمي لإلدأرة ألعامة للمقاوالت ألتابعة لوزأرة أال

Direction générale des entreprises, Le financement participatif ou crowdfunding (définition), 
-et-/www.entreprises.gouv.fr/politiquehttps:/:  Disponible sur lien suivant

à  ,(consulté le 20/04/2019crowdfunding-ou-participatif-enjeux/financement0).0h 30 min 

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Le ) 13(

financement participatif ou le crowdfunding, Les fiches pratiques de la concurrence et de la 

consommation, p 1 ,Disponible sur lien suivant : 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratique

crowdfunding_0.pdf-participatif-s/fiches/financementà  ,(consulté le 20/04/2019 21h 05).min  

https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/financement-participatif-ou-crowdfunding
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/financement-participatif-ou-crowdfunding
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/financement-participatif-crowdfunding_0.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/financement-participatif-crowdfunding_0.pdf
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وذلك عن طريق "استثمار" الجمهور  (Startup)شركات صغيرة أو متوسطة الحجم أو شركات ناشئة 

 14".دد من "أسهم أو حصص" هذه "الشركات" المطروحة للتوظيف عبر مؤسسة" معينةبع

واملتعلق بالتمويل التعاوين يف  15.18رقم  مشروع القانون مسودة هتأما خبصوص التشريع الوطين فقد عرف

ة التمويل التعاوني عن طريق الجمهور، هو عملية جمع األموال من خالل منصاألوىل مبا يلي: " امادهت

"، إلكترونية تدعى منصة التمويل التعاوني، مسيرة من طرف شركة التسيير، تدعى شركة التمويل التعاوني

عنصرا أساسيا يف آلية  تغّيب مشروع القانونمسودة وباستقراء هذا التعريف ووضع مقارنة مع سابقيه يتبني أن 

"، وتكمن أمهية مشول التعريف هبذه جمهورجمع مبالغ بسيطة من عدد واسع من الالتمويل التعاوين وهو فكرة "

العبارة يف إجالء أي شّك حمتمل  قد  يتسرب ملانح التدفقات املالية خبصوص تعويضه للبنك يف هذه اآللية، سواء 

على مستوى املبالغ املقدمة واليت تكون عادة كبرية أو على مستوى املسؤولية، على اعتبار أن أساس هذه اآللية 

 . 15عكس ذلك متاماالتمويلية هو 

                                                           
، منشور بالجريدة ألرسمية Crowdfundingعلق بحشد ألتمويل وألمت 2013/06/11، ألصادر بتاريخ 3ألقرأر رقم (14)

  . 2624-2620، ألصفحة 2013/06/20أللبنانية بتاريخ 
شارت إلى عبارة "(15)

 
ن مسودة مشروع ألقانون أ

 
جمع مبالغ بسيطة من طرف عدد كبير تنبغي أإلشارة بهذأ ألخصوص على أ

فراد"
أ
ن يضمنها ف من ال

 
موالي ألموأد ألقانونية، ليقتصر على عبارة "في ألمذكرة ألتقديمية دون أ

أ
" وألتي ال تضفي جمع ال

شرت، 
 
هو  تعريف  وما يعزز مالحظتيألخصوصية ألتي يتميز بها هذأ ألتمويل مقارنة بطرق ألتمويل ألتقليدية كما سبق وأ

مر ألسالف ألذكر  وألتي تعتبر  DGEأإلدأرة ألعامة للمقاوالت 
أ
"بالتمويل  المتعلق 2014ماي  30الجهة المةدرة ل

شارت إلى عبارة:  التعاوتي"
 
موأل، على عكس ألمشرع ألمغربي، حيث أ

 
 فقد فسرت ألمقصود بجمع أال

" )...(d’un grand -généralement des petits montants  -permet de collecter les apports financiers  
en vue de financer un projet  - ur internetau moyen d’une plateforme snombre de particuliers 

(..) " 

وألمعروفة باختصار  ألمديرية ألعامة للمنافسة وشؤون ألمستهلك ومكافحة ألغشوهو نفس أالتجاه ألذي أعتمدته 
DGCCRF  :في تعريفها ألسالف ألذكر حيث جاء فيه 



      0212  مارس  35 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 15.18التمويل التعاوني كآلية مبتكرة لتمويل المقاولة على ضوء مسودة مشروع القانون رقم 

 

14 

 

عبارة عن آلية مالية هدفها انطالقا مما سبق تبيانه من تعاريف ميكن القول على أن التمويل التعاوين هو: "

جمع مبالغ بسيطة من طرف عدد كبير من األفراد، عن طريق شبكة االنترنت، لتمويل المشاريع اإلبداعية 

 واالبتكارية.

ة تسيرها شركة بحي أم ال من طرف حامله، على منصة إلكترونيوتتم هذه العملية بعرض مشروع سواء ر 

تمويله من طرف المساهم سواء كان مقيم أم ال، عبر أحد عمليات التمويل التعاوني تجارية، من أجل 

  المتمثلة إما في عملية "االستثمار" أو "القرض" أو "التبرع"، وكل هذا تحت رقابة جهة وصية".   

عكس التشريعات املقارنة  مشروع القانون ت مسودةهذه اآللية التمويلية فقد قام وارتباطا بسياق تسمية

عبارة "التعاوين" بدال من عبارة "اجلماعي"، رغم أن مصدر التسمية  تحيث اعتمد ابإعطاء منوذج خاص هب

 le ب  ونشأهتا )التشريع األمريكي( يعتمد عبارة "اجلماعي"، إضافة لكون املشرع الفرنسي يسمي القانون

financement participatif  واليت يقابلها باللغة اإلجنليزيةcrowdfunding  واللذان يقابلهما باللغة

 .العربية التمويل اجلماعي

لعمليات التمويل التعاوين التشاركي كنموذج  مشروع القانونمسودة وأعتقد أن مرد هذا االختالف أساسه تبين 

التمويل التعاوين وفق أسس إسالمية، وما خلقته من خلط على مستوى التمجة إىل موجه للراغبني يف التعامل بآلية 

وهذه املرة على مستوى اللغة العربية  ،، إال أن جتاوز املشروع هلذا اخللط احملتمل قد أوقعه يف آخر16اللغة الفرنسية

                                                                                                                                                                                     
"de récolter des fonds, permet Le financement participatif (…) est un mécanisme qui 
(…) généralement de petits montants, auprès d’un large public". 

، le financement collaboratif participatifترجمة "ألتمويل ألتعاوني ألتشاركي" للغة ألفرنسية مصطلح   يقابل (16)

" ألمستخدم في ألقانون ألفرنسي، حيث كان participatifباالستغناء عن مصطلح "ألجماعي" " ألمشروع ألسبب قام ولهذأ 
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مشروع مسودة نظرا العتماد  ،تنتيجة اللبس الذي يقع يف ذهن اجلمهور باعتقاده أن األمر له ارتباط بالتعاونيا

، إضافة لكون احللول البديلة لتجنب هذا 17عبارة "التعاوين" واحلال أن كال العبارتني هلما جمالني خمتلفني القانون

 .18اخللط كانت متاحة

من إشكاالت، فاملفهوم بدوره صّب يف نفس االجتاه وأثار جمموعة من  قد ال ختلووإذا كانت التسمية 

 19ظرا لتشابه وظائفه بشكل أويل مع مفاهيم أخرى كما هو احلال مع مفهوم "التعهيد اجلماعي"التساؤالت ن

                                                                                                                                                                                     
سيقع في ترجمة معيبة لغويا عند ألتعرض للتمويل ألتعاوني ألتشاركي لو كان قد حافظ على مصطلح "ألجماعي"، كونها 

 .le financement participatif participatifستصبح على ألنحو ألتالي: 

ي  112.12انون من ألق 2من ألمادة  5أنطالقا من ألبند (17)
 
شارت لعبارة "ألمساهمة أالقتصادية" أ

 
ألمتعلق بالتعاونيات فقد أ

ن ألعضو يكون ملزما بتقديم تمويل للتعاونية حتى يؤكد مشارك ته نظرأ العتمادها على ألمساعدة ألذأتية ألمتبادلة فيما بين 
 
أ

موأل خارجية
 
عضائها، عكس ألتمويل ألتعاوني ألذي يهدف لدعم مشروع عبر أ

 
عن طريق منصة إلك ترونية، ودون حاجة  أ

فرأد ألمجموعة.
 
و حتى تربطه صلة با

 
ن يكون عضوأ دأخل ذلك ألتجمع أ

 
 ال

ن يمول حتى 
 
ن ألتمويل ألتعاوني بمفهوم مسودة مشروع ألقانون يمكن له أ

 
ن هذأ أالختالف ال يمنع من ألقول على أ

 
غير أ

ن ألمادة  ة(، إضافوألثقافية وأإلبدأعية... اعية)أالجتمألتعاونيات نظرأ لتشابه ألمجاالت ألمستهدفة 
 
من مسودة مشروع  2إلى أ

نه "
 
و اعتباري )...(ألقانون عرفت حامل ألمشروع با شخاص، ذاتي اأ و مجموعة من الأ ن َشْرَطي ألعدد كل شخص، اأ

 
ي أ

 
" أ

ولى من ألقانون 
 
يضا في ألتعاونية طبقا لمنطوق ألمادة أال

 
يجعل هذأ ألشكل مستفيدأ من  ، مما112.12وألطبيعة متوفرين أ

لية ألتمويل ألتعاوني بمقصود منطوق مسودة مشروع ألقانون.
آ
 أ

 1436من محرم  27في  1.14.189المتعلق بالتعاوتيات الةادر بتصفيذه الظهير الشريف رقم  112.12رقم  القاتون  
 .8481(، ص2014ديسمبر  18) 1436صفر  25بتاريخ  6318(، المصشور بالجريدة الرسمية عدد 2014توفمبر  21)
ن  على سبيل ألمثال ال ألحصر (18)

 
رى أ

 
وال  تبقى بدورها ممكصة -حشد التمويل–التسمية التي استعملها المشرع اللبصاتي أ

"، le financement participatif par la fouleتثير أللبس مع "حشد ألتمويل ألتشاركي" وألذي يقابله باللغة ألفرنسية "
ى عن ألمقارنة "بالتعاونية". كما يبقى في

 
 منا

لة  يقترب (19)
 
لالستفادة منهم بغية بلوغ ألهدف  الستعاتة بالحشود"ألتعهيد ألجماعي" من "ألتمويل ألتعاوني" في مسا

نهما 
 
و طرح حل لمشكلة في "ألتعهيد ألجماعي"، غير أ

 
يختلفان بشكل سوأء كان تمويل مادي كما في ألتمويل ألتعاوني، أ

ألذي يقدمه ألمساهم في كال ألشكلين حيث إنه يكون عبارة عن تمويل مادي يتمثل في مبلغ  مستوى المقابل على جوهري 
رض ألوأقع في "ألتمويل ألتعاوني"، 

 
فكار جاهزة ينقصه فقط إخارجها على أ

 
من ألمال يحتاجه صاحب ألمشروع ألذي لديه أ

ما في "ألتعهيد ألجماعي" فما يتم تقديمه هو تمويل معنو
 
و أ

 
صحاب ألمشاريع، أ

 
فكار ال

 
ساس يتمثل في عرض أ

 
ي فكري باال
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عملية نشر مشكلة عبر األنترنت، وجمع عدد كبير من حلول الحشود، ومكافأة الذي يعرف على أنه: "

عناه " مcrowdأفضل األفكار، واستخدام هذه األفكار كجزء من أنشطتها التجارية"، كما أن مصطلح "

" فتعني "مصادر"، وهي ترجمة حرفية للمصطلح اإلنجليزي، غير أن البعض sourcing"الحشد"، أما "

 .20"يستعمل الترجمة غير الحرفية للمصطلح والتي تفيد "االستعانة بمصادر خارجية مفتوحة

ة أو خدمة عملية تعتمد على بيع سلعالذي يعرف بكونه: " 21أو حىت مع مفهوم التسويق الشبكي أو اهلرمي

حيث يكون المشتري مسوقا، وذلك ال يكون إال بعد شراء منتجات الشركة المعنية أو مقابل اشتراك معين 

                                                                                                                                                                                     
و بشكل تطوعي لصاحب 

 
صحاب ألمشاريع حتى يستمر نشاطهم ألتجاري ، وذلك إما بمقابل أ

 
أقترأح حلول لمشاكل يطرحها أ

و ألحل.
 
  ألفكرة أ

(20) Yannig ROTH, Comprendre la participation des internautes au crowdsourcing Une étude des 

antécédents de l’intention de participation à une plateforme créative, Thèse de Docteur en Sciences de 
Gestion, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, présentée et soutenue publiquement, le 13 janvier 
2016, p 27. 

ليت(21)
آ
وجه أالختالف بين أال

 
 ين بشكل قوي على ألمستويات ألتالية:تتحقق أ

لية للتمويل بهدف  -
آ
على تحقيقها، بينما ألتسويق ألشبكي يقوم على  مساعدة حاملي المشاريعألتمويل ألتعاوني عبارة عن أ

 جلب ألتمويالت من ألمسوقين وليس تقديمها لهم.

و ألمساهمين ل يعمل بالصظام الشبكيألتمويل ألتعاوني  -
 
ن ألمساهم أ

 
ي أ

 
صحاب ، أ

 
و سلع لال

 
ال يقدمون منتجات أ

خرين للتكون شبكة يكون على هرمها ألمساهم 
 
ألمشاريع مع إغرأئهم بالحصول عليها بالمجان إن هم جلبوأ مستفيدين أ

ن تتوقف هذه 
 
موأل وتقديمها لصاحب ألمشروع دون أ

 
و ألمساهمون، وإنما عمل ألتمويل ألتعاوني ينصب على جمع أال

 
أ

و تقييدهم في قائمة مع إغرأء ألمستفيد بالحصول على أالستفادة على شرط 
 
خرين أ

آ
و فاسخ، كجلب مستفيدين أ

 
وأقف أ

 مكاسب من ورأء ذلك.

بمقتضى مسودة مشروع ألقانون ألذي نحن بصدد درأسته، بينما ألتسويق  مشروع ومؤطر قاتوتاألتمويل ألتعاوني  -
 .31.08حماية ألمستهلك رقم  من قانون 58المادة ألشبكي هو ممنوع بنص ألقانون من خالل 

 14في  1.11.03يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الةادر بتصفيذه الظهير الشريف رقم  31.08رقم  القاتون
ول 
أ
ولى  3بتاريخ  5932(، المصشور بالجريدة الرسمية عدد 2011فبراير  18)1432من ربيع ال

أ
 7) 1432جمادى ال

بريل 
أ
 .1072(، ص 2011ا
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تقدره الشركة، ويحصل المسوق مقابل الشراء أو االشتراك وتوظيف من يقوم بالتسويق إلى جانبه على 

 22".حوافز وعموالت

املتعلقة بدعوة اجلمهور إىل االكتتاب كما هي منظمة يف كما أن التمويل التعاوين خيرج عن نطاق العمليات 

من اجلمهور  ةهذه اآللية ال تعترب أمواال حمصل، ناهيك على أن األموال اليت يتم تداوهلا يف 44.1223القانون 

 .103.1224مبفهوم القانون 

قدمي حيث استخدمت مل يكن هلا تاريخ  ظهوره كتسميةوبالنسبة لنشأة التمويل التعاوين فيجب التمييز بني 

، fundavlog25من طرف جمرب رقمي أمريكي يدعى "مايكل سولفيان" يف مدونته  2006ألول مرة  سنة 

حيث كان يشكل أحد  مع العصر اإلسالميفهو ليس وليد اللحظة وإمنا ظهر بداية   ظهوره كمفهوموبني 

ه على مستوى العامل فقد شهد أما انتشار ، 26"التمويل التكافليمصادر التمويل اإلسالمي حتت مسمى "

                                                           
(22)

 ، على ألرأبط ألتالي:6صيد ألفوأئد، ص  بحث منشور على شبكة ر سالم بلفقيه، ألتسويق ألشبكي تحت ألمجهر،زأه 

http://saaid.net/bahth/search.html دقيقة. 43و 20، على ألساعة 2019/04/13، تاريخ أالطالع 

شخاص ألمعنوية وألهيائت ألتي  ألجمهور إلى أالك تتاب وبالمعلومات ألمطلوبة ألمتعلق بدعوة 44.12ألقانون رقم (23)
 
إلى أال

و سندأتها
 
سهمها أ

 
 28) 1434من صفر  14 في 1.12.55رقم  ، ألصادر بتنفيذه ألظهير شريفتدعو ألجمهور إلى أالك تتاب في أ

ول  12ة بتاريخ ألصادر  6120الجريدة ألرسمية رقم ألمنشور ب ،( 2012ديسمبر 
 
 .(2013يناير  24) 1434ربيع أال

ألمتعلق بمؤسسات أالئ تمان وألهيائت ألمعتبرة في حكمها، ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف  103.12ألقانون رقم (24)

ول  1.14.193رقم
 
خر  6328ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد ،( 2014ديسمبر  24) 1436في فاتح ربيع أال

آ
 1436بتاريخ ربيع أال

 .462(، ص 2015يناير  22)
 )25( Véronique Bessière2eme Édition,  :Fondements et pratiques, , Le crowdfundingÉric Stéphanyet  

Revue Boeck Supérieur, 2017, p 16. 

حاديث ألنبوية  يهدف ألتمويل ألتكافلي(26)
 
نية وأال

آ
يات ألقرأ

آ
لضمان حق ألفرد في ألعيش بكرأمة وقد وردت ألعديد من أال

  .ألشريفة ألتي تشجع ألمؤمنين على ألتكافل أالجتماعي وألتمويل ألتعاوني ألذي ال يرجى ثوأبه إال من هللا
أ
حمد جابر بدران، ا

سالمي، مقال مصشور بمجلة المسلم المعاصر، عدد  ، على الرابط 2015، لبصان، 156مبادئ وضوابط ومعايير التمويل الن

http://saaid.net/bahth/search.html
http://saaid.net/bahth/search.html
https://www.deboecksuperieur.com/auteur/veronique-bessiere
https://www.deboecksuperieur.com/auteur/eric-stephany
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وهي اليت حتدد  األولىبشكل عام مر مبرحلتني أساسيتني:  هاختالفات عّدة حول توثيق بدايته احلقيقية، إال أن

" يف أوائل جوناثان سويفت" الذي ألفه "صندوق القروض األيرلنديةحيث اعترب " لحدود القرن العشريننشأته 

التعاوين، ومتكن  ابة البوادر األىل لظهور التمويلربعينيات من القرن املاضي، مبثالقرن الثامن عشر وبالضبط يف األ

، لتبدأ الفكرة 27من العائالت األيرلندية ٪20مورد قاموا بإقراض  300هذا الصندوق آنذاك من ضم حوايل 

اعدة متثال احلرية باالنتشار وتقوم العديد من اجلهات تبنيها لتنفيذ مشاريعها واليت كان من أمهها هو تشييد ق

القرن الحادي فهي احملددة لنشأته يف  الثانيةأما من خالل آلية التمويل التعاوين، 188528األمريكي سنة 

وقد متيزت هذه املرحلة بدخول شبكة االنتنت اليت سامهت يف االنتقال بالتمويل التعاوين من االعتماد  والعشرين

التكنلوجية احلديثة حيث أصبح تداول األموال ومنحها حلاملي املشاريع على الطرق التقليدية، إىل تبين الوسائل 

يتم وفق منصات الكتونية هلا موقع إلكتوين خاص هبا، وتعترب الواليات املتحدة األمريكية منشأ أول موقع 

                                                                                                                                                                                     
 ،dex.php?option=com_k2&view=item&id=924:resercheshttp://almuslimalmuaser.org/in: التالي

 دقيقة. 30و 10على الساعة  2019/04/14تاريخ الطالع 

HOLLIS Aidan, SWEETMAN Arthur, The evolution of a microcredit institution: The Irish Loan )27(

:  Disponible sur1920 (le 2 janvier 1996), p. 5. -Funds, 1720
(consulté le  01.pdf-96-ECPAP-ECIPA-http://://www.economics.utoronto.ca/workingPapers/UT

15/04/2019 à 21h 17 min). 

)28( a Liberté, ,Article Disponible sur lien STATUE DE LA LIBERTÉ, Financement de la statue de l

-statue-la-de-Liberte/Financement-la-de-monde.com/Statue-du-https://www.merveilles sur :  suivant

).à 22h 47min (consulté le 15/04/2019 Liberte.php-al-de 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=924:reserches
http://www.economics.utoronto.ca/workingPapers/UT-ECIPA-ECPAP-96-01.pdf
https://www.merveilles-du-monde.com/Statue-de-la-Liberte/Financement-de-la-statue-de-la-Liberte.php
https://www.merveilles-du-monde.com/Statue-de-la-Liberte/Financement-de-la-statue-de-la-Liberte.php
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ك ليليه بعد ذل 29" "فقط اعطي"Just Givingالذي أطلق عليه اسم " 2001إلكتوين للتمويل التعاوين سنة 

 .30إنشاء عديد املواقع اليت خرجت حدود )و.م.أ( لتصل ألوروبا

مما  ،غري أن هذ التطور الرقمي بقدر ما قدمه من فوائد إال أن تطور اجلرمية االلكتونية بدأ حيّد من إجيابياته

آللية جعل التمويل التعاوين معرضا ملختلف االستغالالت غري املشروعة وهو ما دفع التشريعات إلحاطة هذه ا

 JUMPSTART OUR"القانون  2012أصدرت )و.م.أ( سنة التمويلية بالعناية التشريعية، ف

BUSINESS STARTUPS ACT"31 " أو قانونJOBS"32  الذي يعرف أيضا ب

                                                           
سس (29)

 
نه كان يهدف لتمويل ألمشاريع ألخيرية من خالل ألتبرعات ألمالية، وكان قد أ

 
ي أ

 
كانت وظيفته مشتقة من أسمه أ

طباء بال حدود" في ألمملكة ألمتحدة.
 
ن ماري هوبي"، وهي ألرئيسة ألسابقة لمنظمة "أ

آ
 من قبل "أ

NG, About us, Article Disponible sur lien suivant:JUST GIVI 

us-https://www.justgiving.com/about, (consulté le 12/04/2019). 

لية ألتمويل ألتعاوني هناك كل من:(30)
آ
مريكية ألتي أشتغلت با

 
شهر ألموأقع أالك ترونية أال

 
 من بين أ

 سنة Kivaموقع "
 
نشا

 
حدث سنة Prosperثم موقع " 2005" ألذي أ

 
سبق  ، كما 2006" ألذي أ

 
( قام ألرئيس أال

 
ل )و.م.أ

وباما"
 
موأل مجموعها  2008سنة  "بارأك أ

 
موأل لحملته، فحصل على أ

 
لية ألتمويل ألتعاوني لجمع أال

آ
مليون  750باعتماد أ

ك ثر من  600مليار سنتيم مغربية(، منها  750دوالر )حوألي 
 
دوالر  86ماليين مساهم بمتوسط  3مليون تم تمويلها من قبل أ

 .للشخص ألوأحد
وروبا وخةوصا فرتسا

أ
ما في ا

أ
شهر موقعان للتمويل ألتعاوني وهما: " 2010فقد شهدت سنة  ا

 
" و Kiss Bankميالد أ

"Ulule ساس في عدم تحديدهما سقفا للمساهمات ألمالية ألتي
 
يقدمها ألمساهمون، باستثناء موقع " حيث تنبع شهرتهما باال

"Ulule دنى لمبلغ أالشترأك في
 
 .يورو 5" ألذي يحدد ألحد أال

106, -JUMPSTART OUR BUSINESS STARTUPS ACT (CROWDFUND Act), PUBLIC LAW 112 )31(

in 05/04/2012.  

Le JOBS Act contient les titres suivants : ) 32( 

"•TITLE I - REOPENING AMERICAN CAPITAL MARKETS TO EMERGING GROWTH 
COMPANIES )...( 

• TITLE III - CROWDFUNDING (…)". 

https://www.justgiving.com/about-us
https://www.justgiving.com/about-us
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"crowdfunding 2014ماي  30"،  لتلحقها بعد ذلك الدول األوروبية فأصدرت فرنسا بتاريخ 

، قانونني آخرين يتعلق أوهلما ب 2014سبتمرب  16ي أدخل عليه بتاريخ مرسوم لتنظيم التمويل التعاوين، الذ

 .33"قانون مستشار االستثمار اجلماعي/التعاوين"، وثانيهما ب "قانون الوساطة يف التمويل اجلماعي/التعاوين"

 أما خبصوص املغرب فقد شهد نفس التدرج الذي عرفه التمويل التعاوين خالل هذه الفتات السابقة، حيث

املتعلق باإلحسان  004.71اليت كانت تتم وفق الشكل احملدد يف القانون  فكرة جمع التبرعاتبدأ األمر مع 

مبدينة  مسجد الحسن الثاني"اليت يبقى أشهر منجزاهتا تشيد " 35لفكرة االكتتاب، ليتم االنتقال 34العمومي

حيث شهدت سنة  االلكترونيةفكرة االشتغال على المواقع ، مث بعد ذلك 198836الدار البيضاء سنة 

                                                           

559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif, Tel que modifié par -Ordonnance n° 2014)33(

le Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014, publiée dans le JORF n°0215 du 17 septembre 2014 page 

15228  texte n° 11. 

ك توبر  12) 1391شعبان  21أإلحسان ألعمومي، ألصادر بتاريخ  سألمتعلق بااللتما 004.71رقم  ألقانون(34)
 
( ، 1971أ

ك توبر  20) 1391شعبان  29بتاريخ  3077ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد 
 
 .2465ص  ،( 1971أ

قصد باال  (35)
 
س مالها يقابلها وهنا ال أ

 
حد ألطرق ألمهمة ألتي تمول ألشركات، عن طريق تقديم حصة في رأ

 
ك تتاب باعتباره كا

جل تقديمهم مساهمات مالية لتحقيق 
 
فرأد من أ

 
سهم، ال، وإنما ألمقصود به هو ألدعوة ألموجهة لعدد من أال

 
عدد معين من أال

ن أل
 
و فني، كما أ

 
"بالك تتاب صورة ألبارزة لهذأ ألنوع من أالك تتابات هو ما يعرف هدف معين سوأء ثقافي أجتماعي أقتصادي أ

شرنت. الوطصي"
 
مريكية في بناء "منصة تمثال ألحرية" كما سبق وأ

 
 وألذي أعتمدته ألواليات ألمتحدة أال

وقاف وألشؤون أإلسالميوهنا  (36)
 
نظر ألمقال ألمنشور على مجلة دعوة ألحق، ألتي تصدرها وزأرة أال

 
ك ثر أ

 
ة ألمغربية للتوسع أ

على  2019/04/19، تاريخ أالطالع alhaq/item/7028-http://www.habous.gov.ma/daouatعلى ألرأبط ألتالي: 

 دقائق. 05و  02ألساعة 

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/7028
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ل متوّ  38، وظلت هذه املواقع إضافة ملواقع أخرى عربية37تأسيس منصتني إلكتونيتني للتمويل التعاوين 2014

 موضوع هذه الدراسة. 15.18املشاريع املغربية حلدود صدور مشروع قانون التمويل التعاوين رقم 

اليت وفرهتا املسودة عرب  الطرق والوسائل القانونية يف حبث أهمية الموضوع على المستوى النظريوتتجلى 

إشكالية ضعف تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة خاصة الحاملة آلية التمويل التعاوين من أجل مواجهة 

في المحافظة على الخصائص المميزة  مشروع القانونمسودة مسامهة  ، فضال عن إبراز مدىلمشاريع مبتكرة

 من خاللكما تنبع هذه األمهية   هبا قبل وبعد تقنينه على صعيد التشريع املقارن، ف  ر  يت ع  وال للتمويل التعاوني

املفروض من قبل بنك املغرب واهليئة املغربية لسوق الرساميل على الفعالية  التعرف على مدى تأثير الدور الرقابي

 ْكن ة التمويلية، سواء تعلق األمر ب
يّـز ة هلذه امل  م 

 -املنصة -رقابة آلياهتا )شركة التمويل التعاوين االقتصادية امل

 .وحامل املشروع(العمليات(، أو أطرافها )املساهم 

فتكمن يف الدور االقتصادي الذي يلعبه التمويل التعاوين على املستوى العاملي  على المستوى العمليأما 

حيث تلعب هذه اآللية من احملدودية،  وكيف ميكن للمغرب االستفادة منه السيما وأن منظومته االقتصادية تعاين

من خالل الوساطة املباشرة مع اجلمهور عكس ما  زيادة فرص الحصول على التمويلأدوارا مهمة على مستوى 
                                                           

ولى تسمى ب " (37)
 
ما ألثانية فتسمى ب "atadamaoneألمنصة أال

 
موجهتين لتمويل "، وكلتا ألمنصتين ala &CoSm"، أ

 .ألمشاريع ألمغربية لكن مع أتخذهما لفرنسا مقرأ لتجنب ألقيود ألقانونية في ألمغرب

Sanae RHABRA et Wafa GUERGUER ,Le Crowdfunding au Maroc : Modèles existants et 
perspectives de développement, Revue Économie Gestion et Société, N°2 décembre 2015,Rabat, 

p 8. 

" Eureecaيوريكا" "ألمتوأجدة بلبنان، ومنصة " "Zoomaal"ذومال" "من بين هذ ألموأقع هناك منصة  ألمنصة (38)

سست سنة 
 
يضا منصة  2011ألتي أ

 
ألمصرية  "Yomken"يمكن" "باالمارأت وهي موجهة لعمليات أالستثمار، ثم هناك أ

ش
 
و تسويق إلتمامهاوتتميز بدعمها أال

 
خرى أ

 
فكار مبتكرة ويبحثون عن دعم مادي أو تعاون مع خبرأت أ

 
 .خاص ألذين لديهم أ
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 الرفع من مستويات تنفيذ المشروعات ذات األهداف الخاصة فيتساهم هو عليه األمر مع البنوك، كما 

إتاحة فرص االستثمار لألفراد عبر منصات واإلنساين، فضال عن املتسمة بطابعها االبتكاري واالجتماعي 

حيث يشكل ولوج مجهور واسع هلذه املنصات فرصة جديدة لالستثمار يف  التمويل التعاوني االلكترونية

 املشروعات املؤهلة للحصول على التمويل.

 تالقانونية اليت جاء ، حيث سأنطلق من النصوصالمنهج التحليليسأعتمد  مناقشة هذا البحثويف سبيل 

موضحا من خالهلا جمموعة من املفاهيم اليت تنشط يف اجملال الرقمي وكذا العمليات  مشروع القانونمسودة هبا 

املستخدمة يف اجملال املايل، مع قيامي باملوازاة مع ذلك بتحليل هذه النصوص القانونية من خالل البحث عن 

باعتباره  مقاربة قانونية صرفةللتم مقاربة هذا الموضوع لول قانونية هلا، اإلشكاالت اليت تثريها حماوال إجياد ح

معتمدا على المصادر المخولة لي سواء تعلق األمر بالنصوص القانونية يندرج في إطار الدراسات القانونية 

مع  39يةدون إغفال القيام بمقابالت ميدان ،الوطنية أو المقارنة التي اعتمدت هذه اآللية في فترة سابقة

من  استحضار المقاربة االقتصادية، ولكن البأس من صاص ألخذ وجهة نظرهم في الموضوعذوي االخت

 الدراسات الميدانية السيما الدولية حين آلخر في بعض مناحي هذا البحث، من خالل االستشهاد ببعض

 .التي تعتبر رائدة في مجال التمويل التعاوني منها

يت ال ، ومتضمنة ما أمكن جلميع اجملاالت املتفرقة إشكاليةأقوم للقارئ سأقوم باقتاح انطالقا مما سبق ولتوجيٍه 

 وذلك على النحو التايل: يتقاطع معها التمويل التعاوين

                                                           
( و 1يمكن أالطالع على أللقاءأت ألميدأنية ألكاملة ألتي قمت بها بخصوص هذأ ألبحث من خالل كل من )ألملحق (39)

 (.2)ألملحق 
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  إلى أي مدى ساهمت مسودة مشروع قانون التمويل التعاوني في توفير تمويل

 قتصاد الوطني بديل للمقاولة تالئم فيه بين حماية مصلحة األطراف وخدمة اال

 سأتعرض فيه لآللياتاألول بشكل ثنائي لفصلني،  تقسيم الموضوعولإلجابة على هذه اإلشكالية اختت 

الشتغال التمويل التعاوين، لكوهنا مبثابة وسيط بني حاملي املشاريع  مشروع القانونمسودة ا هتاليت سخر  القانونية

من األدوار اليت تلعبها البنوك على مستوى منح التمويالت املبتكرة واجلمهور وتقتب يف كثري من األحيان 

التقليدية، سواء تعلق األمر بتوفري اإلطار القانوين الذي من خالله يتم التواصل مع اجلمهور وحاملي املشاريع أو 

بالنماذج املخصصة ملنح التمويالت، فضال عن كون هذه اآلليات هي السمة املميزة اليت استطاع من خالهلا 

التمويل التعاوين حتقيق جناحات اقتصادية مهمة على املستوى الدويل، لذلك فالتعرف على كيفية تعاطي مسودة 

 املشروع معها مع استحضار أدوار اهليئات الرقابية إزاءها وكيفية تأثريه على اجلوانب االقتصادية يبقى مهما.

حلماية أطراف  مشروع القانون مسودة هبا تفسأخصصه للضمانات القانونية اليت جاء الفصل الثانيأما  

لكونه مانح التدفقات املالية، كما أنه املعين باختيار املشاريع، أو تعلق  املساهمالتمويل التعاوين سواء تعلق األمر ب

األمر حبامل املشروع باعتباره اجلهة املفتض استفادهتا من مزايا هذا التمويل، لذلك يبقى من الالزم التعرف على 

حلماية القانونية اليت خولتها هلما نصوص مسودة املشروع، مع ضرورة استحضار دور هذه احلماية كذلك على ا

 .على حتفيز االقتصاد الوطينبشكل مباشر  ينعكسمستوى استقطاب األطراف الذي 

  الفصل األول: آليات اشتغال التمويل التعاوني 

 ل التعاوني الفصل الثاني: الحماية القانونية ألطراف التموي 
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 آليات اشتغال التمويل التعاوني: األولالفصل 
 

فرأد في مختلف 
 
لقد ساهمت ألتطورأت ألتكنولوجية ألحديثة في زيادة فرص أالبدأع وأالبتكار لدى أال

مجاالت ألحياة أليومية لتطال ألمجال ألمالي، حيث فرضت هذه ألتطورأت على طرق ألتمويل ألتقليدية 

لية الك تتاب مسايرتها فما كان
 
بمفهومها ألقديم ألمعتمد على دعوة ألجمهور لتقديم مساهماته ألمالية  ل

و حتى بمفهومها ألحديث وفق قانون 
 
جل تحقيق هدف معين ثقافي أجتماعي..، أ

 
في شكل تبرعات من أ

ن تطور من فكرتها لتوأكب ألزخم ألرقمي ألذي يشهده 
 
ألعالم ألشركات ألمعتمد على ألقيم ألمنقولة، إال أ

ك ثر 
 
ليات ألحديثة على مفهوم أالك تتاب ليصبح بعدها معروفا أ

آ
وهو ما تحقق عبر إدخال مجموعة من أال

 باسم ألتمويل ألتعاوني/ ألجماعي.

ليات ألمدخلة على ألتمويل ألتعاوني هو 
آ
هم أال

 
صبحت هناك  اعتماد شبكة التترت ومن بين أ

 
حيث أ

هدأف هذ
 
كبر بدل ألطرق منصة إلك ترونية يوكل لها تحقيق أ

 
ك ثر وفعالية أ

 
لية ألتمويلية بسرعة أ

آ
ه أال

ساس ألتعامل ألورقي وألمسطري ألمّتسمة بالبطء، وهو ما تحقق فعال من خالل 
 
ألتقليدية ألقائمة على أ

ن أالستفادة من مميزأت 
 
رقام أالقتصادية ألمهمة ألتي حققها ألتمويل ألتعاوني بمفهومه ألحديث، غير أ

 
أال

شكال  شبكة أالنترنت
 
نماط أالعتدأءأت وأ

 
وأنعكاساتها أالقتصادية أاليجابية كان ُيَقاَبُل بتطور مريب في أ

جل ضبط نشاط ألتمويل ألتعاوني من جهة ،  مما استلزم تدخل التشريعاتأالحتيال ألرقمي، 
 
من أ

جهزة مساعدة لشبكة أالنتر 
 
نت وأالستفادة من مدأخيله ألمالية من جهة ثانية، وهو ما تطلب وضع أ

خرى وهي 
 
لية أ

آ
طرأف ألمتدخلة في ألتمويل ألتعاوني ،فتم إحدأث أ

 
شركة لتعزيز ألتوأصل بين مختلف أال

جل تسيير ألمنصات أاللك ترونية، كما تم ألتطوير من طرق أشتغال ألتمويل  التمويل التعاوتي
 
من أ
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صصاف تمويليةألتعاوني من خالل  
أ
قليدية تمثلت كانت معتمدة في طرق ألتمويل ألت الستعاتة با

ساس في كل من 
 
ألذي كان معتمدأ في  لةصف التبرع ، لينضافا صصف القرضو  صصف الستثمارباال

صناف لرقابة 
 
ليات من شركات و أ

آ
كبر، مع ضرورة أإلشارة لخضوع كل هذه أال

 
ألنسخة ألقديمة بشكل أ

 هيائت مالية مختصة.

لية ألتمويل ألتعاوني وفق مفهومه وبالنظر للنجاحات ألتي حققتها ألتجارب ألتشريعية ألتي ت
آ
بنت أ

ليات ألمساعدة في ألضبط وتحقيق ألنجاح أالقتصادي، لم يتوأنى ألمشرع ألمغربي 
آ
ألجديد ألقائم على أال

ول بلد إفريقي يخطو هذه ألخطوة، وهو ما تم فعال عن طريق 
 
في ألتعبير عن رغبته لتبني ألتجربة كا

ليات ألمساهمة في مسودة مشروع ألقانون موضوع ألدرأسة أ
آ
لتي أعتمدت بدورها على مجموعة من أال

لية ألتمويل ألتعاوني وألتي لم تخرج من 
آ
عما هو معمول به في ألتشريعات ألمقارنة،  حيث الشكلنجاح أ

ما من
 
ساسية حيث المضمون  أ

 
ليات وفق مقاربة أ

آ
مر مّني وضع شبه تقييم لمختلف هذه أال

 
فهنا تطلب أال

قرار توع من التوازن بين الهاجس التحوطي  ةمسود مدى تمكنمفادها  ليات من ان
 
المشروع عبر هذه ال

لية التمويلية، وبين الهاجس القتةادي القائم 
 
الصابع من العائد المالي الذي يتم تداوله في هذه ال

و حاملي مشاريع؟
أ
كبر عدد ممكن من الفاعلين سواء كاتوا مساهمين ا

أ
 على الصجاح في استقطاب ا

وأب على هذأ ألسؤأل أالنطالق من مقتضيات مسودة مشروع ألقانون، ثم ألمقارنة مع ما يتطلب ألج

ليات، بدًء من ألتعرف على 
آ
هو وطني للمرور   للتشريع ألمقارن وذلك لضمان مناقشة قانونية لهذه أال

ولألبناء ألقانوني لشركة ألتمويل ألتعاوني بصفتها ألمسير ألرئيسي للمنصات )
أ
أنتهاء (، والمبحث ال

مر 
 
ليات ألتمويل ألتقليدية في إطار رقمي مع ما يثيره أال

آ
بدرأسة عمليات ألتمويل ألتعاوني ألمعتمدة على أ

 (.المبحث الثاتيمن إشكاالت )
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 املبحث األول: البناء القانوني لشركة التمويل التعاوني
شخاص ألمز 

 
ليات ألمعتمدة لضبط أال

آ
أولين للنشاط حتى يسهل تعتبر شركة ألتمويل ألتعاوني إحدى أال

لة ألتوأزن بين 
 
دأة مهمة دأخل مسا

 
موأل وتتيسر عملية ألمرأقبة، كما تشكل هذه ألشركة أ

 
تتبع مسار أال

ألجانب أالحترأزي وألدأفع أالقتصادي ألتحفيزي ألذي تقوم عليه ألنصوص ألقانونية للتمويل ألتعاوني، 

مام ألمقاولين ألشغوف
 
ن منح ألفرصة أ

 
مام على أعتبار أ

 
و أ

 
لية ألتمويلية أ

آ
ين بمجال تسيير هذه أال

جل 
 
سيس شركة التمويل التعاوتيألممارسين ألسابقين في ألقطاع غير ألمهيكل من أ

أ
نه ال تا

 
، من شا

ن أنبثاق 
 
تشاط تسيير مصةات محال ألمساعدة على نجاح ألتجربة ألمغربية وهي في مهدها، إضافة إلى أ

مام مسودة مشروع ألقانون، أاللك ترونية  عن  التمويل التعاوتي
 
خر أ

آ
سيس ألشركة يعتبر تحديا أ

 
مرحلة تا

فضل مما هو معمول به بالنسبة 
 
لكشف قدرتها على توفير إطار قانوني مشجع للمقاولين ألجدد و أ

 لممارسي ألقطاع غير ألمهيكل.

حاول تبيان كيفية تعامل
 
مع ألشروط ألوأجب  مشروع ألقانون مسودة من خالل هذأ ألمبحث سا

سيس شركات ألتمويل ألتعاوني 
 
ول(توفرها لتا

أ
قوم بعدها )المطلب ال

 
مع منصة  باتباع نفس ألنهج، ال

 . )المطلب الثاتي(ألتمويل ألتعاوني ألمسيرة من طرف ألشركة 

 

 خصوصية شروط ممارسة النشاط وآثار تخلفها: األول املطلب 

تخرج عما هو  بشروط خاصةي مرتبطا لقد جعلت مسودة مشروع ألقانون ميالد شركة ألتمويل ألتعاون

لية ألتمويلية 
آ
همية ألتي تحظى بها هذه أال

 
محدد بالنسبة للشركات ألتجارية، مما يوحي بالخصوصية وأال

ن تفريد ألتمويل ألتعاوني من ِقَبِل 
 
السيما على مستوى ألتجارب ألتشريعية ألسابقة من جهة، كما أ

ة في إبرأز نموذج خاص به يتطلع من خالله إلنجاح ألتجربة مسودة ألمشروع بهذه ألشروط، تتخلله ألرغب

خرى.
 
 على ألمستوى ألوطني من جهة أ
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لزمها ألمشرع بدأية بالحصول على أالعتماد 
 
جل مزأولة شركة ألتمويل ألتعاوني لنشاطها، فقد أ

 
ومن أ

ولى(من ألجهات ألمختصة وذلك عبر مرأحل معينة 
أ
مجال ، لتمر ألشركة بعدما حددت )الفقرة ال

سيس لكونها ألخطوة ألمفصلية ألتي تعبر عن رغبتها ألفعلية في ممارسة نشاطها 
 
أشتغالها لمرحلة ألتا

سباب معينة بتحققها يتم سحب رخصة )الفقرة الثاتية(
 
ن هذأ ألنشاط قد تتعذر ممارسته ال

 
، غير أ

 .)الفقرة الثالثة(أالعتماد 

 وين الشركةالفقرة األولى: الشروط املوضوعية املرتبطة بتك 

لقد قام ألمشرع بوضع ألشروط ألمتعلقة بالشركات ألمعنية بمزأولة نشاط ألتمويل ألتعاوني، وألتي 

أعتبرتها شروطا موضوعية بعدما خلص من أإلجرأءأت ألشكلية ألمرتبطة بمنح أالعتماد وهو تسلسل غير 

ن ألتعرف على 
 
سيس ألشركة، على أعتبار أ

 
ألشروط ألمحددة لنوع منطقي للخطوأت ألمتبعة في تا

ول ما يجب تحديده لنمر لإلجرأءأت ألشكلية )أإلدأرية( ألتي ألشركات ألتي توّد مزأولة 
 
ألنشاط يبقى أ

و رفض منحه، وليس ألعكس
 
 .40تنتهي إما بمنح أالعتماد أ

ساسية ألتي تكّون بنيان شركة ألتمويل ألتعاوني، وجب ألتطرق ثالث 
 
جل تحديد ألركائز أال

 
ومن أ

ساسية وهي: طبيعتها ألقانونية محّدد
 
ول(أت أ

أ
سمالها  )ثاتيا(، ثم مقرها أالجتماعي )ا

 
، )ثالثا(وبعد ذلك رأ

 مع مناقشة أإلشكاالت ألتي تثيرها كل منها على حدة.

 

                                                           
، ألمادة ألثانيةحدد طبيعة ألشركات ألتي تود مزأولة ألنشاط في  وهو ألطرح ألذي تبناه ألمشرع أللبناني بدوره حيث(40)

 لمناقشة إجرأءأت تقديم ألطلب ألمتعلق بالترخيص.ألمادة ألثالثة لينتقل بعدها في 
مر قام به ألمشرع ألمغربي حينما تطرق لشركة ألمساهمة من خالل ألقانون 

 
ول  17.95ونفس أال

 
حيث حدد في ألقسم أال

حكام ألعامة
 
سيس. أال

 
س مال..، لينتقل بعدها في ألقسم ألقاني لمناقشة إجرأءأت ألتا

 
 ألوأجب توفرها من صفة تجارية ورأ
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 أوال: الطبيعة القانونية لشركة التمويل التعاوني

نوأع ألشركات، بح 
 
هم معيار يتم من خالله تقسيم أ

 
مر يعتبر غرض ألشركة أ

 
نه كلما تعلق أال

 
يث أ

نه عند ألخروج عن  بممارسة  
 
مام شركات تجارية، في حين أ

 
نشطة ألمضاربة وألوساطة وألتدأول إال وكنا أ

 
ال

مام ألشركات ألمدنية
 
 .41محددأت ألنشاط ألتجاري بصفة عامة فإننا نكون أ

صل هي خاضعة لالختيار ألحر للمؤسسين، بالنظر 
 
شكال ألقانونية في أال

 
هدأف ألمرجوة هذه أال

 
لال

ن 
 
و ألمسؤوليات ألتي ال يمانعون في ألخضوع لها، غير أ

 
موأل أ

 
ألتي يرغبون تحقيقها سوأء على مستوى أال

هذه ألحرية ال تكون مطلقة حيث يكون ألمؤسسون في حاالت معينة ملزمين بتبني نوع معين من 

همها  مدى أرتباط ، وذلك وفق تصور ألمشرع وفلسفته ألقائمة على عد42ألشركات دون غيره
 
ة أعتبارأت أ

 شكل ألشركة باالدخار ألعام.

ول على ما يلي: 1543وبالضبط ألمادة  لمسودة مشروع ألقانون وبالرجوع
 
 منه نجدها تنص في بندها أال

                                                           
جل ممارسة ألعمليات ذأت ألطابع ألمدني وألتي ال تندرج في إطار ألتعدأد ألوأرد في ألمادة (41)

 
وهي ألشركات ألمؤسسة من أ

وألتعليم، وبعض ألمهن ألحرة كالمحاماة وألطب، مع حفظ أالستثناءأت وما يليها من مدونة ألتجارة،  كالفالحة وألزرأعة  6
 ألوأردة عليها.

خذ شكل شركات مساهمة، حيث نصت (42)
 
مين  وشركات ألبورصة مثال أ

 
لزم ألمشرع ألمغربي ألبنوك وشركات ألتا

 
المادة أ

نه:"  103.12من ألقانون  35
 
ن تؤسس مؤسسات الئتمان الموجودة  -1على أ

أ
ل في ل يجوز ا مقارها الجتماعية بالمغرب ان
س مال ثاب ..".

أ
  شكل شركة مساهمة ذات را

ن 
 
ألمتعلق ببورصة ألقيم وشركات ألبورصة وألمرشدين في أالستثمار  19.14من ألقانون رقم  39البصد الثالث من المادة كما أ

غسطس  25) 1437من ذي ألقعدة  21في  1.16.151ألمالي، ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم 
 
ألمنشور بالجريدة  ،( 2016أ

نه: 6682ص ،( 2016سبتمبر  19) 1437ذو ألحجة  17، بتاريخ 6501ألرسمية عدد 
 
" ..ول تعتمد باعتبارها ، نص على أ

ل الشركات المحدثة في شكل شركة مساهمة التي يكون مقرها الجتماعي بالمغرب.."  شركات بورصة ان
نه: " 15.18انون ألتمويل ألتعاوني رقم من مشروع ق 15تنص ألمادة (43)

 
ل يمكن مزاولة مهام شركة التمويل التعاوتي على أ

ل الشركات التجارية المستوفية للشروط التالية:  ان
ساسي تسيير مصةات التمويل التعاوتي؛ - ن يكون تشاطها الأ  اأ
ن يكون مقرها الجتماعي بالمغرب؛ -  اأ
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لل يمكن مزاولة مهام شركة التمويل التعاوتي " مسودة ستثني بذلك ت"، لالشركات التجارية )...( ان

نشطة ألمتعلقة بالتمويل ألتعاوني، ويجعلها ألمشروع بصريح ألعبا
 
رة ألشركات ألمدنية من مزأولة أال

ن يشتغل قاصرة فقط على ألشركات ألتجارية، وهو ما يدفعنا للتساؤل 
أ
حول توع الشركة التي يمكن ا

مر 
أ
ن ال
أ
م ا
أ
تواع )شركة المساهمة وباقي الشركات(، ا

أ
مر بجميع ال

أ
وفقها التمويل التعاوتي هل يتعلق ال

 يتعلق بصوع معين من الشركات التجارية؟

شار إلى شرط: "
 
سمال الشركة محررا بالرجوع للبند ألثالث من نفس ألمادة نجد ألمشروع أ

أ
ن يكون را

أ
ا

ن ل يقل على 
أ
سيسها وا

أ
لف )بشكل كامل عصد تا

أ
 ".( درهم300.000ثالث مائة ا

ولية حول توجه ألمشرع، مفادها
 
نه  إن هذأ ألتحديد يحيلنا على قرأءة أ

 
وجه إرأدة ألمؤسسين  ضمصياأ

 17.9544من ألقانون  6نحو تبني  نظام شركة ألمساهمة ألتي ال تدعو ألجمهور لالك تتاب طبقا للمادة 

سمالها مع ما جاء
 
ألمشروع بخصوص شركات  مسودة به تألمتعلق بشركة ألمساهمة، بالنظر لتطابق رأ

ن هذه ألقرأءة قد تتسع حدو
 
  كيف ذلك؟دها إذأ ما عّرجنا على ألتشريع ألمقارن، ألتمويل ألتعاوني، غير أ

ن تشتغل في مجال ألتمويل ألتعاوني، 
 
شكال ألشركات ألتي يمكن أ

 
لقد حدد ألمشرع ألفرنسي بعض أ

ن بخصوص
 
سهم ألمبسطة  كما هو ألشا

 
ألتي يقابلها في   simplifiée» «société par actionsشركة أال

 14طبقا للمادة  simplifiée» «société anonymeهمة ألمبسطة ألتشريع ألمغربي تسمية شركة ألمسا

                                                                                                                                                                                     

سمال الشركة محررا بشكل كامل ع - ن يكون راأ لف )اأ ن ل يقل على ثالث مائة اأ سيسها واأ  ( درهم.300.000صد تاأ
ن تقدم الضماتات الكافية المتعلقة بتصظيمها ومواردها البشرية والتقصية وكذا الصظام المعلوماتي خاصة فيما  - اأ

رهاب؛ موال وتمويل الن
من هذا الصظام وخطة سيرورة الصشاط، ومحاربة تبييض الأ  يتعلق اأ

ي مصع - ل يةدر اأ داتتهم  يجب اأ ن تتم ان
لمسيري مؤسسة التمويل التعاوتي متعلق بصشاطهم، كما ل يجب اأ
لى التشكيك في حسن سيرتهم. ي خرق كيفما كان توعه قد يؤدي ان

 بموجب حكم تهائي باأ
عاله، طيلة مزاولة تشاطها بقاء على الشروط المذكورة اأ   ". يجب على مؤسسة التمويل التعاوتي الن

خر  14في  1.96.124ألمتعلق بشركة ألمساهمة، ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم  17.95ألقانون رقم (44)
آ
من ربيع أال

غسطس  30) 1417
 
خرة  4بتاريخ  4422كما تغييره وتعديله، ألجريدة ألرسمية عدد  ،( 1996أ

آ
ك توبر  17) 1417جمادى أال

 
أ

 .2320(، ص1996
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خرى مثل 201445ماي  30من مرسوم ألتمويل ألجماعي/ألتعاوني ألصادر بتاريخ 
 
ضاف شركات أ

 
،ثم أ

ن 
 
و ال تدعو ألجمهور لالك تتاب، إضافة لشركة ألمسؤولية ألمحدودة بشرط أ

 
شركات ألمساهمة ألتي تدعو أ

سمالها با
 
صدره ألبنك ألفرنسي ألمركزي تكون محررة لرأ

 
لكامل، وفقا لما نص عليه ألدليل ألعملي ألذي أ

« ACPR »   سوأق ألمالية
 
ألمتعلق بتوضيح طريقة أشتغال ألتمويل  « AMF »بشرأكة مع هيئة أال

 .46ألجماعي/ألتعاوني

ن ألمشرع أللبناني وعلى غرأر ألمشرع ألفرنسي لم يتردد في تحديد نوع ألشركة ألتي
 
عمال  كما أ

 
ستقوم با

ألتي يقابلها في ألتشريع ألمغربي شركات  شركات مغفلةألتمويل ألتعاوني، حيث حصرها في شكل 

قل )حوألي 
 
س مال ألذي حدده في مليار ليرة لبنانية على أال

 
ستة ماليين  6ألمساهمة مضيفا إليها شرط ألرأ

ك ثر في حا
 
شهر على أال

 
سمال بخسائر تفوق درهم مغربية( يتم إعادة تكوينه خالل ستة أ

 
صيب ألرأ

 
لة أ

25%47. 

نوأع 
 
ة بنصها صرأحة على أ

 
ك ثر جرأ

 
نها كانت أ

 
من خالل ما ذهبت إليه هذه ألتشريعات يتضح أ

س 
 
عمال ألتمويل ألتعاوني، على عكس ألمشرع ألمغربي ألذي وضع معيار رأ

 
ألشركات ألتي يمكنها ألقيام با

ن يحدد نوع ألشركات ألمعنية، و
 
لعل ألغاية من ورأء عدم ألتحديد هو رغبة ألمشرع ألمال وسكت دون أ

                                                           

:  14 l’Article) 45("1 ainsi -2-2 du même code, il est inséré un article L. 227-Après l’article L. 227

rédigé : 
par  société9, lorsqu’une -1 et L. 227-Par dérogation aux articles L. 227 –I.  −1. -2-« Art. L. 227

procède à une offre définie actions Simplifiée )...(." 
Guides )46( Banque de France , S'informer sur le nouveau cadre applicable  -L'ACPR  Professionnels de

 : publiée le 09 Mai 2017, sur le lien suivant au financement participatif (crowdfunding),

https://www.amffrance.org/Publications/Guides/Professionnels?docId=workspace%3A%2F%2FSpac
).à 19h 15 min (consulté le 30/04/2019 , p2f9b51895d370-8d04-4371-c295-esStore%2Fa784a82d 

 .Crowdfundingألمتعلق بحشد ألتمويل  3ألمادة ألثانية من ألقرأر أللبناني رقم (47)

https://www.lavieeco.com/news/author/loubna_chihab
https://www.amffrance.org/Publications/Guides/Professionnels?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fa784a82d-295c-4371-8d04-f9b51895d370
https://www.amffrance.org/Publications/Guides/Professionnels?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fa784a82d-295c-4371-8d04-f9b51895d370
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نه قيد 
 
ن يفرض عليهم شكال محددأ، إال أ

 
في ترك ألحرية للمؤسسين الختيار ألشكل ألذي يبتغونه دون أ

س ألمال ألمحدد. 
 
 هذه ألحرية بضرورة توأفر ألصفة ألتجارية وكذأ مبلغ رأ

ألمشرع بخصوصها معيار ألقاعدة ألتجارية  إذن وأنطالقا مما تقدم فشركات ألتمويل ألتعاوني تبنى

حكام ألعامة ألمتعلقة بالشركات 
 
نها متى توفرت فيها أال

 
ي أ

 
ألشكلية في إضفاء ألصفة ألتجارية، أ

صبحت  15، وكذأ ألخاصة ألتي نصت عليها ألمادة 48ألتجارية
 
من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني، إال وأ

كما لو كانت مثال متخصصة في تسيير منصات  ،مدتيا يحتى ولو كان غرضها الرئيسشركة تجارية 

 .   بفئة تبرع ألتمويل ألتعاوني ألمتعلقة 

 حصرية املقر االجتماعي في املغرب وانعكاساته :ثانيا

يعتبر موطن ألشركة هو ألمحل ألذي يوجد به مركزها، فهو ألمقر ألذي تتخذ منه ألشركة مركزأ لحياتها 

 
 
و ألتدبير وكذأ ألمصالح أإلدأرية ألمركزية ألقانونية حيث تتوأجد به أ

 
و ألتسيير أ

 
جهزة أإلدأرة أ

 
ماكن عمل أ

ساسيا يقوم عليه تكوين ألشركة طبقا 49ألتابعة للشركة
 
جل ذلك جعلته مسودة ألمشروع شرطا أ

 
، ومن أ

ن يكون مقرها أالجتماعي  15للمادة 
 
 .بالمغربألتي تنص في بندها ألثاني على ضرورة أ

خوذأ مما هو معمول به في ألقوأعد ألعامة، فإن جعل حدود ألمقر وإذأ كان إدرأ 
 
ج شرط مقر ألشركة ما

هو تبعية شكلية لهذه القواعد ل تخدم فكرة التمويل أالجتماعي محصورأ فقط على ألترأب ألمغربي 

 ، كيف ذلك؟  التعاوتي

                                                           
ركان ألموضوعي(48)

 
هلية ومحل وسبب، وكذأ أال

 
مر بالشروط ألعامة ألالزمة قيامها في عقد ألشركة من رضا وأ

 
ة سوأء تعلق أال

رباح وألخسائر  ونية ألمشاركة، وألشروط 
 
سمال ألشركة وألمشاركة في أال

 
ألمرتبطة بتعدد ألشركاء وألمساهمة في تكوين رأ
 ألشكلية ألمتمثلة في ألك تابة و أإلشهار ألقانوني

ول ألمقتضيات ألعامة، بدون ناشر، (49)
 
 .241، ص 2016عالل فالي، ألشركات ألتجارية، ألجزء أال
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ن مقر ألشركة هو ألمعيار ألمباشر 
 
ساسية وهي أ

 
ألذي يقرر جنسيتها، وهو بدأية يجب أإلشارة لنقطة أ

ألمتعلق بالوضعية  1913غشت  12موقف تبناه ألمشرع ألمغربي منذ عهد ألحماية من خالل من ظهير 

جانب بالمغرب
 
ن: " 50ألمدنية للفرنسيين وأال

 
جصسية الشركة تحدد  عبر فصله ألسابع ألذي نص على أ

  ". الشرعيبمقتضى قاتون البالد الذي تتخذ مصه الشركة بال احتيال مقرها 

كيده ولو بشكل غير مباشر بمقتضى ألمادة  
 
من قانون شركة ألمساهمة ألتي نصت على  5وهو ما تم تا

نه
 
لى التشريع المغربي"  :أ "، وذهب تخضع شركات المساهمة الكائن مقرها الجتماعي في المغرب ان

ن ما جاء به ألفصل ألسابع من ألظهير كا
 
ساتذة للقول بهذأ ألخصوص أ

 
ك ثر دقة مما تضمنته بعض أال

 
ن أ

ن: " 5ألمادة 
 
تبصي معيار مقر الشركة لتحديد جصسيتها وبالتالي من قانون شركة ألمساهمة، على أعتبار أ

ن يكون المقر  الستفادة من الحماية القاتوتية والقتةادية المقررة للشركات المغربية، يستلزم اأ

جل الستفادة من المت يازات التي يخولها التشريع المغربي للشركات بالمغرب حقيقيا وليس فقط من اأ

و على  تتاج اأ و على مستوى تكلفة الن
المؤسسة فوق التراب الوطصي سواء على مستوى الصظام الجبائي اأ

موال الموظفة. بحيث ل تساهم العديد من الشركات ل من قريب  مستوى ضعف الرقابة على مةادر الأ

و في  و من بعيد في القتةاد الوطصي اأ جراء المغاربة، بل تعتبر اأ و في تشغيل الأ التصمية القتةادية اأ

خرى  لى بلدان اأ موال ان
رباح والأ جل تحويل الأ داة فقط من اأ  51".اأ

رقام أالقتصادية ألمهمة ألتي يحققها ألتمويل ألتعاوني فإن 
 
وأنسجاما مع هذأ ألقول، وبالنظر كذلك لال

وطني ككل ستصبح مهددة، حيث سيبقى ألدأفع أالستفادة منها وأنعكاسها على مستوى أالقتصاد أل

ن يكون هذأ ألدأفع هو 
 
ساسي إلنشاء مقر ألشركة بالمغرب هو أالمتيازأت ألجبائية ألتي يوفرها، عوض أ

 
أال

جنبية.
 
 شجيع أالقتصاد ألوطني نظرأ لتوجيه نشاط ألتمويل ألتعاوني للبلدأن أال

                                                           
جانب وألفرنسيين بالمغرب ألصادر بتاريخ ظهير ألو(50)

 
 .1913غشت  12ضعية ألمدنية لال

 .259و 258عالل فالي، مرجع سابق، ص (51)
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نه بإلقاء نظرة حول ألتشريع ألمقارن نجد ألمش
 
رع أللبناني كان له توجه مختلف حيث نص على كما أ

جصبية من خالل قيامها إمكانية تقديم خدمات حشد ألتمويل/ألتمويل ألتعاوني 
أ
من قبل المؤسسات ال

عماله في لبصان مبلغ مليار ليرة لبصاتية
أ
ن تخةص ل

أ
. وبالتالي فهذه 52بفتح فرع لها في لبصان، على ا

مام ألشركات ألكبرى في مجال ألمادة تحقق مكاسب مهمة مقارنة بالت
 
شريع ألمغربي حيث تفتح ألمجال أ

موأل 
 
ألتمويل ألتعاوني إلنشاء فروع لها وبالتالي أالستفادة من خبرأتها، كما تلزمهم من جهة ثانية بضخ أ

 لفائدة خزينة ألدولة لمحاربة ظاهرة أالحتيال ألتي قد تطال ألمقر أالجتماعي كما سبقت أإلشارة.

نشطتها وبالرجوع لل
 
جنبية للتمويل ألتعاوني أ

 
مشرع ألفرنسي فهو بدوره فتح إمكانية ممارسة شركات أ

وروبي ألذي يخول لها 
 
و من خالل أالستفادة من جوأز ألسفر أال

 
في فرنسا من خالل إنشاء فرع لها، أ

 .53ذلك

ن موقف مسودة ألمشروع من حصرية ألمقر أالجتماعي بالمغرب قد يجعل منصات ألتمويل
 
 كما أ

نشطتها وبالتالي حرمان عدد مهم من 
 
نشطتها للمغرب مهددة بتوقيف أ

 
ألتعاوني بالخارج وألتي توجه أ

ألمشاريع ألتي كانت ستستفيد من ألتمويالت كما حصل مع سابقاتها من ألمشاريع، ومن بين هذه 

ن مع 
 
مصةة ألمنصات هناك على سبيل ألمثال منصات تتخذ من فرنسا مقرأ لها كما هو ألشا

"atadamaone"54 " مصةة  ثمSmala &Co"55 خيرة
 
ألتي كانت قد حققت نجاحات مهمة ، هذه أال

                                                           
  .Crowdfundingألمتعلق بحشد ألتمويل  3ألمادة ألثانية من ألقرأر أللبناني رقم (52)

Guides )53(   .precite, page 15 Banque de France , -L'ACPR  Professionnels de 

فكار ألمبتكرة وهي منصة تم إنشاؤها بمبادرة من أثنين من ألمديرين ألتنفيذيين ألمغاربة ألمقيمين في فرنسا ل(54)
 
تمويل أال

فيما ، وألتي تهم ألعديد من ألمجاالت مثل ألتكنولوجيات ألجديدة وألبحث ألعلمي وألسياحة وألتضامن وألمشاريع ألفنية
عمال وألعلوم وألموسيقى. ويتم عرض ألمشاريع ألممولة، فإن يتعلق بالمشاريع 

 
ألمنصة لها ثالث فائت، وهي: مشاريع أال

يمكن للمساهمين حيث . atadamone.mipise.comألمقبولة من قبل إدأرة ألمنصة على ألجمهور عبر ألموقع أإللك تروني 
و ألتحويل. من خالل عملية دفع بسيطة عن طريق بطاقةبمشروع معين ألقيام بتمويله ألمهتمين 

 
 أالئ تمان أ
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ن تعلق نشاطها سنة ( 3)ألملحق 
 
يل ألجماعي/ألتعاوني صدور ألمرسوم ألمؤطر للتمو،نظرأ ل2017قبل أ

موألتعزيز مكافحة غسل على مستوى ، ألذي جاء بتطورأت تنظيمية 2014بفرنسا سنة 
 
 .56أال

ن هذ
 
ه ألمعطيات إذأ كانت تصب في أتجاه أالنفتاح على فكرة إحدأث فروع لشركات ألتمويل إال أ

فرأد مهددة 
 
موأل أال

 
ن أالعتماد على هذه ألفروع جعل أ

 
ن من شا

 
خر يرى أ

آ
جنبية، فهناك أتجاه أ

 
ألتعاوني أال

ن مقرها أالجتماعي ليس بالمغرب
 
 . 57( 1)ألملحق نظرأ ال

ن شركات ألتمويل ألتعاوني لها خصوصياتها ألتي تميزها بما هو أنطالقا مما سبق يمكن ألقول على 
 
أ

سيس ألشركات ألتقليدية مع ما تثيره من 
 
معمول به في ألقوأعد ألعامة وبالتالي أتباع نفس خطوأت تا

إشكاالت على مستوى ألمقر أالجتماعي سيفقد هذأ ألمشروع ألعديد من نقاط ألقوة ألتي تميزه، على عكس 

ن مع ألتشريع أللبناني، ألتشريعات ألم
 
جل ذلك حبذ لو قارنة ألتي تحسن أستغاللها كما هو ألشا

أ
ومن ا

                                                                                                                                                                                     
و إرجاع 

 
موأل لصاحب ألمشروع إن كانت ألحملة ناجحة أ

 
موأل في حساب ألمشروع، يتم إما دفع أال

 
وبعد نهاية حملة جمع أال

ن هناك حالة 
 
ي ألحملة، إال أ

 
موأل أ

 
موأل للجهات ألمانحة إذأ لم يصل ألمشروع للسقف ألذي حدده في فترة جمع أال

 
أال

موأل بصفة نهائية لتصبح غير قابلة لالستردأد وذأك عند أنعدأم شرط نجاح يمكن فيها لصاحب ألم
 
شروع أالحتفاظ باال

 ألحملة.

Sanae RHABRA et Wafa GUERGUER, precite, p 8. 

حيث  2004وقد تم إنشاؤها سنة  في فرنسا لتجنب ألقيود ألقانونية في ألمغرب،لها  تحديد موقعرت هذه ألمنصة قر (55)

 كانت تسمح 
 
ينما كانوأ في ألمغرب، بالقيام بدعوة عامة للتبرع في فرنسا صحابال

 
 .ألمشاريع، أ

ن يتم إطالق ألمشروع على ألموقع وينجح، يتلقى صاحب ألمشروع ألمبالغ ألتي تم جمعها بعد خصم ألعموالت على 
 
فبعد أ

نه في حالة عدم نجاح وذلك عبر رسالة في بريده أاللك تروني إلعالمه بقبو %6ألمساهمات ألتي كانت تصل ل 
 
ل دعمه، غير أ

 ألحملة يتم إعادة ألتبرعات للجهات ألمانحة.

Sanae RHABRA et Wafa GUERGUER, precite ,p 9. 

e alternative au financement classique, Article publiée le 04 , Crowdfunding, unLoubna Chihab)56(

-une-nt/crowdfundingarge-https://www.lavieeco.com/news/votre : juillet 2018., sur le lien suivant
).à 23h 00 min , (consulté le 19/04/2019classique.html-financement-au-alternative 

  .1ألمتعلق بمقابلة مع محلل أقتصادي وخبير مالي، ألسؤأل رقم  1ألملحق (57)

https://www.lavieeco.com/news/author/loubna_chihab
https://www.lavieeco.com/news/votre-argent/crowdfunding-une-alternative-au-financement-classique.html
https://www.lavieeco.com/news/votre-argent/crowdfunding-une-alternative-au-financement-classique.html
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لة حةرية المقر الجتماعي بالمغرب ولما ل تبيصي  قام  مسودة
أ
عادة الصظر حول مسا المشروع بان

تشاء فروع لشركات التمويل التعاوتي بالمغرب مكاتية ان لزا ،تجريه المشرع اللبصاتي وذلك بفتح ان مها مع ان

مكاتية احتيالها.   بدفع مبالغ مالية للخزيصة حتى تستفيد من تجاربها وكذا قطع الطريق على ان

 

 رأس مال شركة التمويل التعاوني  :ثالثا

بعدما وضحت أإلطار ألقانوني لشركات ألتمويل ألتعاوني بتحديد ألفئة ألتي تنتمي إليها أنطالقا من 

  15ألمادة 
 
ساسي ألسالفة ألذكر، فإن هذه أال

 
خيرة جاءت بالعنصر ألجوهري ألذي تطلبه ألمشرع كشرط أ

ن ألمبلغ ألذي تطلبه 
 
شرنا، غير أ

 
س ألمال كما سبق وأ

 
سيس شركة ألتمويل ألتعاوني وهو عنصر رأ

 
لتا

سس والمبررات المعتمدة في تحديده عصد ألمشرع 
أ
 ثالث مائة 300.000يبقى مثيرا للتساؤل حول ال

لف
أ
سيس؟درهم مع شرط تحريره ب ا

أ
 الكامل عصد التا

 إن أإلجابة على هذأ ألتساؤل تفرض طرح فرضيات يمكن تلخيصها في أثنتين:

ولى:
أ
إن ألسبب ورأء وضع هذأ ألمبلغ هو رغبة ألمشرع في توفير نوع من ألضمانات حالة  الفرضية ال

ن بنك ألمغ
 
رب وألهيئة تصفية هذه ألمنصات ألمسيرة من قبل شركات ألتمويل ألتعاوني، على أعتبار أ

طرأف ألمتدأخلة، 
 
ساسيان لمختلف أال

 
ألمغربية لسوق ألرساميل يبقيان مسؤوالن وألضامنان أال

من   6559و 6458العتبارهما ألجهتان ألرسميتان ألمخول لهما قانونا مرأقبة هذه ألشركات طبقا للمادتين 

 مسودة مشروع ألقانون. 

                                                           
نه: "  64تنص ألمادة (58)

 
 103-12مقتضيات القاتون تخضع لمراقبة بصك المغرب، وفقا لمن مسودة مشروع ألقانون على أ

المتعلق بمؤسسات الئتمان والهيائت المعتبرة في حكمها، شركات التمويل التعاوتي المسيرة لمصةات التمويل التعاوتي 
 ".من فئتي "القرض" و "التبرع" 
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ساسها في ألمادة  الفرضية الثاتية:
 
")...( نفسها وبالضبط ألشرط ألرأبع ألذي جاء فيه:  51وألتي تجد أ

ن تقدم ضماتات كافية متعلقة ومواردها البشرية والتقصية وكذا الصظام المعلوماتي، خاصة فيما  اأ

رهاب)...( موال وتمويل الن
من هذا الصظام وخطة سيرورة الصشاط، ومحاربة تبييض الأ  ".يتعلق اأ

ق بدأية على غياب ألتنسيق في صياغة ألنص ألقانوني مع قبل مناقشة هذه ألفرضية وجب ألتعلي

ن مسودة مشروع أستخدمت مصطلح 
 
خرى ألمرتبطة به، حيث أ

 
موال مختلف ألنصوص أال

أ
تبييض ال

به في تشريعات مقارنة كالتشريع أللبناني وألمصري ونظيرهما ألبلجيكي  وهو مصطلح معمول

ن ألمشرع ألمغربي أختار تسمي60وألسويسري 
 
موأل في ألقانون ، غير أ

 
وبالتالي يجب  4361-05ة غسل أال

 مالءمة ألصياغة مع ما هو معتمد في ألنصوص ألقانونية ألسابقة.

ما 
 
لف ثالث مائة 300.000 بخصوص هدف ألمشرع من إقرأر سقفأ

 
سيس شركة ألتمويل  درهم أ

 
لتا

بوضعه ضمن ألشرط ألتعاوني، فإن نظام ألمخاطر ألذي فرضت مسودة ألمشروع على ألمؤسسين ألقيام 

عاله، أنصهارأ مع ألتوجهات ألعامة لبنك ألمغرب السيما فيما يخص ألتزأمات أليقظة ألمنصوص 
 
ألرأبع أ

ألمنصوص عليها في  62تظام وحدة معالجة المعلومات المالية، وكذأ 8حتى ألمادة  3عليها من ألمادة 

                                                                                                                                                                                     
نه: "  65كما تنص ألمادة  (59)

 
ميل، وفقا تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرسامن مسودة مشروع ألقانون على أ

المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، شركات التمويل التعاوتي المسيرة لمصةات  43-12لمقتضيات القاتون رقم 
 ".التمويل التعاوتي من فئة "الستثمار"

 . 142، ص2018عبد ألحفيظ بلقاضي، درأسات في ألقانون ألجنائي ألخاص ألمغربي، بدون ناشر، طبعة  (60)

موأل، ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم  43.05رقم  ألقانون(61)
 
من ربيع  28في  1.07.79ألمتعلق بمكافحة غسل أال

ول 
 
بريل  17) 1428أال

 
خر  14بتاريخ  5522ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد  ،( 2007أ

آ
 ،( 2007ماي  3) 1428ربيع أال

 .1359ص
موأل وتمويل أإلرهاب. وهي وحدة وحدة معالجة ألمعلومات ألمالية )ألوحدة( هي ألو (62) 

 
حدة ألمغربية لمكافحة غسل أال

 2008دجنبر  24صادر بتاريخ  مرسوم بموجب تم إحدأث ألوحدة ،معلومات مالية ذأت طابع إدأري، ملحقة برئيس ألحكومة
موأل، و   05-43 رقم   ألقانون  من 14للمادة   ، تطبيقا572-08-2  تحت رقم

 
قد تم تنصيبها من ألمتعلق بمكافحة غسل أال

ول
 
بريل  10  بتاريخ  طرف ألوزير أال

 
ساسية في 2009أ

 
ألمساهمة في حماية نزأهة أالقتصاد وألنظام ألمالي ، تتجلى مهمتها أال

موأل وتمويل أإلرهاب وألشبكات ألمالية غير ألمشروعة.  ألمغربي
 
وحدة معالجة المعلومات  من خالل مكافحة غسل أال

 ، مصشور على الرابط التالي:7، ص2017-2016المالية، تقرير سصتي 
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للتكلفة ألتي يستجوبها إلحدأثه قام ألمشرع ألسالف ألذكر، هذأ ألنظام نظرأ  05-43من ألقانون  14ألمادة 

 بوضع ذلك ألسقف حتى يستطيع تغطيتها.

جريتها مع إطار في وزأرة ألمالية، مديرية ألخزينة  
 
كدته لي ألمقابلة ألتي أ

 
ونفس توجه هذه ألفرضية أ

ك ثر 
 
مر كان أ

 
ن ألسقف في بدأية أال

 
خبرتني أ

 
ن إطار وزأرة ألمالية أ

 
أرتفاعا مما هو وألمالية ألخارجية، بل أ

لف درهم قبل تسفر مجموع ألمناقشات  500.000عليه ألوضع في ألمسودة حيث كان يصل 
 
خمس مائة أ

جريت حول هذه ألنقطة على ألرقم ألمعمول به حاليا في ألمسودة وفقا لنفس ألمصدر
 
)ألملحق ألتي أ

2)63. 

نها تتعارض فإن هذه ألتبريرأت ألمحتملة وإن كانت لها دوأفعه من مصظوري الشخةي
 
ا فهذأ ال ينفي أ

برزها:
 
ساسية تقوم عليها فكرة ألتمويل ألتعاوني أ

 
هدأف أ

 
 مع عدة أ

جل أالنخرأط في منظومة  -
 
قيامه على فكرة تشجيع ألمقاوالت ألصغرى وألمتوسطة من أ

لف درهم ليس  300.000أالقتصاد بشكل جّدي وفعال وليس صوري، وبالتالي فسقف 
 
أ

حرى كان تبني 
 
 درهم مثال. 10.000سقف مشجع، وأال

ساس هو أجتماعي تنموي، وليس تحقيق ألربح بصفة مباشرة،  -
 
ألتمويل ألتعاوني هدفه باال

لذلك ألتعامل معه بمنطق ألشركات ألتجارية ألتي تسعى للمضارية وألربح يساهم في نزع 

 ألخصوصية ألتي يتمتع فيها ال سيما دعم ألمشاريع ألمبتكرة.

موأل ألتمويل  -
 
ن أ

 
ألتعاوني فهي ال تخزن في ألمنصة حتى تتعرض للضياع مثال كما كما أ

ولى، وإنما ألمشرع خصص لها حسابا خاصا تخزن فيه 
 
طبقا سبقت أإلشارة في ألفرضية أال

                                                                                                                                                                                     

http://www.utrf.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=875
&lang=ar دقيقة. 20و  08على الساعة  2019/04/30، تاريخ الطالع 

  .4ألمتعلق بمقابلة مع إطار دأخل وزأرة أالقتصاد وألمالية مديرية  ألخزينة وألمالية ألخارجية، ألسؤأل رقم  2ألملحق (63)

  

http://www.utrf.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=875&lang=ar
http://www.utrf.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=875&lang=ar
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س ألمال لهذأ ألمستوى 64من مسودة مشروع ألقانون 41للمادة 
 
،وبالتالي فرفع سقف رأ

خذه على إطال
 
 قه.بسبب ألتخوف يظل محل نقاش وال يمكن أ

 

 الشروط الشكلية املرتبطة بتأسيس الشركة: الثانيةالفقرة 

بعدما تم تحديد ألشروط ألجوهرية ألتي تميز شركة ألتمويل ألتعاوني عن غيرها وجب أالنتقال 

ربع خطوأت تنطلق من إبرأم عقد ألخدمات 
 
ول(لإلجرأءأت ألشكلية ألتي تستتبعها، وذلك عبر أ

أ
، ليتم )ا

تي ألدور على ألوثائق وألمعلومات ألوأجب تضمينها بملف طلب )ثاتيا(نشاط بعدها تحديد نوع أل
 
، ثم يا

ل ألملف )ثالثا(أالعتماد 
آ
خير تحديد ألجهة ألمعنية لما

 
 .   )رابعا(، وأ

 أوال: إبرام عقد الخدمات

جل ألحصول على 
 
لزمت مسودة ألمشروع مؤسسي شركة ألتمويل ألتعاوني أتباعها، من أ

 
ول خطوة أ

 
كا

برام عقد خدماتماد تمثلت في أالعت مع مؤسسة أئ تمان معتمدة من طرف بنك ألمغرب، سّماها ب  ان

من ألمشروع، وذلك بهدف إيدأع ألتدفقات  9" وفق ما جاء في ألمادة المؤسسة الماسكة للحسابات"

موأل لن تدخل بحساب شر -ألمالية ألتي سيتم تحصيلها لفائدة ألمشروع ألمعني 
 
ن هذه أال

 
كة مما يفيد أ

دأء ألمبالغ ألمخصصة لفائدة ألمساهمين، في حالة مشارك تهم ضمن عملية  -ألتمويل ألتعاوني
 
و بهدف أ

 
أ

و من فئة قرض وذلك من خالل إرجاعه 
 
رباح أ

 
ألتمويل ألتعاوني من فئة أستثمار وذلك عبر إمدأدهم باال

 لمانحيه.

                                                           
نه: " 41تنص ألمادة (64)

 
ن تفتح، لكل مشروع من مسودة مشروع ألقانون على أ يجب على مؤسسة التمويل التعاوتي اأ

حسابا لدى مؤسسة الئتمان ماسكة للحسابات مرخةة من قبل بصك المغرب. ويخةص هذا الحساب تحديدا مقدم، 
داء المبالغ المخةةة لفائدة  يداع التدفقات المالية التي تم تحةيلها لفائدة المشروع المعصي، وعصد القتضاء، لأ لن

 ".المساهمين
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نها تبقى أستثناء عن ألمعمول به بالن
 
ن هذه ألخطوة ال شك أ

 
سبة للشركات ألتجارية ألمنظمة غير أ

ألمرتبط بباقي ألشركات، أللذأن لم  5.96ألمتعلق بشركة ألمساهمة وكذأ ألقانون  17.95بموجب ألقانونين 

مر مقتصرأ على فتح حسابات بنكية مجمدة 
 
يلزمهما ألمشرع بإبرأم هذأ ألنوع من ألعقود وإنما جعل أال

موأل كما هو ألحال
 
و  5165مع ألمادة  باسم ألشركة إليدأع أال

 
ألمتعلقة بالشركة ذأت ألمسؤولية ألمحدودة، أ

 بخصوص شركة ألمساهمة.  2266ألمادة 

 تضمين نوع النشاط في ملف طلب االعتماد :ثانيا

كبر عدد من ألمساهمين بمبالغ بسيطة نسبيا، 
 
إن فكرة ألتمويل ألتعاوني ألقائمة على أستقطاب أ

صناف وهي: إم
 
تجعل حامل ألمشروع ملزما بإرجاعه  شكل قرضا مساهمة في تتخذ في ألغالب ثالث أ

يكون  شكل استثمارال يلزم صاحب ألمشروع بإرجاعها، وإما تتخذ ألمساهمة  شكل تبرع للمساهم، وإما 

رباح ألمترتبة عنها مع ألمساهم. 
 
 صاحب ألمشروع ملزما بتقاسم أال

شكال ألتي سّمتها مسودة مشروع ألقانون 
 
" في هذه عمليات التمويل التعاوتيب "وإبرأزي لهذه أال

جل شرح ألخطوة ألثانية ألمتعلقة بمنح أالعتماد نظرأ لالرتباط ألحاصل بينها 
 
ألفقرة ما هو إال توطئة من أ

خيرة سنخصص لها جزء مهم من هذأ ألبحث في قادم 
 
ن هذه أال

 
وبين هذه ألعمليات، على أعتبار أ

 ألفقرأت.

مؤسسة أالئ تمان، يبقى من ألضروري على ألمؤسسين أختيار صنف  إذن وبعد إبرأم عقد ألخدمات مع

ألنشاط ألذي يودون مزأولته، فإذأ كانت رغبة ألمؤسس هي أالشتغال في مجال ألقروض عبر إنشاء منصة 

                                                           
تةبة من على ما يلي: " 65.9من ألقانون   51ينص ألبند ألرأبع من ألمادة (65) موال الصاتجة عن دفع مبالغ الأ )...( تودع الأ

 لدن متلقيها في حساب بصكي مجمد)...(".  
ول من ألمادة (66)

 
موال المستخلةة تقدا باسم الشركة على ما يلي: "  17.95من ألقانون   22ينص ألبند أال )...( تودع الأ

سيس في حساب بصكي مجمد)  ".  ...(التي هي في طور التاأ
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تختص بالتوسط بين حاملي ألمشاريع وألمساهمين ألرأغبين بالتعامل عبر ألقروض، فيجب عليه 

 ألبدأية وبالضبط في هذه ألمرحلة.)ألمؤسس( حسم أختياره منذ 

ي بنك 
 
ن يستطلع رأ

 
و صنف "ألتبرع" وجب عليه أ

 
وبالتالي إن أختار ألمؤسس صنف "ألقرض" أ

مر باختيار ألمؤسس لصنف "أالستثمار" فيجب 
 
ما إذأ تعلق أال

 
جل منحه أالعتماد، أ

 
وال من أ

 
ألمغرب أ

ختيار مسودة ألمشروع لبنك ألمغرب عليه أستطالع ألهيئة ألمغربية لسوق ألرساميل، ولعل سبب أ

ساسي لبنك ألمغرب
 
ساسه في ألقانون أال

 
ولين يجد أ

 
ول من  67بخصوص ألصنفين أال

 
وبالضبط ألبند أال

نه: " 10ألمادة 
 
تها من التي التدابير جميع البصك يتخذألذي ينص على أ موال تحويل تسهيل شاأ  الأ

تظمة وسالمة سير حسن على ويسهر داء اأ  ".)...( الأ

ما
 
إحالة مسودة ألمشروع منح أعتماد وكذأ مرأقبة صنف أالستثمار على ألهيئة ألمغربية لسوق  أ

ساسه في ألقانون 
 
وتحديدأ في ألبند  4ألمؤطر لها، حيث ينص ضمن مادته  43.1268ألرساميل يجد أ

خير على مايلي:  
 
 أال

لي"  ها وفق الصةوص تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل اختةاصات المراقبة المسصدة ان

ليهم في هذه المادة.  شخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار ان
زاء الهيائت والأ التشريعية المعمول بها ان

حكام التشريعية والتصظيمية المطبقة عليهم ول سيما تلك المتعلقة بما  كد من احترامهم لالأ كما تتاأ

  يلي:

                                                           
ساسي لبنك ألمغرب، ألصادر بتنفيذه ألظهير شريف رقم  76.03ألقانون رقم (67)

 
من  20في  1.05.38ألمتعلق بالقانون أال

 .427(، ص2006فبرأير  20) 1427محرم  21بتاريخ  5397ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد  ،( 2005نوفمبر  23) 1426شوأل 
في فاتح  1.13.21رقم  ، ألصادر بتنفيذه ألظهير شريفيئة ألمغربية لسوق ألرساميلألمتعلق باله 43.12ألقانون رقم (68)

ولى 
 
ولى  30ألصادرة بتاريخ  6142الجريدة ألرسمية عدد ، ألمنشور ب(2013مارس  13) 1434جمادى أال

 
 11) 1434جمادى أال

بريل 
 
 .(2013أ
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تجاز ع... - تشطتهم في ان
شخاص الذين يساهمون بحكم اأ دوات وكذا الأ مليات تتعلق بالأ

 ".المالية

ن ألمادة 
 
مسودة مشروع من  52إن إسقاط هذأ ألبند على صنف أالستثمار تبدو منطقية، على أعتبار أ

سمال)...(" فئة أالستثمار بكونها" تقد عرف ألقانون و غير مباشرة، في شركة راأ هذأ )...( مشاركة مباشرة اأ

 
 
، حيث جاء في 44.12دوأت ألمالية ألذي جاء به ألقانون ألتعريف ألذي يحيلنا مباشرة على تعريف أال

ول مايلي: 2مادتها 
 
 ضمن بندها أال

ن تتيح  و يمكن اأ خرى التي تتيح اأ و السصدات الأ سهم اأ س المال المتمثلة بالأ ")...( سصدات راأ

و في حقوق التةوي  التي تكون قابلة للتحويل  سمال اأ و غير مباشرة في راأ المشاركة بةفة مباشرة اأ

و عن طريق التداول  .69"بقيدها في حساب اأ

ن عملية ألتمويل من فئة أستثمار أعتبرتها مسودة ألمشروع عملية تدخل ضمن مفهوم 
 
وبالتالي يظهر أ

دوأت ألمالية وألتي تخضع لرقابة ألهيئة ألمغربية لسوق ألرساميل طبقا للمادة 
 
كما سبقت أإلشارة،  4أال

 خاضعة بدورها لرقابة ألهيئة ألمذكورة.مما يجعلها )عملية فئة أالستثمار( 

وعند إيدأع ملف طلب أالعتماد لدى ألهيئة ألمعنية حسب ألحالة يحصل ألمؤسس على وصل مؤرخ 

 يفيد إيدأعه.

                                                           
حكام القاتو(69)

أ
تحدث عن خضوع صصف عملية "الستثمار" ل

أ
تحدث عن رقابة الهيئة المغربية  44.12ن وهصا ل ا

أ
تما ا وان

دوات المالية على القاتون 
أ
خير فهو 44.12لسوق الرساميل لةصف عملية "الستثمار"، التي تحيل في تعريف ال

أ
، هذا ال

من مسودة مشروع القاتون يخرج بةريح العبارة عن تطاق تطبيقه عمليات التمويل التعاوتي من صصف  5طبقا للمادة 
تي على توضيح سبب هذا الخروج في الفقرات الالحقة من هذا البحث."ا

 
 لستثمار"، وسا
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 باقي محتويات ملف طلب االعتماد: :ثالثا

مضمون طلب أالعتماد رهينا بصدور نص تنظيمي تصدره  10لقد جعلت مسودة ألمشروع طبقا للمادة 

 ألجهة ألمعنية حسب ألحال، يتضمن مجموعة من ألبيانات يمكن تقسيمها لفئتين:

 المعلومات والوثائق المتعلقة بالمؤسسين:  -1

شخاص ألمساهمين في  الموارد البشرية: -
 
مثل ألمستندأت ألتي تثبت هوية ألمؤسسين وأال

شخاص ألمتوقع تكليفهم بمهام إدأرية مع 
 
س ألمال، وكذأ أال

 
إرفاقهم بالشوأهد أالك تتاب في رأ

 وألخبرأت ألتي تثبت ك فاءتهم.

سيس ألشركة تغطي مثال  التقصية:الموارد  -
 
مر بتقديم درأسة جدوى تتعلق بتا

 
كما لو تعلق أال

رباح وألخسائر ألمرتقبة. 
 
  فترة ألثالث سنوأت ألمقبلة، باإلضافة لشمولها أال

سمال. كبيان نسبة ألمساهمة لكل من ألمك تتبين ف المالية:الموارد  -
 
 ي ألرأ

 تظام تسيير المصةة: 70البيصات الواجب توفرها في مشروع -2

تسمية منصة ألتمويل ألتعاوني وكذأ تسميات شركة ألتمويل ألتعاوني، ثم تسمية ألمؤسسة  -

 .9ألماسكة للحسابات ألمنصوص عليها في ألمادة 

و أل -
 
و صنف )فئة( عمليات ألتمويل ألتعاوني ألمستهدفة هل هو متعلق بالقرض أ

 
تبرع أ

 أالستثمار.

 شروط وكيفيات أشتغال منصات ألتمويل ألتعاوني. -

دأء مستحقات مؤسسات ألتمويل ألتعاوني. شروط -
 
 وكيفيات أ

                                                           
ولقد عمدت مسودة مشروع ألقانون لتسمية نظام تسيير منصة ألتمويل ألتعاوني بالمشروع نظرأ لصفته ألمبدئية ألقابلة (70)

واردة على سبيل المثال ي هذأ ألنظام هي للتعديل وفق ما قد يظهر من متغيرأت جديدة، لذلك فالبيانات ألوأجب توفرها ف
 .ل الحةر
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 كيفيات وطبيعة ووثيرة ألمعلومات ألتي يتعين تقديمها للمساهمين وللعموم. -

 ألعقد ألنموذجي للتمويل ألتعاوني. -

 ألنموذج ألتصميمي لمذكرة تقديم ألمشاريع. -

 

 مآل ملف طلب االعتماد :رابعا

بعد ألفرأغ من عملية جمع ألوثائق وألمعلومات ألمرتبطة بملف أالعتماد، يتم تقديمه من طرف 

و بالهيئة 
 
مر ببنك ألمغرب أ

 
ي سوأء تعلق أال

 
ألمؤسسين للجهة ألمعنية كما هي محددة في نشاط ألشركة أ

  45من ألمشروع، فترة  12ا للمادة ألمغربية لسوق ألرساميل، لينتظر بعدها ألمؤسسون طبق
 
يوما تبتدأ

 من تاريخ وضع طلب أإليدأع للحصول على جوأب من ألفئة ألمعنية على حسب ألحال.

نه خالل هذه ألفترة )
 
مام  12يوم( جعلت مسودة ألمشروع طبقا للمادة  45غير أ

 
أالمكانية متاحة أ

نها
 
ألمساعدة على مزأولة ألشركة لنشاطها دون  ألجهة ألمعنية حسب ألحال، لتطلب وثائق إضافية من شا

ن يعترضها عائق ما.
 
 أ

جل 
 
من مسودة مشروع ألقانون يتم إشعار ألشركة  13يوما فإنه حسب ألمادة  45وبعد أنقضاء أ

و رفضه.       
 
 ألمتقدمة بطلب منح أالعتماد إما بقبول طلبها أ
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 طسحب االعتماد كنتيجة لعدم ممارسة النشا: الثالثةالفقرة 

سيس تبقى شركات ألتمويل ألتعاوني من ألناحية ألقانونية مؤهلة لمزأولة 
 
بعد أستيفاء إجرأءأت ألتا

سباب ألتي حددتها 
 
حد أال

 
و ال تستطيع حتى أالنطالق ال

 
نها قد تتوقف أ

 
نشطتها بشكل طبيعي، غير أ

 
أ

ول(  1671مسودة ألمشروع في ألمادة 
أ
 . ()ثاتيامما يترتب عنه سحب رخصة أالعتماد  )ا

 حاالت سحب رخصة االعتماد :أوال

استوقفتصي بخةوصها بعض لقد تم تحديد هذه ألحاالت على سبيل ألحصر في ستة حاالت، 

و  المالحظات
 
أنطالقا من ألمدة ألتي جعلت مسودة ألمشروع أنصرأمها سوأء بعد ألحصول على أالعتماد أ

خر عملية، يجيز سحب ألرخصة وألتي حددها في 
 
( هذه ألمدة ألتي 2و 1شهر )ألبندين  24بعد إنجاز أ

ويقومون بإجرأء  23تظل طويلة نوعا ما ال سيما حينما يعمد ألمؤسسون في مزأولة نشاطهم عند ألشهر 

خرى لمدة 21شهرأ مثال ليعودوأ لالشتغال في ألشهر  20عملية معينة، ويتوقفون مدة 
 
 20، ويتوقفوأ مرة أ

 شهر..

ن بعض ألتشريعات ألمقارنة
 
 6كما هو ألحال مع ألتشريع أللبناني جعل ألمدة محددة في  كما أ

شهر
 
ي  ي الشخةي اتجاه محمود، 72أ

أ
يساهم في محاربة ظاهرة ألشركات ألصورية، لذلك  وهو في را

                                                           
نه: " 16تنص ألمادة (71)

 
دارة سحب رخةة اعتماد شركة التمويل التعاوتي في من مسودة مشروع ألقانون على أ يجوز لالن

 الحالت التالية: 

و -  بصاء على طلب شركة التمويل التعاوتي؛ اأ

و 24بعد مدة تتجاوز  عدم شروع شركة التمويل التعاوتي في مزاولة تشاطها -  شهرا من تاريخ اعتمادها، اأ

و  24عدم مزاولة شركة التمويل التعاوتي لصشاطها لمدة تفوق  - خر عملية تمويل تعاوتي؛ اأ  شهرا من تاريخ اأ

و 15عصدما تتوقف شركة التمويل التعاوتي عن استيفاء الشروط المحددة في المادة  - عاله؛ اأ  اأ

و التةفية القضائية.عصدما تكون شركة التمويل التعاوت -  ي موضوع قرار لفتح مسطرة للتسوية اأ

ول من الفةل السادس من هذا القاتون -  ". بمثابة عقوبة كما هو مصةوص عليه في الباب الأ
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سيساعد ال محال في ضبط ألشركات ألتي تملك ألرغبة وأإلرأدة في مزأولة هذأ  فالتقليص من هذه المدة

ن توقف ألشر 
 
شهرأ سيؤثر على عنصر ألثقة في ألتعامل مع أالنترنت بين  23كات لمدة ألنشاط السيما وأ

ن هذأ ألتعامل الزأل غير منتشر بشكل قوي في ألمغرب عكس 
 
ألمساهمين وحاملي ألمشروع خصوصا وأ

 ألتجارب ألمقارنة.

ن ألبند 
 
من نفس ألمادة نص على سحب رخصة أالعتماد حينما تكون شركة  5هذأ باإلضافة إلى أ

و ألتصفية ألقضائية، فإذأ كان سحب ألرخصة ألذي ألتم
 
ويل ألتعاوني موضوع قرأر لفتح مسطرة ألتسوية أ

موأله وألتصرف فيها طبقا للمادة 
 
 65173يؤدي لتوقف ألنشاط وتخلي ألمدين بقوة ألقانون عن تسيير أ

ولة في حالة ألمتعلق بصعوبات ألمقاولة، فإن سحب ألرخصة وألمقا 73.1774سابقا( من ألقانون  619)

حد 
 
نها ليست في وضعية مختلة بشكل ال رجعة فيه وإنما هي قابلة للتقويم، بفعل أ

 
ي أ

 
تسوية قضائية أ

و ألتفويت، وبالتالي فالنشاط 
 
مر بمخطط أالستمرأرية، أ

 
ألحلول ألمقترحة من ألسنديك سوأء تعلق أال

، 73.17سابقا(  من ألقانون  571) 86575ألمقاولة الزأل قائما حتى بعد صدور ألحكم بالتسوية طبقا للمادة 

                                                                                                                                                                                     
نه: " 3تنص ألمادة ألخامسة من ألقرأر أللبناني رقم (72)

 
بعد الحةول على الموافقة بمباشرة العمل من قبل هيئة على أ

سواق المالية  شهر من تاريخ تبلغها قرار مباشرة العمل، الأ قةاها ستة اأ ن تبداأ عملها الفعلي ضمن مدة اأ على "المؤسسة" اأ
لغاء الترخيص  ".تح  طائلة ان

لى تخلي المدين بقوة القاتون على ما يلي:  651من ألمادة  3ينص ألبند (73) ")...(يؤدي الحكم القاضي بالتةفية القضائية ان
مواله والتةرف  ي وجه كان، مادام  التةفية القضائية لم تقفل بعد)...(عن تسيير اأ  ".فيها، بما فيها تلك التي امتلكها باأ

ألمتعلق بمدونة ألتجارة، فيما يخص مساطر  15.95ألمتعلق بنسخ وتعويض ألك تاب ألخامس من ألقانون  17.73ألقانون (74)

بريل  19) 1439شعبان  2در في صا 1.18.26 شريف رقمألهير صعوبات ألمقاولة، ألصادر بتنفيذه، ألظ
 
(، بالجريدة 2018أ

بريل 23) 1439 شعبان 6بتاريخ  6667ألرسمية عدد 
 
 .2345، ص (2018 أ

 ".تتابع المقاولة تشاطها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية"على ما يلي:  586تنص ألمادة (75)
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نه ال يغل يد رئيس ألمقاولة عن ألتسيير طبقا للمادة 
 
سابقا(  من نفس ألقانون، وبالتالي  576) 59276كما أ

 .هو غير صحيحفسحب أالعتماد في هذه ألمرحلة من ألناحية ألقانونية 

نه من ألناحية 
 
حد ، حيث الواقعية قد يكون ممكصاغير أ

 
ن مرور  ألمحللين أالقتصاديينأعَتَبَر أ

 
با

ن 
 
 9ألمقاولة للتسوية يجعل بنك ألمغرب يفقد ثقته فيها، لذلك فه يعمد لسحب رخصتها، إضافة إلى أ

صل 
 
هي تنتهي بالتصفية ألقضائية، وبالتالي فسحب ألرخصة في هذه  10حاالت تسوية قضائية من أ

        . 77( 1)ألملحق ألحالة هو تحصيل حاصل وفق نفس أالتجاه 

خير ألذي تسحب معه كذلك رخصة أالعتماد 
 
كما تجدر أإلشارة في نهاية هذه ألحاالت، للبند أال

ديبية ألتي تجيز سحب ألرخصة حيث تحيل على ألمادة 
 
، ألتي تمنح للجهة 71وألمتعلق بالعقوبة ألتا

ألمنصوص عليها قانونا، ألوصية حسب ألحال عندما ال تعمل شركة تمويل ألتعاوني على ألتقيد بالتزأماتها 

جهزة أإلدأرة كما 
 
عضاء من أ

 
و عدة أ

 
و توبيخ، وعند عدم أالمتثال يتم إيقاف عضو أ

 
ألحق في إصدأر إنذأر أ

 .سحب العتماديجوز للجهة ألوصية 

تبقى فقط مالحظة حبذ لو تدأرك تها مسودة ألمشروع في ألصيغة ألنهائية متعلقة باإلحالة ألوأردة في 

ول من ألباب ألسادس وليس ألباب ألبند ألسالف أ
 
مر يتعلق بعقوبة وأردة في ألفرع أال

 
ن أال

 
لذكر، حيث أ

 على مستوى 
 
ظن مسودة ألمشروع سقطت سهوأ في هذأ ألخطا

 
ول من ألفصل ألسادس، لذلك أ

 
أال

 ألتقسيم ألمنهجي ألذي يستحسن تدأركه في ألنسخة ألنهائية.

 

                                                           
 ما:يكلف الحكم السصديك ان على ما يلي: " 592تنص ألمادة (76)

 بمراقبة عمليات التسيير؛ -1

و في بعضها )...( -2 عمال التي تخص التسيير اأ و بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأ  ".اأ

  .3ألمتعلق بمقابلة مع محلل أقتصادي وخبير مالي، ألسؤأل رقم  1ألملحق (77)
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 آثار سحب رخصة االعتماد: :ثانيا

ن تتح
 
ألسالفة ألذكر، يتم سحب رخصة أالعتماد  16قق إحدى ألحاالت ألمشار إليها في ألمادة بعد أ

سباب ألتي أعتمدتها التخاذ هذأ 
 
بقرأر معلل من طرف أإلدأرة ألتي قامت بسحبه حسب ألحالة معللة أال

 أالجرأء.

ألتمويل  من مسودة ألمشروع ألشطب من قائمة شركات 18كما يترتب على هذأ ألسحب طبقا للمادة 

من ألمشروع، هذه ألقائمة ألتي تضم مجموع شركات  21ألتعاوني ألتي تعتمدها أإلدأرة طبقا للمادة 

نشطتها وكذأ ضبطها ومرأقبتها وكذأ ليتسنى تقييمها على 
 
ألتمويل ألتعاوني ألمعتمدة حتى يسهل تصنيف أ

رقام ألتي تحققها.
 
 مستوى أال

ثر ألشطب من ألقائمة، جاء
 
خر يترتب على سحب رخصة  18ت ألمادة وباإلضافة ال

آ
ثر أ

 
ألسالفة ألذكر با

نه:
 
 أالعتماد من شركة ألتمويل ألتعاوني حيث نصت على أ

لى " تشطتها ان
غالق جميع المصةات التي تسيرها الشركة وتحويل اأ يترتب على سحب العتماد... ان

و الهيئ و عدة شركات للتمويل التعاوتي، تعين من طرف بصك المغرب اأ ة المغربية لسوق شركة اأ

 ."الرساميل حسب الحالة

بر 
أ
" ألذي يعتبر مرحلة الحقة على مرحلة التحويلهو مصطلح " ما استوقفصي في هذه المادة ز لعل ا

ن 
 
ن مسودة ألمشروع لم تكن دقيقة في أختيار هذأ ألمصطلح للتعبير عن مبتغاها، ال

 
أالغالق، حيث أ

خرمصطلح ألتحويل يفيد "
 
لى شيء ا نشطة ألمنصة ألتي  "تغيير شيء ان

 
ليصبح مضمون ألمادة هو تغيير أ

و تغيير نشاطها من 
 
تم إغالقها من أالشتغال في صنف "ألقرض" مثال إلى أالشتغال في صنف "ألتبرع"، أ

من مسودة ألمشروع إلى ألقيام  7ألقيام بتسيير ألمنصات كنشاط رئيسي كما هو منصوص في ألمادة 

خرى محددة في نفس ألماد
 
عمال أ

 
و ألقيام باإلشهار با

 
ة كاالك تفاء بتقديم أالستشارة لحاملي ألمشاريع، أ

ن قةدألمتعلق بالمشاريع ألمقدمة من خالل ألمنصة.. ، 
أ
المشروع كان مخالفا تماما  مسودة والحال ا

وما يؤكد هذأ ألطرح هو نسخة ألمشروع ألفرنسية ألتي أستعملت مصطلح  لمعصى المةطلح المستعمل
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» ransmissionT «  " العمل على تقل شيء وألذي يقابله باللغة ألعربية مصطلح "َنَقَل" ومفاده

نشطة شركة ألتمويل 78"ما
 
هذأ ألمعنى بمالءمته مع ألنسخة ألعربية يصبح مضمون ألعبارة هو نقل أ

و عدة شركات لتضمن أستمرأريتها.
 
غلقت إلى شركة أ

 
 ألتعاوني )منصاتها أاللك ترونية( ألتي أ

ن مصطلح "
 
ألتحويل" قد يثير نوعا من ألخلط على ألمستوى ألقانوني وبالضبط قانون ألشركات كما أ

ن سياق ألمصطلح بين ألقانونين هو مختلف كلّيا
 
 .  79حيث أ

وبالتالي فمسودة ألمشروع لم تكن صائبة في أستخدأم ألمصطلح ال من ألناحية أللغوية وال من 

مة وبالضبط ألنسخة ألعربية كان معيبا ولم يكن هناك ألناحية ألقانونية بل إنه حتى على مستوى ألترج

ن "تحويل" يقابلها باللغة ألفرنسية 
 
وهو ما  «Conversion»تناسق بينه وبين ألنسخة ألفرنسية حيث أ

ي "َنَقَل"، لذلك وجب على  «Transmission»لم يعتمده ألنص ألفرنسي وإنما أستخدم مصطلح 
 
أ

 ة.مسودة ألمشروع أاللتفات لهذه ألنقط

 

 تسيير الشركات ملنصات التمويل التعاوني: الثانياملطلب 

ساسية لشركات ألتمويل ألتعاوني طبقا للمادة 
 
 7تعتبر مهمة تسيير منصة ألتمويل ألتعاوني ألوظيفة أال

لية ألتمويلية 80من مسودة مشروع ألقانون
آ
طير ألقانوني لهذه أال

 
برز أإلضافات ألتي جاء بها ألتا

 
، كما تعتبر أ

                                                           

: disponible sue le lien suivant )78(
 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/transmission/79182?q=transmission#78223(consulté  ,
le 05/05/2019 à 14h 50min). 

ثير ذلك على ألشخصية أالعتبارية، يعتبر ألتحويل عملية من ألعمليات ألتي تلحق تغييرأ بالشكل ألقان(79)
 
وني للشركة دون تا

بحيث تصبح ألشركة بمقتضى هذه ألعملية مرتدية لردأء قانوني جديد وتخضع فيه لنظام قانوني جديد وحياة قانونية مختلفة 
 . 546صعالل فالي، الشركات التجارية، مرجع سابق، عن سابقتها. 

ن هذأ ال يمنع قيامها بإنجاز مج(80)
 
ساسية ألتي نصت عليها غير أ

 
من مسودة مشروع ألقانون  24المادة موعة من ألتدأبير أال

 لمزأولة مهامها، السيما:

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/transmission/79182?q=transmission#78223
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/transmission/79182?q=transmission#78223
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مر في ألسابق كان يعتمد فقط على منصة إلك ترونية تسير من طرف منشئها في ألعالم  لكون
 
أال

صبح ملزما باالنخرأط في أإلطار ألقانوني ألمحدد له )شركة ألتمويل 
 
ن فالمؤسس أ

آ
ما أال

 
أالفترأضي، أ

جل تسيير ألمنصة وذلك وفق ضوأبط تنقسم بين تلك ألتي يجب عليه أالمثال لها 
 
)الفقرة ألتعاوني( من أ

ولى
أ
خرى يحظر عليه ألقيام بها (ال

 
 .(الثاتية)الفقرة ، وأ

 

 ضوابط التسيير الواجب االلتزام بها: األولىالفقرة 

هم ألضمانات ألتي قدمها ألنص ألقانوني لفكرة ألتمويل ألتعاوني
 
، هو حمايتها من أالستغالل من بين أ

موألها من جهة 
 
ول(أالجرأمي ألذي قد يطال أ

أ
و قد )ا

 
شخاص ألمتدخلين في ألعملية من جهة ، أ

 
يلحق أال

خرى 
 
 .)ثاتيا(أ

 

 التزامات التسيير املرتبطة بغسل األموال واليقظة: :أوال

ثناء تسييرها للمنصات أاللك ترونية 
 
خضعت مسودة مشروع ألقانون شركات ألتمويل ألتعاوني أ

 
لقد أ

حكام ألقانون 
 
شرنا له سابق 43.05ال

 
موأل كما أ

 
حكام ألمتعلقة باإلعالم ألمتعلق بغسل أال

 
ا، باإلضافة لال

حكام ألجاري بها ألعمل
 
 .81وأليقظة بموجب أال

                                                                                                                                                                                     
 عرض مذكرات تقديم المشاريع على مصةة التمويل التعاوتي؛ -"

موال التي جمعها من المساهمين عن طريق المؤسسة الماسكة للحسابات؛ - مين تسليم لفائدة حاملي المشاريع، الأ  تاأ

 دبير الحسابات المفتوحة لدى المؤسسة الماسكة للحسابات؛ت -

 تدبير المبالغ المحةل عليها من حاملي المشاريع، وتوزيعها على المساهمين؛ -
 ".القيام بجميع الشكليات الالزمة لتحقيق غرض مصةة التمويل التعاوتي -
نظر ألمادة (81)

 
  .15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  28أ
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ساس من ألتقدم 
 
ولعل إلزأم مسودة ألمشروع ألمنصات ألمسيرة لعمليات ألتمويل ألتعاوني هو نابع باال

خيرة من ألقرن ألعشرين في ألمجاالت ألمختلفة وال سيما في م
 
جال ألهائل ألذي عرفته ألسنوأت أال

ثار سلبية ناتجة عن ظاهرة ألعولمة وما رأفقها من رفع 
آ
أالتصال وألتحويل ألنقدي من جهة، ومن أ

خرى 
 
موأل من جهة أ

 
شخاص وأال

 
مام أنتقال أال

 
 .82ألحوأجز أ

موأل فقد عمدت ألمنظومة ألدولية إلى إيالء عناية خاصة 
 
وبالنظر للبعد ألدولي لجريمة غسل أال

ن موأكبة ألتشريع 84وكذأ ألمؤسسات83د ال يستهان به من أالتفاقياتبمكافحة هذه ألظاهرة عبر عد
 
،كما أ

خرة نوعا ما من خالل ألقانون 
 
نها كانت متا

 
كبر عبر قوأنين  43.05ألمغربي رغم أ

 
نها عززت بشكل أ

 
إال أ

ساس في كل من بنك ألمغرب وألهيئة ألمغربية لسوق 
 
خرى تعنى بمرأقبة ألسوق ألمالية تجلت باال

 
أ

 ألرساميل.

                                                           
.142ألحفيظ بلقاضي، مرجع سابق، ص عبد(82)
برزها:(83)

 
مم ألمتحدة ألسبق في هذأ أالطار حيث نصت على مجموعة من أالتفاقيات لعل أ

 
 لقد كان لال

مم ألمتحدة لمكافحة أالتجار غير ألمشروع في ألمخدرأت وألمؤثرأت ألعقلية بفيينا سنة  -
 
، ألتي أعتمدت 1988أتفاقية أال

موأل ألمح
 
موأل ذأت لمكافحة غسل أال

 
و تمويه أال

 
و إخفاء أ

 
صلة من أإلتجار في ألمخدرأت، وكذأ تجريم حيازة أ

 ألمصدر غير ألمشروع. 

شخاص ألمعنوية في جريمة  2000أتفاقية مكافحة ألجريمة ألمنظمة عبر وطنية باليرمو سنة  -
 
قرت مسؤولية أال

 
ألتي أ

موأل.
 
 غسل أال

مم ألمتحدة لقمع تمويل أإلرهاب لسنة -
 
، ألتي جعلت من بين ألتزأمات ألدول ألموقعة هو حظر فتح 1999 أتفاقية أال

شخاص مجهولي ألهوية. 
 
 حسابات بنكية ال

 من بين هذه ألمؤسسات هناك: (84)

موأل  -
 
نشئت سنة  FAFF-GAFIمجموعة ألعمل ألمالي لمكافحة غسل أال

 
 .1989ألتي أ

نتربول ألدولي تصدر مجموع Fopacإدأرة فوباك  -
 
موأل وهي إدأرة تابعة لال

 
ة من ألنشرأت ألمتعلقة بمكافحة غسل أال

صدرتها سنة 
 
موأل بالمعلومات ألهامة على  2000كالنشرة ألتي أ

 
جهزة ألشرطة وألهيائت ألمعنية بغسل أال

 
لتزويد أ

 ألصعيد ألدولي.

وسط وشمال إفريقيا وألتي تضم  -
 
نشئ 14مجموعة ألعمل ألمالي لمنظمة ألشرق أال

 
ت دولة عضو من بينهم ألمغرب، أ

موأل وتمويل أإلرهاب. 2004سنة 
 
 في مملكة ألبحرين بهدف مكافحة غسل أال
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ولعل هذه ألمنظومة أالحترأزية ألتي أنخرط فيها ألمغرب كانت ألسبب ألمباشر ورأء إلزأم شركات ألتمويل 

نظمة وألتي رغم أإليجابيات ألتي توفرها بخصوص توفير 
 
ثناء تسييرها للمنصات، بالتقيد بهذه أال

 
ألتعاوني أ

موأل ألمساهمين 
 
ن ما يعاب عليها هو شتاتهاألحماية ال

أ
ل ا  ان

 
حاول أستعرأض ، من أ

 
جل ذلك سا

ثناء تسييرها للمنصات نظرأ لغياب 
 
أاللتزأمات ألتي يجب ألتقيد بها من طرف شركات ألتمويل ألتعاوني أ

ي إشارة في نص مسودة ألمشروع سوأء تلك ألمرتبطة ببنك ألمغرب 
 
(أ

أ
و بالهيئة ألمغربية لسوق  )ا

 
أ

 .)ب(ألرساميل 

 التزامات يفرضها بنك المغرب: -أ

 يتعلق بواجب اليقظة  2017يوليو  24صادر في  2017/ و /5بصك المغرب رقم  مصشور والي

وألذي يحدد ألشروط وألكيفيات ألتي يتعين على مؤسسات المفروض على مؤسسات الئتمان: 

جل إحدأث منظومة لليقظة وألمرأقبة ألدأخلية وفقا لقانون 
 
 43.05أالئ تمان ألتقيد بها من أ

موأل، وذل
 
ك من خالل وضع نظام للمرأقبة يمكن من قياس مخاطر غسل ألمتعلق بغسل أال

خرى ألتي يطال نطاق تطبيقها 
 
موأل وتمويل أإلرهاب، إضافة للمقتضيات أ

 
المؤسسات أال

من مسودة  41باعتبارها مؤسسة أئ تمان طبقا للمادة  الماسكة لحسابات التمويل التعاوتي

 .85مشروع ألقانون

 جل من الختراق ختباراتبا المتعلقة 16 /و/3 رقم التعليمة
أ
 الجريمة خطر مواجهة ا

لك تروتية مام :الن
 
صدر أإللك ترونية، مخاطر ألجريمة بروز أ

 
 ألقوأعد تحدد تعليمة ألمغرب بنك أ

ن ينبغي ألتي ألدنيا
 
نظمتها أخترأق إلجرأء أختبارأت أالئ تمان مؤسسات بها تلتزم أ

 
ألمعلوماتية،  أ

                                                           
غسطس 23) 1438صادر في فاتح ذي ألحجة  2128.17قرأر لوزير أالقتصاد وألمالية رقم (85)

 
( بالمصادقة على منشور 2017أ

لى مؤسسات أالئ تمان، يتعلق بوأجب أليقظة ألمفروض ع 2017يوليو  24ألصادر في  2017/ و/5وألي بنك ألمغرب رقم 
خرة  19منشور بالجريدة ألرسمية بتاريخ 

آ
 .1333،ص 6654(، عدد 2018مارس  8) 1439جمادى أال
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خاطر ألجريمة أاللك ترونية، وبالتالي فالمؤسسات حيث تلتزم هذه ألمؤسسات بوضع خريطة لم

يضا معنية بهذه ألتعليمة
 
 . 86ألماسكة لحسابات ألتمويل ألتعاوني هي أ

 التزامات تفرضها الهيئة المغربية لسوق الرساميل: -ب
شرت في إحدى فقرأت هذأ ألبحث ألسابقة فإن هذه ألهيئة تضطلع بمجموعة من ألمهام، 

 
كما سبق وأ

حكام ألتشريعية وألتنظيمية من بينها ألقيا
 
شخاص وألهيائت ألخاضعين لرقابتها لال

 
كد من أحترأم أال

 
م بالتا

موأل، إضافة إلى مؤأزرة ألحكومة في تنظيم ألسوق ألمالية ،دون إغفال دور 
 
ألمتعلقة بمكافحة غسل أال

دنى شك ألقوأعد ألمتع
 
عمال مما سيغني بدون أ

 
لقة بغسل ألدوريات ألتي تعدها ألهيئة في مجال أال

موأل ألتي قد تطال شركات ألتمويل ألتعاوني أثناء تسييرها للمنصات
 
 . 87أال

 

 :ةالتزامات التسيير املرتبطة بحماية املعطيات الشخصي :ثانيا

سس ألجوهرية ألتي تقوم عليها فكرة ألتمويل ألتعاوني هو توجيه محتوى ألمنصات 
 
من بين أال

جل أالطالع بشكل وأ
 
ن للجمهور، وذلك من أ

 
ضح وشفاف على ألمشاريع ألمطروحة للتمويل، غير أ

صحابها بهدف توثيق ملكيتها، قد يطرح بعض 
 
إرفاق هذه ألمشاريع بمجموعة من ألمعلومات عن أ

وجب على مسودة ألمشروع ألتصدي 
 
أإلشكاالت على مستوى تعرض معطياتهم ألشخصية لالنتهاك مما أ

                                                           
 ، منشور على ألرأبط ألتالي:93،ص 2016بنك ألمغرب، ألتقرير ألسنوي حول أإلشرأف ألبنكي، نسخة (86)

http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/463685 ، دقيقة.  40و  00على ألساعة  2019/05/07تاريخ أالطالع 

 مهام ألهيئة ألمغربية لسوق ألرساميل، منشور على ألرأبط ألتالي:(87)

http://www.ammc.ma/ar/ammc/missions ،دقيقة. 00و  02على ألساعة  2019/05/07ريخ أالطالع تا 

http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/463685
http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/463685
http://www.ammc.ma/ar/ammc/missions
http://www.ammc.ma/ar/ammc/missions


      0212  مارس  35 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 15.18التمويل التعاوني كآلية مبتكرة لتمويل المقاولة على ضوء مسودة مشروع القانون رقم 

 

53 

 

لة من خالل إخضاع ألتمويل ألتعاو
 
ساس 09.0888ني للقانون لهذه ألمسا

 
، وهذأ يستوجب مني إعطاء أال

(ألقانوني لهذأ أالرتباط
أ
ثناء تسييرها للمنصة بهذأ ألخصوص  )ا

 
مع إبرأز ألتزأمات شركة ألتمويل ألتعاوني أ

 .)ب(

 :09.08أساس االرتباط القانوني بين التمويل التعاوني والقانون  -أ
و عند تقديم ألمساهم لتمويالته بعرض ألمشروع من طرف صاحبه على منصة ألتمويل أ

 
لتعاوني أ

لة ضرورية
 
، لتكون 89فمسودة مشروع ألقانون في ألحالتين معا جعلت عرض ألهوية من كليهما مسا

تي متماشيا مع فكرة ألمعطيات ذأت ألطابع 
 
معطياتهم ألشخصية معرضة لخطر أنتهاكها، وهو ما يا

و 09.08ألشخصي ألتي جاء بها ألقانون 
 
لى وألذي يسمي ألحاالت ألمشابهة لحامل ألمشروع في مادته أال

، باإلضافة لكون حماية ألمعطيات ألشخصية تجعل ألمسؤولين عن تدبيرها 90"الشخص المعصيب "

ملزمين بدورهم بتوفير ألضمانات ألكافية لعدم ألتعدي عليها، وهو ما يقع على عاتق شركات ألتمويل 

معالجة المعطيات " 09.08ألتسيير وألتي يقابلها في ألقانون ألتعاوني بصفتها ألمسؤولية ألمباشرة عن 

 .91"ذات الطابع الشخةي )معالجة(

                                                           
شخاص ألذأتيين تجاه معالجة ألمعطيات ذأت ألطابع ألشخصي، ألصادر بتنفيذه  09.08ألقانون رقم (88)

 
ألمتعلق بحماية أال

 27اريخ بت 5711ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد  ،( 2009فبرأير  18) 1430من صفر  22في  1.09.15ألظهير ألشريف رقم 
 .552ص  ،( 2009فبرأير  23) 1430صفر 

نظر ألمادتين (89) 
 
  .15.18على ألتوألي، من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  31و  32أ

خضع ألقانون (90)
 
 ألصوت ذلك في دعامتها، بما عن ألنظر بغض نوعها كان كيفما معلومة لنطاق تطبيقه كل 09.08أ

و عرفم ذأتي بشخص وألمتعلقة وألصورة،
 
 .ألمعني بالشخص بعده عليه وألمسمى للتعرف قابل أ

و غير مباشرة بصفة عليه، ألتعرف باإلمكان كان إذأ عليه للتعرف قابال ألشخص ويكون
 
 ألرجوع خالل من سيما وال مباشرة، أ

و تعريف رقم إلى
 
و عنصر أ

 
و ألبدنية لهويته عناصر مميزة عدة أ

 
و ألفيزيولوجية أ

 
و ألجينية أ

 
و ألنفسية أ

 
و أالقتصادية أ

 
 ألثقافية أ

و أالجتماعية.
 
 أ

شار إليها ألمشرع في ألبند  (91)
 
و عملية لكونها كل 1من ألمادة  2أ

 
لية طرق  بمساعدة تنجز ألعمليات من مجموعة أ

آ
و أ

 
 بدونها أ

و ألتجميع شخصي، مثل طابع ذأت معطيات على وتطبق
 
و ألتسجيل أ

 
و ألتنظيم أ

 
و ألحفظ أ

 
و ألمالءمة أ

 
  ألتغيير أ

 
 أالستخرأج وأ
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ساس ألحماية ألوأجبة لها في ألمادة 
 
ن ألمعطيات ألوأردة في مشروع ألتمويل ألتعاوني تجد أ

 
من  3كما أ

ن تكون 09.08ألقانون 
 
ن تكون معالجة بطريقة نزيهة ومشروعة مع ضرورة أ

 
صحيحة ، حيث يجب أ

و تعديلها بعد طرحها على منصة ألتمويل ألتعاوني إال إذأ كان 
 
ومحّينة...، كما ال يمكن طرح ألمشاريع أ

 09.08ألشخص ألمعني قد عبر بما ال يترك مجاال للشك عن رضاه عن هذه ألعملية وهو ما عالجه قانون 

 ألمتعلقة بالرضى. 4في ألمادة 

لية ألتمويل  09.08ي جاء بها ألقانون هذأ باإلضافة لمجموعة من ألحقوق ألت
آ
وألتي تتقاطع مع أ

 ألتعاوني منها على سبي ألمثال ال ألحصر:

ثناء تجميع ألمعطيات وحدوده )ألمادتين  -
 
 (6و 5ألحق في أالخبار أ

 (؛7ألحق في ألولوج )ألمادة  -

 (؛8ألحق في ألتصحيح )ألمادة  -

خصص لها حيزأ في ألفقرأت (..إلى غير ذلك من ألحقوق 9ألحق في ألتعرض )ألمادة  -
 
ألتي سا

 ألقادمة من هذأ ألبحث.

 

 :09.08أساس التزامات شركة التمويل التعاوني التسييرية وفق القانون  -ب
شرت، يجعل شركات ألتمويل 

 
إن أرتباط ألطابع ألشخصي بفكرة ألتمويل ألتعاوني كما سبق وأ

ثناء تسييرها للمنصة ملزمة باتخاذ مجموعة من أإل
 
جرأءأت لضمان حماية ألمعطيات ألشخصية ألتعاوني أ

فرد ألقانون 
 
شكال ألتعدي ألممكنة، وفي هذأ أإلطار فقد أ

 
ي شكل من أ

 
ألباب  09.08ألتي قد تتعرض ال

كمله اللتزأمات ألمسؤول عن ألمعالجة، ألتي تبقى ملزمة نظرأ إلحالة مسودة ألمشروع عليها.
 
 ألثالث با

                                                                                                                                                                                     
و أالطالع

 
و أ

 
و أالستعمال أ

 
و أإلرسال طريق عن أإليصال أ

 
و أإلذأعة أ

 
ي أ

 
خر من شكل أ

آ
شكال أ

 
و ألمعلومات، إتاحة أ

 
 ألتقريب أ

و
 
و أإلغالق وكذأ ألبيني ألربط أ

 
و أإلتالف. ألمسح أ

 
  أ
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 ويمكن إيجازها على ألنحو ألتالي:  

  93اللجصة الوطصية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخةيلدى  92يداع تةريح مسبقان: 

قصد  09.08وذلك حتى تتمكن أللجنة ألمذكورة ، من ممارسة أختصاصاتها ألمحددة بالقانون 

ن تلقي 
 
كد من إشهار معالجة ألمعطيات ألشخصية، مع أإلشارة إلى أ

 
حكامه وألتا

 
مرأقب أحترأم أ

ساعة من  24ل ألتعاوني في هذه ألحالة لجوأب على ألتصريح سيكون خالل شركة ألتموي

 .94إيدأعه

 :شخاص لحقوقهم
أ
ن ألمسؤول عن ألمعالجة )شركة ألتمويل  السهر على ممارسة ال

 
حيث أ

شخاص ألمعنيين وباتخاذ كافة ألتدأبير ألتي تمكنهم من 
 
ألتعاوني( يكون ملزم باحترأم حقوق أال

 ممارستها.

                                                           
ن معالجة ألمعطيات ذأت ألطابع ألشخصي تخضع 09.08من ألقانون  12تنص ألمادة  (92)

 
إما إلى إذن مسبق من  على أ

و إلى تصريح  5وفق حاالت حددتها حصرأ في   أللجنة ألوطنية لمرأقبة حماية ألمعطيات ذأت ألطابع ألشخصيطرف 
 
حاالت، أ

لية ألتمويل 
آ
ن أ

 
مسبق يقدم لنفس أللجنة وذلك في غير ألحاالت ألمنصوص عليها في أإلذن، وباستقرأء حاالت أإلذن يتضح أ

 طاقها، وتبقى خاضعة لحالة ألتصريح.   ألتعاوني تخرج من ن

حدثت أللجنة ألوطنية لمرأقبة حماية ألمعطيات ذأت ألطابع ألشخصي بمقتضى ألقانون  (93)
 
فبرأير  18ألصادر في  09-08أ

شخاص ألذأتيين تجاه معالجة ألمعطيات ذأت ألطابع ألشخصي. 2009
 
 ألمتعلق بحماية أال

ن عمل
 
نها ال تمس بالحياة ألخاصة تضطلع أللجنة بمهمة ألتحقق من أ

 
يات معالجة ألمعطيات ألشخصية تتم بشكل قانوني وأ

و بالحريات. تتشكل أللجنة من شخصيات تتمتع بالحياد وألنزأهة وتمتلك ك فاءة في ألميادين 
 
ساسية أ

 
و بحقوق أإلنسان أال

 
أ

، من تحن، طيات ذات الطابع الشخةياللجصة الوطصية لمراقبة حماية المع ألقانونية وألقضائية وفي مجال ألمعلوميات.
تاريخ ، nous/commision.html-sommes-https://www.cndp.ma/ar/cndp/quiمصشور على الرابط التالي: 

 دقيقة. 50و 02على الساعة  2019/05/07الطالع 

نظر ألمادة(94)
 
شخاص ألذأتيين تجاه معالجة ألمعطيات ذأت ألطابع ألشخصي. 09.08من ألقانون  19 أ

 
 ألمتعلق بحماية أال

 

https://www.cndp.ma/ar/cndp/qui-sommes-nous/commision.html
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 حيث يتعين على ألمسؤول عن ألمعالجة أتخاذ كل  وسرية المعالجات: ضمان سالمة

أالحتياطات ألالزمة لضمان سالمة وسرية ألمعطيات ألشخصية ألتي توجد في حوزته وذلك من 

شكال ألمعالجة غير ألمشروعة
 
جل حمايتها من أالتالف أو ألضياع غير ألمتعمد ومن كل أ

 
 .95أ

 

 ملحظور إتيانهاضوابط التسيير ا: الثانيةالفقرة 

مرة ألتي تلتزم شركة 
آ
حكام تسيير ألمنصة مرتبطة بمجموعة من ألقوأعد أال

 
لقد جعلت مسودة ألمشروع أ

ألتمويل ألتعاوني بعدم إتيانها، رغبة منه في ألتقليص من هامش سلطان إرأدة ألشركة على مستوى 

لة مر 
 
ن ألمسا

 
خرى متدخلة في ألتصرفات ألقانونية ألمتعلقة بالتسيير، على أعتبار أ

 
طرأف أ

 
تبطة با

 .96ألمشروع وجب مرأعاة حقوقهم

ثناء 
 
وقد حددت مسودة ألمشروع حاالت ألحظر ألتي يحظر على شركة ألتمويل ألتعاوني ألقيام بها أ

وال(، عدم ألتقيد برغبة  4تسيير ألمنصة في 
 
حاالت متفرقة تمثلت في عدم أحترأم ألشركات اللتزأماتها )أ

موأل ألمساهمين )ثانيا(
 
خيرأ عدم خضوع أال

 
، ثم عدم وقوع ألشركات في حاالت ألتنافي )ثالثا(، وأ

و ألتوقيف )رأبعا(. 
 
 إلجرأءأت ألحجز أ

 

                                                           
نظر ألمادة (95)

 
شخاص ألذأتيين تجاه معالجة ألمعطيات ذأت ألطابع  09.08وما بعدها من ألقانون  23أ

 
ألمتعلق بحماية أال

 ألشخصي.

طرأف ألمتدخلة بالمشروع، ويخضع إن تسيير منصات ألتمويل ألتعاوني من طرف ألش(96)
 
ساس موجه لفائدة أال

 
ركة هو باال

حكام مسودة مشروع ألقانون 
 
لتخرج بشكل بديهي مما هو معمول في قوأنين ألشركات ألتجارية، كما تبقى خاضعة  15.18ال

 .   11)تسيير ألمنصة( للنظام ألمنصوص عليه في ألمادة 
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 عدم احترام الشركات اللتزاماتها :أوال

وتتمثل في ألتزأم شركة ألتمويل ألتعاوني  ،23نصت مسودة ألمشروع على هذه ألحالة في ألمادة 

و ألحصول على بنشاط ألتسيير دون غيره م
 
ن ألتزأمات أ

 
نشطة، إضافة اللتزأمها بعدم ألتعاقد في شا

 
ن أال

خرى باستثناء تلك ألتي تكون إما الزمة لتحقيق غرض ألمنصة وألمنصوص عليها 
 
و تكبد نفقات أ

 
تمويالت أ

نظمة ألرقابة ألمعلوماتية ألتي يجب على 
 
في مسودة مشروع ألقانون، كما هو ألحال مثال بخصوص أ

و شريطة تضمينها مسبقا في نظام تسيير ألمنصة  ألشركة
 
موأل ألمساهمين، أ

 
توفيرها في ألمنصة لحماية أ

 من ألمشروع. 11ألمنصوص عليه في ألمادة 

 97كما نص ألبند ألثاني من نفس ألمادة على منع شركات ألتمويل ألتعاوني من أللجوء للسعي ألمالي

جل تعبئة تمويالت جديدة، ولعل هذأ ألمنع ج
 
جل إرساء نوع من ألديمقرأطية في ال

 
ساس من أ

 
اء باال

 أستقطاب ألمشاريع بين جميع شركات ألتمويل ألتعاوني لضمان سوق تنافسي نزيه دون تمييز بينها.

 

 عدم التقيد برغبة املساهمين :ثانيا

موأل ألتي يتم جمعها من 25نصت مسودة ألمشروع على هذه ألحالة في ألمادة 
 
ن أال

 
، وتفيد أ

همين يمنع على شركة ألتمويل ألتعاوني أستخدأمها في غير ألمشروع ألذي خصصت له، تماما كما ألمسا

ثناء تقديمها.
 
 هو ألحال مع ألفكرة ألتي تقوم عليها ألهبات حيث يتم فيها أحترأم رغبة ألوأهب أ

                                                           
نه: " 4ضمن ألبند  في مادته ألثانية 44.12يعرف ألقانون (97)

 
ية وسيلة كات ، ألسعي ألمالي با هو كل اتةال غير مطلوب، باأ

و بيع  و مبادلة اأ و اقتصاء اأ جل الحةول على موافقته على القيام بعملية اك تتاب اأ و معصوي معين، لأ مع شخص ذاتي اأ
دوات المالية المعرفة في هذه المادة. ويعتبر كذلك سعيا ماليا كيفما كان الشخص ال مبادر به، الذهاب شخةيا لصفس الأ

ماكن غير مخةةة لتسويق العمليات المذكورة في هذا  و اأ ماكن عملهم اأ لى اأ و ان
شخاص اأ قامة الأ لى محل ان الغرض ان

 .(.)..البصد
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ن ما يالحظ بخصوص ألمادة 
 
نها أعتمدت مصطلح "مؤسسة" في إشارة منها لشركة ألتم 25إال أ

 
ويل أ

ن نسخة 
 
ألتعاوني وهو تغيير في ألمصطلحات من طرف مسودة ألمشروع غير مفهوم، خصوصا وأ

 Société de financement»ألمشروع ألفرنسية حافظت على مصطلح "شركة ألتمويل ألتعاوني" 

collaboratif»  في هذه ألمادة ولم تستعمل مصطلح«Etablissement» ، لذلك حبذ لو تم تفادي هذا

 د في المةطلحات غير المحسوب ل من الصاحية اللغوية ول القاتوتية.التعد

 عدم وقوع الشركات في حاالت التنافي :ثالثا

 ، وألتي حددتها في حالتين أثنتين:26نصت مسودة ألمشروع على هذه ألحاالت في ألمادة 

ولى:
أ
مر  تعاوتيبالمشاركة في عمليات التمويل المنع شركات ألتمويل ألتعاوني ألقيام  ال

 
سوأء تعلق أال

و حاملة للمشروع.
 
و أالستثمار بصفتها مساهمة أ

 
و ألتبرع أ

 
 بالقرض أ

و غير مباشرةيمنع على شركات ألتمويل ألتعاوني  الثاتية:
أ
سمال المساهمة بطريقة مباشرة ا

 
، في رأ

 رة.ألشركة حاملة ألمشروع ألمعروض على منصات ألتمويل ألتعاوني ألتي تسيرها ألشركات ألمذكو 

جازت حاالت ألتنافي هذه متى 
 
خير من ألمادة ألمذكورة وأ

 
ن مسودة ألمشروع جاءت في ألبند أال

 
إال أ

و مساهمين شركة ألتمويل ألتعاوني ، وليس شركة ألتمويل ألتعاوني نفسها، بشرط 
 
جرأء أ

 
حد أ

 
وقع فيها أ

 .98أإلشارة إليها )حاالت ألتنافي( في مذكرة تقديم ألمشروع

نأنطالقا من هات
 
كان  مسودة ألمشروع من ألتنصيص عليهما، قصد ين ألحالتين يمكن ألقول على أ

مام حاالت ألتحايل ألتي قد تطال فكرة ألتمويل ألتعاوني ككل
 
ساس لقطع ألطريق أ

 
، فعندما موجها باال

نها ستحقق نجحا  "أستثمار"تقوم شركة تمويل تعاوني مثال بتقديم مساهمات في عملية من صنف 
 
ترى با

تى إال عبر خرق قوأعد ألتنافس  فهي
 
مكن إنجاح ألمشروع حتى ال تحقق خسائر، وهذأ لن يتا

 
ستحاول ما أ

 بين مختلف ألمشاريع ألمطروحة على ألمنصة.

                                                           
نظر ألمادة (98)

 
 .15.18من مسودة مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  26أ
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ك ثر من 
 
حظر على ألمشروع حيث مسودة وهذأ هو ما ذهب إليه ألمشرع أللبناني بل إنه كان متشددأ أ

ي نوع كان " الشركات فقط
 
ألمغربي"  مسودة مشروع ألقانونللمستثمر/ألمساهم في تقديم مشورة من أ

و "للشركة/حامل ألمشروع في 
 
مين  مسودة مشروع ألقانونأ

 
ألمغربي"، ويقتصر دورها على تسهيل تا

 .  99حشد ألتمويل/ألتمويل ألتعاوني ألالزم لالستثمار

 

 عدم خضوع األموال إلجراءات الحجز أو التوقيف: :رابعا

نها توفر نوعا من 27لى هذه ألحالة في ألمادة نصت مسودة ألمشروع ع
 
، ويمكن ألقول بخصوصها  أ

موأل ألمحصلة من في إطار عمليات ألتمويل 
 
نها جعلت أال

 
موأل حاملي ألمشاريع، حيث أ

 
ألضمان ال

و ألتوقيف ألتي يمتلكها ألدأئنون في موأجهة كل من 
 
شركة ألتعاوني غير خاضعة إلجرأءأت ألحجز أ

و  يالتمويل التعاوت
 
 .100مؤسسة الئتمانأ

 

 كآلية تخدم تمويل املقاولة عمليات التمويل :الثانياملبحث 
حتى يستطيع ألتمويل ألتعاوني ألمساهمة في دعم ألمشاريع ألمبتكرة كان من ألضروري إيجاد طريقة 

سابقة من خاللها يقوم ألمساهمون بتقديم تدفقاتهم ألمالية لحاملي ألمشاريع، لذلك أعتمدت ألتجارب أل

صناف
 
محددة وإن أختلفت من حيث عددها  101ما يعرف ب "عمليات ألتمويل ألتعاوني" وألتي تنقسم ال

                                                           
 .Crowdfundingبحشد ألتمويل ألمتعلق  3ألمادة ألسابعة من ألقرأر أللبناني رقم (99)

نظر ألمادة (100)
 
 .15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  27أ

ن مسودة ألمشروع أستعملت عند تعددأها لعمليات ألتمويل ألتعاوني مصطلح "صنف" أنطالقا من (101) 
 
تنبغي أإلشارة إلى أ

شياء عن بعضها ألبعض  9ألمادة 
 
وليس  « Type »بله في أللغة ألفرنسية مصطلح ، كما يقا(1)وألذي يفيد تمييز أال

« Catégorie »  ن مسودة ألمشروع عمدت  إلى أستبدأل
 
ألذي أعتمدته مسودة ألمشروع في ألنسخة ألفرنسية، كما أ
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نها تتحد في كونها تهدف لدعم حامل ألمشروع 
 
تماما كما هو الحال في طرق بين ألتشريعات، إال أ

شركة التمويل التقليدية لكن مع فارق جوهري، يكمن في استخدام شبكة التترت  تح  وصاية 

و الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب الحال
أ
ما بصك المغرب ا  .  تجارية تخضع لرقابة ان

لية
آ
 -بعد شركات ألتمويل ألتعاوني -وقد حصرت مسودة مشروع ألقانون هذه ألعمليات باعتبارها ثاني أ

صناف يحق للمساهم دعم حامل ألمشر 
 
هدأفه في ثالثة أ

 
ّي منها يستخدمها ألتمويل ألتعاوني لبلوغ أ

 
وع با

و "ألتبرع"، مع إمكانية 
 
و "ألقرض" أ

 
ن يختار بين "أالستثمار" أ

 
وفق ما يشبع رغباته ألتمويلية، فله أ

صناف لكن بطريقة تشاركية عبر "ألتمويل ألتعاوني ألتشاركي" ألذي يبقى ألسمة 
 
أعتماده لنفس هذه أال

 ألمميزة للتجربة ألمغربية.

                                                                                                                                                                                     
 الذي وقع فيهألمصطلح في ألنسخة ألعربية 

أ
ثناء عرضه لعمليات ألتمويل أنطالقا من ألمادة  لتفادي الخطا

 
 52حيث قام أ

ن  وهو تغيير يبقى غير موفقأل مصطلح "صنف" بمصطلح "فئة" باستبد
 
نظرأ للمعنى ألمختلف بين ألمصطلحين، حيث أ

مر ال ينطبق على عمليات ألتمويل ألتعاوني نظرأ الختالف وظائ فها.(2)ألفئة تفيد ألتشابه في ألوظائ ف وألوأجبات 
 
 ، وهو أ

ن ترجمة مصطلح "فئة" في ألنسخة ألفرنسية للمشر 
 
نه  «Catégorie»وع ب ورغم أ

 
يبقى صحيحا من ألناحية أللغوية، إال أ

ن ألمشرع ألفرنسي بدوره لم يستعمل مصطلح 
 
وإنما  «Catégorie»يبقى معيبا من حيث أالصطالح ودليلي في ذلك هو أ

ي "صنف" «Type»ألذي يقابله كمرأدف مصطلح  «Forme»أستخدم مصطلح 
 
 .(3)أ

لى جميع موأد مسودة ألمشروع عند ألمصادقة عليه لتفادي ألوقوع في عبارأت غير وبالتالي وجب توحيد مصطلح "صنف" ع
 سليمة من ألناحية أللغوية.

ب (1)
أ
الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن مصظور الفريقي المةري، لسان العرب، المجلد التاسع، دار صادر  يا
  .198، ص 1968للصشر، 

(2)Le dictionnaire Larousse définit le terme «Catégorie» : comme  Ensemble de personnes ou de 
 : choses de même nature, disponible sue le lien suivant

à  (consulté le 02/05/2019 ,pehttps://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/type/80365?q=ty

00h 30 min). 

(3)  : disponible sue le lien suivant
à  (consulté le 02/05/2019 ,https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/type/80365?q=type

01h 13 min). 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/type/80365?q=type
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/type/80365?q=type
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ن إنجاز هذه ألعمليات عبر م
 
ساسيتين، أغير أ

 
ولىنصة ألتمويل ألتعاوني يمر بمرحلتين أ

أ
وهي  ل

مر  بالجاتب الشكلي السابقألمرتبطة 
 
طيرها للعمليات، سوأء تعلق أال

 
ثناء تا

 
ألمفروض على ألمنصة أ

و بعالقة ألعمليات نفسها بعضها ببعض 
 
ول(بالعالقة بينهما )ألمنصة وألعمليات( أ

أ
ما )المطلب ال

 
، أ

ألذي يبرز خصوصية كل عملية يختارها ألمساهم مع  الموضوعي الالحقبالجانب  فهي ألمرتبطة الثاتية

 .)المطلب الثاتي(ما يترتب عنها تجاهه من إيجابيات وسلبيات 

 

 املرحلة الشكلية في عمليات التمويل التعاوني : األول املطلب 

ن يختار ألمساهمون شكل ألصنف ألذي يودون أعتماده لتمويل حاملي ألمشا
 
ريع، يبقى من قبل أ

ساسية 
 
ألذي يكون من ألوأجب  سميتها بالمرحلة الشكلية تظرا لطابعها القبليألوأجب مروره بمرحلة أ

ولىعلى ألمساهمين أالطالع عليه، هذأ ألوأجب يتقاسمه جهتان: 
أ
وهي منصات ألتمويل ألتعاوني  ال

ولى(
أ
ما )الفقرة ال

 
بت مسود الثاتية، أ

 
ن تجعل جميع فهي مجموعة من ألقوأعد ألتي أ

 
ة ألمشروع إال أ

ثير في توجيه قناعة ألمساهم باالنخرأط 
 
ألعمليات تتقاسمها، لذلك يبقى ألتعرف عليها ضروريا لما له من تا

 .)الفقرة الثاتية(في عمليات ألتمويل ألتعاوني من عدما 

 

 التزامات املنصة القبلية تجاه عمليات التمويل التعاوني  : األولىالفقرة 

هم ألمبادئ ألتي تقوم عليها فكرة ألتمويل ألتعاوني هو أنشاء عالقة مباشرة وشفافة بين من بين 
 
أ

جل ذلك يقع على عاتقها أالبتعاد عن ألتعقيد في عرض طريقة 
 
حاملي ألمشاريع وألمساهمين، ومن أ

ول(أشتغال ألعمليات 
أ
ا قبل ، كما يقع عليها ألتزأم تقييم ألعمليات ألتي يود ألمساهمون أختياره)ا

لة 
 
 . )ثاتيا(ألتمويل رغم أالختالف ألحاصل حول هذه ألمسا
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 االلتزام بالوضوح عند تقديم العمليات :أوال

همية بالغة في جلب عدد كبير من ألمساهمين، فكلما أستطاعوأ 
 
تمثل عمليات ألتمويل ألتعاوني أ

كبر، ل
 
ذلك فالمنصات يقع عليها أستيعابها بطريقة بسيطة كلما كانوأ على أستعدأد لالنخرأط بشكل أ

 ألتزأم بما يلي:

 بشكل وأضح وسهل ألولوج؛ سير العملياتتحديد كيفيات  -

صناف ألتمويل المخاطر اإبالغ ألجمهور بطريقة وأضحة ومفهومة  -
 
لمتعلقة بكل صنف من أ

 ألتعاوني؛

والشروط المالية إبالغ ألجمهور بطريقة وأضحة ومفهومة، بخصائص كل مشروع مقدم  -

، وتتعلق هذه ألمعلومات بصفة خاصة بكل عملية التمويل التعاوتي المقترحةالخاصة ب

موأل ووضعها تحت تصرف حامل ألمشروع، وكيفيات سدأد 
 
من شروط توفير أال

 .102ألمساهمات

نه لم يك تفي فقط بإلزأم ألمنصات ألمسيرة بالوضوح وألبساطة
 
، 103وبالرجوع للقانون ألفرنسي يتبّين أ

ساسي يجعل 104رف بطريقة صادقة ومهنية بما يخدم مصالح ألعمالءوإنما فرض عليها ألتص
 
، وهو ألتزأم أ

                                                           
نظر ألمادتين (102)

 
 .15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  31و  30أ

Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère 11°  «) 103(

promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un 
contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont 

clairement identifiables en tant que telles » Article L547-9 de Code monétaire et financier. 

 «) 104(1°  nt au mieux les intérêts Agir d'une manière honnête loyale et professionnelle, serva
des clients ; » Article L547-9 de Code monétaire et financier. 
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ن طريقة تبسيطها 
 
ألمنصات مسؤولة تجاه ألمعلومات ألتي تنشرها للجمهور باسم حاملي ألمشاريع، كما أ

 ألحياد وألتجرد دون تعّمد تضليل ألجمهور لذلك
 
، فحبذ لو قام القاتون وتوضيحها تبقى خاضعة لمبدأ

د راج هذا البصد ضمن قائمة التزامات المصةات كما هو الحال في القاتون الفرتسي الذي وضعه على بان

س قائمة التزاماتها
أ
 .را

 

 التزام االشعار باملخاطر املحتملة   :ثانيا

لة مهمة لسببين: 
 
ثناء قيامه بمنح تمويالته مسا

 
يعتبر تحسيس ألمساهم بالمخاطر ألتي قد توأجهه أ

ول يكمن في ج
 
ن عمليات ألتمويل ألتعاوني تمس أال

 
دة ألفكرة ككل بالنسبة للمساهم، وألثاني نابع من أ

بمالءة ألمساهم لذلك من ألوأجب تنبيهه بالمخاطر ألتي قد تتعرض لها هذه ألمالءة، من طرف شركة 

 ألتمويل ألتعاوني ألتي تبقى ملزمة بإشعار ألمساهم بالمخاطر ألناتجة عن هذأ ألتمويل.

قبل حيث جاء فيها: " 4في بندها  31مسودة ألمشروع على هذأ أاللتزأم طبقا للمادة وقد نصت 

كد خةوصا  ي مساهم على مصةة التمويل التعاوتي، يجب على شركة التمويل التعاوتي التاأ تسجيل اأ

 مما يلي:

معصية معرفة المساهم بالمخاطر المرتبطة بالتمويل التعاوتي وكذا المخاطر الخاصة بالفئة ال-")...(

سمال المستثمر وعدم سداد  و الجزئية للراأ لسيما مخاطر عجز حامل المشروع والخسارة الكلية اأ

 ".المبالغ المقرضة؛ )...(

وضح بشكل مفصل مجموعة من ألحاالت ألتي قد 
 
ن مسودة ألمشروع أ

 
من خالل هذأ ألبند يتضح أ

موأل، وذلك بهدف إشعاره 
 
بشكل مسبق إلخالء شركة تشكل خطرأ على ألمساهم قبل تقديمه لال

مر في ظاهره يبقى محمودأ لكن 
 
ي مساس محتمل لذمته ألمالية، وهو أ

 
ألتمويل ألتعاوني مسؤوليتها تجاه أ
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، حول خةوصية التمويل التعاوتي المتفردة عما هو تقليديفي جوهره يفتح ألنقاش من جديد 

ساس في هذه ألنقطة 
 
ك ثر من التخويفوألمتجلية باال

أ
و ِلَصُقْل المغالة في الحتراز حول التشجيع ا

أ
، ا

عتمد وجهة نظر ألتشريع ألمقارن وخصوصا ألفرنسي حول هذه 
 
ك ثر سا

 
جل توضيح قصدي بشكل أ

 
ومن أ

 ألنقطة.
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ألمنصوص عليها في ألقانون ألنقد وألمالية ألذي عدل قانون  L547105-9من ألمادة  12بالعودة للبند 

ى قانون مستشارو أالستثمار ألجماعي/ألتعاوني كما سبقت ألتمويل ألجماعي/ ألتعاوني ألفرنسي بمقتض

المقدمة  ووصف الفوائد والمخاطر المحتملة لمختلف المقترحات ةضرور أإلشارة، فهو ينص على: "

ن للعميل/المساهم من خالل بيان مك توب
 
صدره ألبنك ألفرنسي ألمركزي "، كما أ

 
ألدليل ألعملي ألذي أ

« ACPR » سو
 
ألمتعلق بتوضيح طريقة أشتغال ألتمويل  « AMF »أق ألمالية  بشرأكة مع هيئة أال

كبر حينما 
 
ألجماعي/ألتعاوني ألذي سبقت له أإلشارة، كان قد فّصل طريقة أشتغال هذه ألمادة بشكل أ

سئلة
 
ن ينخرط في  106قدم نموذج من أال

 
إحدى عمليات ألتمويل ألتي يجب طرحها على ألمساهم قبل أ

ت
 
 ي: ألتعاوني وقد كانت كاال

ن هذه  31من ألمادة  4بالعودة للبند 
 
من مسودة مشروع ألقانون ألتي نحن بصدد تحليلها، يتبين أ

لة 
 
ن مسا

 
سئلة، غير أ

 
درجتها في إطار مادة بدل ألقيام بعرضها على شكل أ

 
سئلة وأ

 
خيرة نسخت هذه أال

 
أال

                                                           
1 «) 105(21 dans une déclaration -Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 547° 

d'adéquation écrite mise à la disposition du client, décrivant les avantages éventuels et les 
risques des différentes propositions, en fonction de l'expérience et des connaissances de leurs 
clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs 

d'investissement ; » Article L547-9 de Code monétaire et financier. 

Guides )106(   precite, page 9. Banque de France , -L'ACPR  Professionnels de 
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مر وأرد، 
 
تما السير على خطوألتبعية بين ألتشريعين ليست هي أإلشكال فهي أ صال تلقى وان

أ
ات هي ا

مر محل تقاش
أ
 .اعتراض فهصا يةبح ال

نه قبل حوألي 
 
صدرت  9حيث أ

 
سطر أ

 
شهر من تاريخ ك تابة هذه أال

 
جمعية مهصي  ي التمويل أ

أقترأح لتبسيط ألقوأعد ألقانونية ألتي تعيق تطور  13تعرض فيها  107مذكرة الجماعي/التعاوتي الفرتسية

شارت في أقترأحها 
 
ن ألطريقة ألتي  2رقم ألتمويل ألتعاوني، فا

 
لة أالشعار بالمخاطر وكيف من شا

 
إلى مسا

ن تؤثر في قرأر ألمساهمين، 
 
لى تعرض بها أ ن الهدف من التمويل التعاوتي هو الوصول ان

أ
حيث اعتبرت ا

الحشد كما توحي تسميته، وبالتالي فال يمكن التفةيل في المخاطر المحتملة لكل عملية على حدة، 

مام عملية تمويل تقليدية بصوع من الدقة كما لو
أ
تصا ا
أ
 .ا

جل ذلك أقترحت جمعية مهني  ي ألتمويل ألجماعي/ألتعاوني ألفرنسية تعديل ألبند 
 
من  12ومن أ

همها أستبدأل عبارة، L547-9ألمادة 
 
 وصف")...(  وذلك بإدخال تغييرأت على مستوى ألصياغة كان أ

»  les avantages Décrivant  تقابلها " ألتي)...(الفوائد والمخاطر المحتملة لمختلف المقترحات

» éventuels et les risques 108  بعبارة ،les risques de l’offre  Rappelant «109

                                                           

»,  L’association des professionnels du crowdfunding Financement Participatif France «)107(

PROPOSITIONS DE SIMPLIFICATION DES STATUTS CIP ET IFP ,AOUT 2018, page 9, Article 
-08-content/uploads/2018/08/2018-https://financeparticipative.org/wpDisponible sur lien suivant: 

à  (consulté le 14/05/2019 CIP-IFP-statuts-implifications-FPF-01_Propositions01h 05).min  

(108)L’article actuel : « Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 dans une 

déclaration d'adéquation écrite mise à la disposition du client, décrivant les avantages éventuels 
et les risques des différentes propositions, en fonction de l'expérience et des connaissances de 
leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs 
d'investissement ; » 

(…/…) 12° Formaliser le conseil mentionné au I de   « : oséeL’article après la modification prop)109(

1 dans une déclaration d'adéquation écrite mise à la disposition du client, -l'article L. 547

https://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-01_Propositions-FPF-simplification-statuts-IFP-CIP
https://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-01_Propositions-FPF-simplification-statuts-IFP-CIP
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» sélectionnée  ن ألتغيير "، )...( بمخاطر العرض المختار تذكير ")...(ألتي يقابلها عبارة
 
ورغم أ

ساس مصطلح وأحدأ وهو أستبدأل مصطلح "
 
ن وقعه على المادة " إال تذكير" ب "وصفأستهدف باال

أ
ا

مام 
أ
ن الوصف كان يعطي التفاصيل التي كات  تجعل المساهم ا

أ
ككل يبدو متجليا بشكل قوي حيث ا

مول قد ل يستطيع استرجاعها 
أ
ته سيضع ا

أ
ما التذكير فهو يشعر المساهم با

أ
طريقة تقليدية للتمويل، ا

طار مبسط واضح وشفاف  .ليبقى له الختيار في ان

جل 
أ
َو مقترح ومن ا

ْ
ن َيْحُذَو َحذ

أ
دعو المشرع في الصسخة الصهائية من هذا القاتون ا

أ
تا بدوري ا

أ
ذلك فا

من خالل  31من المادة  4جمعية مهصي  ي التمويل الجماعي/التعاوتي الفرتسية وذلك بتعديله للبصد 

دراج سؤال واحد وهو: " مواله مع ان
أ
مر مقتةرا على تذكير المساهم بخطر ضياع ا

أ
ستطيع هل يجعله ال

موال التي سيقدمها ويتقبلها؟
أ
ن يخسر ال

أ
 ." )المساهم( ا

 

 

القواسم املشتركة لعمليات التمويل التعاوني بين االشتراك : الثانيةالفقرة 

 واالنفصال  

حكام ألمشتركة 
 
لقد خصت مسودة ألمشروع عند تناولها لعمليات ألتمويل ألتعاوني في ألباب ألثالث أال

ربع من ألعمليات كانت عملية ألتمويل ألتعاوني  12ابل توزيعه موأد كاملة، في مق 9ب 
 
مادة على أ

                                                                                                                                                                                     

de l’offre  des différentes propositionsrappelant les risques décrivant les avantages éventuels et 
en fonction de 1 I, -ctionnée au titre du conseil donné en application de l’article L547séle

en matière de l’acceptation desdits risques par leurs clients  l'expérience et des connaissances de
» d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement 
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ساسية مفادها مدى 
 
ن يفرز نتيجة أ

 
نه أ

 
كبر، ولعل هذأ ألجرد ألبسيط من شا

 
ألتشاركي لها ألحصة أال

ول ألنقط ألتي 
 
وضح في أال

 
يت بدوري تقسيمها لقسمين أ

 
حكام، وألتي أرتا

 
همية ألتي تحظى بها هذه أال

 
أال

ساس حامل ألمشروع  تعتبر
 
ول(مشتركة بين جميع ألعمليات وألتي تهم باال

أ
تطرق في ألثاني )ا

 
ن أ

 
، على أ

حكام ألمشتركة وألمرتبطة هذه ألمرة بالمساهم  
 
برز نقطة تختلف فيها ألعمليات رغم ورودها في أال

 
ال

 .)ثاتيا(

 

 الخطوات املشتركة في عمليات التمويل التعاوني   :أوال

ن يعرض هذه ألخطوأت ته
 
ساس حامل ألمشروع حيث يبقى من ألوأجب عليه ألتقّيد بها قبل أ

 
م باال

جل أختياره من طرف ألمساهم، ويمكن إيجازها على ألنحو ألتالي: 
 
 مشروعه على ألمنصة من أ

ولى:
أ
إن ألتمويل ألتعاوني كما سبقت أإلشارة ال يتبع نفس خطوأت ألشركات ألتي تدعو  الخطوة ال

رباح إذأ ألجمهور لالك تتا
 
س ألمال ومضاعفة أال

 
ن تنمية رأ

 
هدأف مختلفة بينهما، حيث أ

 
ب وبالتالي فاال

ولى هدفها ألحصري هو تحقيق غرض ألمشروع ألمستهدف وفقا لما 
 
ساسيات ألثانية، فاال

 
كانت تعتبر من أ

 .110تم رسمه في مذكرة حامل ألمشروع

مثل في عدم إمكانيته أقترأح نفس وهو ألتزأم يقع على عاتق حامل ألمشروع يت :الثاتيةالخطوة 

ن تنتهي 
 
ن ألمشروع يبقى رهينا بمنصة وأحدة إلى أ

 
ألمشروع على عدة منصات للتمويل ألتعاوني، بمعنى أ

ن العبرة هي بسقف مدة ألدعم ألمفتوحة، 
أ
جده يثير الستغراب توعا ما على اعتبار ا

أ
مر ا
أ
وهو ا

                                                           
 .15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  43ألمادة (110)
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ّيا كان عدد المصةات 46و 45المادتين ) التي ل يجب تجاوزها في تمويل المشروع 111المساهمات
أ
( ا

و الهيئة 
أ
ما بصك المغرب ا التي سيعرض عليها، مادام قبول مذكرة المشروع يعهد لصفس الجهة وهي ان

  المغربية لسوق الرساميل حسب الحالة!!

ن ألمشرع ألفرنسي ذهب في هذه ألنقطة عكس ألمشرع ألمغربي وسمح بعرض نفس ألمشروع 
 
كما أ

ك ثر م
 
ن يتوأصل في إطار شفاف مع باقي ألمنصات حول ألتمويالت ألتي يحصل على أ

 
ن منصة بشرط أ

ن المشرع في الصسخة ، 112عليها لكي ال يتجاوز ألسقف ألمحدد للصنف ألذي أختاره
أ
رى با

أ
وبالتالي ا

ك ثر من مصةة لتعزيز فرص تحقيق هدفه 
أ
الصهائية يجب عليه السماح بتمويل تفس المشروع على ا

موال ذلك المشروع  ،من التصافسية لهذه المصةاتولمصح مزيد 
أ
عوض احتكار واحدة مصها استقطاب ا

لياتها التسويقية. همع ما يثير 
 
شكال لسيما في حال ضعف ا مر من ان

أ
 هذا ال

هم معطى في عملية ألتمويل ألتعاوني ككل بغض ألنظر عن  :الثالثةالخطوة 
 
يبقى غرض ألمشروع هو أ

نه متى كان مبنيا على فكرة نوع ألصنف، فهو ألرأبط ألذ
 
ي يربط بين ألمساهم وحامل ألمشروع حيث أ

لزمت مسودة مشروع ألقانون حامل 
 
جل ذلك فقد أ

 
ومعطيات دقيقة كلما لفت أنتباه ألجمهور، ومن أ

 ألمشروع عند وصفه لمذكرته بعرض جميع ألمعطيات ألقانونية وألتقنية وألمالية السيما:

هدأفه -طبيعة ألمشروع    -
 
و ألمستفيدين من ألمشروع   -كيفيات تنفيذه وتسييره    -   أ

 
 -ألمستفيد أ

موأل ألتي سيتم تحصيلها    -كيفية تمويله   
 
 .113ألتزأمات حامل ألمشروع -مبلغ وجهة أال

                                                           
تصي اعتبرتها (111)

أ
تطرق لخطوة سقف المساهمات  في هذه الفقرة ل

أ
بين عمليات التمويل التعاوتي  تقطة اتفةاللن ا

وضحها عصد الحديث في الفقرة الموالية لهذه الفقرة وهي:"
أ
سباب عدة سا

أ
شكالية توحيد سقف  وليس اشتراك ل ثاتيا: ان
 المساهمات".

Guides )112(   precite, page 17. Banque de France, -L'ACPR  Professionnels de 

 .15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  50ألمادة (113)
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هدأف ألتي ينوي تحقيقها في مذكرة ألمشروع يقوم  :الرابعةالخطوة 
 
ن يوضح حامل ألمشروع أال

 
بعد أ

خير على 
 
شركة ألتمويل ألتعاوني ألتي تتحقق من مجموعة من ألمقتضيات في إطار بعرض هذأ أال

من هذأ ألمشروع، لتعرضه على ألمنصة، فإن تمت أستجابة  32أاللتزأمات ألتي تقع عليها طبقا للمادة 

حد ألمساهمين يبرم 
 
وفق عقد نموذجي مخصص  عقد للتمويل التعاوتي بين حامل المشروع والمساهمأ

صن
 
اف ألتمويل ألتعاوني يحدد فيما بعد بمنشور من طرف ألجهة ألمختصة حسب لكل صنف من أ

 .114ألحالة

 

 إشكالية توحيد سقف املساهمات نقطة انفصال :ثانيا

ن يلتزم ألمساهم بعدم تجاوزه عند تمويله لحامل 
 
يعتبر سقف ألمساهمات هو ذأك ألمبلغ ألذي يجب أ

برز أإلضافات ألتي جاء 
 
ن ألمشروع، كما يعّد من أ

 
لية ألتمويل ألتعاوني، حيث أ

آ
طير ألقانوني ال

 
بها ألتا

ن 
 
مر في ألسابق لم يكن يقيد حرية ألمساهمين على مستوى ألتدفقات ألمالية ألتي يقدمونها، غير أ

 
أال

موأل وتمويل أإلرهاب.. عّجل بتقنين هذأ 
 
تدخل مجموعة من أالعتبارأت على ألخط كمحاربة غسل أال

ن ألمعدالت أالقتصادية للتمويل ألسقف لتسهل مرأقبة مصادر 
 
ي إشكال مادأم أ

 
مر ال يثير أ

 
ه، وهو أ

ألتعاوني عبر ألعالم الزألت مستمرة في تحقيق نجاحات مهمة، وهذأ إن دّل على شيء فهو نجاح 

مني أالحترأزي وألجانب أالقتصادي، لكن 
 
ما سّر هذا ألتشريعات ألمقارنة في ألموأزنة بين ألجانب أال

ن تحظى بصفس هذا الصجاح؟ الصجاح؟ وهل ي
أ
 مكن للتجربة المغربية ا

                                                           
  .15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  47ألمادة (114)
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وال مع  
 
جعل ألبدأية أ

 
ساس من ألنصوص ألقانونية وسا

 
سئلة تنطلق باال

 
مسودة إن أإلجابة على هذه أال

نه بالرجوع للمادتين مشروع ألقانون ألتي ت
 
ألمشروع فهما  مسودة من 46و 45تطلع للنجاح، حيث أ

جل ت
 
 عيين سقف ألمساهمات:يشمالن على ثالث محددأت من أ

ول -
أ
موأل ألتي يجب عدم تجاوزها عند جمعها لمشروع وأحد من طرف عدة  ال

 
وهو ألمتعلق بسقف أال

 .115خمسة ماليين درهم 5مساهمين وألمحددة في 

في وهو ألذي يهم سقف مساهمة كل شخص ذأتي في كل مشروع على حدة وألمحددة  الثاتي -

لف درهم 250000
أ
 .116مئتين وخمسون ا

وهي ألمساهمات ألتي ال يمكن للمساهم تجاوزها خالل سنة وأحدة بشكل متفرق وألمحددة لث الثا -

لف درهم 500000في 
أ
ي وجب تقسيم ألمبلغ على خمسمائة ا

 
ال تّوجه لمشروع وأحد أ

 
، شريطة أ

ن يتجاوز مبلغ ألمساهمة في ألمشروع ألوأحد سقف ألمُ 
 
 .   117د ألثانيِدّ حَ عدة مشاريع دون أ

حكام ألمشتركة فهي بذلك تنطبق على جميع عمليات وبالنظر لكو
 
سقف وأردة ضمن أال

 
ن هذه أال

مر ب
 
و صنف "ألقرض" ألتمويل ألتعاوني سوأء تعلق أال

 
و  "أالستثمار"أ

 
فيما " ألتمويل ألتعاوني ألتشاركي"أ

متى حصل على ترخيص من طرف ألجهة  500000ألذي يبقى له ألحق في تجاوز سقف  عدا صصف التبرع 

سقف،118تصةألمخ
 
ن أشترأط صنف "ألتبرع" بدوره لنفس أال

 
صناف لها نفس  غير أ

 
ن كل هذه أال

 
يوحي با

ن هذأ ألمعطى غير صحيح فلكل صنف من 
 
ألقيمة من حيث قدرتها على جذب ألجمهور، وألحال على أ

                                                           
نظر ألمادة (115)

 
 .15.18نون ألتمويل ألتعاوني رقم من مشروع قا 45أ

نظر ألبند (116)
 
  .15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  46من ألمادة  1أ

نظر ألبند (117)
 
   .15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  46للمادة  2أ

نه: "  56للمادة  2ينص ألبند (118)
 
ي عمن مسودة مشروع ألقانون على أ ن ترخص اأ ملية من فئة "التبرع"، )...(يجب اأ

لف ) دارة المختةة)...(500.000تتجاوز خمسمائة اأ   ". ( درهم، مسبقا من طرف الن
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موأل، ودليلي في ذلك هو توجه ألمشرع ألفرنسي 
 
صناف خصوصيته على مستوى تعامله مع أال

 
هذه أال

فرد لكل صنف مقتضيات خاصة على مستوى سقف ألمساهمات ولم يجعلها موحدة بينهم. ألذي
 
 أ

موأل ألمقرضة محددأ في 
 
مليون "فبالنسبة لصنف "ألقرض" فقد جعل ألمشرع ألفرنسي سقف أال

ورو"
أ
ما بخصوص صنف "ألتبرع"  ا

 
فلم يجعل له المشرع ال يمكن تجاوزها بالنسبة لنفس ألمشروع، أ

ن سقف صنف أالستثمار فهو  حدداالفرتسي سقفا م
 
موأل ألمساهمين، كما أ

 
وإنما يبقى مفتوحا في وجه أ

ورو" 2,5"مغاير لصنفين ألسالف ذكرها حيث وصل لغاية 
أ
، ليكون ألمشرع ألفرنسي  بذلك 119مليون ا

 مرأعيا لخصوصية كل عملية على حدة دون تقييد لحرية ألمساهمين في مبالغ مساهماتهم.

دنى شك محل نقاش بل يتحاوز حتى وبالتالي فتوجه أ
 
لمشرع ألمغربي بوضعه سقف محدد يبقى دون أ

ن ألمشرع ألمغربي لم يقيدها
 
خذنا مثال عقود ألتبرع نجد أ

 
 ما هو معمول به في ألقوأعد ألعامة، فإذأ أ

وبالتالي  120بسقف محدد وإنما رغبة ألمتبرع هي ألتي تحدد مقدأرها، كما هو ألحال مثال مع عقد ألهبة 

ذن هذا التقييد؟حتى ألقوأعد ألعامة ال تعطي أستثناء بهذأ ألخصوص فلماذأ   ان

ولى وهي 
 
ن يكون ألمشروع قد أعتمدهما: أال

 
إن ألجوأب على هذأ ألسؤأل يحيلنا على فرضيتين يمكن أ

موأل، وألثانية تتمثل في رغبة ألمشرع ربما في 
 
ألطابع أالحترأزي ألمتجلي في ألخوف من ضياع أال

 على حماس ألمساهم ألذي قد يغلب عليه في لحظة من أللحظات. ألسيطرة

                                                           

Guides )119(   Banque de France ,precite, page 16. -L'ACPR  Professionnels de 

ن: " 273تنص ألمادة (120)
 
و حق عيصي عقاري من مدونة ألحقوق ألعينية على أ لوجه الموهوب له في  الهبة، تمليك عقار اأ

ألمتعلق بمدونة ألحقوق ألعينية ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم  39.08". ألقانون رقم حياة الواهب دون عوض
ذو ألحجة  27بتاريخ  5998(، ألمنشور ألجريدة ألرسمية عدد 2011نوفمبر  22) 1432من ذي ألحجة  25صادر في  1.11.178

 .  5587(، ص 2011نوفمبر  24) 1432
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جوبة في هذأ ألبحث، فبخصوص  وتعليقي على كلتا الفرضيتين
 
لن يخرج عما سبق طرحه من أ

موأل ومخافة ضياعها فهي توضع في حساب خاص وترأقب من طرف ألجمهور عبر منصة أالنترنت وهذه 
 
أال

ما بخصوص ألتحكم
 
مرها، أ

 
في حماس ألمساهم فالتجربة الزألت في بدأيتها وألهدف هو  نقطة محسوم أ

ك ثر 
 
هدأف ألمرسومة سوف يشجع مساهمين أ

 
نجاحها وبالتالي حتى وإن كانت ألمبالغ كبيرة فتحقيقها لال

 لالنخرأط في هذه ألعمليات.

صصاف 
أ
سقف ل يراعي بتاتا خةوصيات كل صصف من ا

أ
ن توحيد ال

أ
ذن واتطالقا مما سبق يتبين ا ان

ن التك ثير من هذا الطابع الحترازي ل يحافظ اطالقا على مميزات التمويل الت
أ
مويل التعاوتي، كما ا

ضعافه وتسويقه بطريقة تتسم بالتعقيد، لذلك فحبذ لو قام المشرع في  ته يساهم في ان التعاوتي بل ان

سقف بجعل كل صص
أ
لة توحيد ال

أ
ف يرتبط بسقف يراعي الصسخة الصهائية بالتراجع عن مسا

 وصيته.خة

 

 املرحلة املوضوعية في عمليات التمويل التعاوني: الثانياملطلب 

ولى ألمتعلقة بالجوأنب ألشكلية ألتي تؤطر عمليات ألتمويل ألتعاوني في 
 
بعد أالنتهاء من ألمرحلة أال

تي ألدور على ألمرحلة ألمرتبطة بالجانب ألموضوعي لكل عملية 
 
إطار عالقتها مع مختلف ألمتدخلين، يا

جل شملها بالتحليل على مستوى خصائصها ألمميزة لها، وكذأ على مستوى دورها في عل
 
ى حدة من أ

طرأف ألمتفاعلة معها بدًء من شركة ألتمويل ألتعاوني مرورأ بالمساهم ووصوال 
 
ألتحفيز أالقتصادي لكل أال

لى مستوى لحامل ألمشروع، دون إغفال ألتطرق للمولود ألتشريعي ألجديد ألذي يعتبر أستثناء ع

 .التمويل التعاوتي التشاركيتشريعات ألتمويل ألتعاوني ألمقارنة وهو 

ولى منهما لعمليات 
 
حاول شملها بالتحليل من خالل فقرتين خصصت أال

 
كل هذه ألمعطيات سا

مولة 
 
)الفقرة ألتمويل ألتعاوني ألعادية وما يوأجهها من صعوبات تعيق تحقيقها ألنجاعة أالقتصادية ألما
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ولى(
أ
ما ألثانية فتعرضت فيها لعمليات ألتمويل ألتعاوني ألتشاركي كنموذج تنفرد به ألتجربة ال

 
، أ

 .)الفقرة الثاتية(ألمغربية مع ما يحمله من إشكاالت 

 

 عمليات التمويل التعاوني العادية ومعيقات النجاعة  : األولىالفقرة 

لية بعد ألشركة ألمسيرة لقد حصرت مسودة مشروع ألقانون عمليات ألتمويل ألتعاوني باع
آ
تبارها ثاني أ

ّي منها إلشباع رغباته 
 
صناف يحق للمساهم دعم حامل ألمشروع عبر أ

 
لمنصة ألتمويل ألتعاوني في ثالث أ

ن هذأ أالختيار تتحكم فيه ألموأد ألقانونية ألمخصصة لكل عملية وألتي من خالل تحليلها 
 
ألتمويلية، إال أ

نها تثير مجموعة من أإلش
 
ول(كاالت تنوعت بين ألتعقيد كما هو ألحال مع عملية أالستثمار تبين أ

أ
، )ا

حيانا ألخلط مع عمليات مشابهة مثل ما حصل مع عملية  )ثاتيا(وأالقتضاب ألذي شمل عملية ألقرض 
 
وأ

 .)ثالثا(ألتبرع 

 

 عملية االستثمار :أوال

رباح ليس بنفس 
 
ألسهولة ألتي قد يتميز قرأر إن أتخاذ ألمساهم لقرأر مشاركة حامل ألمشروع في أال

و 
 
رباح ووقت سدأدها، أ

 
مر بنسبة أال

 
منحه ألتبرعات، نظرأ لتدأخل مجموعة من ألمعامالت سوأء تعلق أال

رباحا من عدمه إلى ما دون ذلك من إشكاالت متشابكة حّلها 
 
تعلق بكيفية أختيار ألمشروع ألذي سيذر أ

موأل ألمساهمين وكذأ تشجيع  بيد ألنصوص ألقانونية ألتي تبقى مطالبة بتوفير
 
جميع ألضمانات لحماية أ

حاول بحثه من خالل نصوص مسودة ألقانون مع ما قد تثيره من إشكاالت 
 
خرين، وهو ما سا

آ
(أ

أ
،وفي )ا

بحث بشكل موأزي عن موقف ألتشريع ألمقارن بهذأ ألخصوص 
 
 . )ب(نفس ألوقت سا
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 أساس تعقيد عملية االستثمار -أ
إلى  ألذي يخضع لرقابة ألهيئة ألمغربية لسوق ألرساميل، ل ألتعاونييهدف هذأ ألنوع من ألتموي

موأل ألالزمة على شكل أك تتاب 
 
تمويل ألمشروعات ألمؤهلة للحصول على تمويل من خالل جمع أال

سهم 
 
سمال تلك ألمشروعات، وبذلك يكون لحاملي هذه أال

 
سهم وألحصص أالجتماعية ألممثلة لرأ

 
لال

، هذأ فضال عن حق 121تسيير ورقابة تلك ألمشروعات ألممولةحقوق ألمشاركة في إدأرة و

رباح
 
 .122ألمستثمر/ألمساهم في ألمطالبة بتوزيع أال

هدأف هي ألمعّبر عنها في ألمادة 
 
نه: " مسودة مشروع ألقانونمن  52وهذه أال

 
تتم وألتي نصت على أ

و غ ير مباشرة، في شركة عملية التمويل التعاوتي من فئة "الستثمار"، على شكل مشاركة مباشرة اأ

سمال.  راأ

و من خالل  و شراء سصدات اأ صدار سصدات، اأ س المال من خالل ان
تتم المشاركة على شكل زيادة راأ

 ".تسبيق في الحساب الجاري للمساهم

ساس 
 
وبالتالي فهذأ ألصنف من عمليات ألتمويل ألتعاوني ينطوي على عدة تصرفات قانونية تربط باال

مام مجموعة كبيرة من ألمساهمين غير  ،روعبين ألمساهمين وحامل ألمش
 
خير يكون أ

 
ن هذأ أال

 
حيث أ

تية منها، كما  همعروفين لديه كل منهم له حصت
 
رباح ألمتا

 
ن يحصل على أال

 
ألتي ساهم بها وألتي يجب أ

عماله، نظرأ لتعامله مع مساهمين جدد غالبا ما ستكون 
 
نه يكون ملزما بالسيطرة على فكرة مشروعه وأ

 
أ

عدأدهم ك
 
 بيرة، هذأ فضال عن إشكالية تجميع كل هؤالء ألمساهمين في مجلس إدأرة وأحد.أ

                                                           
لية مبتكرة لتمويل ألمشروعات عرض تجربة سلطة (121)

آ
عمرأن عبد ألحكيم، قريد مصطفى، منصات ألتمويل ألجماعي كا

لندن ألكبرى في مجال ألتمويل ألجماعي للمشروعات ألعمومية، مقال منشور بمجلة أالجتهاد للدرأسات ألقانونية 
 .296، ص2018، 01،ألعدد 07وأالقتصادية، ألمجلد 

Michaël Riga, Le Crowdfunding : bilan et perspectives, Mémoire )122( de Master en ingénieur de 

gestion, Université catholique de Louvain, Belgique, Année Académique 2013-2014, p25. 
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ك ثر جعلت من هذأ ألصنف يتسم نوعا ما 
 
صناف  بالتعقيدوبالتالي فكل هذه ألتصرفات وأ

 
مقارنة باال

ي مجموعة من ألباحثين
 
خرى حسب رأ

 
بوضع  2011ألذي قام سنة  124"يواكيم هيمر" ، من بينهم123أال

 ألتصنيف ( 4لحق )ألمرسم بياني 
 
نوأع ألتمويل ألتعاوني وفقا لتعقيدها، حيث بدأ

 
صنف من خالله أ

بسط بين كل ألعمليات
 
تي بعد ذلك عملية ألقرض ،بوضع عملية ألتبرع باعتبارها أال

 
ثم تتصدر عملية  ،لتا

 أالستثمار قائمة ألعمليات 
 
 ك ثر تعقيدأ.أال

نه طبقا إلحصائيات 
 
، بخصوص ألفترة (5)ألملحق عي/ألتعاوني ألجماجمعية مهصي  ي التمويل كما أ

ي قبل دخول مرسوم  2013و 2011ألممتدة بين 
 
كان فإن صنف "أالستثمار"  ،حّيز ألتطبيق 2014أ

ضعف استقطابا للمساهمين
أ
طيرال

 
حتى ينسجم مع  خاص ، ليتبين بالملموس حاجة هذأ ألصنف لتا

برز سمات ألتمو
 
 يل ألتعاوني وهي ألوضوح وألتبسيط.أ

حد ألمحللين أالقتصاديينوفي ن
 
ن بنك ألمغرب في  125، (1)ألملحق فس ألسياق ذهب أ

 
إلى ألقول با

هذه ألنقطة بالذأت لم يرد وضع ألعديد من ألنصوص ألقانونية حتى ال يحصل نوع من ألخلط، لذلك 

ن يتم إنضاج فكرة أل
 
طير لعملية أالستثمار يبقى كافيا لحدود أللحظة لحين أ

 
تمويل فاالك تفاء بهذأ ألتا

                                                           

Pour plus d'informations )123( : consulté 

- Djelloule Markria et Mouna Bouhmouch, Etude de faisabilité sur le Crowdfunding au Maroc en 
vue de l’implication de la Diaspora dans le Développement du Maroc, Organisation 
internationale pour les migrations, page 31, l’étude Disponible sur lien suivant : 
https://morocco.iom.int/sites/default/files/etude%20de%20faisabilit%C3%A9%20CF.pdf,(cons
ulté le 18/05/2019 à 11h 00 min). 

- Sanae RHABRA et Wafa GUERGUER  , precite, p6. 

Joachim Hemer, )124( on crowdfunding, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation A snapshot 

Research ISI, 2011, page 13, Article Disponible sur lien suivant : 
ontent/uploads/2016/09/StudioCrowdfundig.pdfc-http://www.legalefiscale.it/wp(consulté le ,

18/05/2019 à 11h 50 min). 

 .5ألمتعلق بمقابلة مع محلل أقتصادي وخبير مالي، ألسؤأل رقم  1ألملحق (125)

https://morocco.iom.int/sites/default/files/etude%20de%20faisabilit%C3%A9%20CF.pdf
http://www.legalefiscale.it/wp-content/uploads/2016/09/StudioCrowdfundig.pdf
http://www.legalefiscale.it/wp-content/uploads/2016/09/StudioCrowdfundig.pdf
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ن ألعديد من ألمقتضيات ألقانونية ألتي كانت تنظيمية 
 
ضاف نفس ألمصدر على أ

 
ألتعاوني ككل، وأ

صبحت فيما بعد تشريعية. 
 
 أ

 

 حلول التشريع الفرنسي حول إشكالية التعقيد -ب
بعدما فطن ألتشريع ألفرنسي لإلشكالية ألتعقيد ألتي تطال هذأ ألصنف معتمدأ على مجموعة من 

ألنقد سارع بإدخال تعديالت قانونية مهمة على ألقانون حصائيات كما سبقت أإلشارة، فقد ألدرأسات وأال

في ألباب ألرأبع من ألك تاب ألخامس وهو ألفصل ألسابع ( L547-1 )، وذلك بإضافة فصل جديد وألمالية

                           "مستشارو الستثمار الجماعي/التعاوتيألذي سماه ب "

« Conseiller en investissements participatifs (CIP) » ألذي يعتمد من طرف  هذأ ألنموذج

مين 
 
 .ORIAS « 126 «وكالة سجل وسطاء ألتا

ضاف قانون 
 
خرألنقد وألمالية كما أ

آ
ضمن ألفصل ألثالث من  (Articles L 533-1 à L 533-24) قسما أ

حكام عامة مشترك
 
ة بين مقدمي خدمات أالستثمار" وهو ألباب ألثالث من ألك تاب ألخامس، سّماه "أ

 Prestataire de services »" الجماعي/التعاوتي مزود خدمات الستثمارألمتعلق بنموذج "

d’investissement (PSI) »  ألذي يعتمد من ِقَبل ألهيئة ألرقابية أالحترأزية ألتابعة للبنك ألفرنسي

 .« ACPR »ألمركزي 

حكام هذين ألتعديلين، وبالتالي فعملية أالستثمار في أ
 
صبحت تخضع ال

 
لكن ما لقانون ألفرنسي أ

 الفرق بيصهما؟

ن 
 
ضفها ألمشرع على كل منهما، حيث أ

 
إن ألفرق ألجوهري بينهما يكمن في ألطبيعة ألقانونية ألتي أ

شخاص اعتباريةهم عبارة عن  "مستشارو الستثمار الجماعي/التعاوتي"
أ
يمارسون كمهنة عادية نشاطا  ا

                                                           

Guides )126(   precite, page 2. Banque de France , -L'ACPR  Professionnels de 
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نترنت حيث L. 321127-1من ألمادة  5ا أستثماريا كما هو محدد في ألفقرة أستشاري
 
،وذلك عبر شبكة أال

سمالها
 
ّية قيود بخصوص رأ

 
 .128يبقى نشاطها محصورأ دأخل فرنسا، كما لم يفرض عليها ألمشرع ألفرنسي أ

ردة في كما يجوز لمستشاري أالستثمار ألجماعي/ألتعاوني تزويد ألشركات بمجموعة من ألخدمات ألوأ

مر ب  L. 321-2ألمادة               
 
دوأت ألمالية نيابة عن ألغير ،كما لو تعلق أال

 
و مسك حسابات أال

 
تقديم  أ

س ألمالخدمات أستشا
 
ن هيكل رأ

 
و ألقيام بالتحليل رية للشركات بشا

 
خر من ، أ

آ
ي شكل أ

 
و أ

 
ألمالي أ

دوأت ألمالية
 
ن ألمعامالت في أال

 
شكال ألتوصية ألعامة بشا

 
  .129غير ذلك ..إلىأ

ما بخصوص "
 
"، فالمشرع ألفرنسي فرض عليه لكي يقدم الجماعي/التعاوتي مزود خدمات الستثمارأ

س مال ال يقل عن 
 
ن يتوفر على رأ

 
ي  50000خدمات أالستشارأت أالستثمارية أ

 
يورو إذأ كان ال يتلقى أ

س ألمال 
 
نه إذأ كان كذلك فإن رأ

 
ورأق مالية من ألعمالء، غير أ

 
و أ
 
موأل أ

 
 125000ألمطلوب يصبح هو أ

 .130يورو، كما يبقى لها ألحق بتقديم خدماته أالستشارية خارج فرنسا

نسب تبقى منصات ألتمويل ألتعاوني هي ألمسؤولة عنه 
 
وبالتالي فإن أختيار ألنموذج أالستشاري أال

نها ستجد إطار قانوني يساعدها في أت
 
هدأفها ألمرسومة، ألمهم هو أ

 
خاذ قرأرتها لما في وفق ما ترأه مناسبا ال

طرأف. 
 
 ذلك حماية لجميع أال

                                                           

art. 2 -827 du 23 juin 2016 -Ordonnance n°2016 que Modifié par1 tel -Article L321’L )127(: 

« Les services connexes aux services d'investissement comprennent : 
(…)4. La recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de 
recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers et sur les 

unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ; 
5. Les services liés à la prise ferme ; (…) », Code monétaire et financier. 

Guides )128( ge Banque de France ,precite, pa -L'ACPR  Professionnels de11  . 

 .art. 2 -827 du 23 juin 2016 -Ordonnance n°2016 Modifié par 2 tel que Modifié par-Article L321’L )129(

Code monétaire et financier. 

Guides )130( Banque de France , S'informer sur le nouveau cadre  -L'ACPR  Professionnels de

applicable au financement participatif (crowdfunding), Ibid.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EA5C7E69659857F2EE839846C2347B03.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000032752983&idArticle=LEGIARTI000032754209&dateTexte=20190518&categorieLien=id#LEGIARTI000032754209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EA5C7E69659857F2EE839846C2347B03.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000032752983&idArticle=LEGIARTI000032754209&dateTexte=20190518&categorieLien=id#LEGIARTI000032754209
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ي مقتضيات خاصة لهذأ ألصنف من 
 
نها لم تفرد أ

 
وبالرجوع لمسودة مشروع ألقانون ألمغربي يتبين أ

ضاف ألتزأمين 
 
نه أ

 
ألتمويل بالنظر للخصوصية ألتي يحظى بها كما سبقت أإلشارة، كل ما هنالك هو أ

من  24كة ألتمويل ألتعاوني ألتقيد بهما إضافة اللتزأمات ألمادة ينبغي على شر  53أثنين بمقتضى ألمادة 

ساس فيما يلي:
 
 نفس ألمسودة، ويتمثالن باال

 عملية ألتمويل ألمقترحة؛ دراسة مسبقة لجدوىألتحقق على وجه ألخصوص من إنجاز  -

 للمشروع ألمقترح. تقييمإنجاز  -

ول 
 
 فبخصوص أاللتزأم أال

أ
ته ل يشكل ا

أ
رى من وجهة تظري با

أ
ن درأسة ي خةوصيةا

 
، على أعتبار أ

ن تشمل جميع ألجدوى ال يجب على مسودة مشروع ألقانون حصرها في صنف "أالستثمار" 
أ
بل يجب ا

همية بخةوص قياس مدى جدية حامل المشروع، 
أ
خرى لما تحظى به هذه الدراسة من ا

أ
صصاف ال

أ
ال

لزم ، وهو أتجاه تبناه ألمشر وهل فعال له رؤية مستقبلية بخةوص مشروعه
 
ع أللبناني حيث أ

ألشركات/حاملي ألمشاريع بإعدأد درأسة جدوى تغطي فترة ألثالث سنوأت ألمقبلة، مع توضيحها بصورة 

رباح وألخسائر ألمرتقبة، وألميزأنيات ألمرتقبة، وألتدفق ألنقدي ألمرتقب، دون تمييز بين 
 
مفصلة بيان أال

 . 131نوع ألعملية ألمستهدف

ل
 
ن ألمشرع ألفرنسي أ

 
زم منصات ألتمويل ألتعاوني بتوفير مجموعة من ألمعلومات على غرأر درأسة كما أ

 ألجدوى حتى تساعد ألمساهم في هذأ ألصنف بالذأت على أختياره ومن بينها:

عمال حامل  -
 
 عن أ

 
 ألمشروع؛ألمخاطر ألتي قد تنشا

حدث حسابات  -
 
  ؛حامل ألمشروعأ

 ألمشروع؛تجاه حامل  مستوى ألمشاركة ألتي يلتزم بها ألمديرون ألتنفيذيون -

                                                           
  .Crowdfundingألمتعلق بحشد ألتمويل  3ألبند ألثاني للمادة ألثامنة من ألقرأر أللبناني رقم (131)
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ورأق ألمالية ألمعروضة  -
 
ألحقوق ألمالية وحقوق ألتصويت وحقوق ألمعلومات ألمرتبطة باال

خرى غير ألمقدمة بموجب ألعرض ألمقترح 
 
ورأق ألمالية أال

 
وكذلك تلك ألمرتبطة بفائت أال

 .132..إلى غير ذلك من ألمعلوماتوألمستفيدين منها

ما عن 
 
شكالت التي طرحها هذا المشروع، خةوصا على  فيبقى من اللتزام الثاتيأ هم الن

أ
بين ا

ثرت الحديث عن هذه الصقطة في الفةل الثاتي من هذا 
 
مستوى المّس بحقوق المساهم، لذلك فقد ا

 .  البحث

إذن بعد عرض مفهوم عملية أالستثمار ألمّتسمة بالتعقيد وكيف تعاملت معها مسودة مشروع ألقانون 

نه صدر 
 
ن ألمغربي رغم أ

 
نه لم يستعن بمجموعة من نقط قوته كما هو ألشا

 
بعد ألقانون ألفرنسي، إال أ

تناولها بخصوص عملية 
 
نظمة أالستشارية ألتي أقترحها كحلول، يبقى فقط أإلشارة لنقطة لم أ

 
بالنسبة لال

مر تعمدته لتفادي سقف المساهمات التي يجب عدم تجاوزها من قبل المساهمأالستثمار وهي 
 
، وهو أ

حكام ألمشتركة لعمليات ألتمويل ألتعاونيألتك
 
 .  133رأر نظرأ لمناقشتي لها عند ألحديث عن أال

 

 عملية القرض  :ثانيا

يعتبر صنف "ألقرض" ألذي يخضع لرقابة بنك ألمغرب، من بين ألنماذج ألتي يوفرها ألتمويل 

جل منح تدفقاتهم ألمالية، حيث يتيح لهم ألفرصة إلق
 
موأل ألتعاوني للمساهمين من أ

 
رأض هذه أال

و بدونها، وذلك 
 
كان هذأ ألقرض بفائدة أ

 
شخاص ألذين يبحثون عن تمويل خالل فترة محددة سوأء أ

 
لال

                                                           

Guides )132( precite, page  Banque de France, -L'ACPR  Professionnels de12. 

شكالية توحيد سقف الرأجع بهذأ ألخصوص في هذأ ألبحث:  "(133) "، ضمن ألفقرة ألثانية مساهمات تقطة اتفةالثاتيا: ان

ول.
 
ول من ألمبحث ألثاني من ألفصل أال

 
 من ألمطلب أال
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ألمتعلق  103.12في إطار خاص يخرج عما هو معمول به في عمليات أالئ تمان طبقا لمدلول ألقانون 

 .134بمؤسسات أالئ تمان وألهيائت ألمعتبرة في حكمها

ن ألقروض ال ت
 
ليات غير أ

آ
عتبر وسيلة مستحدثة من طرف ألتمويل ألتعاوني، بل ألعكس فتعامل أال

ألتقليدية في ألسوق ألمالية بالمغرب كان والزأل ُيْعَتَمُد عليها بشكل كبير، وتبني ألتمويل ألتعاوني لهذأ 

نه َغّيَر من مفهومه أالصطالحي ألمعمول به في ألطرق ألتقليدية
 
س فهو ، بل ألعك135ألنموذج ال يعني أ

ن ألتغيير ألذي حصل هو نقله
 
لى تطاق  حافظ على هذأ ألمفهوم غير أ من تطاق التطبيق التقليدي ان

ثار
 
 .  التطبيق الحديث مع ما يةاحب هذا التتقال من ا

مما يتطلب مني توضيح سبب هذأ أالنتقال على مستوى ألتجربة ألمغربية ومدى تفاعل مسودة 

(مشروع ألقانون معها 
أ
نتقل )ا

 
بعد ذلك للكيفية ألتي تعاطى معها ألتشريع ألمقارن وبالضبط ألفرنسي ، ال

 .)ب(مع هذأ ألنموذج ألتمويلي 

                                                           
")...( ل تعتبر عمليات التمويل التعاوتي من فئة من مسودة مشروع ألقانون على ما يلي:  5للمادة   4ينص ألبند (134)

و في حكم عمليات الئتمان حسب مدلول اأ   السالف الذكر)...(". 103-12حكام القاتون "القرض" كعملية ائتمان اأ
و لشخص يعنيه هذأ   يقصد بالقرض(135)

 
ن يدفع ألبنك مبلغا من ألنقود للعميل أ

 
حد صور أالئ تمان ألمباشر و هو أ

 
كا

و ألزبون  ،ألعميل
 
مر ألعميل ألذي يملك ألتصرف فيه بال شرط و للعميل أ

 
ن يضعه ألبنك تحت أ

 
و ألمقصود بدفع ألمبلغ هو أ

ن ألقرض  حرية
 
ن يكون للبنك أعترأض و لو كان مفهوما لدى ألطرفين أ

 
ي غرض يرأه دون أ

 
أستعمال ألنقود ألمقترضة و في أ

ن يرأقب كيفية أستخدأمه و  ،يستهدف غرضا معينا مادأم لم ينص عليه في ألعقد
 
ما إذأ نص عليه في ألعقد كان للبنك أ

 
أ

كد من عدم خروجه عن هذأ ألعرض
 
ن خروجه ي ،ألتا

 
ن يطلب رده  عندئذهدد قدرة ألمستفيد على سدأده و ال

 
يكون للبنك أ

علي جمال الدين عوض، عمليات البصوك من . للمخالفة ألزبون لعهده ألذي كان محل أعتبار في ألعقد وفسخ ألعقد ف   ورأ

اهرة، الطبعة الثالثة، الوجهة القاتوتية في قاتون التجارة الجديد وتشريعات البالد العربية، دار الصهضة العربية، الق

 .466و 465، ص 2000
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 القروض بين التجربة التقليدية ومسودة مشروع القانون  -أ
إن ألحديث عن ألتجربة ألمغربية على مستوى تعامل ألوسائل ألتقليدية مع ألقروض ألممنوحة 

كبر لتشخيص للمقاوالت ألصغرى وألمتوسطة، ي
 
جل أالستفاضة فيه بشكل أ

 
حتاج لصفحات عديدة من أ

حد هاته ألمكامن ضمن 
 
ن هذأ ألمعطى لم يمنعني من إبرأز أ

 
كافة مكامن خلل وضعف هذه ألتجربة، إال أ

ساس في 
 
ن اتعدام الضمان لهذه الفئة من المقاولتصفحات هذه ألفقرة وألمتمثل باال

 
، على أعتبار أ

حد معايير تخصيص وتقييد توزيع موأردها بين ألبنوك في ألمغرب دأ
 
ئمة أللجوء إلى طلب ألضمانات كا

ن ذلك يتم على حساب ألمقاوالت ألصغرى وألمتوسطة، ألمطالبة دأئما برهن مجموع 
 
زبنائها، غير أ

جل ألتدليل على ألوفاء بالتزأماتها مستقبال، لتبقى ألضمانات ألمبالغ في طلبها من طرف 
 
موألها من أ

 
أ

خيرة.ألبن
 
هم أالنتقادأت ألموجهة لهذه أال

 
حد أ

 
 وك أ

ك ثر مع معطيات "تقرير ألبنك ألدولي حول تقييم مناخ 
 
ولعل وضوح هذأ ألمعطى سيتمظهر أ

ن نسبة 
 
من ألمقاوالت يتم رفض طلباتها للحصول على قروض  %69أالستثمار بالمغرب"، ألتي تفيد با

نها ال تملك ضمانات
 
 .  136ال

نوأ 
 
ما فيما يتعلق با

 
ع ألضمانات ألتي غالبا ما تطلبها ألبنوك فهي ألضمانات ألعقارية، لتكون ملكية أ

رض في ألوأقع ألمغربي شرطا مهما للحصول على ألقروض ألبنكية، وهو ما يضر بالمقاوالت ألصغرى 
 
أال

لى وألمتوسطة ألتي ال تتوفر غالبا على هذأ ألنوع من ألضمانات، هذأ فضال عن أتجاه ألبنوك ألمغربية إ

صول ألتجارية، وألرهن ألحيازي للمعدأت
 
خرى، كالرهن ألحيازي لال

 
 .137تعبئة ضمانات أ

                                                           
 .54و 53عبد ألعزيز َوْصِفي ورشيدة ألخير، مرجع سابق، ص (136)

 عبد ألعزيز َوْصِفي ورشيدة ألخير، مرجع سابق، نفس ألمرجع.(137)
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هم ألعوأئق ألتي 
 
وبالتالي فسبب أنعدأم ألضمان لدى ألمقاوالت ألصغرى وألمتوسطة كان من بين أ

جل ذلك 
 
جل ألحصول على ألتمويالت ألمالية، ومن أ

 
تقف في وجه ألمقاوالت ألصغرى وألمتوسطة من أ

ساليبه ألحديثة في ألتعامل تم 
 
تبني ألتمويل ألتعاوني على ألمستوى ألدولي وليس فقط ألوطني، نظرأ ال

مع ألقروض ألتي تختلف كليا عما هو معمول به في ألطرق ألتقليدية وألتي يقع من بينها على سبيل ألمثال 

 ال ألحصر:

لة ألسرعة ف -
 
ي ألحصول على ألقروض هي ألتمويل ألتعاوني يشتغل على أالنترنت وبالتالي مسا

 مضمونة.

ألقروض في ألتمويل ألتعاوني ال تكون دأئما بفائدة وإنما يمكن تقديمها بدون فائدة، حيث  -

شار 
 
له  تيبقى للمساهم وحده كامل ألحرية في ألطريقة ألتي يود بها تقديم ألقرض وهو ما أ

ن ألمقرض في ألتموي54138في ألمادة  مسودة مشروع ألقانون
 
ل ألتعاوني ال يطمح ، بمعنى أ

دأئما ألحصول على مقابل ألمال ألذي دفعه، وإنما هدفه هو دعم حامل ألمشروع كما لو 

صدقاء، لذلك فجاذبية هذأ ألصنف من ألتمويل ال تك تسي طابعا 
 
مر بقرض بين أال

 
تعلق أال

موأل هو غير محدد قانونا وبالتالي فهو يبقى 
 
ن أالتفاق على وقت إعادة أال

 
خاضعا مالي، كما أ

 .139لالتفاق ألحر لكال ألطرفين

                                                           
نه: " 54تنص ألمادة (138)

 
رض تتم عملية ألتمويل ألتعاوني من فئة "قرض"، على شكل قمن مسودة مشروع ألقانون على أ

و بدون فائدة، يمنح من طرف ألمساهمين لحامل ألمشروع.  بفائدة أ 
 ". تحدد بمنشور لبنك ألمغرب، شروط وكيفيات تنفيذ ألعمليات ألمندرجة في هذه ألفئة

Arthur ROUSSIA, Le financement participatif ou Crowdfunding, quel régime juridique pour )139(

cette opportunité économique ? Etude des modèles français et allemands, Revue générale du droit 

(www.revuegeneraledudroit.eu), Etudes et réflexions 2015, numéro 10, page 12. 
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 55و 54بمادتين اثصتين فقط وهما نجده قد خّص صنف "ألقرض"  مسودة مشروع ألقانونوبالرجوع ل

حال شروط تطبيقهما على مصاشير لحقة ستةدر من طرف بصك المغرب
أ
ي تفةيل  ،ا

أ
ن يقدم ا

أ
دون ا

شارته لكون القرض يك و بدوتهاحول هذا الصموذج التمويلي  باستثصاء ان
أ
ما بفائدة ا ، ليتم ألعودة ون ان

جل أستنباط مزيد من ألقوأعد ألمؤطرة لهذأ ألصنف ألتمويلي،
 
حكام ألمشتركة لهذه ألعمليات من أ

 
 لال

مر بسقف ألمساهمات )ألمادتين 
 
مر بالمعلومات ألتي يجب على حامل 46و 45سوأء تعلق أال

 
و تعلق أال

 
( أ

خرى للبحث ف، (50ألمشروع وضعها على ألمنصة )ألمادة 
 
ي ألتشريع ألمقارن مما أستلزم مني ألعودة مرة أ

م هصاك فرق؟
أ
ذا كان قد  عالج صصف "عملية القرض" بصفس القتضاب ا   حول ما ان

 

 خصوصية عملية القرض في التشريع الفرنسي -ب
ساس على 

 
نه تناول عملية ألقرض في إطار مختلف، مبني باال

 
بالعودة للتشريع ألفرنسي يتبين أ

ة كل من حامل ألمشروع وألمساهم على أالتصال فيما بينهما في إطار وأضح وشفاف يضمن لكل مساعد

 منهما حقوقها وذلك عبر وسيط يسمى "وسيط ألتمويل ألجماعي/ألتعاوني" 

« Intermédiaire en financement participatif (IFP) »  وألذي تعتمده كذلك وكالة سجل وسطاء

مين 
 
ساس هي ربط ألعالقة بين ألمساهم وحامل ألمشروع عبر أالنترنت ،مهمته» ORIAS «ألتا

 
 .140أال

وقد أستلزم ألمشرع ألفرنسي في هذأ ألوسيط توفر مجموعة من ألشروط لممارسة نشاط ألوساطة في 

 ألتمويل ألتعاوني من بينها:

                                                           

L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en  « : 1-Article L548’L )140(

relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes 
finançant ce projet (…) »,Code monétaire et financier. 
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و ألتمويل لمدة إثبات ألقيام بتدريب  -
 
قل بمركز 80مهني في مجال ألبنوك أ

 
 ساعة على أال

و بمؤسسة أئ تمان، بموجب شاهدة تمنحها ألجهة ألمسؤولة عن ألتدريب.
 
 تدريب معتمد أ

خر خمس سنوأت قبل تاريخ ألتسجيل في  -
آ
جر لمدة سنتين ضمن أ

 
تقديم خبرة مدير با

 وساطة ألتمويل ألجماعي/ألتعاوني.

حد ألتخصصات ألتالية: ألرياضيات -
 
و ألثاني في أ

 
ول أ

 
 -شهادة من مستوى ألتدريب أال

مين -ألبنوك -ألمالية -ألعلوم ألسياسية -ألقانون -لفيزياءأ
 
أإلدأرة...إلى غير  -ألمحاسبة-ألتا

 .141ذلك من ألشروط

ن تقدمها 
 
ن ألقانون ألفرنسي خّص صنف ألقرض بشروط خاصة مترأوحة بين تلك ألتي يجب أ

 
كما أ

ودة مشروع ألقانون، من مس 50منصة ألتمويل ألتعاوني للمساهم وهي ألتي تجد مقابلها في ألمادة 

خرى يكون "وسيط ألتمويل ألجماعي/ألتعاوني" ملزما بعرضها على ألمساهم، حتى يجعله على بّينة من 
 
وأ

مره في أتخاذ قرأره في ألمشاركة في هذه ألعملية من عدمها، وهي ألتي لم تتعرض لها مسودة مشروع 
 
أ

 ألقانون وجعلتها متوقفة على منشور بنك ألمغرب.

 ألوسيط يلتزم تجاه ألمساهم باطالعه على ألمعلومات ألتالية:ومنه فإن 

 عرض خصائص ألقرض من خالل وثيقة معدة لهذأ ألغرض؛ -

ت ألتي سيحصل عليها وسيط ألتمويل ألجماعي/ألتعاوني، وجميع ألرسوم ألمطلوبة؛ -
آ
 ألمكافا

 ألمعدل ألثابت لسعر ألفائدة ألذي ال يمكن تجاوزه؛ -

 ية ألمفرطة؛ألتحذير من مخاطر ألمديون -

                                                           

-Article L548’L )141(3Code monétaire et  .art. 17 -559 du 30 mai 2014 -Ordonnance n°2014 Créé par 

financier. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3D2D048978464C668693E6E1722700CA.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000029008408&idArticle=LEGIARTI000029011035&dateTexte=20190519&categorieLien=id#LEGIARTI000029011035
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مكن -
 
 .  142حق أالنسحاب، إن أ

 

 التبرع عملية مختلفة عن جمع التبرعات  :ثالثا

ساسية قوأمها دعم حامل ألمشروع دون أنتظار مقابل لدعمه من 
 
يقوم صنف "ألتبرع" على فكرة أ

حيان منخفضة وتشمل 
 
طرف حامل ألمشروع، كما يتميز بقيمة ألتدفقات ألمالية ألتي تكون في غالب أال

شرأئح مختلفة من ألجمهور تصل لغاية ألفائت ألعمرية ألصغيرة، إضافة لتميز هذأ ألنموذج بتوجيه 

كبر 
 
صناف ألتي أستطاعت دعم أ

 
كبر، هذأ دون إغفال تصدره لقائمة أال

 
موأله للمشاريع ألخيرية بصفة أ

 
أ

خرى كما هو ألحال مع ألتشريع ألفرن
 
صناف أال

 
 . (6)ألملحق سي عدد ممكن من ألمشاريع مقارنة مع أال

 وينقسم صنف "ألتبرع" إلى نوعين وهما: 

موأل يمنحها ألمساهم بهدف مساعدة حامل ألمشروع على  التبرع بدون بمقابل:
 
وهو عبارة عن أ

هدأفه ألتي تكون في ألغالب ذأت صبغة أجتماعية خيرية.
 
 تحقيق أ

ساس تلقي ألمساهم  التبرع بمقابل:
 
ت عينية مقابل ألتدفقات يقدم هذأ ألنوع من ألتبرع على أ

آ
لمكافا

مضاء شخةي من  رمزي ألمالية ألتي منحها، ألتي تترأوح قيمتها بين ما هو  كما لو حةل المساهم على ان

ة  طرف الفصان الذي دعمه
 
ن تكون لهذه ألمكافا

 
عماله، كما يمكن أ

 
و حصوله على نسخة حصرية من أ

 
أ

كبر
أ
ول قيمة ا

أ
..، لذلك فإن ى في عرض الفصان الذي دعمهكحةول المساهم على تذاكر من الدرجة ال

                                                           

-Article L548’L )142(4code monétaire et financiervants du et sui . 
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ت بذكاء من ألممكن جمع 
آ
ة ترتبط بشكل إيجابي بحجم ألهدية، فإذأ تم أختيار ألمكافا

 
قيمة ألمكافا

ك ثر بك ثير من قيمة ألتبرع نفسه
 
موأل أ

 
 .143أ

كما يخضع صنف "ألتبرع" لرقابة بنك ألمغرب كما هو ألحال مع صنف "ألقرض"، وبالتالي فهو يخرج 

ألمتعلق بالتماس أالحسان  004.71ك من إطار عمليات جمع ألتبرعات ألتي يؤطرها ألقانون رقم بذل

 ألعمومي، وذلك بالنظر لالختالف ألحاصل بينهما ألمتجلي في ألنقاط ألتالية:

ن ألتمويل ألتعاوني يشتغل عبر أالنترنت، عكس  -
 
على مستوى ألوسيلة ألمستعملة حيث أ

 .144ذي تؤطره مسطرة خاصةنموذج أالحسان ألعمومي أل

ألتمويل ألتعاوني يتيح ألهامش لمنح ألتبرعات حتى للمشاريع ألربحية وال يحصرها على ما هو  -

و أجتماعي
 
عمال غير ألربحية بصفة 145خيري أ

 
، عكس أالحسان ألعمومي ألذي يوجه لال

 .  146كبيرة

ن أعتماد ألطر -
 
ثار ألمترتبة عنهما، حيث أ

آ
ن أالختالف يطال حتى أال

 
يقة أاللك ترونية كما أ

مر في عملية جمع 
 
و ال يستطيع ألتبرع مجهوال، عكس ما عليه أال

 
سيجعل من ال يريد أ

ألتبرعات وفق منظور أالحسان ألعمومي، ألتي يشعر فيها ألمتبرع بالذنب لعدم مشارك ته في 

                                                           

Michaël Riga, precite, page 22 et 23. )143(
 

يناير  10) 1425من ذي ألقعدة  28بتاريخ  2.04.970تم تنظيم مسطرة ألتماس أإلحسان ألعمومي بالمرسوم رقم (144)

خرة  25بتاريخ  5339(،منشور بالجريدة ألرسمية عدد 2005
آ
غس 1426جمادى أال

 
 .2165(، ص2005طس )فاتح أ

و غير ربحية، يتقدم ")...( من مسودة مشروع ألقانون على ما يلي:  2للمادة  7ينص ألبند (145) مشروع: كل مبادرة ربحية اأ
 ".بها شخص يهدف الحةول على تمويل تعاوتي)...(

ول من ألقانون (146)
 
نه: "   004.71يعرف ألفصل أال

 
لى العموم أالحسان ألعمومي با قةد الحةول بوسيلة كل طلب يوجه ان

سواق الخيرية  موال والك تتابات وبيع الشارات والحفالت والسهرات الراقةة والأ ما ولسيما اللتماسات وجمع الأ
فراد  و اأ و هيئة اأ و بعضا لفائدة مشروع خيري اأ و مصتوجات تقدم كال اأ شياء اأ و اأ موال اأ والفرجات والحفالت الموسيقية( على اأ

خرين لعا ا   ". ب اليصاصيب الجارية عليها تةوص خاصو بهابةرف الصظر عن اأ



      0212  مارس  35 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 15.18التمويل التعاوني كآلية مبتكرة لتمويل المقاولة على ضوء مسودة مشروع القانون رقم 

 

88 

 

وحدث معين لجمع ألتبرعات عندما يرأه ألجميع، 
 
 كما هو ألحال في ألدعوة لك فالة أليتيم، أ

 .تغطية تكاليف عالج مريض

نه ،عملية ألتبرع  توكيف نظم مسودة مشروع ألقانونوبالرجوع ل
 
 147مادة وأحدة تخّصص ايتبين أ

نوأع ألتبرع ألمنقسمة بين ألتي بمقابل وتلك ألتي بدون مقابل، مع إحالته تتطرق
 
بصفة ضمنية  افيها ال

حكام ألعامة فيما يتعلق بالمعلومات ألوأج
 
و فيما  ،ب عرضها من طرف حامل ألمشروععلى مقتضيات أال

 
أ

حيث  ،يرتبط بسقف ألمساهمات ألتي يجب عدم تجاوزها إال أستثناء إذأ كانت ألعملية من صنف ألتبرع 

 كما سبقت أإلشارة.     نة بصدور ترخيص من ألجهة ألمختصةتبقى رهي

طر عملية "ألتبرع" بنفس ألنظام ألذ
 
ما فيما يخص ألتشريع ألفرنسي فقد أ

 
ي تبناه بخصوص عملية أ

 Intermédiaire en financement participatif »وسيط ألتمويل ألجماعي/ألتعاوني" وهو  "ألقرض"

(IFP) »  ،جل ربط ألعالقة بين ألمساهمين وحاملي ألمشاريع غي إطار وأضح وشفاف
 
ومن وذلك من أ

 
أ
هم خةائص هذا الصظام هو عدم تحديده سقفا للتبرعات كما سبق وا

أ
ته ل يحدد سقفا بين ا

أ
شرت كما ا

 .148لمبلغ المشروع

في نهائية ألحديث عن هذه ألعملية تبقى فقط أإلشارة وأجبة على كون ألخطر ألفعلي ألذي قد توأجهه هو 

موأل على ألنحو ألمنشود، كما هو ألحال مع طرق ألتبرع ألتقليدية
 
ال تستخدم أال

 
 .149أ

                                                           
نه:"  56تنص ألمادة (147)

 
و بدون على أ تتم عملية التمويل التعاوتي من فئة "التبرع" على شكل تبرع تقدي، بمقابل اأ

 مقابل، لفائدة حامل مشروع.
لف ) ي عملية من فئة "التبرع"، تتجاوز مبلغ خمسمائة اأ

ن ترخص اأ دارة ( درهم، مسبقا 500.000يجب اأ من طرف الن
 المختةة.

 تحدد كيفية الحةول على هذا الترخيص بصص تصظيمي.
شارة المساهمين  ". ترفق تسخة من هذا الترخيص لمذكرة عرض المشروع وتوضع رهن ان

Guides )148( precite, page  Banque de France, -L'ACPR  Professionnels de17. 

Michaël Riga, precite, page 17. )149(
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شاركي نموذج تنفرد به التجربة عمليات التمويل التعاوني الت: الثانيةالفقرة 

 املغربية  

أنسجاما مع توجه ألمشرع ألمغربي بخصوص تنويع مصادر أدخاره، فقد عزز من خالل ألقانون 

ألمتعلق بمؤسسات أالئ تمان وألهيائت ألمعتبرة في حكمها مجموعته ألقانونية بمولود جديد  103.12

خيرة تضم مجالبصوك التشاركيةتمثل في "
 
برز ما "، هذه أال

 
موعة من ألعمليات سماها بالمنتجات ألبديلة أ

سس ال تتعارض وقوأعد شريعتنا أإلسالمية، وما كان 
 
يميزها عن ألعمليات ألتقليدية هو قيامها على أ

كيد ألتوجه 
 
لية ألتمويل ألتعاوني إال فرصة من مسودة مشروع ألقانون لتا

آ
العتماد ألعمليات ألتقليدية في أ

صبح
 
ت تعتمده ألمنظومة ألمالية بالمغرب، وهو ما تمظهر من خالل تخصيصه فرع ألتشاركي ألذي أ

 كامل لعمليات ألتمويل ألتعاوني ألتشاركي.

وتتميما للمنهجية ألمعتمدة في ألعمليات ألسابقة فقد تناولت هذأ ألفرع كذلك بالتحليل من خالل 

سس أالرتباط بين ألتمويل ألتعاوني وألتمويل أإلسالمي 
 
 إبرأز أ

أ
تطرق للكيفية ألتي ول()ا

 
، ثم بعدها سا

ختتم مع وضع )ثاتيا(تناولت بها مسودة مشروع ألقانون عمليات ألتمويل ألتعاوني ألتشاركي 
 
، ال

 .  )ثالثا(مقترحات للمنتجات ألتشاركية ألمحتمل إسقاطها على هذه ألعمليات 

 عالقة التمويل التعاوني بالتمويل االسالمي  :أوال

ساس من فكرة ألتمويل أإلسالمي ألذي ظهر منذ عصر ينطلق مفهوم ألت
 
مويل ألتعاوني ألتشاركي باال

و ألتعاون أإلسالم، ومفاد هذه ألفكرة يتمثل في 
 
و ألتبرع أ

 
و نقدية إما على سبيل أللزوم أ

 
تقديم ثروة عينية أ



      0212  مارس  35 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 15.18التمويل التعاوني كآلية مبتكرة لتمويل المقاولة على ضوء مسودة مشروع القانون رقم 

 

90 

 

و مادي تحث
 
خر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد معنوي أ

آ
و أالسترباح من مالكها إلى شخص أ

 
و أ

 
 عليه أ

حكام ألشرعية
 
 150."تبيحه أال

نوأع 
 
ويشتغل ألتمويل أإلسالمي بطرق تختلف باختالف حاجيات ألمشروع، فضال عن أنقسامه ال

 مختلفة، فعن ألطرق فهما أثنتان:

و غير  وتربط بين طرق مباشرة: -
 
ي وسيط مالي مصرفي أ

 
ألمقرض وألمستثمر دون تدخل أ

و ألهيائت  مصرفي، وذلك سدأدأ للعجز ألمتوأجد في
 
و ألمؤسسات أ

 
ألموأرد ألمالية للوحدأت أ

 ة.لتمويل مشاريعها أالستثماري

ت نتيجة ألصعوبات ألتي  :طرق غير مباشرة -
 
ألمدخر وألمقترض في ألتمويل  توأجهألتي نشا

موأل بطريقة غير مباشرة من ألمدخر إلى ألمباشر، حيث يتم من خالل هذه ألطرق 
 
أنتقال أال

وذلك بتدخل ألوسطاء ألماليين كالبنوك ألتجارية وشركات  ،ألعجزيةنفاقية ألوحدأت أإل

مين وجمعيات أالدخار 
 
 .151وأإلقرأضألتا

ما عن 
 
نوأع فتنقسم إلى ثالث:أ

 
 أال

خر ببدل معلوم ووفق  :التمويل التبادلي -
آ
ويهدف إلى تمليك ألسلع وألخدمات من طرف ال

 صيغ شرعية تجمع بين عقود ألبيوع وعقود أالجارأت.

                                                           
هم مصادر ألتمويل، رسالة ماجستير، -محمد عبد ألحميد محمد فرحان، ألتمويل أإلسالمي للمشروعات (150)

 
درأسة ال

كاديمية ألعربية لعلوم ألمالية وألمصرفية، كلية ألعلوم ألمالية وألمصرفية، قسم ألمصارف، 
 
 .31ص 2010أال

ورأق ألمالية، ألدأر ألجامعية للنشر وألتوزيع ، عبد ألمنعم ألسيد علي ون زأر سعد ألدين ألعيسي، ألنقود وألمص(151)
 
ارف وأال

 .92، ص2004، 3بعة طأل
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صول إما قبل حصة من ألربح )ألمشاركة  ويل التشاركي:التم -
 
وألذي يقوم على إنتاج ألسلع وأال

و مقابل حصة من أإلنتاج كما في عقود أالستثمار ألزرأعية )ألمساقاة، ألزرأعة..(.
 
 وألمضاربة( أ

و التعاوتي: -
أ
ويهدف إلى خلق جو من ألتضامن أالقتصادي وأالجتماعي  التمويل التكافلي ا

 .152يه مؤسسات كالوقف وألزكاة وألقرض ألحسنوتسهر عل

مام مفهومين لكل منهما 
 
ننا أ

 
نوأع ومقارنتها مع مسودة مشروع ألقانون يتبين أ

 
ومن خالل سرد هذه أال

وبالتالي ما فائدة هذا داللته لكن مسودة ألمشروع رغم ذلك جمعتهما، فهناك "ألتعاوني" ثم "ألتشاركي" 

 الجمع؟

ساسا في فتح ألباب أإلجابة على هذأ ألتساؤ
 
ل تنطلق من أستيعاب قصد مسودة ألمشروع وألمتمثل أ

فرأد ألمتعاملين مع ألبنوك ألتشاركية، لكي يشاركوأ في عمليات ألتمويل ألتعاوني سوأء تعلق 
 
مام فئة أال

 
أ

و "ألقرض" 
 
و "ألتبرع" أ

 
مر ب "أالستثمار" أ

 
سس والقيم أال

أ
طار قواعد تشاركية تحترم ال لكن في ان

سال ، وبالتالي فما قامت به مسودة ألمشروع هو أالستعاضة عن تسمية "أإلسالمية" بتسمية ميةالن

"ألتشاركية" تماما كما هو ألحال مع ألبنوك ألتشاركية ألتي تحيل بصفة مباشرة على ألبنوك أإلسالمية، 

 وأالختالف يظل على مستوى ألتسمية ألتي يتم تغييرها من طرف ألمشرع لدوأع معينة. 

 

                                                           
محمد ألوردي، ألتمويل ألتشاركي في ألمصارف أإلسالمية بين ألمقصد ألتنموي ألمنشود ووأقع ألتحديات ألمشهود، (152)

ولى، 
 
 .19،ص 2014سلسلة إصدأرأت ألجمعية ألمغربية لالقتصاد أإلسالمي، ألطبعة أال
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 تأطير مسودة مشروع القانون لعمليات التمويل التعاوني التشاركي  :انياث

لقد عالجت مسودة مشروع ألقانون عمليات ألتمويل ألتعاوني ألتشاركي ضمن ألفرع ألخامس من ألباب 

ما  9ألثالث ألمتعلق بعمليات ألتمويل ألتعاوني، وفق 
 
موأد كان بعضها ضروريا تضمينه في هذأ ألفرع أ

خر فيمكن أعتباره تكرأر كان من ألممكن تفاديه.ألبعض أ
آ
 ال

نها أشترطت طبقا للمادة 
 
على منصة ألتمويل ألتعاوني  57153بالرجوع لمسودة مشروع ألقانون يتبين أ

على على مشروع نظام 
 
ي بالمطابقة صادر من لدن ألمجلس أال

 
ن تحصل على رأ

 
سيس، أ

 
ألتشاركي قبل ألتا

من مسودة مشروع ألقانون مادأم  11يكون بالضرورة شبيه بالمادة  ألتسيير ألخاص بالمنصة، وألذي لن

خير.
 
 لم تحل عليه هذه أال

ي ألمطابقة من طرف ألمجلس ألعلمي إلى طبيعة نشاط ألمنصة 
 
كما يمتد وجوب ألحصول على رأ

ع ألمزمع ممارسته، إضافة لخصائص ألعقود ألنموذجية ألمتعلقة بعمليات ألتمويل ألتعاوني ألتشاركي، م

ي مقتضى حول هذه ألعمليات بمعنى 
 
م هصاك تماذج أإلشارة لغياب أ

أ
هل هي شبيهة بتلك العادية ا

تية  جديدة متعلقة بالةيغة التشاركية ستضاف لحقا؟
 
ي ألمطابقة حتى ألسيولة ألمتا

 
ليشمل كذلك رأ

 .154من عمليات ألتمويل ألتعاوني ألتشاركي

ي ألم
 
طابقة، فقد جاء هذأ ألفرع بالتزأم مهم يتمثل ضرورة باإلضافة لاللتزأم ضرورة ألحصول على رأ

مين 
 
لجوء شركات ألتمويل ألتعاوني ألمسيرة لمنصات ألتمويل ألتعاوني ألتشاركي عند إبرأمها لعقود ألتا

                                                           
نه: " 57تنص ألمادة (153)

 
ن على أ ي مصةة تمويل تعاوتي تشاركي موجهة للمساهمين المقيمين، اأ سيس اأ يشترط قبل تاأ

على على مشروع تظام التسيير الخاص بالمصةة. ي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي الأ  يةدر راأ
و الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحال على ملف لهذا الغرض، ترفع بصك المغرب اأ لى المجلس العلمي الأ ة، ان

 يتضمن على وجه الخةوص وصفا لصشاط مصةة التمويل التعاوتي التشاركي المزمع القيام به ومشروع تظام تسيرها.
و الهيئة المغربية لسوق  تحدد خةائص العقود الصموذجية لعمليات التمويل التعاوتي التشاركي من طرف بصك المغرب اأ

علىالرساميل، حسب الحالة ي بالمطابقة الةادر عن المجلس العلمي الأ  ."، بعد الراأ

نظر (154)
 
   .15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  63أ
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مين ألتكافلي كما هي محددة في ألقانون 
 
مين وإعادة ألتا

 
ألمرتبطة بعملياتها أللجوء إلى مقاوالت ألتا

ميناتألمتعلق بمد 17.99155
 
همية من 156ونة ألتا

 
حةرية هذا اللتزام على عمليات ، وتنبع هذه أال

ن يسبق ألتطرق له عند ألحديث عن كيفية إبرأم عقود عمليات التمويل التعاوتي التشاركي
 
، دون أ

 من مسودة مشروع ألقانون.  47157ألتمويل ألتعاوني بصيغتها ألعادية السيما ألمادة 

ما فيما يتعلق بباقي أاللت
 
و فتح أ

 
زأمات سوأء تلك ألمرتبطة برفع تقرير سنوي إلى ألمجلس ألعلمي، أ

تية عن عمليات ألتمويل ألتعاوني ألتشاركي بالبنوك ألتشاركية عوض 
 
حساب ِلَضّخ ألتدفقات ألمالية ألمتا

حكام ألعامة ألمنصوص عليها توأليا في كل من 
 
ألعادية، فكان باإلمكان إعمالها كاستثناءأت عن أال

 من مسودة مشروع ألقانون. 41و 37دتين ألما

 

 املنتجات التشاركية املحتمل إسقاطها على عمليات التمويل التعاوني   :ثالثا

باستقرأء عنوأن ألفرع ألخامس من مسودة مشروع ألقانون )عمليات ألتمويل ألتعاوني ألتشاركي( يتبين 

مر لن يخرج عن إطار ألع
 
ن أال

 
نها تحيل على فرضيتين، إما أ

 
مليات ألمعتمدة في صيغتها ألعادية سوأء أ

ن هذه 
 
تي في إطار تشاركي، وإما أ

 
نها ستا

 
و "ألتبرع" غير أ

 
و "ألقرض" أ

 
مر بصنف "أالستثمار" أ

 
تعلق أال

ي بالمطابقة 
 
ألعمليات ستخرج عما هو معمول به في ألحاالت ألعادية وألتعرف عليها متوقف على صدور رأ

                                                           
مينات، ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم  17.99ألقانون رقم (155)

 
 1423من رجب  25في  1.02.238ألمتعلق بمدونة ألتا

ك توبر  3)
 
  . 3105ص  ،( 2002نوفمبر  7) 1423رمضان  2بتاريخ  5054سمية عدد ألمنشور بالجريدة ألر  ،( 2002أ
نظر (156)

 
   .15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  62أ

نه " 47تنص ألمادة (157)
 
ن تتم كل عملية للتمويل التعاوتي بموجب عقد للتمويل التعاوتي يبرم بين حامل على أ يجب اأ

ي ش و في اأ خر يتقيد بالصةوص التصظيمية الجاري بها العمل.المشروع والمساهم، ك تابة اأ  كل ا 
ن تتقيد بصود عقد التمويل التعاوتي ببصود عقد تموذجي، تحدد صيغته، لكل فئة من فائت التمويل التعاوتي،  يجب اأ

و للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة  ". بمصشور لبصك المغرب اأ
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على وفق
 
ن مواد هذا الفرع )الخامس من ، 57منطوق ألمادة  من لدن ألمجلس ألعلمي أال

أ
ل سيما وا

 .عن تماذج لهذه العملياتسك ت  ( برمتها مسودة مشروع القاتون

ساس هو أنتظار  
 
ن هذأ ألسكوت مرده باال

 
حد ألمحللين أالقتصاديين أ

 
وفي سياق متصل أعتبر أ

نها موجودة، ك
 
ن ألمهم في ألوقت ألرأهن هو أ

 
ما أستدل نفس ألمصدر بتجربة ألتجربة حتى تنضج وأ

ألمنتجات ألتشاركية نفسها بتساؤله حول وجودها بشكل كامل؟ حيث أعتبرها غير موجودة بشكل 

عطى ألمثال بكل من ألمضاربة 
 
مك تمل كما هي محددة في ألنص ألقانوني وإنما تخرج شيائ فشيائ، وأ

 . 158 (1)ألملحق وألمشاركة وكذلك أالستصناع ألذي الزأل في بدأيته

تفق معه من 
 
خذ بعين أالعتبار سكوت ألمشرع من جهة وتوجه ألمحلل أالقتصادي ألذي أ

 
وعند أال

طار جهة ثانية،  سقاطها على عمليات التمويل التشاركي في ان ي  اقتراح الصماذج التشاركية الممكن ان
أ
ارتا

غصاء الصقاش العلمي والتفتاح على مقتضيات قاتوتية جديدة مستقبال  . ان

وال بالتعرف على ألنماذج ألتمويلية ألمعتمدة منذ عصر أالسالم لغاية وتتطلب هذ
 
ه ألعملية ألقيام أ

 وقتنا ألرأهن، وهو ما قمت به وذلك بتقسيمها لمجموعتين:  

 سالمي ولزال الشتغال بها قائما ولى: الصماذج التي جاءت بها قواعد الفقه الن
أ
 :المجموعة ال

و تمليك شيء له قيمة بمحض  وألقرض في التمويل بالقرض الحسن: -
 
أإلسالم هو: دفع مال أ

خذ عوضًا متعلقًا بذمة
 
و يا

 
ن يرد مثله أ

 
 .159ألتفضل على أ

                                                           
 .4قتصادي وخبير مالي، ألسؤأل رقم ألمتعلق بمقابلة مع محلل أ 1ألملحق (158)

سامة للنشر وألتوزيع، عمان، (159)
 
 .371، ص1998عبد ألرزأق ألهيتي، ألمصارف أإلسالمية بين ألنظرية وألتطبيق، دأر أ
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ساس إعطاء ألحق 
 
برز صيغ ألتمويل ألتعاوني ألقائم على أ

 
وصيغة ألقرض ألحسن تعتبر من أ

ن يرد مثله، وهذه ألصيغة من ألصيغ ألتي تنفرد بها لللمقترض 
 
ألشريعة النتفاع بالمال على أ

 .160أإلسالمية في تمويل ألمحتاجين وألفقرأء

 .161وألهبة تطلق على ما ال يقصد له بدل وهي: تمليك بال عوض التمويل بالهبة: -

وألفرق بشكل موجز بين كل وهذأ ألمعنى يشمل ألهبة وألوصية وألهدية وألصدقة وألعارية، 

تي:
آ
 منهم هو كاال

 .ألهبة: تمليك لعين بغير عوض عن غير أحتياج -

 ألصدقة: تمليك لعين بغير عوض عن أحتياج. -

 أستعارة(. –ألعارية: تمليك لمنفعة بغير عوض. )إعارة  -

كل ألصدقة، فالهدية 
 
كل ألهدية وال يا

 
ن رسول هللا كان يا

 
وهناك فرق بين ألهدية وألصدقة ال

إعطاء شيء لشخص للتقرب إليه محبة له. بينما ألصدقة إعطاء شيء لمحتاج للتقرب به إلى 

 هللا.

ن يعلقها على شرط فهي تعطى 
 
صل في ألهبة عدم أالشترأط فيها فال يجوز للوأهب أ

 
وأال

ن يستخدمها في كل ما هو مباح ومنها ألتمويل  للشخص و
 
هو حر ألتصرف فيها فيجوز أ

 .162لمشروع خاص بالموهوب له

خر بعد موته. التمويل بالوصية: -
آ
 وهي هبة ألرجل ماله لرجل أ

                                                           
هم مصادر ألتمويل ألتعاوني، قال تعالى: (160)

 
ِذي وقد شجع أإلسالم على ألتمويل بالقرض ألحسن باعتبارها من أ

َّ
ن َذا ال }مَّ

ُه َاْضَعافًا ُيقْ 
َ
ِثيَرًة{ِرُض اّلّلَ َقْرضًا َحَسصًا َفُيَضاِعَفُه ل  [.245]ألبقرة: ك َ

 .176م، ص1999، 1فؤأد ألسرطاوي، ألتمويل أإلسالمي ودور ألقطاع ألخاص، دأر ألمسيرة، عمان، ط(161)

حمد جابر بدرأن، (162)
 
 مرجع سابق، منشور إلك ترونيا بدون ترقيم.أ
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لحكيم ألوصية كمصدر من مصادر ألتمويل أالجتماعي في أإلسالم، قال وقد أعتبر ألشارع أ

ْقَرِبيَن تعالى 
أ
َواِلَدْيِن َوال

ْ
ُة ِلل َوِصيَّ

ْ
َمْوُت ِان َتَرَك َخْيرًا ال

ْ
ِتَب َعَلْيُكْم ِاَذا َحَضَر َاَحَدُكُم ال }ك ُ

َمْعُروِف َحّقًا َعَلى 
ْ
ِقيَن{ِبال ُمتَّ

ْ
 [.180]ألبقرة: ال

، وألوقف 163وألوقف هو: حبس ألعين على ملك ألوأقف وألتصدق بالمنفعة التمويل بالوقف: -

وقاف دور 
 
رأضي، وأ

 
وقاف أال

 
وقاف ألمساجد، وأ

 
شكال منها أ

 
جائز باإلجماع وله ألعديد من أال

 ألعلم، وألمدأرس، وألمستشفيات...

حياء الموات: -   التمويل عن طريق ان
 
رض خارج ألبلد لم تكن ملكًا ال

 
رض ألموأت هي: أ

 
حد وال وأال

 .164حقا خاصا له

شترط لتملكها أستثمارها وتنميتها وهو ما 
 
رض ألموأت وأ

 
ولقد حث أإلسالم على إحياء أال

رضًا ميتة فهي له"يبينه حديث ألمصطفى: 
أ
حيا ا

أ
نسب  ،"من ا

 
ويعتبر إحياء ألموأت من أ

رأضي وعمارتها وأالستفادة من 
 
مصادر ألتمويل ألمالئمة لطبيعة مشروعات أستصالح أال

 .165يرأتهاخ

 المجموعة الثاتية: الصماذج التي جاءت بها القواتين الوضعية: 

ألمتعلق بمؤسسات أالئ تمان وألهيائت ألمعتبرة في  103.12من بين هذه ألقوأنين هناك ألقانون 

نوأع ب "ألمنتوجات" وعددها في ألمادة 
 
تي: 58حكمها حيث سمى هذه أال

آ
 على ألنحو أال

                                                           
، 1986، 3لمجتمع ألمتكافل في أإلسالم، دأر ألسالم للنشر، وألتوزيع، ألقاهرة، ألطبعة عبد ألعزيز ألخياط، أ(163)

 .183ص

ولى، (164)
 
 .55، ص2002مصطفى ألسباعي، ألفقر ألجوع ألحرمان مشكالت وحلول، دأر ألورأق، بيروت، ألطبعة أال

حمد جابر بدرأن، (165)
 
 منشور إلك ترونيا بدون ترقيم.أ
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و عقارأ محددأ وفي ملكيته لعميله كل عقد يبيع بموج المرابحة: -
 
به بنك تشاركي، منقوال أ

 166 ...بتكلفة أقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقا

جارة: - و عقارأ محددأ وفي كل عقد  الن
 
يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق أاليجار، منقوال أ

 167 ...ملكية هذأ ألبنك تحت تصرف عميل قصد أستعمال مسموح به قانونا

 .كل عقد يكون ألغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح المشاركة:  -

رباح حسب نسب محددة 
 
طرأف في تحمل ألخسائر في حدود مساهمتهم وفي أال

 
يشارك أال

 168 ...مسبقا بينهم

س  المضاربة:  -
 
و عدة بنوك تشاركية )رب ألمال( تقدم بموجبه رأ

 
كل عقد يربط بين بنك أ

و عدة مقاولين )مضارب( يقدمون عملهم قصد إنجاز ألمال نقدأ 
 
و هما معا، ومقاول أ

 
و عينا أ

 
أ

و ألمقاولون ألمسؤولية ألكاملة في تدبير ألمشروع. يتم 
 
مشروع معين. ويتحمل ألمقاول أ

طرأف ويتحمل رب ألمال وحده ألخسائر إال في حاالت 
 
رباح ألمحققة باتفاق بين أال

 
أقتسام أال

و سوء ألتد
 
و مخالفة شروط ألعقد من طرف ألمضاربأإلهمال أ

 
و ألغش أ

 
 169.بير أ

و ألعميل، مبلغا محددأ  السلم:  -
 
حد ألمتعاقدين، ألبنك ألتشاركي أ

 
كل عقد بمقتضاه يعجل أ

خر ألذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدأر معين من بضاعة مضبوطة بصفات 
آ
للمتعاقد أال

جل
 
 170.محددة في أ

                                                           
ول من ألمادة(166)

 
 .103.12للقانون  58 ألبند أال

 .103.12للقانون  58ألبند ألثاني من ألمادة (167)

 .103.12للقانون  58ألبند ألثالث من ألمادة (168)

 .103.12للقانون  58ألبند ألرأبع من ألمادة (169)

 .103.12للقانون  58ألبند ألخامس من ألمادة (170)
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حد ألمتعاقدين، ألبنك ألتشاركي كل عقد يشتري به مما يص: الستةصاع  -
 
نع يلتزم بموجبه أ

وصاف معينة يتفق عليها وبثمن محدد يدفع 
 
و ألعميل، بتسليم مصنوع بموأد من عنده، با

 
أ

 171..من طرف ألمستصنع حسب ألكيفية ألمتفق عليها بين ألطرفين.

ن أالختيار سيكون خليط بينهما حسب وجه
 
نوأع كال ألمجموعتين يتبين أ

 
ة نظري، وذلك باستقرأء أ

ن صنف 
 
كبر من فكرة ألتمويل ألتعاوني، حيث أ

 
ساس أقترأب معنى هذه ألنماذج بصفة أ

 
على أ

ن يعتمد بخصوصه منتج "ألمشاركة" من ألمجموعة ألثانية 
 
ساسي"أالستثمار" يمكن أ

أ
يتمثل  مع تغيير ا

مو
 
نه هو من سيدفع أال

 
 أل )ألمساهم(.في أدخال ألمساهم في ألعملية بدال من ألبنك ألتشاركي ال

ما بخصوص صنف "ألقرض" فإن فكرة "ألقرض ألحسن" ألمنصوص عليها في ألشريعة أإلسالمية  
 
أ

قرب من فكرة "أاليجار" ألمنصوص عليها في ألقانون 
 
،لكونها تقوم على إقرأض ألمال وليس 103.12تبدو أ

ن ألبنوك
 
و ألمنقول كما هو ألحال في "أاليجار"، هذأ دون إغفال أ

 
ألتشاركية ال تمنح قروضا مالية  ألعقار أ

نها لم تنظم 
 
بل تقوم بعمليات تمويلية مفادها ألشرأء تحت ألطلب مع إعادة ألبيع للزبون، باعتبار أ

حالها ألقانون 
 
لمزأولة بعض ألعمليات ألتي  57172على ألمادة  103.12ألقروض ألمالية بشكل مباشر وإنما أ

ن
 
نها حال أعتمادها  ستكون وفق نموذج "ألقرض  تقوم بها ألبنوك ألتقليدية كما هو ألشا

 
مع ألقروض، إال أ

نه ال يعتمد على ألفائدة تماما كما في ألتمويل ألتعاوني بالنسية لصنف ألقرض بدون فائدة. 
 
 ألحسن" ال

                                                           
 .103.12للقانون  58ألبند ألسادس من ألمادة (171)

نه :" 103.12من ألقانون  57ادة تنص ألم (172)
 
و  8و  7يمكن للبنوك ألتشاركية مزأولة ألعمليات ألمشار إليها في ألموأد  على أ

حكام ألنصوص ألتشريعية وألتنظيمية ألمطبقة في هذأ ألمجال ووفق نفس ألشروط  16و  9 من هذأ ألقانون مع مرأعاة أ 
عاله 54ألوأردة في ألمادة   ".أ 
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ن ألمقتضيات ألمطبقة وفق ألصيغة ألعادية للتمويل 
 
ما فيما يتعلق بصنف "ألتبرع"، يتبين أ

 
أ

كاالت من ألناحية ألمبدئية على مدى مطابقتها لقوأعد ألشريعة أإلسالمية من عدمها، ألتعاوني ال تثير إش

ن أعتماد ألقوأعد ألمؤطرة "للهبة" يبقى ممكنا.  
 
 كما أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  القانونية ألطراف التمويل التعاوني الحماية: الثانيالفصل 
 

ساسي
 
طرأف أ

 
لية ألتمويل ألتعاوني على تدخل ثالث أ

آ
ة تتمثل في كل من شركة ألتمويل تعتمد أ

ول من هذا ألتعاوني ألمكلفة بتسيير ألمنصة أاللك ترونية 
أ
حطتها بالدراسة في الجزء ال

أ
وهي التي ا
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خير وهو  المساهم، ثم البحث
 
جل تحقيق  حامل المشروعألذي يمنح تدفقاته ألمالية إلى ألطرف أال

 
من أ

هدأفه ألمسطرة، 
 
لبسط نوع من ألتوأزن في ألتحليل بين  الجزء هذان الطرفان سيكوتان محور هذاأ

طرأف.
 
 جميع أال

ليات أشتغال ألتمويل ألتعاوني على ألمستوى ألقانوني ومدى 
آ
همية ألتي تحظى بها أ

 
بالرغم من أال

طرأف 
 
أستطاعتها تحقيق نتائج مهمة تنعكس بشكل جلّي على أالقتصاد ألوطني، فهذأ ال يغني عن منح أال

 
آ
و حامل ألمشروع نفس هذأ أالهتمام ألفاعلة دأخل هذه أال

 
مر بالمساهم أ

 
لية ألتمويلية سوأء تعلق أال

كدته ألمذكرة 
 
ساس لالستفادة من مزأيا ألتمويل ألتعاوني وهو ما أ

 
ألتشريعي، لكونهم ألفئة ألمستهدفة باال

نه: "
 
طار القاتوتي المتعلقألتقديمية لمسودة مشروع ألقانون حينما نصت على أ  )...( ويهدف الن

لى:  بالتمويل التعاوتي بةفة خاصة ان

تعبئة مةادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الةغيرة جدا والةغيرة والمتوسطة وكذا  -

 ".(للشباب حاملي المشاريع المبتكرة؛ )...

طير ألقانوني ألذي خصصته نصوص مسودة ألمشروع لكل من ألمساهم وحامل 
 
وبإلقاء نظرة حول ألتا

نها ركز 
 
 ت على جانبين أثنين:ألمشروع، يتضح أ

ول وهو 
أ
طرأف )ألمادتين  الحترازي  الجاتبال

 
( وكذأ بالمعلومات 32و 31ألذي يرتبط بهوية هذه أال

ألمرتبطة بوظيفة كل منهما دأخل عمليات ألتمويل ألتعاوني، سوأء كانت منح تدفقات مالية بالنسبة 

و وضع ألمشروع على ألمنصة  45)ألمادة  للمساهم
 
وما بعدها(،  50)ألمادة لحامله بالنسبةوما بعدها( أ

موأل )ألمادة  المالي الجاتبالثاتي وهو ثم 
 
( ومن ألمسؤول عن ألتصرف فيها 33ألمتعلق بكيفية منح أال

طراف (، 42و  41)ألمادتين 
أ
شارة لو بةفة عرضية لحقوق هذه ال ن تتم الن

أ
فاعلين  باعتبارهمدون ا
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لية التمويل التع
 
 ومشاركين حقيقيين في ا

أ
طراف صورية يقتةر دورها على مال

أ
اوتي  وليسوا مجرد ا

 البياتات والمعطيات حتى تستكمل المسطرة الشكلية لمصح التمويل.

فاحتكاك ألمساهم عند تقديمه لتدفقاته ألمالية بالوسائل أاللك ترونية يجعله دأئما معرضا للتبعات 

ضرار بحقوقه الماألسلبية ألناتجة عن أستعمالها السيما  ن ألتحكم في قرأرأته ألموجهة نحو ديةالن
 
، كما أ

حامل ألمشروع تشكل نزعا لصفات ألتوأصل ألمباشر وألشفاف ألمميزة لعالقتهما، هذأ فضال عن ألنتائج 

 حقه المعصويألتي يسفرها تعامل حامل ألمشروع مع شبكة أالنترنت وما قد تثيره من أعتدأءأت على 

فكاره وإبدأعاته ألتي 
 
سمال ألمادي.ألمتمثل في أ

 
س ماله ألحقيقي في ظل أفتقاره للرأ

 
 تشكل رأ

لية 
آ
ثناء تعاملهما مع أ

 
ك ثر في عالقة ألمساهم وحامل ألمشروع أ

 
نظرأ لتدأخل كل هذه ألعوأمل وأ

شكال ألتعدي ألتي قد تطال حقوق كل منهما 
 
ألتمويل ألتعاوني، كان من ألوأجب علّي إبرأز مختلف أ

ثيرها على ألجاذبية أ
 
ول(القتصادية ألتي يحظى بها ألتمويل ألتعاوني ومدى تا

أ
، مع ألبحث )المبحث ال

رقام-وكذأ أالقتصادية  -أنطالقا من ألتشريع-عن ألضمانات ألقانونية 
 
ألتي  -أنطالقا من أالحصائيات وأال

هدأفهما ألخاصة وألتي تصّب في خدمة 
 
ن تضمن لهما حماية تنعكس إيجابا على تحقيق أ

 
من ألممكن أ

 .)المبحث الثاتي(اد ألوطني بصفة عامة أالقتص
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 ألطراف التمويل التعاوني املخولة الحقوق القانونيةاملبحث األول: 
ن 
 
لقد أعتمدت مسودة مشروع ألقانون على مجموعة من ألنصوص ألقانونية ألتي بموجبها حاولت أ

جل تحصين هذه ألفرصة ترتب ألتزأمات عدة على عاتق كل من ألمساهم وحامل ألمشروع، م
 
ن أ

طرأف 
 
نه بالمقابل فقد عرفت حقوق أال

 
و تحايل قد يؤثر على فرص نجاحها، إال أ

 
ي تهاون أ

 
أالقتصادية من أ

ظهرتها نصوص ألمسودة، 
 
ن التمويل  لسيمامجموعة من ألنقاشات بسبب وفرة فرص ألتعدي ألتي أ

أ
وا

جل إنجا التترت  التعاوتي يعتمد على استخدام شبكة
 
 ز عملياته.من أ

طرأف سوأء تلك ألمرتبطة بالنصوص ألقانونية لمسودة 
 
إن تنوع ألمخاطر ألتي قد توأجه حقوق أال

ثار أالستغالل ألسلبي لشبكة أالنترنت، جعل من ألضروري علّي ألبحث 
آ
و ألمرتبطة با

 
ألمشروع، أ

ن تلحق بحقوق كل من ألمساهم 
 
شكال ألتعدي، ألتي يمكن أ

 
برز أ

 
ول()المطلوألكشف عن أ

أ
، ب ال

 .)المطلب الثاتي(وكذأ حقوق حامل ألمشروع 

 

 أشكال التعدي املحتملة على حقوق املساهم: األول املطلب 

يلعب ألمساهم في ألتمويل ألتعاوني دور ألبنك في عملية تمويله للمشاريع، لذلك فتشجيعه على منح 

ساس باقتناعه بالمشاريع ألتي يريد تمويلها من خ
 
موأله ينطلق باال

 
الل تفحصها وتقييمها على منصة أ
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جل تمويلها عبر ألوسائل 
 
ألتمويل ألتعاوني، لينصاع بعدها ورأء رغبته وقناعته ألذأتية ألحّرة من أ

 أاللك ترونية ألمعدة لهذأ ألغرض.

لية ألتمويل ألتعاوني بخالف طرق ألتمويل  
آ
وهذأ أالختيار ألحر هو حق للمساهم يتميز به في أ

ن 
 
)الفقرة مسودة مشروع ألقانون نزعت عنه هذأ ألحق بخالف ألتشريعات ألمقارنة ألتقليدية، إال أ

ولى(
أ
ي مقتضى يحمي به ألمساهم من ألمخاطر ال

 
ن مسودة مشروع ألقانون لم ُتِشْر ولم ُتِحْل على أ

 
، كما أ

موأله إلك ترونيا 
 
 .)الفقرة الثاتية(ألتي قد تعترضه عند دفع أ

 

 ي تقييم املشاريع حرية املساهم ف: األولىالفقرة 

من مسودة مشروع ألقانون فإن ألنشاط ألرئيسي لشركات ألتمويل ألتعاوني هو تسيير  7طبقا للمادة 

نألمنصة أاللك ترونية
 
خر  ، غير أ

آ
عطت لهذه ألشركات دورأ جوهريا أ

 
يشكل مسودة مشروع ألقانون أ

جل معر للمشاريعتقييمها عن نشاطها ألرئيس يتمثل في  استثصاء
 
ثير هذأ ، ومن أ

 
على  ألدور فة مدى تا

قوم بإسقاط كيفية تعامل ألنظام ألتقليدي في ألسابق وألنتائج ألتي حققها على نموذج 
 
حق ألمساهم سا

ول(ألتمويل ألتعاوني
أ
عرض بعض ألفرضيات ألتي تدأفع عن حق ألمساهم في أالختيار )ا

 
، ثم بعد ذلك سا

مر بعدها )ثاتيا(بحرية لكن من موأقع مختلفة 
 
ي ألتشريعات ألمقارنة في هذه ألنقطة، ال

 
 .)ثالثا(لرأ

 

 إصرار املشروع على الطرق التقليدية  :أوال 

نه: " 34من ألمادة  3نص في ألبند ا تنجده مسودة مشروع ألقانونبالرجوع ل
 
يجب على مؤسسة على أ

 التمويل التعاوتي:
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حكام هذا القات -... كد من مطابقة عمليات التمويل التعاوتي لأ ون ولصظام التسيير، خاصة فيما التاأ

 ".يتعلق بطبيعة المشاريع التي سيتم تمويلها، وصفة المساهمين وحاملي المشاريع.

ته يصص طبقا للمادة 
أ
 على ما يلي: 53كما ا

ن ". ي عملية تمويل تعاوتي من فئة "الستثمار" اأ تجاز اأ ..يجب على شركة التمويل التعاوتي، قبل ان

 تتحقق مما يلي:

تجاز درا -  سة مسبقة لجدوى عملية التمويل المقترحة،ان

تجاز تقييم للمشروع المقترح  -  "، )...(ان

وال 
 
جل تمويلها يجب أ

 
ن ألمشاريع قبل عرضها للجمهور من أ

 
أنطالقا من هاتين ألمادتين يتضح أ

ن هناك مشاريع مبتكرة سيتم رفضها وبالتالي عدد مهم من 
 
إخضاعها لموأفقة منصة ألتمويل، بمعنى أ

موألهم ألمساهم
 
مر يتعلق ببصك يرفض تمويل مشروع مخافة ين سيتم أالستغناء عن أ

أ
ن ال

أ
وكا

و الضياع الصهائي للمردودية!!
أ
  التخفاض ا

ي مع ألتمويل ألتعاوني بمنطق ألطرق ألتقليدية ال يضفي ألخصوصية مسودة مشروع ألقانونإن تعامل 

لية بل ألعكس
آ
ن عالقة ألمقاوالت فهو يساهم في ألتقليل م ،ألممّيزة لهذه أال

 
ن فرص نجاحها على أعتبار أ

برزها هو 
 
سباب كان من أ

 
علنت مند مدة فشلها لعدة أ

 
اعتماد المقاربة ألصغرى وألمتوسطة بالبنوك قد أ

ن تقديم ألتمويل لهذه ألمقاوالت طبقا لدرأسة 173التقليدية في دراسة ملفات القروض البصكية
 
ي أ

 
، أ

                                                           
 . 52ِفي ورشيدة ألخير، مرجع سابق، ص عبد ألعزيز َوصْ (173)
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حد ألباحثين حول موضوع: 
 
جرأها أ

 
توزيع القروض وتشخيص توقف المديصين عن  ةاستراتيجي"أ

ساسيين وهما174"الدفع
 
 :، يعتمد على عاملين أ

"ألمديونية" و"ألمالءة" مما يعكس توجه ألبنوك ألمتمثل في ألمبالغة وأالفرأط في تقدير خطر عدم  

"ألمصاريف ألمالية"  وفاء هذه ألفئة من ألمقاوالت بالتزأماتها، بدل أالعتماد على عاملي "ألمردودية" و

لتصنف بذلك ألبنوك مجموعة من "ألمقاوالت ألسليمة" ضمن تلك ألتي يحمل تمويلها مخاطر كبيرة، 

ن ألعكس هو ألصحيح مساهما بذلك ألبنك بنفسه في تحقيق مخاطر أالئ تمان"
 
 .        175بينما أ

ن ال شيء تغير فمنح مسؤولية تقييم ألمشروع للمنصة أل
 
تي تسيرها شركة ألتمويل وبالتالي يتضح أ

 بتحقيق نتائج شبيهة بما سبق تحقيقه 
 
ألتعاوني، وألتي هي خاضعة بصفة مباشرة لرقابة بنك ألمغرب ينبا

فنفس ألمخاوف ستحضر ونفس ألمعايير ستعتمد إن لم  ،على مستوى منح ألمشاريع ألمبتكرة للتمويالت

كبر بالنظر لجّدة ألتجربة.
 
 تكن هذه ألمرة بدرجة أ

 حماية املساهم عن طريق الرقابة الذاتية     :ياثان

طرأف ألمتدخلة في عملية ألتمويل ألتعاوني ككل تتقاطع بشكل دأئم مع فكرة 
 
لة حماية أال

 
إن مسا

طرأف 
 
حد هؤالء أال

 
أالحترأز، هذه ألفكرة بالرغم مما تمثله في مدلولها أالصطالحي من خوف على مصلحة أ

                                                           

stratégies d’octroi des prêts et analyse de la défaillance des  MASMOUDI HICHAM, «)174(

emprunteurs, Application de modelés sur donnés d’entreprise », mémoire de fin d’études pour 
l’obtention du diplôme d’études supérieures approfondies en économétrie (DESA), UFR 
« d’économétrie appliquée à la modélisation macro et microéconomique », université Hassan II, 
Faculté des Sciences Juridique, Economiques Sociales de Casablanca- Ain Chock, Avril 2006, 

disponible sue le l’article suivant :  

 .       53عبد العزيز َوْصِفي ورشيدة الخير، مرجع سابق، ص 

 عبد ألعزيز َوْصِفي ورشيدة ألخير، نفس ألمرجع.(175)
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ن أستخدأمها في بعض ألحاال
 
ك ثر مما يوفر لهم ألحماية، إال أ

 
ت يشكل إجحاف لهم وتقييدأ لحريتهم أ

 كيف ذلك؟

جل توضيح 
 
حاول أقترأح فرضيتين في هذأ أإلطار من أ

 
ألمشروع على  لمسودة توجه محتملسا

ها لشركات ألتمويل تها منه ومنحتمستوى حماية حرية أختيار ألمساهم للمشاريع وتقييمها، وألتي نزع

ولهما ينطلق من ألطريقة ألتي ترينألتعاوني وفق تصو 
 
(. وثانيهما  مسودة رغب: أ

 
ألمشروع أعتمادها )أ

 مرتبط بالمبادئ ألمؤطرة للتمويل ألتعاوني )ب(.

 وصاية الجهة المعنية كخيار للمشرع المغربي -أ
 قد أعتمدتها ألمغربي مسودة مشروع ألقانونكون فقرة يمكن أالنطالق من فرضية قد تفي هذه أل

 
 
ن بخصوص مسا

 
لة نزع مسؤولية ألتقييم من ألمساهم ومنحها لشركات ألتمويل ألتعاوني، ومفادها أ

نهما ألجهتان ألوصيتان 
 
و ألهيئة ألمغربية لسوق ألرساميل با

 
ألمساهم حينما سيجد سوأء بنك ألمغرب أ

سافهذأ سيشجعه لمنح تمويالته باعتبار هاتان ألجهتان يشك ،على ألتمويل ألتعاوني
 
سيا لعدم اّلن ضامنا أ

موأله،
 
 .وبالتالي فخبرتهما في تدبير ألمخاطر تبقى محل أعتبار وتوفر ألحماية ألالزمة للمساهم ضيع أ

حد ألمحللين أالقتصاديين، مستدال بالمساهم في  وفي سياق متصل نفس هذأ توجه ذهب له
 
أ

سهم فهو يبقى تابعا للهيئة ألمغربية لسو
 
ق ألرساميل ألتي يعهد لها ألشركات ألتجارية حينما يريد شرأء أال

صالحية ألتنظيم وأالشرأف على ألقطاع، وبالتالي فال إشكال من إسقاط هذأ ألمثال حسب ذأت ألمصدر 

ن أختياره سيكون مقنن ومنظم ولن يكون بشكل 
 
على ألمساهم في عمليات ألتمويل ألتعاوني مادأم أ

 .176 (1)ألملحق عشوأئي

رى من منظوري  ألمضمونإن إمكانية صحة هذه ألفرضية من حيث 
 
نني أ

 
تبدو جد معقولة ، إال أ

ن 
 
جمع مبالغ بسيطة من طرف من ألخصائص ألمميزة لهذأ ألتمويل كما سبقت أإلشارة هو " ألمتوأضع أ

                                                           
 .8ألمتعلق بمقابلة مع محلل أقتصادي وخبير مالي، ألسؤأل رقم  1ألملحق (176)
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صل هي بسيطة بكل هذه التعقيدات
أ
ذن فال داعي لتسييج مساهمات في ال فراد" ان

أ
، عدد كبير من ال

ثير حول مشروعيتها  177رغم أختالفها عن ألتمويل ألتعاوني ميودليل كالمي هو تجربة ألتسويق ألهر 
 
وما أ

نه ال يمكن إنكار نجاح ألفكرة.
 
 إال أ

 منصة التمويل التعاوني كضامن لحماية حرية المساهم في االختيار -ب
طير 

 
ليات أشتغال ألتمويل ألتعاوني في تا

آ
إن ك ثرة ألحديث عن ألطابع ألتحّوطي يكاد ينفي تدخل أ

 ،وهذا غير صحيحبطريقة غير مباشرة نحو ألطرق ألتقليدية  هذأ ألطابع ليوجهنا بذلك ،ابنفسه انفسه

 لماذا؟

طرأف ألمتدخلة في عمليات ألتمويل ال 
 
ساسي لحماية أال

 
ن نتناسى كون ألمنصة هي ألضامن أال

 
يجب أ

ن ميزة ألشفافيةمن خالل الجمهور الذي يراقب ويالحظ المصةات بشكل مباشرألتعاوني 
 
ألتي  ، كما أ

سئلة وأستفسارأت على ألمنصة بكل حرية تبقى 
 
يتمتع بها ألتمويل ألتعاوني تجعل ألجمهور يقدم أ

مام ألجميع.
 
 مطروحة أ

مره فهصاك رقابة ذاتية من المصةةوبالتالي 
 
باستثناء ألتحذيرأت من  ،تجعل ألمساهم على بينة من أ

موأله بما يحقق رغباته ألشخصية  ألمخاطر ألتي قد يتعرض لها كما سبقت أإلشارة، فهو حر في
 
تقديم أ

نه أتفق مع حامل ألمشروع، كما 
 
ّي طرف كان مادأم أ

 
ن تغييب عصةر الثقة في الجمهور دون تدخل أ

أ
ا

فرأد ألمجتمع ألمغربي عبر  ،يتصافى بشكل كلي مع روح التمويل التعاوتي
 
لذلك وجب وضع ألثقة في أ

مام حصيلة صادقة، منحهم هامش من ألحرية وبعدها نضع ألحصيلة ل
 
لكن لتقييم حتى نكون بذلك أ

القيام بفرض كل هذه القيود وعدم ترك حرية الختيار للمساهمين في تدعيم المشاريع التي يرتضوتها 

لية التمويلية
 
مام حةيلة ل تعكس حقيقة هذه ال

أ
دتى شك ا

أ
 .سيجعلصا دون ا

                                                           
 رأجع بهذأ ألخصوص ضمن هذأ ألبحث ما ورد في ألمقدمة. (177)
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ننا بصدد ألحديث عن وسيلة تقليدية للتمو
 
ن ألعكس هو ألصحيح لذلك فمن ألوأضح أ

 
يل، بينما أ

ن هذه ألوسيلة هي جديدة وطبيعة ألمنصة هي في حد ذأتها عامل إيجابي يمكن من ألمرأقبة 
 
حيث أ

 وألمحاسبة.

 

 تجربة التشريعات املقارنة بخصوص تقييم املشاريع  :ثالثا

لة تقييم ألمشروع من طرف شركا
 
ت ألتمويل بإلقاء نظرة عن بعض ألتشريعات ألمقارنة بخصوص مسا

نها تتخذ نهجا مخالفا بل ومتشّددأ على مستوى ألعالقة ألتي تجمع هذه 
 
ألتعاوني عوض ألمساهم، يتضح أ

 ألشركات ألتي تدير ألمنصات بكل من حامل ألمشروع وألمساهم.

ألمتعلق بحشد ألتمويل/ألتمويل  3فعلى سبيل ألمثال ألمشرع أللبناني من خالل ألقرأر رقم 

ي /شركة ألتمويل ألتعاوني" المؤسسةعلى " 7طبقا لمادته ألتعاوني، حظر 
أ
ية مشورة من ا

أ
القيام بتقديم ا

مين  توع كان
 
و "للشركة/حامل ألمشروع"، وجعل دورها مقتصرأ على تسهيل تا

 
'للمستثمر/ألمساهم" أ

، وبالتالي فالمشرع أللبناني شمل بالحظر ألمؤسسة/شركة ألتمويل 178حشد ألتمويل ألالزم لالستثمار

نه  ،ألتعاوني بالضبط
 
و حامل المشروع الحةول على استشارة يمكن لهم مما يفيد أ

أ
ذا رغب المساهم ا ان

ن بالنسبة للقانون ألفرنسي اللجوء لهيائت مختةة
 
شرتكما سب كما هو ألشا

 
، حيث وظف للقيام ق وأ

لستثمار مستشارو ابمهمة أالستشارة جهازين مستقلين عن شركة ألتمويل ألجماعي/ألتعاوني وهما "

مزود خدمات و" « Conseiller en investissements participatifs (CIP) »" الجماعي/التعاوتي

  Prestataire de services d’investissement (PSI) «.179 «"  الستثمار الجماعي/التعاوتي

                                                           
  .Crowdfundingألمتعلق بحشد ألتمويل  3من ألقرأر أللبناني رقم  ألمادة ألسابعة(178)

ولى: التزامات المصةة القبلية تجاه عمليات التمويل التعاوتي"رأجع بهذأ ألخصوص في هذأ ألبحث:  "(179)
أ
من  الفقرة ال

ول.
 
ول من ألمبحث ألثاني من ألفصل أال

 
 ألمطلب أال
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لة متعل 
 
نه ال مجال للتدخل في حرية أختيار ألمساهم وإن كانت ألمسا

 
قة فقط وبالتالي يتبين أ

على مستوى ألعالم ألعربي  180بمشورة، ولعل ألنجاحات ألتي تحققها منصات ألتمويل ألتعاوني أللبنانية

ساسا على الثقةلخير دليل على نجاح ألتشريع في موأكبة روح ألتمويل ألتعاوني 
أ
، هذأ على المبصية ا

نصات ألمسيرة من قبل عكس ألمشرع ألمغربي ألذي جعل تقييم ألمشروع برّمته يدخل ضمن نطاق ألم

 شركات ألتمويل ألتعاوني.

نسب 
 
طرأف على أختيار ألعملية أال

 
ن ألمشرع ألفرنسي يتحدث عن هيائت أستشارية لمساعدة أال

 
كما أ

مر ب "
 
و ب " " (CIP)مستشارو الستثمار الجماعي/التعاوتي سوأء تعلق أال

 
مزود خدمات الستثمار أ

ي  (CIP) تهىبل إنه  تقييم العملياتن ولم يتحدث ع" (PSI)الجماعي/التعاوتي 
 
عن ألقيام بتقديم أ

طرأف
 
لزم 181مشورة قانونية لصالح أال

 
مع ضرورة أإلشارة لالتزأمهم بالتصرف بطريقة عادلة  (PSI)، كما أ

                                                           
  عربية من منصةأل "، ألتي تعتبر بمثابة ألنسخةZoomaal"من بين هذه ألمنصات هناك منصة "ذومال" (180)

Kickstarter وهي بالتالي قائمة على نظام ألجوأئز وألحوأفز، حيث يحصل ألمتبرع على جوأئز متدّرجة على حسب مبلغ ،
 .ألتبرع 

من خيارأت  ةوأسع مجموعةبعد تضافر جهود عدة شركات عربية ُكبرى، وهي تتيح للمستخدمين  بلبنان ُولدت هذه ألمنصة
جلها، كالمشاريع ألتقنّية وألفنّية.لألمشاريع أ

 
ن يحدد مبلغ  كما تي يمكن طلب ألتمويل من أ

 
يجب على صاحب ألمشروع أ

وكذلك مّدة معينة للوصول إلى هذأ ألهدف، وفي حال لم يتحقق ألهدف ضمن ألمّدة ألمطلوبة ُتعاد ، يهدف ألوصول له
صحابها، وهذه أل

 
موأل إلى أ

 
 .خطوة تضمن قيام صاحب ألمشروع بطلب ألمبلغ ألمطلوب دون زيادةأال

ما في حال فشل %5 ويستقطع ذومال
 
رباح في حال نجاح ألمشروع، أ

 
و ألعميل على  من أال

 
ألمشروع، فال يحصل ألموقع أ

ي مبالغ
 
تظر الرابط الرسمي للموقع:   .أ

أ
ك ثر ا

أ
على  2019/04/16، تاريخ الطالع /:ar.zoomaal.com/http/للتوسع ا

 .18.00الساعة 

Article L5 ’L )181(47(…)Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de  « : 1-

consultations juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions 
et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de 

certaines professions judiciaires et juridiques(…) ». Code monétaire et financier. 

http://ar.zoomaal.com/
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، دون إغفال ألمعلومات أإللزأمية ألتي فرض على منصات ألتمويل ألتعاوني 182ومهنية تعزز نزأهة ألسوق

نفسهم السيما في صنف  تقديمها للمساهمين
 
جل ضمان قدرتهم على تقييم مشاريعهم با

 
من أ

 . 183أالستثمار

كيد 
 
ن ألنصيحة ألوحيدة  جمعية مهصي  ي التمويل الجماعي/التعاوتي الفرتسيةهذأ فضال عن تا

 
على أ

ن تقدم ألمنصة للمستثمرين هي أختيار ألمشاريع على موقعها ألتي 
 
ن  في أالنترنتيمكن أ

 
وألتحقق من أ

ن تتدخل في تقييم تلك ألمشاريعستثمر قادر على أالشترأك في ألعروضألم
 
 .184 ، دون أ

خرى 
 
بخصوص  الجهات الستشاريةلمسودة مشروع ألقانون وفي إطار ألحديث عن  وبالرجوع مرة أ

عند عرضه لمجموعة من ألمفاهيم ألمتعلقة  2عمليات ألتمويل ألتعاوني، فقد قام بالتنصيص في ألمادة 

شخص ذاتي مؤهل، يتوفر على وسائل " حيث عرفه بكونه: "مستثمر مالكنون على مصطلح "بهذأ ألقا

"، وباستقرأء هذأ ألتعريف يطرح ألتساؤل حول مكانة هذأ مالية ومعرفة بمجال التمويل التعاوتي

                                                           

manière  Les prestataires de services d'investissement agissent d'une « : 1-Article L533 ’L )182(

honnête, loyale et professionnelle, qui favorise l'intégrité du marché. », Code monétaire et 

financier. 

de  à l’appréciationFi La plateforme doit fournir à l’internaute toutes les informations nécessaires )183(

son investissement. Ces informations portent notamment sur les points suivants : 

-  L’activité et le projet de l’émetteur ainsi que les risques spécifiques en découlant  ;  

- Les derniers comptes de l’émetteur ainsi que des éléments prévisionnels  ;  

- Le niveau de participation auquel les dirigeants de l’émetteur s’engagent dans le projet (…). Art. 
217-1, 314-106 et 325-38 du Règlement général de l’AMF.   

», L’association des professionnels du crowdfunding Financement Participatif France «)184( 

PROPOSITIONS DE SIMPLIFICATION DES STATUTS CIP ET IFP , precite, page 5. 

 



      0212  مارس  35 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 15.18التمويل التعاوني كآلية مبتكرة لتمويل المقاولة على ضوء مسودة مشروع القانون رقم 

 

111 

 

ألشخص دأخل منظومة ألتمويل ألتعاوني، بحيث هل يمكن أعتباره بمثابة مستشار مالي لعمليات 

 لتعاوني؟ وإن كان كذلك فما هو أإلطار ألذي ينظمه؟ وما هي ألجهة ألتي ينتمي إليها؟ألتمويل أ

ن "
 
سئلة تزدأد حدتها مع معرفة أ

 
ية مادة من " المستثمر المالكهذه أال

أ
تي الحديث عصه في ا

أ
لم يا

ن القاألتي عرفته فهو غائب تماما، لذ 2فباستثناء ألمادة  !!مسودة مشروع القاتونمواد 
أ
رى ا
أ
تون في لك ا

دوار "المستثمر المالك" والجهة 
أ
تسخته الصهائية حبذ لو يلتف  لهذه الصقطة ويبادر لتداركها بتبيان ا

خرى. 
أ
جهزة ا

أ
ي خلط بيصه وبين ا

أ
 التي يتبعها تفاديا لوقوع ا

همية نقطة ألهيائت أالستشارية في هذأ ألنوع من ألعمليات على مستوى تنبيه ألمساهم 
 
ونظرأ ال

قررت له أرتباط بتدفقاته ألمالية ألتي سيساهم بها في إحدى عمليات ألتمويل ألتعاوني،  وإعالمه بكل ما

و هيائت استشارية 
أ
جهزة ا

أ
جل البحث عن ا

أ
العودة  لمصظومتصا التشريعية المتعلقة بالسوق المالي من ا

شارة، وفعال  وجدت  ن ألقانشبيهة بما هو معتمد في التشريعات المقارتة كما سبق  الن
 
 19.14ون على أ

ألمتعلق ببورصة ألقيم وشركات ألبورصة وألمرشدين في أالستثمار، يؤطر نموذج أستشاري شبيه 

بالنموذج ألفرنسي وهو ألمرشدين في أالستثمار ألمالي ألذي يعتمد من ِقَبِل ألهيئة ألمغربية لسوق 

ن 60كما هو ألحال بالنسبة للتشريع ألفرنسي، حيث عرفته ألمادة  185ألرساميل
 
كل شخص أعتباري ه: "با

نشطة ألتالية: ك ثر من أال  و أ   يتوأجد مقره أالجتماعي بالمغرب، يزأول بصفة رئيسية وأعتيادية وأحد أ 

دوأت ألمالية؛ -1  أالرشاد في مجال تسيير محافظ أال 

 أالرشاد وألمساعدة في مجال تدبير ألممتلكات -2

و ألمساعدة في مجال ألتدبير ألمالي...؛ -3  أإلرشاد أ 

دوأت مالية؛ )...إرشاد ألعمال -4 و تفويت أ   ".(ء، قصد أقتناء أ 

                                                           
نه: " 62تنص ألمادة (185)

 
شخاص أالعتبارية ألمسجلة لدى ألهيئة ألمغربية لسوق ألرساميل وفقا للشروط على أ يجوز فقط لال 

 ."بعده مزأولة نشاط أالرشاد في أالستثمار ألمالي بصفة رئيسية وأعتيادية 64و  63ألمنصوص عليها في ألمادتين 
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حالة عليه مادام هو جهة مختةة يصاط لها القيام بالمهام  مسودة قموبالتالي لماذا لم ت المشروع بالن

تما تشمل حتى العمالء  ك تاب، وان الستشارية التي ل تقتةر فقط على الشركات التي تدعو الجمهور لالن

و تفوي 
أ
دوات مالية؟  عصد قيامهم باقتصاء ا

أ
 ا

ن مسودة مشروع ألقانون ألمغربي فعال قام باالجتهاد بخصوص نقطة تقييم 
 
أنطالقا مما سبق يتبين أ

جل إعطاء تجربة متفردة في مجال ألتمويل ألتعاوني كانت 
 
ألمشروع وألجهة ألمخولة لها ذلك، من أ

ي  ي ألشخصي 
 
فقدسمتها ألمميزة حسب رأ

أ
معها المشروع خةائص  هو المغالة في الحتراز لدرجة ا

لذلك وهي ألثقة وشفافية ألعالقة ألتي تربط ألجمهور بحاملي ألمشاريع،  التمويل التعاوتي المميزة له

ن هذه الصقطة قابلة للصقاش وحبذ لو يتم اللتفات لها في 
أ
رى من وجهة تظري المتواضعة با

أ
من ا

لحرية للمساهمين في اختيار بترك كامل ا 34تسخته الصهائية، وذلك عن طريق تعديل المادة 

لية التمويلية الحديثة، عوض التعامل معهم 
 
مشاريعهم بغية تشجيعهم على المشاركة في هذه ال

 .بمصطق الطرق التقليدية في مجال رقمي

 

حرمان املساهم من الحماية القانونية املقررة في قانون حماية : الثانيةالفقرة 

 املستهلك    

تعاوني من نطاق مجموعة من ألقوأنين طبقا لمسودة مشروع ألقانون ألطابع يعزز إخرأج ألتمويل أل

دأء وظائ فها بسالسة دون تقييدأت 
 
لية ألتمويلية، وذلك حتى تتمكن من أ

آ
أالستثنائي ألذي يميز هذه أال

ن صفة ألمساهم ظلت محل تساؤل حول ألقانون ألذي سيستمد منه 
 
ألنصوص ألقانونية ألمستثناة، إال أ

موأله بالطرق أاللك ترونية، حمايته 
 
خص بالذكر وألقانونية ألتي غّيبتها مسودة مشروع ألقانون وهو يقدم أ

أ
ا
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طار عمليتي التبرع والقرض ، فما كان علّي إال أعتباره بمثابة مستهلك 186هصا حيصما يتعامل في ان

سس دأعمة لهذأ أالختيار 
 
ول(ألك تروني باالعتماد على أ

أ
شكال أالع )ا

 
تدأءأت ألتي قد مع تعرضي لبعض أ

 .     )ثاتيا(تطاله بهذه ألصفة 

 

 أساس إخضاع املساهم لحماية قانون املستهلك :أوال

يعتبر أعتماد شبكة أالنترنت في عمليات ألتمويل ألتعاوني بمفهومها ألحديث ألسمة ألمميزة لها، نظرأ 

ضحت تلعبها في  (7)ألملحق لما توفره من مزأيا 
 
دوأر ألتي أ

 
عالقتها مع ألبنوك، حيث ، فضال عن أال

رضية ممتازة لهم نظرأ لتكلفة تشغيلها ألمنخفضة وكذأ لطبيعتها ألتي تستغني عن 
 
صبحت تشكل أ

 
أ

فرأد بصفة عامة تجاه هذه ألشبكة 
 
ن هذه ألمزأيا ال تنفي ألتخوفات ألتي تطال تعامل أال

 
ألورق، إال أ

ساس حول 
 
مان الذي توفره تجاه معطوألمجتمعة باال

أ
لة ال
أ
، ال سيما تلك ألمتعلقة ياتهم الشخةيةمسا

بمعامالتهم ألمالية كما هو ألحال مع ألتدفقات ألمالية ألتي يقدمها ألمساهم في عمليات ألتمويل 

و أخترأق حسابه ألبنكي، 
 
فما هي سبل الحماية التي ألتعاوني، حيث يكون معرضا لمخاطر ضياعها أ

 وفرها له القاتون في هذه الحالة؟

مرين: بدأية يجب ت
 
ولوضيح أ

أ
طرأف ألمتدأخلة في عملية ألتمويل ألتعاوني وألطبيعة  ال

 
مرتبط باال

ما 
 
ن يخضع له  الثاتيألقانونية للعالقة ألتي تجمعهم، أ

 
َفَيُهمُّ ألمساهم وألتكييف ألقانوني ألذي وجب أ

 حتى يتسنى تقديم ألنصوص ألحمائية ألمالءمة لهذأ ألتكييف.

                                                           
ن ألمساهم حينها تكون له صفة لقد قمت باستثناء عملية أالست (186)

 
 المستثمرثمار كإحدى عمليات ألتمويل ألتعاوني، ال

 عكس عمليتي ألتبرع وألقرض. 
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ول
أ
مر ال

أ
موأل في عمليات ألتمويل ألتعاوني هو مرتبط : يمكن أبخةوص ال

 
ن منح أال

 
لقول على أ

طرأف وهم: 
 
موأله لمشروع معين عبر منصة ألتمويل ألتعاوني ألتي تقدم له  المساهمبثالث أ

 
ألذي يمنح أ

ُل للطرف ألثاني وهو  المؤسسة عقدأ نموذجيا يتضمن  بين بنوده وضع مبلغ ألتمويل، ألذي ُيَحوَّ

ن تقتطع ألمبلغ، لكي تحوله بدورها للطرف ألثالث وهو  تالماسكة للحسابا
 
جل أ

 
، حامل المشروعمن أ

مام 
 
لك تروتيةلنكون بذلك أ من ألمساهم )ألزبون( لفائدة حامل ألمشروع  187عملية تحويل بصكية ان

 )ألمستفيد( عن طريق ألمؤسسة ألماسكة للحسابات)ألوسيط(.

ما بخصوص ألتكييف ألقانون ألذي يطال ألمساهم 
 
طرأف عمليات ألتمويل ألتعاوني، فانطالقا أ

 
حد أ

 
كا

فهو ل من مسودة مشروع ألقانون يتضح خروجه من نطاق تطبيق مجموعة من ألقوأنين،  5من ألمادة 

مواله ل تدخل في تطاق 
أ
ن ا
أ
حدى الشركات التي تدعو الجمهور لالك تتاب، كما ا ُيَعامل كمساهم في ان

موال المحّةل عليها من الجمهور طب
أ
، ول حتى في حكم عمليات 103.12من القاتون  2قا للمادة ال

حكام القاتون  3الئتمان المصةوص عليها في المادة 
أ
من تفس القاتون، هذا فضال عن خروجه من ا

حسان العمومي 004.71 ين يمكن تةصيف هذا المساهم؟؟، المتعلق بالن
أ
 وبالتالي ا

                                                           
شار له بصفة ضمنية في ألمادة  (187)

 
 103.12من ألقانون  6لم يعرف ألمشرع ألمغربي ألتحويل ألبنكي أاللك تروني وإنما أ

مريكي لسنة ألمتعلق بمؤسسات أالئ تمان وألهيائت ألمعتبرة ف
 
ن قانون ألتحويل ألبنكي أاللك تروني أال

 
 1978ي حكمها، غير أ
ول قانون ينظم هذه ألعمليات وقد عّرفها من خالل ألمادة 

 
نه:"  609يعد أ

 
موال عن طريق ألتحويل أاللك تروني با تقل الأ
و تع مر اأ جل توجيه اأ شرطة مغصاطيسية لأ و اأ لي اأ و حاسب ا  داة هاتفية اأ و اأ لك تروتية اأ ذن للمؤسسة وحدة ان و الن

ليمات اأ
و السحب من الحساب يداع اأ جل الن

ضافت نفس ألمادة: "المالية من اأ
 
يضا التحويالت التي "، وأ يشمل مةطلح التحويل اأ

موال على الحساب،  لي، واليداع والسحب المباشر لالأ تتم عصد تقاط البيع والعمليات التي تتم بواسطة جهاز الةراف ال 
 ".خالل استخدام الهاتف والتحويالت التي تتم من

مريكي جاء قانون ألنقد وألمالية ألفرنسي ألذي عرفه بمقتضى ألمادة 
 
نه: " L133-3وبعد ألقانون أال

 
لى على أ عمل يهدف ان

و  داء اأ مر بالأ مر به ال  داء والمستفيد، ياأ مر بالأ صلي بين الأ ي التزام اأ موال بغض الصظر على اأ و سحب اأ يداع، تحويل اأ ان
 ". المستفيد

ما
 
موأل من ألقوأنين  2005لسنة  51على ألمستوى ألعربي فيعد ألقانون ألتونسي رقم  أ

 
ألمتعلق بالتحويل أاللك تروني لال

ورده 
 
ولى في هذأ ألمجال ألذي جاء بتعريف مطابق للقانون ألفرنسي. أ

 
دوات المةرفية في ألعربية أال

أ
علي كحلون، ال

موال، مقال مصشور بمجلة 
أ
 .11، ص2011، يصاير 1القضاء والتشريع التوتسية، العدد التحويل اللك تروتي لال
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ن ألمساهم يكون مرتبطا
 
شرت قبل حين على أ

 
في عالقته ألمالية مع ألمؤسسة ألماسكة  كنت قد أ

للحسابات ألتي تمثل إحدى مؤسسات أالئ تمان وذلك في إطار رقمي عبر شبكة أالنترنت، مما يوحي على 

مام "
 
ننا أ

 
ألمتعلق بحماية ألمستهلك ألذي ينطبق على  31.08من ألقانون  2188" بمفهوم ألمادة مستهلكأ

و معنوي حالة "ألمساهم" في عمليات ألتمويل ألت
 
عاوني، فالمساهم هنا هو كذلك شخص طبيعي أ

نترنت  -يستعمل لتلبية حاجياته غير ألمهنية
 
خدمة بنكية متمثلة في  -وهي تمويل مشروع على أال

خير لن يتم بطبيعة ألحال إال عبر إحدى ألوسائل أاللك ترونية ألتي يضعها ألبنك 
 
ن هذأ أال

 
ألتحويل، كما أ

 ( كالبطاقات ألبنكية مثال.رهن إشارة زبونه )ألمستهلك

مخصص برمته لالستدأنة وألتي تشير بطريقة  31.08هذأ فضال عن كون ألقسم ألسادس من ألقانون 

نه:  74مباشرة لعملية ألقرض طبقا للمادة 
 
حكام المادة " من نفس ألقانون حيث تنص على أ مع مراعاة اأ

حكام هذا الباب على كل قرض استهالكي باعتباره75 و  ، تطبق اأ كل عملية قرض ممصوح بعوض اأ

لى مقترض يعتبر مستهلكا، كما هو معروف في المادة  وكذا على ك فالته  2بالمجان من مقرض ان

 ".المحتملة

ن ديباجة ألقانون 
 
كرست إمكانية إخضاع حالة "ألمساهم" في عمليات ألتمويل ألتعاوني  31.08كما أ

ن معرفة ألمستهلك للمقتضيات ألحمائية ألتي يمتلكها ألمستهلك في مو
 
أجهة ألمهنيين، حيث أعتبرت أ

لحقوقه وألتزأماته ألناتجة عن تعامله مع ألمهنيين وكذأ بوسائل ألتعاقد عن بعد يساهم بدوره في تحقيق 

خطاء وألتعرض للمخاطر ألناتجة عنها
 
قصى درجة من ألحماية له للحيلولة دون ألوقوع في أال

 
 .189أ

                                                           
و يستعمل لتلبية حاجياته غير على ما يلي: " 2تنص ألمادة  (188) و معصوي يقتصي اأ يقةد بالمستهلك كل شخص طبيعي اأ

و العائلي)...( و خدمات معدة لستعماله الشخةي اأ و سلعا اأ   "المهصية مصتوجات اأ

نه: " 31.08جاء في ديباجة ألقانون رقم (189)
 
طارا مكمال للمصظومة ألمتعلق بحماية ألمستهلك با يعتبر هذا القاتون ان

ساسية ول سيما الحق في العالم، الحق في حماية  القاتوتية في مجال حماية المستهلك ومن خالله يتم تعزيز حقوقه الأ
ليه ، الحق في التراجع، الحق في الختيار، حقوقه القتةادية، الحق في التمثيلية  ".الحق في الصغاء ان
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ن ألمس
 
لك تروتياهم كطرف في عمليات هو عبارة عن "أنطالقا مما تقدم يتبين أ " يك تسب مستهلك ان

شخاص ال 
 
صفته هاته من ألبيئة ألتي يتعاقد فيها، حيث يقوم باستغالل معلومات تتيح ألتعامل بين أ

يتوأجدون في نفس ألمكان، وذلك عن طريق تبادل رسائل ألبيانات أإللك ترونية وألتي يتم من خاللها 

طرأف أال
 
 ستهالك أاللك تروني. تجسيد إرأدة أ

 بعض أشكال التعدي على حقوق املساهم بصفته مستهلك إلكتروني  :ثانيا

نظرأ المتالك ألمؤسسة ألماسكة للحسابات لجميع ألمعلومات ألفنية وألقانونية ألمتعلقة بالخدمات 

حوأل بكل هذه ألعمليات، فإن ةألبنكية أإللك تروني
 
غلب أال

 
ألعدألة  مقابل عدم إلمام ألمستهلك في أ

( مع ضمانها 
 
ألتعاقدية تقتضي ألتدخل إللزأم هذه ألمؤسسة إلعالم ألمساهم باعتباره مستهلكا إلك ترونيا )أ

ثناء تنفيذ معامالتها )ب( فضال عن أمتالك ألمساهم حق ألعدول أاللك تروني 
 
مان وألسالمة ألتقنية أ

 
أال

 )ت(.

 اإلعالم االلكتروني تجاه المساهم  ماالخالل بااللتزا -أ
 من ألوأجبات ألملقاة على عاتق مقدمي ألخدمات تجاه  190يشكل أاللتزأم باإلعالم

 
جزء ال يتجزأ

جل ذلك فإن درجة أالهتمام ألتشريعي به هي متزأيدة، فالمشرع ألفرنسي على سبيل 
 
ألمستهلكين، ومن أ

ن يعلم بها مستهلكي خدمات ألدفع أال 
 
قبل  191لك ترونيألمثال عمد إلى تحديد ألبيانات ألتي على ألبنك أ

                                                           
نه: "(190)

 
ن يقدم للمتعاقد يمكن تعريف اللتزأم باإلعالم با حد المتعاقدين باأ التزام سابق على التعاقد يتعلق بالتزام اأ

يجاد رضا سليم كامل متصور على علم بكافة تفةيالت هذا العقد خر عصد تكوين العقد البياتات الالزمة لن
خالد ممدوح ". ال 

براهيم، حما  .163، ص 2007ية المستهلك في المعامالت اللك تروتية دراسة مقارتة، الدار الجامعية، مةر، ان
نه: "(191)

 
ن ألبعض ذهب إلى أ

 
لك تروتية من لم يعرف ألمشرع ألمغربي ألدفع أاللك تروني، غير أ داء ثمن المبيع بطريقة ان

اأ
ورده ومقتضيات السرعة فيهاتتفق وخةوصية التجارة اللك تروتية  INTERNETخالل شبكة اتةال دولية 

 
عزيز ". أ

عمال 
أ
الرامي، الطابع التقصي للمعامالت اللك تروتية، رسالة لصيل شهادة الماستر في القاتون الخاص تخةص قاتون ال

والمقاولة، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القاتوتية والقتةادية والجتماعية السويسي الرباط، السصة الجامعية 
 .84ص ،2013-2014
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من قانون ألنقد وألمالية من َقِبيل تضمين جميع  ألبيانات  L314-12تنفيذ ألعقد وذلك بمقتضى ألمادة 

ألمتعلقة بمقدم خدمة ألدفع )كما هو ألحال مع منصة ألتمويل ألتعاوني(، وكذأ ألشروط ألمتعلقة بتقديم 

ي سار عليه ألقانون ألتونسي للتحويل ألخدمة، إلى غير ذلك من ألمعلومات، وهو نفس أالتجاه ألذ

موأل في فصله 
 
 .2192أاللك تروني لال

نه تناول تدأبير ألحماية ألخاصة بمستخدمي بعض 
 
وبالرجوع للتشريع ألمغربي في هذأ أإلطار يتبين أ

ألوسائل ألبنكية أاللك ترونية ألتي يترتب عن ألتعامل بها منح أئ تمان للمستهلك، كما هو ألحال مع 

شار لها ألمشرع في ألمادة  193ئ تمانبطاقة أال 
 
، حيث قام بوضع قوأعد 31.08من ألقانون  79194ألتي أ

إلعالم طالب أالئ تمان وذلك من خالل أإليجاب ألسابق ألذي يسمح له )لطالب أالئ تمان( بحيازة 

موذج ألمعلومات ألضرورية قبل أاللتزأم في موأجهة ألبنك، فضال عن إلزأم مقدم أاليجاب بإعدأده طبقا لن

ن تكون:
 
 معد سلفا يتضمن بعض ألبيانات ألتي يشترط فيها أ

                                                           
داة التحويل على ما يلي: " 2ينص ألفصل  (192) برام العقد المتعلق بتسليم واستعمال اأ يجب على المةدر قبل ان

داة التحويل اللك تروتية  صدار اأ ن يعلم المصتفع بجميع الشروط القاتوتية والتعاقدية التي تصظم ان
موال، اأ اللك تروتي لالأ

ن يقدم وصفا شامال لهذ موال واستعمالها، اأ داة والتزامات كل من المةدر والمصتفع ومسؤوليتهمالالأ القاتون عدد ". ه الأ
موال، مصشور بالجريدة الرسمية التوتسية عدد  2005جوان  27مؤرخ في  2005لسصة  51

أ
يتعلق بالتحويل اللك تروتي لال

 .1500 ص، 2005جوان  28، بتاريخ 51
ما فيما يطلق على بطاقة أالئ تمان تسميات عديدة مثل بطاقة  (193)

 
لي وغيرها من ألتسميات، أ

آ
أالعتماد، بطاقة ألسحب أال

-1382للقانون رقم  2يتعلق بتعريفها فالمشرع ألمغربي لم يعرفها عكس ألمشرع ألفرنسي ألذي قام بذلك من خالل ألمادة 
نها: "91

 
حدى الجهات المصةوص عليها في ال،ألتي نصت على أ و ان

حدى مؤسسات الئتمان اأ داة تةدر من ان
من  8مادة اأ

و تحويل  1984يصاير  24والةادر في  46/83القاتون  الخاص بصشاط رقابة مؤسسات الئتمان وتسمح لحاملها بالوفاء اأ
  ".الصقود من حسابه

Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, Relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, JORF n°1 
du janvier 1992. 

ول من ألمادة  (194)
 
نه: " 79ينص ألبند أال

 
م غير  على أ كان مقترتا اأ مر بفتح اعتماد يخول للمستفيد، سواء اأ عصدما يتعلق الأ

قساط في التواريخ التي يختارها،  مكاتية التةرف في مبلغ القرض الممصوح على شكل اأ مقترن باستعمال بطاقة الئتمان، ان
ل  ل لزاميا ان و في حالة زيادة في القرض الممصوح يعتبر العرض المسبق ان

صلي اأ لى العقد الأ   ". )...(بالصسبة ان
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 محتوية على عبارأت وأضحة ألداللة وسهلة ألقرأءة؛ -

 متضمنة معلومات صحيحة ودقيقة؛ -

 .195عبر وسائل إلك ترونية -

كد
 
حيث  47 اموضوع ألدرأسة في مادته مسودة مشروع ألقانونعليه حتى  تهذأ ألنموذج هو ألذي أ

ن تتقيد بصود عقد التمويل التعاوتي ببصود عقد تموذجي، تحدد "ثاني: جاء في بندها أل )...( يجب اأ

و الهيئة المغربة لسوق  صيغته، لكل فئة من فائت التمويل التعاوتي، بمصشور لبصك المغرب اأ

 ."الرساميل، حسب الحالة

قترح من وجهة تظري وفي هذأ أإلطار 
أ
ن يكون هذأ ألعقد ألنموذجي محرر  المتواضعة ا

 
أ باللغة أ

شكال ألحماية 
 
م للمستهلك ألمغربي، وُمَرأَعاُتَها يعتبر في حد ذأته شكال من أ

 
ألعربية باعتبارها أللغة أال

لكونها وسيلة مهمة في فهم ألمستهلك أاللك تروني )ألمساهم في عمليات ألتمويل ألتعاوني( لمحتوى 

كد عليه أل
 
ن يقدم عليه، وهو ما كان قد أ

 
حينما نص  31.08مشرع ألمغربي في ألقانون ألتعاقد ألذي يريد أ

ن: " 206في مادته 
 
لى العربيةعلى أ جصبية يةطحب وجوبا بترجمة ان

 ". كل عقد حرر بلغة اأ

بكافة  اللتزام باطالع المستهلك، 31.08ألقانون من  30كما يقع على مقدم ألخدمة طبقا للمادة 

وذلك على صفحة أالستعمال في ألموقع  ألشروط ألتعاقدية ألمطبقة على تقديم ألخدمات عن بعد،

 أاللك تروني لمقدم ألخدمة.

موأل ألمساهم نحو شركة 
 
جل ذلك فإن ألمؤسسة ألماسكة للحسابات عندما تريد تحويل أ

 
ومن أ

ألتمويل ألتعاوني يجب عليها أاللتزأم بإعالمه )ألمساهم( بكل ألمعلومات ألقانونية وألبيانات وكذأ 

                                                           
طروحة لنيل درجة دك تورأه ألطور ألثالث )ل.م.د( في ألقانون تخصص قانون دأخلي خاص،  (195)

 
كسوم عيالم رشيدة، أ

 
أ

  .359،ص 2018-2019جامعة مولود معمري تيزي وزو كلية ألحقوق وألعلوم ألسياسية قسم ألحقوق، ألسنة ألجامعية 
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ألتي تحيط بعملية ألتحويل، حتى يكون تصرفه ألقانوني صحيح وغير مشوب  أاللتزأمات وألمسؤوليات

ي عيب من ألعيوب ألتي قد تطاله.
 
 با

خلت ألمؤسسة ألماسكة للحسابات بهذأ أاللتزأ
 
نه إذأ أ

 
، فإنها ستكون مسؤولة قانونا تماما مثل مغير أ

رأته ألمؤيدة لقرأر محكمة ألبنك وفق ما ذهب إليه ألقضاء ألفرنسي عبر محكمة ألنقض في إحدى قرأ

عالم الزبونأالستئناف  خالله بواجب ان ، حيث ورد في حيثيات القاضي بتحميل البصك المسؤولية عن ان

عالمه الزبون بما فيه الك فاية باعتباره التزاما يتحمل به ألقرأر ما يلي: " يتحمل البصك مسؤوليته لعدم ان

 . 196"مخاطر العملية الئتماتية

جعل ألمؤسسة ألماسكة ل 40 اطبقا لمادته مسودة مشروع ألقانون تقد ذهبوفي نفس ألسياق ف

ء ألمساهمين وحاملي ألمشاريع إزأ ،للحسابات متحملة لكامل ألمسؤولية بجانب شركة ألتمويل ألتعاوني

 
 
ن بخصوص وأال

 
خطاء ألمرتكبة من جانبها في إطار ألمهام ألموكلة إليها تماما كما هو ألشا

 
غيار عن أال

عالماللتز  ن لم تصص عليه مسودة مشروع القاتون، ام بالن ته يبقى ضروريا الستصاد  ،الذي حتى وان
أ
ل ا ان

دتى 
أ
جل توفير حماية قاتوتية جدية للمساهم ستساعد بدون ا

أ
عليه طبقا لقواعد حماية المستهلك من ا

 . شك في تشجيعه على التخراط في هذه العملية التمويلية

 

 مة التقنية أثناء التحويل االلكترونياالخالل بالتزام ضمان السال -ب
دى أعتماد ألنظام أاللك تروني إلى ألتوسيع من عمليات ألبنك وتسهيل أتصاله بالعمالء وكذأ نقل 

 
لقد أ

ألمعلومات إليهم بغية تنفيذ مختلف ألعمليات ألبنكية كما هو ألحال مع ألتحويل أاللك تروني، مما يفتح 

                                                           

,Revue  la banque en ligne et le droit : Eric caprioli, Pascal agosti et autres, Décision disponible sur)196(

Banque, Collection  Les essentiels de la banque et de la finance, édition 1 ,le 5 mai 2014, p83. 
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مام بروز مجموعة من ألمخ
 
ضرأر ألتي ألمجال أ

 
برزها أال

 
اطر ألمحتملة عن تقديم هذه ألخدمة أاللك ترونية أ

هل ، ليثار ألتساؤل حول ألطرف ألذي سيتحمل ألمسؤولية في هذه ألحالة الصظام اللك تروتيقد تلحق 

لك تروتيا م المساهم بةفته مستهلكا ان
أ
 ؟هو المؤسسة الماسكة للحسابات ا

ن معظم ألعقود ألمبرمة بين ألبنوك وزبنائها، للق 197إجابة على هذأ ألتساؤل يذهب ألبعض
 
ول على أ

ي  يعتبر فيها البصك تفسه غير مسؤولفيما يتعلق بالعمليات ألبنكية أاللك ترونية تتضمن شروطا 
 
عن أ

ضرأر ناتجة عن وصول تتيجة قةور الصظام اللك تروتي المستخدمضرر يقع لعميله 
 
، سوأء كانت هذه أال

 
 
جهزة ألتي يضعها ألبنك رهن ألغير إلى حساب ألعميل، أ

 
و ألتقنية باال

 
عطاب ألفنية أ

 
حد أال

 
و نتيجة ال

 إشارة عمالئه.

قرته ألشروط ألعامة لبطاقة فيزأ بنك ألمغرب ألتي أعتبرت: "
 
ن البصك غير وهو طرح يعززه مع ما أ اأ

توماتيكية والذي يحول دون تمكن صاحب  و توقف مؤق  بسبب الشبابيك الأ ي عطب اأ مسؤول عن اأ

 .198"بطاقة من استعمال هذه الشبابيكال

ضرأر ألتي قد 
 
ّيد نزع مسؤولية ألبنك بخصوص أال

 
ن جانب من ألتوجهات ألقضائية في فرنسا أ

 
كما أ

مان تلحق ألنظام أاللك تروني، حيث جاء في إحدأها: " ثبات ضعف الصظام وافتقاره لعصةر الأ ان

ن يستشف من مج لى حسابهوالسالمة يقع على عاتق الزبون، ول يمكن اأ  . 199"(...)رد دخول الغير ان

                                                           
ول، ضياء نعمان، ألمسؤولية ألمدنية ألن (197)

 
اتجة عن ألوفاء أاللك تروني بالبطائق أاللك ترونية، درأسة مقارنة، ألجزء أال

ولى، 
 
 . 443، ص2010ألطبعة وألورأقة ألوطنية، مرأكش، ألطبعة أال

عمال  (198)
 
وردته عائشة ألعاريف، حماية مستهلك ألخدمات ألبنكية أاللك ترونية، رسالة لنيل دبلوم ألماستر في قانون أال

 
أ

-2014جامعة محمد ألخامس كلية ألعلوم ألقانونية وأالقتصادية وأالجتماعية ألسويسي ألرباط، ألسنة ألجامعية  وألمقاوالت،
  .34، ص2015

طروحة لنيل ألدك تورأه  (199)
 
بو فروة محمد، مسؤولية ألبنك ألمدنية عن عمليات ألتحويل أاللك تروني درأسة مقارنة، أ

 
ورده أ

 
أ

ول، وجدة، ألسنة ألجامعية في ألقانون ألخاص، كلية ألعلوم أ
 
-2010لقانونية وأالقتصادية وأالجتماعية، جامعة محمد أال

 . 198،ص 2011
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من خالي من ألعيوب 
آ
ن ألبنك هو ملزم بوضع نظام سليم وأ

 
خر ذهب العتبار أ

آ
ن توجه قضائي أ

 
غير أ

و قصور في 
 
ي خلل أ

 
نه ملزم بإثبات عدم حصول أ

 
ي أستعمال غير قانوني، كما أ

 
بشكل يمنع بموجبه أ

كده ألقضاء ألفر 
 
ضرت بالزبون، وهو ما أ

 
جهزة ألتي أ

 
 نسي عبر قرأر محكمة أالستئناف بباريس ألذي نّص:أال

مان ")...(  و تقص في تظام الأ ي خلل اأ لي على اأ ن يحتوي جهاز الةراف ال  ليس مستبعدا اأ

لة والوصول  والسالمة المخةةة للزبون، فذلك قد يكون السبب وراء تمكن السارق من تشغيل ال 

 .  200)...("لحساب الزبون

ن ألمشرع ألتونسي بد
 
موأل ألذي كما أ

 
وره تبنى نفس ألتوجه من خالل قانون ألتحويل أاللك تروني لال

موال.جاء فيه: " داة التحويل اللك تروتي لالأ  يتعين على المةدر التثب  من هوية المصتفع ومن اأ

 ويكون مسؤول في الحالت التالية:

داة ا و عيب في اأ و خطاأ في استعمالها اأ لتحويل اللك تروتي )...( وجود خلل في الوسائل التقصية اأ

موال.  لالأ

لى  و ان
و المر الطارئ اأ لى القوة القاهرة اأ ن المر راجع ان

ثب  اأ ذا اأ ل ان ول يعفى المةدر من المسؤولية ان

 .  201"خطاأ المصتفع

وبالتالي فإن تبني ألتوجه ألقائم على تجريد ألبنك من ألمسؤولية وتحميلها للمستهلك أاللك تروني 

خر ضعيف، من خالل سيساهم ال محال في تقوية م
آ
ركز ألطرف ألقوي في هذه ألعالقة على حساب طرف أ

قةى حد ممكن من الضماتات جعله ملتزما ببدل عناية فقط وليس بتحقيق غاية، 
أ
لذلك وجب توفير ا

ضرار قةور الصظام اللك تروتي عصد قيامه 
أ
للمساهم في عمليات التمويل التعاوتي حتى ل يقع ضحية ا

                                                           
وردته عائشة ألعاريف، مرجع سابق، ص (200)

 
 .35أ

موأل ألتونسي. 7ألفصل  (201)
 
 من قانون ألتحويل أاللك تروني لال
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مواله بالضياع، وذلك  بالتحويل اللك تروتي
أ
لى المؤسسة الماسكة للحسابات وبالتالي تهديد ا موال ان

أ
لال

ضرار تقع ضمن الحالت المصةوص عليها في المادة 
أ
من مسودة مشروع القاتون  40بجعل هذه ال

ن التي تحّمل المسؤولية للمؤسسة الماسكة للحسابات وكذا شركة التمويل التعاوتي، 
 
السيما وأ

مر بنوعية ألمخاطر ألمقتر 
 
صبحت في تزأيد مضطرد سوأء تعلق أال

 
نة بعملية ألدفع أاللك تروني أ

و بمنفذيها 202أالعتدأءأت
 
 .203أ

سئلتي ألمرتبطة 
 
حد أ

 
حد ألمحللين أالقتصاديين، في إجابة منه على أ

 
وفي نفس ألسياق أعتبر أ

ثير
 
نها ألتا

 
على حقوق ألمساهم،  بالمشاكل ألتي ترأفق عملية ألدفع وألتحويل أاللك ترونيين وكيف من شا

مر لن يخرج عن أحتمالين أثنين:
 
ن أال

 
جاب با

 
ن ألمسودة لم تتعرض لمثل هذه ألحاالت، أ

 
 خصوصا وأ

ن بنك ألمغرب سوف يقوم بتحديد هذه ألمقتضيات الحقا مادأم هو ألجهة ألتي تسير ألتجربة -1
 
 إما أ

ن هناك فعال إغفال من جانب ألمشروع -2
 
 وإما أ

                                                           
صبحت تطال وسائل ألدفع أاللك ترو  (202)

 
منية ألتي أ

 
 ني هناك:من بين أالعتدأءأت أال

جل ألحصول Webيتم أالعتدأء من خاللها عن طريق تقليد موقع وأيب " محاكاة مواقع التترت : -
 
" حقيقي من أ

موأل ألتي تحتويها".
 
و سرقة أال

 
 على معلومات بطاقة أالتمان أ

نترنت،  التلةص على المعلومات: -
 
ثناء إرسالها عبر شبكة أال

 
وذلك من يتم من خالل قرأءة ألبيانات غير ألمحمية أ

جل أالطالع عليها وأستغاللها غير ألمشروع.
 
 أ

يكون ألغرض منها إتالف ألمعلومات ألرقمية، مما يمكن ألمجرمين أاللك ترونيين  الفيروسات والقصابل المصطقية: -
نترنت. 

 
هدأفهم ألمختلفة، ألتي قد تقتصر على مجرد إيذأء مستعمل أال

 
كسوم عيالم رشيدة، مرجع سابق، من تحقيق أ

أ
ا

  . 286و 285ص 
 و يسّمون بالمجرمين أاللك ترونيين حيث ينقسمون إلى فئتين: (203)

من ألنظم ألرقمية، ومجموعة الكراكرز  -
 
شخاص ألمجرمين ألرقميين ألذين يشنون أعتدأءأت على أ

 
: هي طائ فة من أال

خرين 
 
شخاص أ

 
و لحساب أ

 
تابعين لجهات ألشبكات ألمتصلة فيما بينها عبر أالنترنت، وذلك إما لحسابهم ألخاص أ

جل تحقيق ألكسب ألمادي.
 
و سياسية، من أ

 
و عرفية أ

 
 ذأت توجهات معينة دينية أ

: تتميز هذه ألفئة بالقيام باالعتدأءأت ألرقمية بدأفع ألتحدي أإلبدأعي وإثبات قدرأتهم في ألمجال ألرقمي. الهاكرز  -
كسوم عيالم رشيدة، مرجع سابق، ص 

أ
  . 290و 288ا
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نه إ 
 
موأل وحارسيها يبقى بنك ألمغرب ويضيف نفس ألمصدر أ

 
جماال ألضمانات ألمخولة لوأضعي أال

حوأل 
 
 . 204 (1)ألملحق مختصا بالتطرق لها في جميع أال

نه يجب إعادة ألنظر في ألمقتضيات ألتي تحمل ألزبون 
 
عتقد من منظوري ألشخصي أ

 
سيسا لما سبق أ

 
تا

نها فعال ستؤثر على جاذبية
 
ضرورة تبصي ألتمويل ألتعاوني ، فضال على  مخاطر قصور ألنظام أاللك تروني ال

لمسودة مشروع القاتون  11من المادة  4القاتون في صيغته الصهائية تفةيال دقيقا فيما يخص البصد 

، المتعلقة ب "وصف التةميم التقصي لمصةة التمويل التعاوتي وبوجه خاص الصظام المعلوماتي"

ألتصميم هناك أإلشارة لشرط أالتفاق ألصريح بين  ومن بين ألمقتضيات ألتي يمكن تضمينها في هذأ

ألمعنيين بقبول ألتوقيع أاللك تروني وأستعمال رمز تعريف شخصي، وكذأ تضمين أجرأءأت ألتشفير ، إلى 

 .  205غير ذلك من ألمعطيات تماما كما هو ألحال مع ألقانون أللبناني

 التعّدي على حق المساهم في العدول االلكتروني -ت
مستهلك أاللك تروني في ألعدول في إمكانيته لرفض ألخدمة خالل مدة زمنية محددة يتمثل حق أل

حوأل برد قيمتها، مع تحمل 
 
ية مبررأت مع ألتزأم ألمحترف بحسب أال

 
قانونا، دون ضرورة إبدأء أ

 .206ألمستهلك مصروفات ألرجوع فقط

هم ألمعيقات ألتي تحول دون تطبيق ه
 
ن أ

 
ذأ ألمفهوم هو عدم وجود بالرجوع للتشريع ألمغربي يتبين أ

نظام خاص لكيفية رجوع ألزبون على ألبنك خصوصا في خدمات ألتحويل أاللك ترونية وألتي ُتعتمد بصفة 

                                                           
 .7مقابلة مع محلل أقتصادي وخبير مالي، ألسؤأل رقم ألمتعلق ب 1ألملحق (204)

 .Crowdfundingألمتعلق بحشد ألتمويل  3ألمادة ألثالثة من ألقرأر أللبناني رقم (205)

كسوم عيالم رشيدة، مرجع سابق، ص  (206)
 
  . 368أ
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ساسية في عمليات ألتمويل ألتعاوني، فبالعودة لمدونة ألتجارة ألمغربية
 
 بهذأ  207أ

 
نجدها قد تبنت مبدأ

و عدمفاده " 208ألخصوص على غرأر بعض ألتشريعات ألمقارنة
أ
داء ا
أ
مر بال

أ
مكاتية الرجوع عن ال م ان

داء ألتي جاء فيها: " 330"، وذلك طبقا للمادة بالتحويل الةادر من العميل و اللتزام بالأ مر اأ الأ

ل في حالت  داء ان
داء غير قابل للرجوع فيه. ول يمكن التعرض على الأ الممصوح بواسطة وسيلة اأ

و التةفية القضائية للمس و السرقة اأ "، ما يجعل ألبنوك ُتضّمن ألعقود ألمبرمة مع عمالئها تفيدالضياع اأ

دأء 
 
ي نزأع قد يقع بين ألبنك وألتاجر ألذي يقبل أال

 
 وتمنع إدخال ألبنك في أ

 
شروطا تؤكد على هذأ ألمبدأ

 بوأسطة ألبطاقة ألبنكية.

ثناء تعامله بالبطائق ألبنكية فقد
 
عمد ألتشريع  ونظرأ لإلجحاف ألذي قد يطال ألمستهلك أاللك تروني أ

 ألسالف ألذكر من خالل قانون ألنقد وألمالية عبر 
 
ألفرنسي في هذأ أإلطار إلى ألتخفيف من حدة ألمبدأ

  ،L113.7ألمادة 
 
 عدم قابلية أال

 
كدت على مبدأ

 
دأء للرجوع فيه بيد ألتي أ

 
مر مر باال

أ
جاز الرجوع عن ا

أ
ته ا
أ
ا

دوات التحويل البصكي ال 
أ
حدى ا جال محددةالتحويل الةادر باستخدام ان

 
 209.لك تروتي في حالت وا

نها أستثناء من ألقوأعد 
 
ن مسودة ألمشروع قد أعتمدته، حيث أ

 
ونفس أالتجاه يمكن ألقول على أ

مر 
 
و أال

 
دأء أ

 
مر ألصادر باال

 
ألعامة ألمنصوص عليها في مدونة ألتجارة ألتي تفيد عدم إمكانية ألرجوع عن أال

خيرة من ألمادة كما سبقت أإلشا 330بالتحويل طبقا للمادة 
 
قرت هذه ألمسودة في ألفقرة أال

 
 33رة، فقد أ

ن قبوله ال يكون نهائي  حق المساهم في الرجوع عن العمليات
 
ألتي قرر ألدخول في إحدأها مما يعني أ

نه يقدم ضمانة قوية للمساهم ألذي يتخذ قرأره بالترأجع.
 
مر ال شك أ

 
 بل قابل للعدول عنه وهو أ

                                                           
من ربيع  15ألمؤرخ في  1.96.83، ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم بمدونة ألتجارة ألمتعلق 15.95ألقانون رقم (207)

ول 
 
غسطس  1417أال

 
ولى  19بتاريخ  4418الجريدة ألرسمية عدد ألمنشور ب ،( 1996)فاتح أ

 
ك توبر  3( 1417جمادى أال

 
( 1996أ

 .2187ص  ،
نه: " 12تنص ألمادة (208)

 
موأل ألتونسي على أ

 
ن يرجع في الذن من قانون ألتحويل أاللك تروني لال ل يجوز للعميل اأ

داة التحويل اللك تروتي بالتحويل الذي جراؤه بواسطة اأ   ".يتم ان

بو فروة محمد، مرجع سابق، ص (209)
 
 .58أ
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 التعدي املحتملة على حقوق حامل املشروعأشكال : الثانياملطلب 

جل إخرأجه على 
 
تعتبر أالبدأعات وألمصنفات بمثابة ثمرة للمجهود ألفكري ألذي يبذله أالنسان من أ

كبر 
 
ن ألتعدي على هذه ألمجهودأت وأالنقضاض عليها كان أ

 
رض ألوأقع ليستفيد منه ألمجتمع، غير أ

 
أ

مر م
 
صحابها تماما كما هو أال

 
فكار حامل ألمشروع ألتي يطرحها على منصة ألتمويل تهديد يلحق أ

 
ع  أ

ألتعاوني أاللك ترونية، فهي ال تختلف في شيء عن مجهودأت ألمبدعين وألمفكرين سوى في ألمسطرة 

ولى(ألمتبعة إلسباغها ألصبغة ألقانونية
أ
، ليكون حرمانها من ألحقوق ألقانونية ألمخولة لها )الفقرة ال

و ألفكرية، عبائ مضاعفا عليها ينضاف للمخاطر ألجّمة ألتي تعترضها سوأء في مجال ألملكية أ
 
لصناعية أ

 .  )الفقرة الثاتية(جرأء نشرها على أالنترنت

 

 أساس إخضاع حامل املشروع لحماية امللكية الفكرية   : األولىالفقرة 

ن يستفيد حامل ألمشروع من ألحماية ألقانون
 
سس ألتي بموجبها يجب أ

 
ية ألمخولة في للتعرف على أال

فكاره ألتي يعرضها على منصة ألتمويل ألتعاوني أاللك ترونية، ينبغي 
 
قوأنين ألملكية ألفكرية على مستوى أ

فكاره أنطالقا مما هو معمول به في ألنصوص ألقانونية حتى توضع ضمن إطارها 
 
أالنطالق من تصنيف أ

ول(ألصحيح 
أ
ادتها من ألحماية ألقانونية ألتي يتمتع بها ، ثم أالنتقال بعد ذلك للتعرف على كيفية أستف)ا

فكار حامل ألمشروع تخضع للنشر ألرقمي ما يفتح مجال 
 
ن أ

 
صحاب حقوق ألملكية ألفكرية، السيما وأ

 
أ

 .    )ثاتيا(ألتساؤل حول شمولها بهذه ألحماية من عدمها 
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 أفكار حامل املشروع هي مصنف رقمي :أوال

ساسي لمشروع قانون 
 
ألتمويل ألتعاوني في تمويل فئة معينة من ألمشاريع تتميز يتجلى ألهدف أال

بخصاصها أإلبدأعية وأالبتكارية عبر شبكة أالنترنت، هذه ألمشاريع ألتي كانت في ألسابق تعتبر مصنفات 

ن أجتياح ألتكنلوجيا ألمتطورة 
 
وفق ألمفهوم ألتقليدي ألذي تنص عليه قوأنين ألملكية ألفكرية، غير أ

نترنت ساهمت
 
صبحت تسمى "بالمصنفات ألرقمية"، ليثار  لال

 
بشكل كبير في ظهور مصنفات جديدة أ

فكار حامل المشروع في التمويل التعاوتي ضمن دائرة هذه المةصفات ألتساؤل حول 
أ
دخال ا مكاتية ان ان

فكار حامل المشروع يمكن اعتبارها ضمن حقوق المؤلف 
أ
باعتبارها مصشورة بطريقة رقمية؟ وهل ا

 اية طبقا للتشريع الجاري به العمل؟المشمولة بالحم

سئلة يجب أالنطالق من ألتشريع ألمغربي وما جاء به حول هذه ألنقاط، 
 
جل أإلجابة على هذه أال

 
من أ

 1من ألمادة  2ألمتعلق بحقوق ألمؤلف وألحقوق ألمجاورة فهو يعرف في ألبند  2210-00فبالرجوع للقانون 

و فص"ألمصنف" باعتباره: " دبي اأ بداع اأ دتاهكل ان حكام المادة الثالثة الواردة اأ "، ي بالمعصى الذي تحدده اأ

شار لبعض صوره ألمتمثلة في كل من "برنامج ألحاسوب" و 
 
نه لم يعرف" ألمصنف ألرقمي" وإنما أ

 
غير أ

هل هي توع جديد "قوأعد ألبيانات"، ليطرح ألتساؤل مرة ثانية حول طبيعة هذه ألمصنفات، 

و تعادل طوا
أ
ل مجرد توع من للمةصفات تكافئ ا م هي في حقيقتها ليس  ان

أ
ئف المةصفات التقليدية؟ ا

 المةصفات التقليدية تم تجسيدها وتثبيتها على دعامة رقمية؟

                                                           
 9في  1.00.20ألمتعلق بحقوق ألمؤلف وألحقوق ألمجاورة، ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم  2-00ألقانون رقم  (210)

 ،( 2000ماي  18) 1421صفر  14تاريخ ، ب4796(، ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد 2000فبرأير  15) 1420ذي ألقعدة 
1112. 
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ّتى 
 
مرأ الزما، وذلك ما تا

 
إن غياب ألتعريف في ألتشريع ألمحلي جعل ألبحث في ألتشريع ألمقارن أ

ن حق ألمؤلف لسنة فعال من خالل معاهدة ألمنظمة ألعالمية للملكية ألفكر
 
شارت  1996211ية بشا

 
ألتي أ

ي  8إلى ألمصنفات ألرقمية في ألمادة 
 
منها عند حديثها عن حق ألمؤلف ألحصري في أستغالل مصنفه با

نه: "
 
يتمتع مؤلفو المةصفات طريقة كانت ومن ضمنها ألنشر ألرقمي للمصنفات، حيث نصت على أ

دبية والفصية بالحق الستئثاري في التةريح ي طريقة سلكية ول  الأ لى الجمهور باأ بصقل مةصفاتهم ان

ي شخص من الجمهور  تاحة مةصفاتهم للجمهور بحيث يكون في استطاعة اأ سلكية، بما في ذلك ان

ي فرد من الجمهور بصفسه ي وق  يختارهما اأ ي مكان وفي اأ     ."(...)الطالع على تلك المةصفات من اأ

دون  سلفا ومعدة موجودة لمةصفات الرقمي الشكللتكون ألمصنفات ألرقمية بذلك عبارة عن: "

و تغيير صلية الصسخة في تعديل اأ ن .الوجود سابق للمةصف الأ  المك توب )مةصف الصص تقل يتم كاأ

دبي(، و اأ و سمعي(، )مةصف الةوت اأ و بةري(، )مةصف الةورة اأ  )مةصف معا الةوت والةورة اأ

لى عليه كان الذي التقليدي الوسط من بةري(، سمعي قراص متطور  تقصي رقمي طوس ان المدمجة  كالأ

"CDR»، و سطواتات اأ ي توع من ،  "DVD"الرقمية المدمجة الأ و هي الشكل الرقمي مصذ البدء لأ اأ

ول المادي التثبي  يكون المةصفات، بحيث  تقصي وسط على تم مصه تسخ للمةصف وعمل الأ

 .212"متطور 

ن ألمصنف ألرقمي إ
 
ن يكون تقليديا في ألبدأية وبعدها يتم وأنطالقا من هذين ألتعريفين يتبين أ

 
ما أ

ن يكون مصذ البداية مثبتا على التترت  رفعه على دعامة رقمية بغية نشره على شبكة أالنترنت، 
أ
ما ا وان

                                                           
ن حق ألمؤلف )لسنة (211)

 
ول  20( كما تم أعتمادها في جنيف في 1996معاهدة ألويبو بشا

 
(، 1996ديسمبر/كانون أال

و  03على ألساعة  2019/05/29، تاريخ أالطالع 5156https://wipolex.wipo.int/ar/text/29منشورة على ألرأبط ألتالي: 
 دقيقة. 20

حمد بدر، تدأول ألمصنفات عبر أالنترنت )مشكالت وحلول(، دأر ألجامعة ألجديدة للنشر، أإلسكندرية، (212)
 
سامة أ

 
أ

  .72،ص2006

https://wipolex.wipo.int/ar/text/295156
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قرب للتمويل التعاوتي
أ
فكاره على المصةة  وهي الحالة ال

أ
حيث يطرح حامل المشروع مصذ البداية ا

و قواعد البياتاتاللك تروتية تماما كما هو الحال مع 
أ
ن ألتمويل ألتعاوني ال برتامج الحاسوب ا

 
، رغم أ

ن يشمل مختلف ألمجاالت ألمنصوص عليها في ألمادة 
 
من  3ينحصر فقط في ألبرأمج ألرقمية بل يمكن أ

و ألفني، 2-00ألقانون 
 
دبي أ

 
خيرة ألتي تشتمل عدة مصنفات تدخل جميعها في إطار أالبدأع أال

 
، هذه أال

محور ألتمويل ألتعاوني طبقا للمذكرة ألتقديمية لمسودة مشروع ألقانون حيث جاء فيها: ألذي هو نفسه 

لية جديدة)...( بهدف تمويل المبادرات" ودعم تصمية المشاريع  المبتكرة يعتبر التمويل التعاوتي ا 

اريخية ممتدة "، هذأ ألهدف ال يعتبر وليد أللحظة وإنما جذوره ألت)...( البداعيةالجتماعية والثقافية و

، حيث تم أالعتماد 214إلى غاية بدأية ألقرن ألوأحد وألعشرين 213عبر ألزمن وبالضبط منذ ألقرن ألعشرين

عمال ألفنية.
 
 على ألتمويل ألتعاوني في دعم مجموعة من أال

وبالتالي فمسودة مشروع ألقانون لم تحصر موضوع ألمشاريع في مجال وأحد وإنما جعلتها خاضعة 

دبيةأعية لحاملي ألمشاريع  ألذين قد يوّجهون  إبدأعاتهم صوب للقدرة أإلبد
أ
)ألمحاضرأت  المةصفات ال

                                                           
رأد 1783في سنة (213)

 
دأء   Wolfgang Amadeus Mozartألموسيقار ألمعروف أ

 
رسل ألدعفحفالت  3أ

 
وة إلى ألمصرفيين ا

مرلتمويلألمرتبطة بالحفالت قدم لهم ألمخطوطات و
 
ن أال

 
شخص بجمع تلك  176في ألعام ألموألي قام  لم ينجح. لكن ها، إال أ

قيمت فعال بعد ذلك.
 
موأل لتمويل حفالته ألموسيقية ألتي أ

 
 أال

uillet 2013, sur le lien KAZMARK Justin, Kickstarter before Kiskstarter, Article publiée le 18 j
(consulté le  kickstarter-before-https://www.kickstarter.com/blog/kickstarter suivant

15/04/2019 à 16h 53min). 

موأل ف(214)
 
نترنت، نفذت أ

 
رقة موسيقى ألروك ألبريطانية "ماريليون"، وكان أستمرأر نشاطها مهددأ، مباشرة بعد ظهور أال

عضاء ألفرقة أقترحوأ فكرة مفادها تقديم طلب لجمهورهم عبر ألبريد أاللك تروني إذأ ما كانوأ على أستعدأد لشرأء نسخ 
 
ن أ

 
غير أ

ك ثر
 
لبومهم ألمقبل حتى قبل تسجيله، وبالفعل أستجاب لهم ألجمهور وتم يبع أ

 
نسخت مما سمح لهم  12000من  من أ

مريكية، وكل هذأ في عام 
 
نترنت  1997بالعودة مجددأ وألقيام بجولة موسيقية في ألواليات ألمتحدة أال

 
حيث كان أنتشار أال

ت بعد.
 
نشا

 
 قليال، كما لم تكمن منصات ألتمويل ألتعاوني قد أ

PRESTON Jack, How Marillion pioneered crowdfunding in music, Article publiée le 20 
-pioneered-marillion-https://www.virgin.com/music/how:  octobre 2014, sur le lien suivant

(consulté le 15/04/2019 music-crowdfunding ).à 17h 05min  

https://www.kickstarter.com/blog/kickstarter-before-kickstarter
https://www.virgin.com/music/how-marillion-pioneered-crowdfunding-music
https://www.virgin.com/music/how-marillion-pioneered-crowdfunding-music
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و ألموسيقية 
 
عمال ألمسرحية أ

 
و أال

 
و ألمصنفات ألفنية )كالرسومات أ

 
وألكلمات وألخطب و ألموأعظ ...(، أ

و برأمج ألحاسوب...(، هذأ
 
و حتى ألعلمية )ألتصميمات ألهندسية أ

 
و ألسنيمائية...(، أ

 
فضال عن إمكانية  أ

ن يكون حامل ألمشروع 
 
جل ألحصول مبتكرا أ

 
فيعرض فكرة أبتكاره على منصة ألتمويل ألتعاوني من أ

رض ألوأقع
 
 17.97216، ليستفيد من ألحماية ألمخولة بمقتضى ألقانون 215على ألدعم ألمالي لتطبيقها على أ

 ة أالخترأعات.  ألمتعلق بحماية ألملكية ألصناعية السيما في شقها ألمرتبط بحماي

 النشر الرقمي للمشروع يوازي عملية التسجيل :ثانيا

ن ألمشروع ألذي يقدمه حامله في ألتمويل ألتعاوني يعتبر بمثابة مصنف رقمي يحق له 
 
ن بّينت با

 
بعد أ

شكال هذه ألمصنفات ألتي نص عليها ألقانون ألمغربي كما يحق له 
 
أالستفادة من ألحماية ألمقررة لبعض أ

و حتى  2.00من ألقانون  3ادة من ألحماية ألمقررة للمصنفات ألتقليدية ألمنصوص عليها في ألمادة أالستف
 
أ

، وجب أالنتقال للخاصية ألثانية ألتي تعزز من فكرة شمول 17.97ألمنصوص عليها بموجب ألقانون 

 مشروع ألتمويل ألتعاوني بالحماية ألمذكورة وهي "ألنشر ألرقمي للمصنفات".

 معلوم شبكة أالنترنت هي ألموكول لها نشر ألمشاريع تحت وصاية منصة ألتمويل ألتعاوني،فكما هو 

نترنت مستخدمي فإن وبذلك
 
صبحوأ قد أال

 
كبر على بالحصول لهم تسمح ألتي بالقدرة يتمتعون أ

 
 قدر أ

                                                           
مصرية ألجنسية تتميز وهي  " Yomkenصةة "يمكن" "م من بين ألمنصات ألموجهة لدعم ألمشاريع ألمبتكرة هناك(215)

شخاص ألذين لديهم 
 
فكار ألمبتكرة في ألعالم ألعربي، حيث تعمل ألمنصة مع أال

 
بكونها موجهة لالبتكار ألتشاركي ولدعم أال

فكار مبتكرة ويبحثون عن دعم مادي أو تعاون مع 
 
و تسويق إلتمامها، وذلك عبر قيام حامل ألمشروعأ

 
خرى أ

 
بطرح  خبرأت أ

صحاب ألمنصة، حيث يتم ألنقاش حول ألفكرة، 
 
هميتها ومن ثم ينتظر مكالمة هاتفية من أ

 
فكرته على ألمنصة مع شرح أ

 عملية ألتمويل من قبل ألجمهور 
 
 .وقدرتها على ألنجاح وأخترأق ألسوق، ومن ثم تبدأ

خر إحصائي
 
بريل بحسب أ

 
صدرها ألموقع لشهر أ

 
ك ثر من  2019ة أ

 
تحّدي معروض، وكذلك  71مبتكر، مع  2500فإّنه يملك أ

ك ثر من  %82أبتكار معروض، مع معدل نجاح بلغ نسبة  145
 
مريكي قدمت كجوأئز 142.8وأ

 
لف دوالر أ

 
تظر  .أ

أ
ك ثر ا
أ
للتوسع ا

 دقيقة. 32و  19على الساعة  2019/04/16، تاريخ الطالع /https://www.yomken.comالرابط الرسمي للموقع:  

ذي ألقعدة  9في  1.00.19ألمتعلق بحماية ألملكية ألصناعية، ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم  17.97ألقانون (216)

 . 366ص  ،( 2000مارس  9) 1420ة ذي ألحج 2بتاريخ  4776( ، ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد 2000فبرأر  15) 1420

https://www.yomken.com/
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قل ألمعلومات من ممكن
 
قصر وفي جهد با

 
قل وقت أ

 
، عكس ما كان معموال به في ألطرق ألنفقات وبا

تقليدية ألتي كان فيها ألنشر يّتسم بعدم أالتقان وألكلفة ألعالية، وهي خاصية يوفرها ألتمويل ألتعاوني أل

داء علصي لكونه يشتغل عبر هذه ألشبكة، 
أ
ن الصشر الرقمي يعتبر بمثابة ا

أ
ل يمكن القول على ا

أ
وبالتالي ا

لية التسجيل كما هو وهل يتطلب شمول البتكارات المعروضة على التترت  عملهذا المةصف؟ 

ل يعتبر تشر المبتكرات 
أ
ن في البتكارات التقليدية حتى تستفيد من الحماية القاتوتية؟ ا

أ
الشا

والمةصفات من خالل شبكة التترت  تح  وصاية مصةة التمويل التعاوتي بمثابة تقييد احتياطي 

 التقليدية؟لهذه الحقوق لحين تمويلها وبعدها تتبع المسطرة المعمول في المةصفات 

سئلة ينطلق من هدف ألتمويل ألتعاوني ألمتمثل في دعم ألمشاريع ألمبتكرة 
 
ألجوأب على هذه أال

ليات قانونية مسايرة للتطور ألتكنلوجي 
آ
وال من أ

 
وتشجيع أالبدأع، هذأ ألهدف لن يتحقق إال عبر تمكينه أ

تي ألدور على ألجانب ألحمائي ألذي أجتاح دول ألعالم لتجاوز عثرأت ألوسائل ألتقليدية، ثم بعد ذل
 
ك يا

ساسية لحفظ حقوقهم وبالتالي تشجيعهم على 
 
ألوأجب توفيره لمختلف ألمتدخلين باعتباره ضمانة أ

ليات ألرقمية ألتي سخرتها مسودة ألمشروع للمحافظة على حقوق 
آ
هم أال

 
أالبدأع وأالبتكار، ومن بين أ

لزمت
 
طرأف هناك "منصة ألتمويل ألتعاوني" ألتي أ

 
حتى  217ها ألمسودة بالتقيد بمجموعة من أاللتزأماتأال

ُم  تتمكن من إنجاح ألعالقة ألرأبطة بين ألمساهم وحامل ألمشروع، وبالتالي فهي ألجهة ألقانونية ألتي ُتَقدَّ

ول مرة، 
 
نها ألجهة ألمخول لها أستقبال ألمشاريع ال

 
فهي ملزمة بحمايتها  لذلكعبرها ألمساهمات كما أ

ي اعتداء قد
أ
م ل من ا

أ
 .يطالها دوتما اعتبار لكوتها مسجلة وفق الطرق التقليدية ا

وكلها إياها ألمشروع 
 
ساس هذأ أاللتزأم ينبع من صالحية ألتحقق من ألمشاريع ألتي أ

 
فهي ال تقوم  218وأ

مور عدة، وبذلك فالمنصة تلعب نفس ألدور ألذي يلعبه ألمك تب 
 
بنشر ألمشاريع حتى تتثّبت من أ

                                                           
 .15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  11ألمادة (217)

  .15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  32ألمادة (218)
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على مستوى ألتحقق من ألمصنفات 220و ألمك تب ألمغربي لحقوق ألمؤلفين 219لصناعيةألمغربي للملكية أ

لذلك فالصشر الرقمي للمشاريع على مصةة التمويل التعاوتي يبقى وألمبتكرأت قبل منحها ألترأخيص، 

لمصح حماية قاتوتية مطابقة لتلك التي يتوفر عليها المبدعون  المتواضعة كاٍف من وجهة تظري 

فكارهم عصد تسجيلهاوالمبتكرون 
أ
قل اعتبار هذا الصشر الرقمي بمثابة تقييد احتياطي على ا

أ
و على ال

أ
، ا

فكار حاملي المشاريع لالستفادة من هذه الحماية لحين حةولهم على التمويل وبعدها يستتبعون 
أ
ل

لة فاصلة على مستوى الضماتات ، مسطرة التسجيل المعمول بها
أ
ن هذه الصقطة تبقى مسا

أ
كما ا

طراف التمويل التعاوتي المخو
أ
مسودة مشروع جعلها خةوصا حامل المشروع، لذلك حبذ لو تلة ل

ساسيا على عاتق مصةة التمويل التعاوتي بةفتها الوسيط  افي تسخته القاتون
أ
الصهائية التزاما ا

 اللك تروتي الرسمي في عمليات التمويل التعاوتي.  

                                                           
و أالخترأع ، وألشهادة أإلدأرية (219)

 
 يتم أثبات ألحق بالنسبة للملكية ألصناعية عن طريق ألطلب ألرسمي لتسجيل أالبتكار أ

ألممنوحة لصاحب ألحق وذلك بإيدأعه لدى ألمؤسسة ألمختصة في ذلك، وتناط لهذه ألمهمة في ألمغرب للمك تب ألمغربي 
مجموع ألسجالت ألوطنية ألمتعلقة بسندأت ألملكية ألصناعية السيما ألمتعلق   حيث يمسك للملكية ألصناعية و ألتجارية

  منها بعالمات ألصنع وألتجارة وألخدمة، برأءأت
 
 .أالخترأع، ألرسوم وألنماذج ألصناعية، ألبيانات ألجغرأفية وتسميات ألمنشا

شخاص ألمعنويون  
 
يضا ألسجل ألتجاري ألمركزي، ألذي يضم تسجيالت وتقييدأت ألمقاوالت )أال

 
ويمسك ألمك تب أ

نشطتها ألتجارية على مستوى ألترأب ألوطني
 
 .وألذأتيون( ألمزأولة ال

ن ألحماية منح  عية العلى عكس ألملكية ألصنا(220)
 
يشترط لحقوق ألمؤلف لحماية ألمصنف إجرأء شكلي معين، باعتبار أ

قانون حقوق ألمؤلف و ألحقوق ألمجاورة حيث نص ب ألمتعلق 2.00من ألقانون  2للمادة لصاحبها بمجرد أإلبدأع فقط طبقا 
نه
 
 ألحماية ألمترتبة  : "يستفيد كل مؤلف من ألحقوق ألمنصوص عليها في هذأ ألقانون على على أ

 
و ألفني وتبدأ

 
دبي أ

 
مصنفه أال

عن ألحقوق ألمشار إليها في ألفقرة ألسالفة وألمسماة فيما بعد )حماية ( بمجرد إبدأع ألمصنف حتى لو كان غير مثبت على 

 ."دعامة مادية
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نترنت عن ط
 
دأءأ علنيا لهذأ وبالتالي فوضع ألمصنف على شبكة أال

 
ريق موقع يعتبر نشرأ كما قد يعتبر أ

دأء ألعلني كما هو 
 
دأء يستلزمان ألحصول على إذن ألمؤلف بالنشر وأال

 
ألمصنف، وكل من ألنشر وأال

 حيث جاء فيها: 221كما تم تغييرها وتتميمها 2-00من ألقانون  10منصوص عليه في ألمادة 

و الترخيص بها، شريطة مراعاة يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأ " و مصعها اأ عمال التالية اأ

لى  11مقتضيات المواد من  دتاه: 22ان  اأ

و مؤق  بما فيه   -اأ            ي شكل كان، دائم اأ و باأ ية طريقة كات  اأ عادة تشر واستصساخ مةصفه باأ ان

 التوثيق المؤق  بالوسيلة اللك تروتية؛ 

مام الجمه -)...(   و داء مةصفه اأ و اأ   "   ور )...(.عرض اأ

ليف في الحديثة التكصولوجيا استخداموهو ما يتماشى مع فكرة ألنشر ألرقمي ألتي تعتبر بمثابة: "  تاأ

تاحتها وترقم المةصفات و وان تترت  كشبكات الحديثة الرقمية الوسائط خالل من للجمهور  بثها اأ و  الأ اأ

ي خرى  وسائط اأ ذن على بصاء وذلك مستقبال تستجد اأ و لفالمؤ من مسبق ان  الحقوق على مالك من اأ

ذن هذا وبحدود المةصف  .222"الن

ن 
 
خر، نجد نفس ألحدود لمستخدم ألشبكة، فيما يخص حقوق ألملكية ألصناعية، بحيث أ

آ
وبجانب أ

و نماذج ةهذه ألحقوق تبقى محمية، في إطار نقلها رقميا على ألشبك
 
و رسوم أ

 
، سوأء كانت عالمات أ

و غيرها صناعية متاحة على موقع معين، وبال
 
و ألرسوم أ

 
ذن تالي ال يجوز أستعمل تلك ألعالمات أ دون ان

صحابها
أ
و أستغاللها تجاريامن ا

 
 .، سوأء بإعادة نسخها بشكل غير مشروع أ

                                                           
من محرم  15بتاريخ  921.05.1ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف  34.05بمقتضى ألقانون رقم  10غيرت وتممت ألمادة  (221)

 .458(، ص2006فبرأير  20) 1427محرم 21بتاريخ  5397(، ألجريدة ألرسمية عدد 2006فبرأير  14) 1427

دبية وألمالية للمؤلف درأسة مقارنة في  (222)  
 
ثره على ألحقوق أال

 
رأمي إبرأهيم حسن ألزوأهرة، ألنشر ألرقمي للمصنفات وأ

ردني وألمصري وأالنجل
 
 .86، ص 2013يزي، دأر وأئل للنشر، عمان، ألقوأنين أال
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ن حامل ألمشروع هو 
 
بداعية وابتكارية وبالتالي فهو مؤلفإذن يتضح با فكار ان

أ
يحق  ومبتكر حامل ا

ن يستفيد من ألحماية ألقانونية ألمخولة ل
 
فكاره وإبدأعاته بطريقة رقمية له أ

 
ن نشر أ

 
كال ألفئتين، كما أ

حق بها 
 
ولى بهذه ألحماية وأ

 
كبر فرص ألتعدي عليها عكس ألمصنفات ألتقليدية، مما يجعله أ

 
يعزز بشكل أ

 طبقا للحجج ألقانوني ألتي تقدمت بها.

 

أشكال التعّدي على أفكار حامل املشروع املرتبطة بمجال : الثانيةالفقرة 

   كية الفكرية املل
نظرأ للحرية ألمطلقة ألتي يتمتع بها حامل ألمشروع في ألتفكير وأالبتكار حول ألمشاريع ألتي ينوي   

فكار عبر منصة ألتمويل ألتعاوني  تحقيقها،
 
خذأ باالعتبار ما سبق ذكره بخصوص ألنشر ألرقمي لهذه أال

 
وأ

شكال ألتعدي ألتي أاللك ترونية، فقد
 
صبح من ألصعب حصر أ

 
قد تطاله سوأء في مجال ألملكية  أ

ول(ألصناعية 
أ
و في مجال حقوق أل)ا

 
شكال ، مما أستلزم مني تقديم )ثاتيا(مؤلف ، أ

 
مثلة عن بعض أ

 
أ

     .في كال ألمجالين تعترضه ألتعدي ألتي قد

 

بعض أشكال التعدي على أفكار حامل املشروع املقترنة بمجال امللكية  :أوال

 الصناعية

رأت ألبارزة ألتي قد يقوم حامل ألمشروع بعرضها على ألمنصة وهو يقدمه مشروعه، ما من بين أالبتكا

خير 
 
يعرف بالعالمة أاللك ترونية حيث إن أحتمال إرفاقها بالمشروع تبقى جد وأردة لتعزيز جاذبية هذأ أال

)
أ
لوجود على ، فضال عن فكرة ألمشروع بحد ذأتها ألتي قد يكون موضوعها أخترأع يتوقف خروجه لحّيز أ)ا

 كال ألشكلين معرضين لالنتهاك من طرف زوأر شبكة أالنترنت.  ن، ليكو)ب(ألتمويل 
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 تزييف العالمة االلكترونية -أ
تعتبر ألعالمة من ألشارأت ألمميزة للمنتجات وذلك قصد ألتعريف بها وتمييزها عن غيرها من 

كما جرى تتميمها  17.97ألقانون من  133ألمنتجات ألمشابهة، وقد عرفها ألمشرع ألمغربي في ألمادة 

نها: "
 
و الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد وتغييرها با و التجارة اأ يراد في هذا القاتون، بعالمة الةصع اأ

و معصوي و خدمات شخص ذاتي اأ فرزت 223"تمكن من تمييز المصتجات اأ
 
ن ألتطورأت ألتكنلوجية أ

 
، غير أ

ألعالمة أاللك ترونية" وألتي لم يعرفها ألمشرع عالمات موجودة عبر ألموأقع أاللك ترونية تسمى ب "

ن ألبعض يذهب العتبارها "
 
ما في موقع ألمغربي، غير أ تلك العالمة المصشورة على شبكة التترت  ان

طار التجارة اللك تروتية حيث تفيد في تمييز المصتجات التي تعرض على هذه  و في ان
لك تروتي اأ ان

 .  224...("الشبكة، فضال عن الدعاية لهذه المصتجات)

نوأع أالعتدأء 
 
ك ثر أ

 
و ألتزييف أاللك تروني أ

 
وتعتبر جريمة ألتزييف ألتي تلحق ألعالمة أاللك ترونية أ

نه ينتمي لطائ فة ألمجرمين 
 
خطورة لكون ألتعرف على هوية ألمعتدي تكون بالصعوبة بما كان ال

 ألمعلوماتيين، على عكس ألمزيف ألتقليدي ألعادي.

ن يتم باستعمال أسم ألموقعكما يمكن للتزييف أاللك ت
 
ن يتخذ صورتان، فإما أ

 
و يتم عن  225روني أ

 
أ

ولىطريق ألتقليد، فبخصوص 
أ
ن  الةورة ال

 
فهي ال تنطبق ك ثيرأ على فكرة ألتمويل ألتعاوني نظرأ ال

                                                           
 27بتاريخ  1.14.188ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم  23.13بموجب ألقانون رقم  133من ألمادة  1غير وتمم ألبند  (223)

 .8465(، ص 2014ديسمبر  18) 1436صفر  25بتاريخ  6318(، ألجريدة ألرسمية عدد 2014نوفمبر 21) 1436محرم 

ولى، منشورأت ألمرأفعة، إبرأه (224)
 
حمد إبرأهيم، ألتجارة أاللك ترونية وألملكية ألفكرية وألتجارة ألصناعية، ألطبعة أال

 
يم أ

كادير، يونيو 
 
 .  45، ص2001أ

و أسم ألمجال هو بمثابة عنوأن على شبكة أالنترنت يسمح بتحديده وتمييزه عن غيره من ألموأقع  (225)
 
أسم ألموقع أ

خرى، فال يمكن للم
 
و أال

 
و صندوق ألبريد أ

 
ستخدم ألدخول إلى ألموقع إال عن طريق أسم، ألموقع هنا يعتبر مثل رقم ألهاتف أ

و عنوأن أالنترنت. 
 
ولى، عنوأن ألبريد ألعادي أ

أ
عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة عبر التترت ، دراسة مقارتة، الطبعة ال

سكصدرية،  ة المعارف، الن
أ
  . 54، ص2010مصشا
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ما عن 
 
سيس ألموأقع أاللك ترونية لم يعد يحتاج لنفس ألموأرد ألمالية ألتي كان يتطلبها سابقا، أ

 
الةورة تا

نه إذأ كان ألتزييف  يةالثات
 
ك ثر أحتماال تحققها مع حامل ألمشروع، على أعتبار أ

 
ك ثر شيوعا وأال

 
فهي أال

جزأء ألرئيسية منها بحيث تكون ألعالمة ألمزيفة مطابقة للعالمة 
 
و نقل أال

 
ينقل ألعالمة نقال كامال مطابقا أ

و قريبة ألشبه في 
 
صلية، فالتقليد بموجبه يتم وضع عالمة مشابهة أ

 
خرى بحيث أال

 
مجموعها بعالمة أ

و خلط بينهما يؤدي إلى تضليل 
 
و تمييزهما لما يوجد من لبس أ

 
يصعب ألتفرقة بين كل منهما أ

 . 226ألجمهور 

ألمتعلق بحماية حقوق ألملكية ألصناعية كما تم تتميمه و تعديله، فالمشرع  17.97وبالعودة للقانون 

 ، حيث جاء فيها:226227طبقا لما ورد في ألمادة أعتبر ألتقليد صورة من صور ألتزييف وعاقب عليه 

شهر وبغرامة من  ينيعاقب بالحبس من شهر " لى ستة اأ لى  50.000ان حدى  500.000ان و بان
درهم اأ

 :هاتين العقوبتين فقط

ن يضلل  .1 ته اأ كل من قام دون تزييف عالمة مسجلة بتقليد هذه العالمة تقليدا تدليسيا من شاأ

و استعمل عالمة مقلدة   على سبيل التدليس؛المشتري اأ

ن تضلل المشتري فيما يخص طبيعة  .2 تها اأ كل من استعمل عالمة مسجلة تحمل بياتات من شاأ

و  و محتواه من المبادئ الصافعة اأ و تركيبه اأ و خةائةه الجوهرية اأ و المصتج المعين اأ الشيء اأ

ه؛ و مصشاأ  توعه اأ

                                                           
ولى، مطبعة ألمعارف محمد م (226)

 
حبوبي، مظاهر حماية حقوق ألملكية ألفكرية في ضوء ألتشريع ألمغربي، ألطبعة أال

 .168، ص2015ألجديدة، ألرباط، 

  ،ألسالف ألذكر.23.13كما تم تعديلها وتتميمها بموجب ألقانون  (227)
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تها تحمل عالمة مقلدة .3 على سبيل  كل من حاز لغير سبب مشروع مصتجات كان يعلم اأ

و عرض  و بعرضها للبيع اأ و خدمات تح  هذه العالمة اأ و قام عمدا ببيع مصتجات اأ التدليس اأ

 "توريدها.

ن ألمشرع طبقا لهذه ألمادة وعلى باقي موأد هذأ ألقانون لم يشر إلى تقليد ألعالمة أاللك ترونية، 
 
غير أ

ن
آ
دين على ألعالمة سبيل لمتابعة ألمعتفة ألذكر، هو أللتكون عملية أالسقاط على ما ورد في ألمادة أال

 أاللك ترونية ألتي قد ترأفق ألمشروع ألمعروض على منصة ألتمويل ألتعاوني.

ن كل من  226فباستقرأء ألمادة 
 
ألعالمة أاللك ترونية ألمنشورة على  قام بتقليديمكن ألقول على أ

و 
 
نه تضليل ألجمهور، أ

 
ألك ترونية ومقلدة على عالمة  كل من استخدمشبكة أالنترنت بشكل من شا

و كل 
 
على شبكة أالنترنت منتجات مقلدة على سبيل ألتدليس تحت  من عرض للبيعسبيل ألتدليس، أ

 ، ويبقى من حق حامل ألمشروع متابعته.يعد مرتكبا لجريمة التقليدهذه ألعالمة 

 

 تزييف االختراع االلكتروني -ب
نه لم يعرف أالخترأع بل نص فقط كما جرى تتميمه و تعديله 17.97باالنطالق من ألقانون 

 
، يتبين أ

من نفس ألقانون على مكونات هذه  21228على مقتضيات حمائية لهذأ أالبتكار إضافة إلى ألنص في ألمادة 

نه "
 
ردني ألذي عرف أالخترأع با

 
بداعية ألبرأءة، وذلك عكس بعض ألتشريعات من بينها أال ي فكرة ان

اأ

                                                           
نه:"  17.97من ألقانون  21تنص ألمادة  (228)

 
ن يشمل الختراع مصتجعلى أ و يمكن اأ ات وطرائق وكل تطبيق جديد اأ

لى حالة التقصية. لى تتيجة غير معروفة بالصسبة ان  مجموعة وسائل معروفة للوصول ان

جهزة  دوية كيفما كان توعها بما فيها الطرائق والأ و اأ و مصتجات صيدلية اأ ن يشمل الختراع تركيبات صيدلية اأ يمكن كذلك اأ
 ".المستعملة للحةول عليها
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ي من مجالت  ليها المخترع في اأ لى يتوصل ان و بكليهما تؤدي عمليا ان
و بطريقة اأ التقصية وتتعلق بمصتج اأ

ي من هذه المجالت  .229"حل مشكلة معيصة في اأ

صبح باإلمكان توأجد أالخترأعات في موأقع ألك ترونية بمختلف 
 
ت فقد أ

 
وبفعل ألثورة ألرقمية ألتي طرأ

سهم في ظهور ما يعرف باالخترأع أاللك تروني وألذي لم يعر 
 
نوأعها، مما أ

 
ف من قبل ألمشرع ألمغربي إال أ

نه يمكن أعتباره: "
 
و الحاصل على براءة أ

أ
و البتكار الذي يقوم به المخترع ا

أ
بمثابة ذلك البداع ا

 .230"الختراع ويصشره عبر المواقع اللك تروتية

ن أالخترأع أاللك تروني مثله مثل أالخترأع ألعادي، قد يتعرض لالعتدأء من طرف مجرمين 
 
كما أ

ن لهم من ألمؤهالت ما ُيَمكنهم من ألمس بحقوق ألمخترع السيما على مستوى جريمة معلوماتيي

هم صور تزييف أالخترأع 
 
 أاللك تروني هناك صورتان: ألتزييف، ومن بين أ

ولىفبخصوص 
أ
فهي تتعلق بتزييف أالخترأع أاللك تروني ألمنصب على ألتطبيقات ألمنشورة  الةورة ال

، وألتي يتحقق ألتزييف فيها متى قام حامل ألمشروع بعرض فكرة تطبيق les applicationsعبر أالنترنت 

معين يريد إخرأجه لحيز ألوجود فيطرح على منصة ألتمويل ألتعاوني جميع مكوناته بغية إقناع ألجمهور، 

نه ال يعد في هذه ألحال
 
فكار ليخترعو )رغم أ

 
ن فئة ألمجرمين ألمعلوماتيين يقومون باستغالل هذه أال

 
ة إال أ

                                                           
ورده محمد محبو (229)

 
  .15بي، مرجع سابق،صأ

، ألسالف 23.13كما تم نسخها وتعويضها بموجب ألمادة ألرأبعة من ألقانون رقم  17.97من ألقانون  17تنص ألمادة  (230)

نه: " 
 
سصد الملكية الةصاعية الذي يحمي الختراعات هو براءة الختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق ألذكر، تنص على أ

يداع الطلبعشرين سصة ابتداء من ت  ".اريخ ان
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ساسي
 
( تطبيق مزيف لتضليل مستخدمي أالنترنت 231أخترأعا لكونه يفتقد شرط ألجدة كشرط موضوعي أ

 وكذلك أالعتدأء على حقوق ألمخترع )حامل ألمشروع(.  

ما 
 
ك ثر أقترأبا لفكرة ألتمويل ألتعاوني فهي ألمتعلقة بتزييف أالخترأع  الةورة الثاتيةأ

 
وهي أال

ة ألتي سلمت عنها ألبرأءة، وهي ألحالة ألتي نصت عليها مقتضيات ألمادة أاللك تروني عبر أستغالل ألطريق

ألمتعلق بحماية ألملكية ألصناعية كما تم تعديله، ألتي جاء فيها:  17.97ألسالفة ألذكر من ألقانون  21

ن يشمل الختراع مصتجات وطرائق)...(" نها يمكن اأ
 
"، وتعّرف ألطريقة بكونها تلك ألوسيلة ألتي من شا

 
 
و على منتج من ألمنتجاتأ

 
، وبالتالي فطرح هذه ألطريقة 232ن تؤدي إلى ألحصول على نتيجة صناعية أ

نه ال يتوفر على 
 
لة تبقى جد وأردة ال سيما وأ

 
من طرف حامل ألمشروع على منصة ألتمويل ألتعاوني مسا

موأل لتحقيق تلك ألنتيجة وهو ما دفعه لعرضها على ألمنصة.
 
 أال

ن تعرض حامل أل
 
مشروع للتعّدي ضمن هذه ألصورة يتمثل في أستغالل ألطريقة ألمسلمة عنها غير أ

من ألقانون  53ألبرأءة دون موأفقة صاحب ألبرأءة لتتحقق بذلك جريمة ألتزييف وفقا لمنطوق ألمادة 

 ألمتعلق بحماية ألملكية ألصناعية كما تم تعديله ألتي جاء فيها: 17.97

 ذلك:م موافقة مالك البراءة على يمصع القيام بما يلي في حالة عد"

)...( 

ذا كان الغير يعلم  طريقة مسلمة عصها البراءةاستعمال  ب( و عرض استعمالها في التراب المغربي ان
اأ

ن استعمال الطريقة المذكورة ممصوع دون موافقة مالك البراءة ؛ و كات  الظروف تؤكد اأ  ".)...(اأ

                                                           
محمد محبوبي، ألنظام ألقانوني للمبتكرأت ألجديدة في ضوء ألتشريع ألمغربي ألمتعلق بحقوق ألملكية ألصناعية  (231)

بي رقرأق، ألرباط، 
 
ولى، دأر أ

 
 .77ص  ،2015وأالتفاقيات ألدولية، ألطبعة أال

ولى، مطبعة ألنجاح محمد لفروجي، ألملكية ألصناعية وألتجارية، تطبيقاتها ودعوأه (232)
 
ا ألمدنية وألجنائية، ألطبعة أال

 .179، ص 2002ألجديدة، 
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فكار حامل ألمشر 
 
ن أ

 
وع قد تنصب على مجال ألملكية ألصناعية بجميع أنطالقا مما سبق يتبين أ

ن تحظى بنفس ألحماية ألمخولة لبرأءأت أالخترأع ألمسجلة حتى ولو لم 
 
مشتمالته، و يبقى من حقها أ

 ألمقررة قانونا لبرأءأت أالخترأع. 233تكن كذلك، مادأمت متوفرة على ألشروط ألموضوعية

فكار على شبكة أالنترنت من 
 
ن عرض هذه أال

 
شكال ألتعدي عليها لذأ وجب على غير أ

 
نه تعزيز أ

 
شا

فكار حامل ألمشروع بصرف 
 
مسودة مشروع ألقانون تخويل كل ألضمانات ألقانونية ألممكنة لحماية أ

ألنظر عن مسطرة ألتسجيل، ألتي يبقى ألنشر ألرقمي على منصة ألتمويل ألتعاوني موأزيا لها ولو بشكل 

  مبدئي حسب أعتقادي ألشخصي ألمتوأضع.

 

 بعض أشكال التعدي على أفكار حامل املشروع املقترنة بمجال حقوق املؤلف :ثانيا

نه موأزأة مع هذه 
 
بعد ألحدود إال أ

 
لقد ساهمت ألتطورأت ألتكنلوجية في إيصال إبدأعات ألمؤلفين إلى أ

فكار حامل ألمشروع أل
 
شكال مختلفة من ألتعّديات تجاهاها، ال تستثنى منها أ

 
معروضة ألتطورأت ظهرت أ

(قد تتعرض للمس بحق إبالغها للجمهور  234على منصة ألتمويل ألتعاوني حيث تعتبر بدورها مصنفات
أ
، )ا

 .)ب(كما قد تتعرض للقرصنة أاللك ترونية 

 المساس بحق إبالغ المصنف    -أ
كبر 

 
شرت فحقوق ألمؤلف مقارنة مع حقوق ألملكية ألصناعية تبقى موفرة ضمانات أ

 
كما سبق وأ

ي إجرأء شكلي معينللمصنفات ألم
 
ن ألحماية نشورة بطريقة رقمية حيث ال تشترط أ

 
منح ت، باعتبار أ

                                                           
ن يكون ألنشاط أبتكاريا وقابال للتطبيق  (233)

 
تتمثل هذه ألشروط في كل من: ضرورة وجود أخترأع و شرط ألجدة وأ

  ألصناعي. 
نها مصنفات إال وقد (234)

 
ساس أ

 
 وأفقت ألمنصة على أعتبارها كذلك.  فمادأمت منشورة على منصة ألتمويل ألتعاوني على أ
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جمعت عليه جل 
 
لصاحبها بمجرد أإلبدأع فقط طبقا للقانون ألمطبق على مثل هاته ألمصنفات وهو ما أ

ي من وهو ما سايره بدوره ألتشريع ألمغرب ،235ع ألفرنسي و ألتشريع أالنجليزي ألتشريعات ألمقارنة كالتشري

 ألتي جاء فيها:  قانون حقوق ألمؤلف و ألحقوق ألمجاورةب ألمتعلق 2.00من ألقانون  2خالل ألمادة 

و الفصي وتبداأ " دبي اأ يستفيد كل مؤلف من الحقوق المصةوص عليها في هذا القاتون على مةصفه الأ

ليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما ب بداع الحماية المترتبة عن الحقوق المشار ان عد )حماية( بمجرد ان

ن يثبت حقه  "،المةصف حتى لو كان غير مثب  على دعامة مادية
 
وفي هذه ألحالة ال يمكن للمبدع أ

نه يبقى من حقه ذلك متى وضع نسخ من إبدأعه 
 
مر، غير أ

 
على مصنفه إذأ وجدت نزأعات متعلقة بهذأ أال

 تمويل ألتعاوني. ، كما هو ألحال مع منصة أل236لشخص معين تسمح له وظيفته بذلك

ن ألمصنف بمجرد إيدأعه على وسيلة أتصال معينة يكون مشموال بالحماية، وال يحق 
 
وبالتالي يتبين أ

حد حقوقه على ذلك ألمصنف وهو 
 
نه يعتبر حينها مّسا با

 
حق للجمهور إعادة نشره بدون إذن صاحبه، ال

ي طر عّرفه ألبعض بكونه "  التمثيل لى الجمهور باأ يةال المةصف ان ذا تم اعتبار ان يقة كات ، وبذلك ان

ن كل تشر للمةصفات المحمية بموجب حق المؤلف على مواقع  الموقع اللك تروتي وسيلة اتةال فان

صحاب الحقوق فعل يمس بهذا الحق ذن من اأ خذ ان
 .237"التترت  بدون اأ

                                                           

Dominos, Collection  propriété intellectuelle et l'internet, Bertrand Warusfel , La)235(

Flammarion, 2001, p 24. Editeur 

precite, page 26. ,Bertrand Warusfel)236(
 

سماء ألنطاقات على شبكة  (237)
 
طروحة لنيل شهادة دك تورأه علوم حوأس فتيحة، حماية ألمصنفات ألرقمية وأ

 
نترنت، أ

 
أال

. 92، ص 21/01/2016كلية ألحقوق سعيد حمدين، تاريخ ألمناقشة  1في ألقانون ألخاص فرع ملكية فكرية، جامعة ألجزأئر 
  



      0212  مارس  35 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 15.18التمويل التعاوني كآلية مبتكرة لتمويل المقاولة على ضوء مسودة مشروع القانون رقم 

 

141 

 

قضى على  1997/03/03وصدر بهذأ ألخصوص حكم أستعجالي عن ألمحكمة ألتجارية بباريس بتاريخ 

نه: "
 
لي على مواقع "الواب"  يوجد مساس بحقأ

 
التمثيل بةفة واضحة عصدما تم وضع برامج العالم ال

خذ الذن من صاحبها
أ
 .238"دون ا

ن ألك تابة وغيرها، 
 
نه شا

 
و ألنشر شا

 
وبناء على ما سبق، فإن ألترقيم يعتبر وسيلة من وسائل ألنسخ أ

أالنترنت عن طريق منصة ألتمويل  بذلك فإن وضع ألمصنف من طرف حامل ألمشروع على شبكة

داء علصيا لهذا المةصفألتعاوني أاللك ترونية 
أ
داء يستلزمان الحةول على الذن ، يعتبر ا

أ
والصشر وال

  من صاحب المةصف المتمثل في حامل المشروع.

 القرصنة االلكترونية    -ب
نظمة في مجال ألبرمجيات ليشمل أالخترأقات ألتي يقوم به 239يستخدم مصطلح ألقرصنة

 
ا ألبعض لال

نظمة ألكمبيوتر 
 
و زرع فيروسات في أ

 
ألمعلوماتية، بهدف أالستيالء على ألمعلومات وألبيانات ألسرية أ

نها "
 
و بدون وجه حق، لذلك فقد عرفها ألبعض با و الصسخ غير المشروع لصظم التشغيل اأ الستخدام اأ

تها تعتبر محاكاة برتامج معين  تتاج تسخ على مثاله بحيث لبرامج الحاسوب المختلفة، كما اأ و ان
بةصع اأ

صل  .240"تبدو عصد تسويقها كالأ

                                                           
وردته حوأس فتيحة، نفس ألمرجع. (238)

 
 أ

ما أليوم فيستخدم ألمصطلح كان مصطلح ألقرصنة يطلق على أحتجاز ألسفن عنوة وألسطو عليها في عرض أل (239)
 
بحار، أ

عمال ألفكرية 
 
في عصر ألتطور ألتكنلوجي ليعبر عن ألعمليات غير ألمشروعة ألتي يقوم بها ألبعض للسطو على ألمؤلفات وأال

عايد رجا الخاليلة، المسؤولية التقةيرية اللك تروتية، دار الثقافة للصشر وأإلبدأعية للغير، وأستخدأمها من غير ترخيص. 
ردن، 

أ
 .100، ص 2011والتوزيع، ال

 .102عايد رجا ألخاليلة، مرجع سابق، ص  (240)
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شرت فحامل ألمشروع باعتباره مبدعا يبقى له كامل ألحق في أستغالل أبدأعاته
 
 241كما سبق وأ

ألمنشورة على شبكة ألمعلومات بنفسه عبر نسبتها إليه بصورة شخصية، لذلك فال يجوز ألتصرف في هذأ 

ح
 
ي حال من أال

 
و ألمجلة، ألمحتوى با

 
ن مستخدم ألشبكة يكون تماما مثله مثل قارئ ألك تاب أ

 
وأل كون أ

كما هو منصوص  قةد الستعمال الشخةيحيث يبقى من حقه أستغالل ألنسخة ألتي بين يديه فقط 

عاله،  10بةرف الصظر عن مقتضيات المادة ألتي جاء فيها: " 2.00من ألقانون  12عليه في ألمادة  اأ

ة  ومراعاة لمقتضيات داء مكافاأ ذن المؤلف ودون اأ الفقرة الثاتية من هذه المادة، يرخص دون ان

ن هذأ ال حةرا )...( باستصساخ مةصف مصشور بكيفية مشروعة قةد الستعمال الشخةي
 
"، غير أ

جل نشره خارجيا دون إذن من 
 
و إعادة نسخه من أ

 
جل نقل ألمصنف إلى ألجمهور، أ

 
يمنحه ألحق من أ

نه يعتبر أعتدأء على صاحب ألحق على ألمصنف
 
، بمعنى ال يجوز له أستعماله )ألّناسخ( لغاية جماعية ال

 حق صاحب ألمصنف.

فكار حامل ألمشروع على منصة ألتمويل ألتعاوني باعتبارها مصنفا 
 
أنطالقا من ألحجج –وبالجوع ال

و ألقرصنة كما -ألسالف ذكرها
 
لو كان مصنفا  يتوفر على ألحق في ألحماية من أالستنساخ غير ألمشروع أ

و 
 
دبي فني...، أ

 
و أ
 
فكار كيفما كان محتوأها سوأء رقمي أ

 
ن أستنساخ هذه أال

 
تقليديا، وبالتالي فال يمكن أ

خذ الذنإعادة نشرها إال 
أ
من  12للمادة  2من حامل ألمشروع نفسه وذلك وفقا لما جاء به ألبند  بعد ا

نه:  2.00ألقانون 
 
 ت الفقرة السابقة على:")...( ول تسري مقتضياحيث نصت على أ

خرى مماثلة؛ و بياتات اأ . استصساخ مةصفات الهصدسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات اأ  اأ

و مةصف موسيقي في شكل توليفة؛ صل لك تاب بالكامل اأ  ب. استصساخ طبق الأ

و جزئيا بشكل رقمي؛  ج. استصساخ قواعد البياتات كليا اأ

                                                           
نظر ألمادة  (241)

 
 .34.05كما تم تعديلها بمقتضى ألقانون  2.00من ألقانون  10أ
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عادة تشر برامج الحاسوب ماعدا الح دتاه؛ 21الت المصةوص عليها في المادة د. ان  اأ

ن  ته اأ و من شاأ ن تضر بالستغالل العادي لهذا الةصف، اأ تها اأ ي مةصف من شاأ ه. عملية استصساخ اأ

 ".تضر دون مبرر بالمةالح المشروعة للمؤلف

فكار حامل ألمشروع هناك:
 
هم صور ألقرصنة ألتي قد تتعرض لها أ

 
 وتبقى من أ

 : هذه ألصورة تتمثل في قيام ألجاني بنسخ برنامج ما مبتكر ومعد  العرض عبر شبكة التترت

ن يكون على قرص مضغوط، ومن ثم رفعه وإرساله إلى 
 
للتدأول بطريقة تقليدية معتادة، كا

صلي في جهاز 
 
شبكة أالنترنت عن طريق ألسماح بتفاعل ألغير معه، في حين يظل ألملف أال

لي ألذي وضع فيه هذأ ألملف
آ
 . 242ألحاسب أال

 : وتتمثل هذأ ألصورة في قيام بعض ألمحنكين ذوي ألخبرة ألعالية  الصشر عبر شبكة التترت

بفك شفرة ألبرأمج ألمشفرة ألموجودة على شبكة أالنترنت بهدف إتاحتها للجمهور من خالل ذأت 

 .243ألشبكة

 :من حماية التقصية
أ
لجمهور على غالبا ما يعمد مصممو ألبرأمج عند قيامهم باطالع أ العتداء على ا

و "ألتشفير"، 
 
من حماية ألتقنية" أ

 
برأمجهم، باستخدأم تقنية خاصة عادة ما يطلق عليها "أ

شخاص وهم غالبا ما 
 
و مفاتيح إلك ترونية، ومع ذلك يعمد بعض أال

 
وأستخدأم كلمات ألسر أ

ي عمل 
 
و ألقيام با

 
من يكونون من ذوي ألخبرة في ألمسائل ألتقنية بفك هذه ألحماية وإزألتها، أ

                                                           
 .95حوأس فتيحة، مرجع سابق، ص  (242)

 حوأس فتيحة، نفس ألمرجع. (243)
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دأء وظائ فها، لتصبح متاحة 
 
نه إحدأث شلل في هذه ألحماية، بحيث تصبح غير قادرة على أ

 
شا

  .244للجميع وبالتالي أالضرأر بحقوق مبدعيها ومصمميها

فكار ألتمويل ألتعاوني بدورها 
 
ن أ

 
باستقرأء هذه ألصور ألتي تجسد بعض مظاهر ألقرصنة، يتبين أ

ى شبكة أالنترنت وبوأسطة جهاز وصي على عملية ألنشر هاته وهي معرضة لهذه ألتعدّيات لكونها تنشر عل

طار وبالتالي شمول المادة منصة ألتمويل ألتعاوني،   40التي تبقى متحملة المسؤولية كاملة في هذا الن

 .من مسودة مشروع القاتون حتى لمثل هذه الحالت

ن حقوق حامل ألمشروع بص
 
ن تبقى وفي نهاية هذه ألفقرة يمكن ألقول على أ

 
فته مؤلفا ومبدعا يجب أ

محفوظة له عندما ينقلها بشكل رقمي على شبكة أالنترنت، وال يجوز لمستخدمي هذه ألشبكة ألتصرف 

ن مستخدم ألشبكة يبقى له 
 
غرأض تجارية بطرق غير مشروعة دون إذن صاحبها، إال أ

 
فيها، باستغاللها ال

 سابقا. حق أالستعمال ألشخصي فقط في ألحدود ألمشار إليها 

 

 أطراف التمويل التعاونيلحماية  الضمانات املخولة: الثانياملبحث 
طرأف ألتمويل ألتعاوني 

 
شكال ألتعدي ألتي قد تطال حقوق أ

 
إن تبني منهجية ألتشخيص عبر عرض أ

و بحامل ألمشروع، تظل جزء من ألحماية ألوأجب توفيرها لهم لكنها ال 
 
مر بالمساهم أ

 
سوأء تعلق أال

جل موأجهة ألتعديات ألمهددة لحقوقهم، كما  بمرحلة الضماتاتكاملة إال إذأ أقترنت  تشكل حماية
 
من أ

ن ألتعرف على هذه ألضمانات هو ألك فيل بوضع صورة وأضحة حول مدى مقدرة ألنصوص ألقانونية على 
 
أ

لية ألتمويل ألتعاوني، كما سيمكن ألبح
آ
ث تشجيع كل من ألمساهم وحامل ألمشروع في أالنخرأط في أ

ن تؤثر فيه.
 
 في هذه ألضمانات من أك تشاف دورها على ألجانب أالقتصادي وكيف بإمكانها أ

                                                           
 حوأس فتيحة، نفس ألمرجع. (244)
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شكال ألتعدي ألتي قد يتعرض لها كل من ألمساهم وحامل ألمشروع، 
 
بعد ألبحث عن سبل موأجهة أ

نها تنقسم بين 
 
جاءت بها مسودة مشروع ألقانون من خالل ألعقوبات  ضماتات قاتوتيةوجدت على أ

د
 
ول(، وألتا

 
متجلية في معرفة ألمخاطر ألمحدقة بهذه ضماتات اقتةادية يبية وألجنائية )ألمطلب أال

جل تحفيزهم على 
 
فاقها من أ

آ
لية ألتمويلية لتكريس جانب أالستعالم تجاه ألطرفين، وكذأ في معرفة أ

آ
أال

 .  )المطلب الثاتي(ألمشاركة فيها 

 

ضمانة قانونية تحمي العقوبات التأديبية والجنائية ك: األول املطلب 

 النشاط أكثر من األطراف

لية ألتمويل ألتعاوني، وتكريسها ينطلق من ألطابع ألحمائي 
آ
هم عامل في نجاح أ

 
يعتبر عنصر ألثقة أ

طرأف ببعضهم 
 
مر في عالقة أال

 
لية سوأء تعلق أال

آ
ألذي تخوله ألنصوص ألقانونية للمتعاملين بهذه أال

غيار، فكل
 
و في عالقتهم باال

 
ما كانت هذه ألعالقة مسّيجة بوسائل حمائية إال وستجعل أإلقبال ألبعض أ

لية ألتمويلية، نظرأ لما توفره من أستقرأر لممارسي نشاط ألتمويل ألتعاوني بالطرق 
آ
ك ثر نحو هذه أال

 
أ

ن تركيز مسودة ألمشروع على ألمحافظة على أستمرأرية ألنشاط جعله يغفل إقرأر حماية 
 
ألقانونية، غير أ

ديبية لضمان موأزية ل
 
طرأف ألممارسة له، فكانت ألنتيجة هي إحاطة ألنشاط بعقوبات ترأوحت بين ألتا

 
ال

لى(حسن ممارسة نشاط ألتمويل ألتعاوني 
أ
، و ألجنائية لوضع قطيعة مع ممارسي ألنشاط )الفقرة ال

و حامل ألمشروع 
 
 .)الفقرة الثاتية(بطرق غير مهيكلة دون أاللتفات سوأء للمساهم أ
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دور العقوبات التأديبية في ضمان حسن ممارسة نشاط التمويل : األولى الفقرة

 التعاوني
ديبية تتمثل ألعقوبة

 
إخالل شخص ينتمي إلى هيئة معينة بالوأجبات ألتي يلقيها على  بمثابة بكونها ألتا

ءأت غايتها خضوع ألهيئة ألتي ينتمي إليها ألفاعل لقوأعد وإجرأ هذه ألعقوبةعاتقه أنتماؤه إليها، فتفترض 

و كرأمتها وك فالة حسن سير ألعمل فيها
 
وهو ما تسعى مسودة مشروع ألقانون ،245صيانة هيبة ألهيئة أ

خّلت 
 
ديبية تجاه شركات ألتمويل ألتعاوني متى أ

 
لتحقيقه من خالل سنها مجموعة من ألقوأعد ألتا

 بالتزأماتها ألقانونية.

رها ألهيائت ألرقابية ألوصية على عمليات ألتمويل وقد أنقسمت هذه ألعقوبات بين تلك ألتي تتولى إصدأ

ول(ألتعاوني 
أ
  .  )ثاتيا(تلك ألتي أختصت بها مسودة مشروع ألقانون  ن، وبي)ا

 

 العقوبات التأديبية التي تصدرها الهيئات الرقابية :أوال

دور هامة على مستوى مرأقبة أ
 
لسوق يلعب كل من بنك ألمغرب وألهيئة ألمغربية لسوق ألرساميل أ

ألمالي في ألمغرب فهما بمثابة "ألدركي" عليها، لذلك كان من ألطبيعي إخضاع مشروع قانون ألتمويل 

من مسودة مشروع ألقانون  69246ألتعاوني لرقابتهما، وهو ما يفسر تباعا أإلحالة عليهما من طرف ألمادة 

ديبية ألمرتبطة باإلنذأر وأل
 
طير ألقانوني للعقوبات ألتا

 
توبيخ، ألمنصوص عليها في كل من فيما يخص ألتا

                                                           
 .50، ص1998شرح قانون ألعقوبات )ألقسم ألعام(، مك تبة دأر ألثقافة للنشر وألتوزيع، عمان  نظام توفيق ألمجالي، (245)

نه: " 15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  69تنص ألمادة (246)
 
دون الخالل بالعقوبات الجصائية على أ

و الهيئة المغربية لسوق  ن تةدر المصةوص عليها في هذا القاتون، يجوز لبصك المغرب اأ الرساميل، حسب الحالة، اأ
شكال والمةادر المصةوص عليها في القاتون رقم  ديبية، وفق تفس الأ السالفين  43 -12والقاتون  103-12كعقوبة تاأ

و توبيخا في حق شركة التمويل التعاوتي التي ل تتقيد بالتزاماتها كما هو مصةوص عليها في هذا القاتون تذارا اأ  ". الذكر، ان
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( 103.12ألقانون 
أ
ك ثر في نفوس )ب( 43.12، وكذأ ألقانون )ا

 
نينة أ

 
جل تكريس طما

 
، كل ذلك من أ

 ألمتعاملين مع ألتمويل ألتعاوني خصوصا فيما يرتبط بعالقة ألمساهم مع حامل ألمشروع.   

 

 103.12شكل ومسطرة اإلنذار والتوبيخ طبقا للقانون  -أ
شكال ومسطرة كل من ألتوبيخ وأالنذأر  يجد إخضاع

 
عمليات شركات ألتمويل ألتعاوني فيما يخص أ

ساسه في ألمادة 
 
ألمتعلق بمؤسسات أالئ تمان وألهيائت ألمعتبرة في حكمها،  103.12من ألقانون  172أ

نه: 
 
ديبية المصةوص عليها في المواد التالية مؤسسات فهي تنص على أ ")...( تتعرض للعقوبات التاأ

خرى الخاضعة لمراقبة بيصك المغربلئتمان ا حكام هذا القاتون والصةوص  والهيائت الأ التي تخالف اأ

، وبالتالي فمادأم مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني يخضع لمرأقبة بنك ألمغرب المتخذة لتطبيقه"

 247لقرض"خصوصا على مستوى أعتماد شركات ألتمويل ألتعاوني وكذأ على مستوى عمليتي "ألتبرع" و"أ

نه يدخل ضمن إطار ألمادة ألسالفة ألذكر.
 
 إال وأ

ألمتعلق بمرأقبة مؤسسات أالئ تمان وبالضبط بابه  103.12وبالرجوع للقسم ألخامس من ألقانون 

ديبية ألتي 
 
نه حدد ألمسطرة ألمتبعة في إصدأر ألعقوبات ألتا

 
ول ألمرتبط بمرأقبة بنك ألمغرب، يتضح أ

 
أال

ألمتمثلة في هذأ ألبحث في -إلى مسيري ألهيئة ألمعنية بالرقابة  تحذير"يه "بتوج 85ألمادة تنطلق من 

خذ.  -شركة ألتمويل ألتعاوني
آ
ن يتم إعذأرهم، مفاده إبدأء إيضاحات حول ما لوحظ عليهم من ما

 
 بعد أ

                                                           
نه: " 15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  64لمادة تنص أ (247)

 
تخضع لمراقبة بصك المغرب، وفقا على أ

المتعلق بمؤسسات الئتمان والهيائت المعتبرة في حكمها، شركات التمويل التعاوتي  103.12لمقتضيات القاتون 
  "المسيرة لمصةات التمويل التعاوتي من فئتي "القرض" و "التبرع")...(.
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نه إذأ كانت ألوضعية ألمالية لشركة ألتمويل ألتعاوني مثال ال توفر ألضمانات ألكافية على مستو
 
ى غير أ

و لوحظت ثغرأت مهمة في نظام مرأقبتها ألدأخلية، فإن بنك ألمغرب 
 
و ألمردودية أ

 
و ألسيولة أ

 
ألمالءة أ

مرا لتدارك"يقوم تجاهها بتوجيه 
أ
خير "ا

 
جل يحدده هذأ أال

 
 .248ذلك دأخل أ

ن مرحلة إصدأر 
 
مرا لتدارك"إال أ

أ
تذار"يجوز لبنك ألمغرب تجاوزها وألمرور مباشرة إلصدأر  "ا لشركة  "ان

حكام ألقانون رقم أ
 
جل ألتقيد با

 
، وكذأ تحسين مناهج تدبيرها وتقوية وضعيتها 103.12لتمويل ألتعاوني ال

و تقويم ألخلل ألمالحظ في نظام ألمرأقبة ألدأخلية
 
 .249ألمالية أ

و أالنذأر ألمنصوص عليهما في ألمادتين 
 
ن عقوبة ألتحذير أ

 
دون جدوى، يمر بنك  88و 85وإذأ تبين أ

ديبية لمؤسسات أالئ تمانألمغرب في شخ
 
ي أللجنة ألتا

 
خرى  250ص وألي ألبنك وبعد أستطالع رأ

 
،لمرحلة أ

في حق شركة ألتمويل ألتعاوني  103.12من ألقانون  178من ألعقوبات وألمنصوص عليها في ألمادة 

 وألمتمثلة في كل من: 

ك ثر من المسيرين: -
أ
و ا
أ
ن نشاط ألهيائت ألتي تخضع ل توقيف واحد ا

 
رقابة بنك على أعتبار أ

ساس على ألثقة ألتي تمنح له من 
 
ألمغرب كما هو ألحال مع شركة ألتمويل ألتعاوني، يرتكز باال

ك فاء 
 
طرف ألمتعاملين مع هذه ألشركة، وحتى يتم تجسيد هذه ألثقة البد من مسيرين أ

 يضطلعون بالمهام ألموكولة إليهم.

                                                           
نظر ألمادتين  (248)

 
  ألمتعلق بمؤسسات أالئ تمان وألهيائت ألمعتبرة في حكمها. 103.12من ألقانون  87و  86أ

نظر ألمادة  (249)
 
 ألمتعلق بمؤسسات أالئ تمان وألهيائت ألمعتبرة في حكمها. 103.12من ألقانون  88أ

ديبية لمؤسسة أالئ تمان ألجهة ألمخول لها فحص وتتب (250)
 
ديبية في تعد أللجنة ألتا

 
ع ألحاالت ألتي تهم إنزأل عقوبات تا

ديبية ألمرفوعة  103.12من ألقانون  28ألمجال ألبنكي، ولهذأ ألغرض خولها ألمشرع وفقا للمادة 
 
مهمة بحث ألملفات ألتا

ديبية ألممكن إصدأرها في ألحاالت ألمنصوص علي
 
ن ألعقوبات ألتا

 
ها في إليها، وتقديم أقترأحات إلى وألي بنك ألمغرب بشا

تور الدين الفقيهي، المعين في فهم القاتون البصكي المغربي، مطبعة طوب بريس الرباط، من نفس ألقانون.  178ألمادة 

 .42، ص2016
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و الحد من القيام ببعض العمليات من قبل مؤسسات  -
أ
في هذه ألحالة فإن  الئتمان:المصع ا

نها ال تقوم بتلقي
 
موأل من ألجمهور وفق منظور ألقانون   251شركة ألتمويل ألتعاوني بما أ

 
أال

و إدأرتها 103.12
 
ن ألمؤسسة ألماسكة للحسابات هي ألموكولة لها هذه 252أ

 
،على أعتبار أ

خلت بااللتزأمات ألملقاة على عاتقها ألمر 253ألمهمة
 
خيرة إذأ أ

 
تبطة بتدبير ألتدفقات ، فهذه أال

نشطة 
 
ألمالية ألتي يقدمها ألمساهمون، فيمكن لوألي بنك أتخاذ إجرأء ألمنع من مزأولة هذه أال

ن ألمادتين 
 
و ألحد من ألقيام بها، متى تبين أ

 
ية نتيجة.   103.12من ألقانون  88و 85أ

 
 لم يقدما أ

نها تنصرف على تعيين مدير مؤق : -
 
كل من شركة ألتمويل  هذه ألحالة يمكن ألقول على أ

ولى حينما ال تتقيد بقوأعد ألتسيير 
 
ألتعاوني وكذأ ألمؤسسة ألماسكة للحسابات، فبخصوص أال

و  مسودة مشروع ألقانونألمنصوص عليها في 
 
سوأء من حيث إجرأءأت ألتحقق من ألمشاريع أ

ألتمويل ألتحقق من هوية ألمساهمين، وكذأ ألشروط ألوأجب أحترأمها عند ألقيام بعمليات 

مر للمؤسسة ألثانية فعندما ال تلتزم بقوأعد تسيير ألتدفقات ألمالية، 
 
ألتعاوني..، ونفس أال

مين ألتسيير أإلدأري وألمالي ال يتم بشكل 
 
ن تا

 
وبصفة عامة وفي كلتا ألحالتين عندما يتبين أ

ديبية لمؤسسات أالئ تمان يتم تعيين مدير مؤقت
 
وتخول  عادي، فإنه بعد أستشارة أللجنة ألتا

موأل ألمؤسسة ألمعنية.
 
 له كل ألسلطات لتدبير أ

                                                           
نظر ألمادة (251)

 
 .15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  5أ

نظر ألمادة (252)
 
 .15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  41أ

نه: " 15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  42دة تنص ألما(253)
 
تتك فل المؤسسة الماسكة للحسابات بتصفيذ على أ

موال، كما تمسك كشفا لعمليات التمويل التعاوتي  قرارات مؤسسة التمويل التعاوتي المتعلقة بالقتطاعات بتحويالت الأ
 المصجزة لحساب مصةة التمويل التعاوتي.

حكام هذا القاتون ولصظام التسيير قبل تصفيذها.وتتحقق المؤسسة   الماسكة للحسابات من مطابقة هذه القرارات لأ
لى علمها  و بلغ  ان

ي مخالفة ترصدها اأ ن تبلغ فورا هيئة المراقبة المعصية باأ يجب على المؤسسة الماسكة للحسابات اأ
تشطتها  ". خالل ممارسة اأ
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مر بشركة ألتمويل  سحب العتماد: -
 
كما يجوز لوألي بنك ألمغرب سحب أالعتماد سوأء تعلق أال

جل حماية نشاطها ألمالي. 
 
و ألمؤسسة ألماسكة للحسابات وذلك من أ

 
 ألتعاوني أ

وّد القولفي نهاية هذه ألفقرة 
أ
ن  ا

 
إال ضبط تعامالت شركة ألتمويل  لقانون سعتمسودة مشروع أعلى أ

لمشروع في فكرة ألتمويل لكونها تشكل ألضامن ألحقيقي لتقوية ثقة كل من ألمساهم وحامل أ ،ألتعاوني

ديبية ألتعاوني
 
ن هذا ل يمصع شمول المؤسسات الماسكة للحسابات بدورها  ،فخّصها بعقوبات تا

أ
ل ا ان

سا
أ
تها تمثل مؤسسات الئتمان على التدفقات الماليةسي بهذه العقوبات لكوتها المسؤول ال

أ
، كما ا

ل  ديبية ان
أ
ول من الباب السادس المتعلق بالعقوبات التا

أ
ن لم يقع التصةيص عليها في الفرع ال حتى وان

ن مصطوق المادة 
أ
من مسودة المشروع يمكن اعتباره كافيا لمساءلة المؤسسة الماسكة للحسابات  40ا

ديبيا.
أ
 تا

  

 43.12اإلنذار والتوبيخ طبقا للقانون  شكل ومسطرة -ب

ألمتعلق  103.12ألمتعلق بالهيئة ألمغربية لسوق ألرساميل رفقت ألقانون  43.12يتقاسم ألقانون 

دوأر ألرقابية تجاه كل ما يتعلق بالتمويل ألتعاوني، 
 
بمؤسسات أالئ تمان وألهيائت ألمعتبرة في حمكها أال

خير وألتي تفرض توزيع أالختصاص، وهو ما يتجلى وذلك بالنظر لطبيعة ألعمليات ألتي ي
 
تضمنها هذأ أال

ساس من خالل عمليات أالستثمار ألتي يوَكُل للقانون 
 
من  65طبقا للمادة  254مهمة مرأقبتها 43.12باال

 مسودة مشروع ألقانون.

                                                           
نه:"  15.18لتعاوني رقم من مشروع قانون ألتمويل أ 65تنص ألمادة (254)

 
تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق على أ

المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، شركات التمويل التعاوتي  43.12الرساميل، وفقا لمقتضيات القاتون رقم 
 ". المسير ة لمصةات التمويل التعاوتي من فئة "الستثمار
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شكال ومسطرة كل من أإلنذأر وألتوبيخ كعقوبتين  43.12وبالرجوع للقانون 
 
فهو بدوره يؤطر أ

 
 
يةدر رئيس الهيئة المغربية من ألقانون ألسالف ألذكر ألتي جاء فيها: " 8وذلك طبقا للمادة  نديبيتيتا

تذار  ديبية )ان
ديبي، عقوبة تاأ ي المطابق للمجلس التاأ لسوق الرساميل، حسب خطورة الوقائع ووفق الراأ

و توبيخ( )...( خال اأ و هيئة خاضعة لمراقبة الهيئة في حالة الن
ل بالقواعد ، في حق كل شخص اأ

و قواعد الممارسة المهصية المصةوص عليها في دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل  خالقية اأ الأ

ليها في المادة  عاله)...(  6المشار ان  ".اأ

ديبية عند 
 
ن تتعرض لعقوبات تا

 
ن شركات ألتمويل ألتعاوني يمكنها أ

 
عاله أ

 
يتضح من خالل ألمادة أ

 مخالفتها لكل من:

خال -
أ
وهي تلك ألقوأعد ألتي تمكن من تجنب تعارض ألمصالح وضمان أحترأم  ق المهصية:قواعد ال

ولوية مصلحة ألزبون.
 
و؛ مبادئ أالنصاف وألشفافية ونزأهة ألسوق وأ

 
 أ

شخاص ألمشار إليهم في  قواعد الممارسة المهصية: -
 
وهي تلك ألقوأعد ألمطبقة على ألهيائت وأال

 ألعالقات فيما بينهم وفي إطار عالقتهم مع ألمدخرين.في إطار  43.12255من ألقانون  4ألمادة 

                                                           
شخاص ألذين (255)

 
خيرة ألتي يقع من بينها أال

 
دوأت ألمالية، هذه أال

 
نشطتهم في إنجاز عمليات تتعلق باال

 
يساهمون بحكم أ

شرت لذلك في فقرأت سابقة من هذأ ألبحث.عمليات الستثمارألتي يدخل ضمنها "
 
 " كما أ

"، ضمن ألفقرة ثاتيا: الخطوة الثاتية: تضمين توع الصشاط في ملف طلب العتمادرأجع بهذأ ألخصوص في هذأ ألبحث: "
ول.

 
ول من ألفصل أال

 
ول من ألمبحث أال

 
 ألثانية من ألمطلب أال
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وبالتالي فمتى تم خرق إحدى هاته ألقوأعد من طرف شركة ألتمويل ألتعاوني فإن ألهيئة ألمغربية 

ديبية تجاهاها )شركة ألتمويل ألتعاوني( حسب خطورة 
 
لسوق ألرساميل يحق لها إيقاع عقوبات تا

ي ألمطابق للمجل
 
ديبي وتتجلى هذه ألعقوبات في كل من:ألوقائع، ووفق ألرأ

 
 س ألتا

جهزة ألتسيير وأإلدأرة وألتدبير لفترة محددة. -
 
عضاء من أ

 
و عدة أ

 
 توقيف عضو أ

هيل ألمشار إليه في ألمادة  -
 
و سحب ألتا

 
 .43.12من ألقانون  33ألتوقيف لفترة محددة أ

و سحب رخص -
 
و حصره أ

 
 ة أالعتماد.أالقترأح على ألوزير ألمكلف بالمالية منع نشاط ما أ

ديبية طبقا للقانون 
 
، بخصوص عدم 103.12ونفس ما قلته في ألفقرة ألسابقة ألمتعلقة بالعقوبات ألتا

ول من ألباب ألسادس ألمتعلق 
 
ورود نص يرتب مسؤولية ألمؤسسة ألماسكة للحسابات في ألفرع أال

كرره بخصوص ألقانون 
 
ديبية، فإنني أ

 
ن مجال ألع 44.12بالعقوبات ألتا

 
ديبية ألمنصوص حيث أ

 
قوبات ألتا

من مسودة ألمشروع، إال  69عليها في هذأ ألقانون فهي ال تطال ألمؤسسة ألماسكة للحسابات طبقا للمادة 

ن هذأ ال يمنع من تفعيل 
 
من مسودة المشروع التي بموجبها يمكن متابعة المؤسسة  40المادة أ

ديبيا.
أ
 الماسكة للحسابات تا

 

 في مسودة مشروع القانون العقوبات التأديبية  :ثانيا

ديبية  43.12و 103.12لم تك تف مسودة ألمشروع باإلحالة على ألقانونين 
 
بخصوص ألعقوبات ألتا

خرى 
 
ضاف عقوبات أ

 
ألوأجب تطبيقها على شركات ألتمويل ألتعاوني عند إخاللها بإحدى ألتزأماتها، وإنما أ

 يمكن تقسيمها لفئتين:
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 :ولى
أ
حيث طبيعتها ألجزأئية عن أإلنذأر وألتوبيخ وتتمثل في  تضم عقوبات تختلف من الفئة ال

خيرة فهي عقوبات تمس ألمحكوم عليه في ثروته وذمته ألمالية، وقد العقوبات المالية
 
، هذه أال

لف  70256نصت عليها مسودة مشروع ألقانون في ألمادة 
 
حيث حدد قيمتها في سقف خمسين أ

 تمويل ألتعاوني.( درهم عند كل إخالل تقوم به شركة أل50.000)

ن مسودة ألمشروع بخصوص هذه ألعقوبات لم ُتِحْل على ألقانونين 
 
ألمتعلق  103.12إال أ

ألمتعلق بالهيئة ألمغربية لسوق  43.12بمؤسسات أالئ تمان وألهيائت ألمعتبرة في حكمها، وكذأ 

يه في ، وأك تفى فقط بما هو منصوص عل257ألرساميل، رغم شمولهما بدورهما على عقوبات مالية

 من مسودة مشروع ألقانون. 70ألمادة 

 :تضم عقوبات تعتبر كمرحلة موألية عندما ال تعمل شركة ألتمويل ألتعاوني على  الفئة الثاتية

 في كل من: 71تصحيح وضعيتها بعد تلقيها كل من أإلنذأر وألتوبيخ، وتتمثل حسب ألمادة 

جهزة أإلدأرة وألتدبير و -
 
عضاء من أ

 
و عدة أ

 
و مجلس رقابة شركة ألتمويل إيقاف عضو أ

 
ألتسيير أ

 ألتعاوني.

 . 258سحب أعتماد شركة ألتمويل ألتعاوني -

 ألتدرج في تطبيق ألعقوبات حتى 
 
ن مسودة ألمشروع أتبعت مبدأ

 
يتضح إذن من خالل هذه ألفقرة أ

دي
 
ن سّن ألعقوبات ألتا

 
ي خرق محتمل للمقتضيات ألقانونية ألمؤطرة للتمويل ألتعاوني، كما أ

 
بية توقف أ

ك فيل بإبرأز رغبة مسودة ألمشروع ألّرأمية إلعطاء فرصة لشركات ألتمويل ألتعاوني لتدأرك هفوأتها وبالتالي 

                                                           
من مسودة مشروع ألقانون حاالت سحب أعتماد شركة ألتمويل ألتعاوني، وألتي يقع من ضمنها  16لقد عّددت ألمادة (256)

عاله، وقد نصت ألمادة  71حالة ألمادة 
 
دارة...على ما يلي: " 16أ  يجوز لالن

نظر بهذأ ألخصوص كل(257)
 
ألمتعلق بمؤسسات أالئ تمان  103.12من ألقانون  177و 176و 175و  174و  173من ألموأد  أ

 وألهيائت ألمعتبرة في حكمها.
نظر كذلك ألموأد 

 
  ألمتعلق بالهيئة ألمغربية لسوق ألرساميل. 43.12من ألقانون  12و 11و 10و 9و 8أ

نه: 18.15من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  72تنص ألمادة (258)
 
 على أ
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طرأف ألمتدخلة مهددة مما 
 
خطاء يجعل مصالح مختلف أال

 
ن أالستمرأر في أرتكاب أال

 
تشجيعها، غير أ

ديب إلى ألزجر. 
 
 يستلزم معه أالنتقال من ألتا

 

 العقوبات الجنائية بين الفعالية والقصور دور : الثانيةالفقرة 

ي ممارسة غير 
 
مام أ

 
جل قطع ألطريق أ

 
لقد أعتمد مسودة مشروع ألقانون ألعقوبات ألجنائية من أ

جل تحصين هذأ 
 
قانونية من طرف ممارسي نشاط ألتمويل ألتعاوني بطريقة غير مهيكلة، وذلك من أ

كبر عن طريق إقرأر مجموعة من ألنصوص
 
ساس لشركة ألتمويل  ألنشاط بشكل أ

 
كانت موجهة باال

ول(ألتعاوني 
أ
لة الزمة )ا

 
طرأف ألتمويل ألتعاوني بدورهم يظل توفير حماية جنائية لحقوقهم مسا

 
ن أ

 
، غير أ

لية ألتمويلية 
آ
جل أالنخرأط مع باقي ألمتدخلين في هذه أال

 
 .)ثاتيا(حتى يكبر ألحافز لديهم من أ

 ية لحماية شركة التمويل التعاونيفعالية العقوبات الجنائية الرام :أوال

و يعرقله 
 
ي تعسف قد يطاله أ

 
لقد قامت مسودة مشروع ألقانون بحماية نشاط ألتمويل ألتعاوني من أ

جل تشجيع مزيد من ألفاعلين على أالنخرأط فيه، وذلك عبر عقوبات جنائية موجهة ضد كل 
 
من أ

غيار 
 
مر باال

 
 متدخل محتمل في هذأ ألنشاط سوأء تعلق أال

أ
نفسهم ()ا

 
و بالمسيرين أ

 
 .)ب(، أ

 العقوبات الجنائية الموجهة ضد األغيار -أ
ضحى يلعبها ألتمويل ألتعاوني في ألتشريعات ألمقارنة كبديل 

 
دوأر أالقتصادية ألمهمة ألتي أ

 
بالنظر لال

موأل، فإن 
 
ليات ألتمويل ألتقليدية وما يشكله ذلك من دعم للمبدعين وألمبتكرين وتدأول مهم لال

آ
ال

طماع 
 
محترفي ألطرق غير ألمشروعة تسارعت بشكل متزأيد مما كان الزما معه ألتصدي لها بعقوبات أ

 زجرية حفاظا على عنصر ألشجيع على أالنخرأط ألسالف ألذكر.
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ولى بسن عقوبتي  72وفي هذأ أإلطار قامت ألمادة 
 
ربع أال

 
من مسودة مشروع ألقانون في بنودها أال

لنشاط ألتمويل ألتعاوني إما بطريقة غير محترمة للنظم ألقانونية ألحبس وألغرأمة في وجه كل ممارس 

و بطريقة غير مشروعة، فنصت على ما يلي:
 
 ألمنصوص عليها في مسودة ألمشروع أ

لى ثالث )6يعاقب بالحبس من ستة )"    شهر ان
لى  100.000( سصوات وبغرامة من 3( اأ  1.000.000ان

حدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص و بان
و لحساب شخص اعتباري: درهم اأ  يعمل لحسابه الخاص اأ

عاله باعتباره مهصة اعتيادية دون الحةول  - ليها في المادة الثاتية اأ يقوم بالعمليات المشار ان

 على اعتماد شركة التمويل التعاوتي.

 يقوم بعمليات تمويل تعاوتي ل يتوفر على العتماد الخاص بها. -

شهار، وبةفة عامة، كل عبارة تدفع  يقوم، بغير وجه حق باستعمال وجه تجاري  - و ان
اأ

و يخلق عمدا لدى العموم ارتباكا في  لالعتقاد بكوته مؤهال كشركة تمويل تعاوتي اأ

 مشروعية ممارسة تشاطه.

ن فئة عملية التمويل التعاوتي  - لى خلق شك لدى العموم بشاأ يستخدم تقصيات تهدف ان

 ".التي تم اعتمادها. )...(

 كن أبدأء ألمالحظات ألتالية:وباستقرأء هذه ألبنود يم

ولى المتعلقة بممارسة الصشاط دون اعتماد (1
أ
 المالحظة ال

من مسودة مشروع ألقانون وألذي بموجبه يعاقب كل من قام  ،72للمادة  1بالبصد وهي ألمرتبطة 

مر جد مهم لتقوية 
 
بعمليات تمويل تعاوني دون حصوله على أالعتماد بصفته شركة تمويل تعاوني، وهو أ

تباع ألطرق ألقانونية في ممارسة نشاط ألتمويل ألتعاوني وبالتالي وضع قطيعة مع ألممارسات ألتي تخرج أ

ن عبارة "
 
 " تظل محل تساؤل قانوني حول جدوأها؟ باعتبارها مهصة اعتياديةعن أإلطار ألقانوني، غير أ
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خذأ بمفهوم ألمخالفة فإن من يقوم بهذأ ألنشاط 
آ
ألعقاب ألجنائي وهو ما ُيْفِلُت من بةفة عرضية أ

سيجعل أحتمال تكاثر ألعمليات ألعرضية جد وأرد، بل وسيفتح مجال أالحتيال لمحترفي أالجرأم 

تية 
 
سيس منصات إلك ترونية وهمية ما إن يحصلوأ على ألمساهمات ألمتا

 
أاللك تروني حيث سيعمدون لتا

ن عملية وأحدة قد تكون 
 
كافية بالنسبة لهم نظرأ للدخل منها إال وسيعمدون على إغالقها، خصوصا وأ

نهم لم يمارسوها بصفة 
 
ألمالي ألمهم ألذي قد ُتِذُرُه ولن تتطلب منهم ألتكرأر، بل ولن تتم متابعتهم ال

 أعتيادية.

ن مفهوم أالعتياد يثير أختالفات جّمة بين من يعتبره: "  
 
و الصشاط كما أ قيام الشخص بصفس العمل اأ

ز  وقات واأ ك ثر من مرة وذلك في اأ ن تكون اأ مصة متباعدة عن بعضها البعض، بحيث ل ضرورة لأ

ضفاء صفة العتياد  خر لن
متسلسلة وبشكل مصتظم بل يك في ممارسة الصشاط التجاري من وق  ل 

ق ، وبين من يعتبره: "259"عليه ذلك التكرار الذي يةل لدرجة الحرفة ليةبح وسيلة للعيش والترزّ

، هذأ فضال عن عدد ألمرأت ألتي تصل مرتبة 260"شكل مستمروبالتالي فهو يتطلب ممارسته باتتظام وب

 .261هذأ أالعتياد وبالتالي تجيز ألعقاب طبقا لمشروع قانون ألتمويل ألتعاوني

                                                           
ول، مطبعة بني أزناسن، (259)

 
عمال ألتجارية وألتاجر، ألجزء أال

 
ستاذتي فريدة أليوموري، شرح ألقانون ألتجاري أال

 
وردته أ

 
أ

 .149،ص 2016ألرباط، ألطبعة ألثانية، 

 . 106،ص 1991مصطفى كمال طه، ألقانون ألتجاري، ألدأر ألجامعية، بيروت، (260)

ألمرأت ألتي يجب فيها تكرأر ألعمل ألذي يؤدي إلى أك تساب صفة ألتاجر ليتحقق ركن تساءل بعض ألفقه عن عدد (261)

ن هذأ ألعدد يتم بحسب كل حالة على حدة 
 
ي مؤشرأت خاصة به وأنتهى إلى أ

 
خير ليس له أ

 
ن هذأ أال

 
ساس أ

 
أالعتياد على أ

 وبحسب ألظروف وألمالبسات ألخاصة به.
ن ما هو معمول به في بعض أ

 
شار إال أ

 
خرى بالنسبة لعدد تكرأر ألفعل لتوأفر أالعتياد بين هذه ألمادة وألموأد كما أ

 
لقانونية أال
و 
 
خرى فإذأ كان مثال تكرأر ألفعل مرتين أ

 
، فإن ذلك ال يمكن أعتماده بالنسبة لقيام جريمة العتيادمرأت كافيا  3ألقانونية أال

ي معين للقول بوجود ركن أالعتياد ألالزم توأفره على إضفاء لتحديد عدد ألمرأت ألتي تتكرر فيها ممارسة ألشخص لنشاط تجار 
ستاذتي فريدة اليوموري، تفس المرجع.صفة ألتاجر على ألشخص. 
أ
 ا



      0212  مارس  35 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 15.18التمويل التعاوني كآلية مبتكرة لتمويل المقاولة على ضوء مسودة مشروع القانون رقم 

 

157 

 

عتقد من وجهة تظري المتواضعة
أ
قحمت نفسها في  ا

 
ن مسودة مشروع ألقانون بهذه ألعبارة أ

 
أ

غير مهيكلة وكذأ بطرق غير قانونية، كان  أحتماالت وحاالت تبرر ممارسة نشاط ألتمويل ألتعاوني بطرق 

فضل جعل ألصياغة على ألنحو ألتالي:
 
 في غنى عنها، لذلك كان من أال

و بدون اعتبارها كذلك من غير)...(باعتبارها مهصة اعتيادية " و الحةول على اعتماد)...( اأ
 
 " أ

عاله دون الح –)...( " ليها في المادة الثاتية اأ  ". ةول على اعتماد )...(يقوم بالعمليات المشار ان

فضل على مسودة المشروع
أ
في ألنسخة ألنهائية تدأرك هذه ألصياغة، إن كان يريد فعال  لذلك من ال

مام تحقيق 
 
شكال ألممارسات ألتي قد تقف حائلة أ

 
مام جميع أ

 
تقنين هذأ ألنشاط وبالتالي قطع ألطريق أ

 هذأ ألهدف.

شهار بهدف التضليلالمالحظة الثاتية المتعلقة باستعمال اسم تج (2 و ان
أ
 اري ا

جريمة من مسودة مشروع ألقانون هذأ ألبند ألذي يتحدث عن  72للمادة  3وهي ألمرتبطة بالبند 

شهار بغاية التضليل و ان
أ
، وهي في ألحقيقة ليست جريمة استعمال بغير وجه حق وعمدا اسم تجاري ا

برز ما ميزها 
 
خاصة بنشاط ألتمويل ألتعاوني بل إن ألتعرض لها كان قد تم في نصوص قانونية سابقة، أ

 هو أالختالف ألحاصل بينها وبين ما جاء به ألتمويل ألتعاوني على مستوى ألعقوبة.

فالمشرع ألمغربي  ةفة عمديةلجريمة استعمال السم التجاري بغير حق بهدف التضليل بفبالرجوع 

كما جرى تتميمه تعديله، وذلك أنطالقا من ألمادة  17.97كان قد تعرض لعقوباتها ألجنائية في ألقانون 

عاله  225يتعرض للعقوبتين المصةوص عليهما في المادة ألتي جاء فيها: " 230 و اأ كل من اتتحل اأ
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كان هذا  استعمل على سبيل التدليس اسما تجاريا م ل يؤلف جزءا من عالمة سواء اأ السم يؤلف اأ

و خدمة و تجارة اأ  . 262"صصع اأ

نه: " 225وبالعودة للمادة 
 
يعتبر مزيفا ويعاقب بالحبس من ثالثة من نفس ألقانون فهي تنص على أ

لى سصة وبغرامة من  شهر ان
لى  1.00.000اأ حدى هاتين العقوبتين فقط: 1.000.000ان و بان

 درهم اأ

و  .1  .   263"وضع على سبيل التدليس عالمة مملوكة للغير؛ )...(كل من زيف عالمة مسجلة اأ

نها على مستوى ألغرأمة ألمالية جاءت موحدة مع ما هو منصوص عليه في 
 
وما يالحظ على هذه ألمادة أ

نه على مستوى ألعقوبة ألسالبة للحرية فقد جاءت مختلفة  72ألمادة 
 
من مسودة مشروع ألقانون، إال أ

ن ألقانون 
 
سبق وألمعهود له أالختصاص في تقدير ألعقوبة وبالتالي فإن  17.97خصوصا وأ

 
هو ألنص أال

ساس ألذي تبّنته مسودة ألمشروع في مخالفة ألنص 
 
ألسؤأل ألمطروح في هذه ألحالة يتمحور حول أال

صلي؟ 
 
بعدما كات  متراوحة ما بين  17.97ولماذا تم رفع العقوبة المصةوص عليها في القاتون أال

شهر لس
أ
شهر لثالث سصوات في مسودة مشروع القاتون؟ثالثة ا

أ
لى ستة ا  صة، ان

ما بخصوص 
 
فلم َتْتَبع مسودة ألمشروع ألنصوص ألسابقة بخصوص هذه  جريمة الشهار المضللأ

المتعلق بحماية المستهلك الذي يؤطر كل ما يتعلق  31.08قاتون رقم ألجريمة وألحديث هنا عن 

شهار نه لم يقم بتعريفه علىبالن
 
عكس مسودة مشروع ألقانون ألتي قامت بذلك لكن في إطار  ، رغم أ

                                                           
ولى من ألقانون رقم  17.97من ألقانون  230ألمادة (262)

 
 ، ألسالف ألذكر.23.13كما تم نسخها وتعويضها بموجب ألمادة أال

ولى من ألقانون رقم كم 17.97من ألقانون  225ألمادة (263)
 
 ، ألسالف ألذكر.23.13ا تم نسخها وتعويضها بموجب ألمادة أال
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ن 264ألتمويل ألتعاوني كما لم تعرفه بكيفية عامة تشمل جميع ألمجاالت ألتي قد يوظف فيها
 
، إضافة إلى أ

خير أك تفى بالغرأمة  31.08مسودة ألمشروع لم تتبع ألقانون 
 
ن هذأ أال

 
فيما يخص ألعقوبات ألزجرية حيث أ

نه: " دون تضمين ألعقو
 
لى  10.000يعاقب بالغرامة من بة ألسالبة للحرية، حيث نص على أ  50.000ان

حكام  شهار كيفما كات  تقصية التةال عن بعد وذلك دون مراعاة اأ درهم المورد الذي يقوم بكل ان

 . 24و  23المادتين 

داتة و تعليق الحكم الةادر بالن
مر بصشر اأ ن تاأ لى ذلك اأ ضافة ان  .265"يمكن للمحكمة ان

ى ألتساؤل كذلك مشروعا حول أالختالف ألقائم على مستوى مبالغ ألغرأمات بين ما هو محدد في ليبق

 ألنص ألمؤسس للعقوبة وألنص ألالحق!!

 العقوبات الجنائية الموجهة ضد المسيرين -ب
ساسي للحرية ألتي 

 
تعتبر ألعقوبات ألجنائية في مجال ألشركات ألتجارية بصفة عامة بمثابة ألضابط أال

عمال ألتسييرية دأخل ألشركة، وهو ما ينطبق كذلك على مسيري  يتمتع
 
ثناء قيامهم باال

 
بها ألمسيرون أ

 شركات ألتمويل ألتعاوني.

ألسالفة ألذكر فهي تعاِقب بالحبس وألغرأمة كل مسير لعمليات ألتمويل ألتعاوني  72فبالرجوع للمادة 

ي بالمطابقة من لدن ألمجلس أ
 
على حيث جاء فيها:ألتشاركي لم يحصل على ألرأ

 
 لعلمي أال

لى ثالث )6يعاقب بالحبس من ستة )" شهر ان
لى  100.000( سصوات وبغرامة من 3( اأ  1.000.000ان

و لحساب شخص اعتباري: حدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يعمل لحسابه الخاص اأ و بان
 درهم اأ

                                                           
نه: " 15.18من مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني رقم  2من ألمادة  11يعرف ألبند (264)

 
كل تواصل عن طريق أإلشهار على أ

و اقتصاء مصةة التمويل التعاوتي حول المشاريع المقدمة على هذه المصةة، والذي ل يحتوي  ية دعوة لالك تتاب اأ على اأ
دوات المالية المذكورة و اقتصاء الأ و على معلومات حول شروط اك تتاب اأ دوات مالية، اأ  ".اأ

 ألمتعلق بتحديد تدأبير حماية ألمستهلك. 31.08من ألقانون  176ألمادة (265)



      0212  مارس  35 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 15.18التمويل التعاوني كآلية مبتكرة لتمويل المقاولة على ضوء مسودة مشروع القانون رقم 

 

160 

 

لمصةات التمويل التعاوتي )...( كما يعاقب بصفس العقوبة، مسيرو شركة التمويل التعاوتي المدبرة 

ي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي  التشاركي الذين قاموا بجمع التمويالت دون الحةول على الراأ

حكام المادة  على طبقا لأ عاله 57الأ  ".اأ

ويعتبر ألبند ألسالف ألذكر هو أالستثناء ألوحيد ألذي ينص على ألعقوبة ألسالبة للحرية تجاه 

ن باقي ألعقوبات جاءت عبارة عن ألمسيرين على أعتبار 
 
مر ب  :غرامات ماليةأ

 
 ، سوأء تعلق أال

لى  100.000يعاقب بغرامة مالية من وألتي جاء فيها: " :73المادة   درهم كل شخص: 500.000ان

حكام المصةوص عليها في المادة  -  من هذا القاتون؛ 25ل يلتزم بالأ

حكام المواد  - ليها 42و 41و 36ل يمتثل لأ عاله المشار ان  ". اأ

فهي تنص على ألمنع ألمفروض على شركة ألتمويل ألتعاوني بخصوص أستعمالها  25بالرجوع للمادة 

ما ألمادة 
 
موأل ألتي جمعها لمشروع معين في غير ألهدف ألمحدد له، أ

 
فهي تتحدث عن ألتقرير  36لال

للجهة ألوصية حسب  ألسنوي ألذي يظهر موأزنة شركة ألتمويل ألتعاوني وألذي تكون ملزمة بتقديمه

فهي تتعلق بالحساب ألوأجب على شركة ألتمويل ألتعاوني فتحه لدى  41ألحالة، وبخصوص ألمادة 

 42ألمؤسسة ألماسكة للحسابات ألمعدة لغرض إيدأع ألتدفقات ألمالية ألمحصل عليها، لتبقى ألمادة 

موأل 
 
حيث يجب عليها ألخضوع ألتي تنص عن كيفية تصرف ألمؤسسة ألماسكة للحسابات في تلك أال

 لتعليمات شركات ألتمويل ألتعاوني.

بالتةرفات التي في كل هذه ألموأد نقطة مشتركة قد ال توجد في باقي موأد مسودة ألمشروع وتتعلق 

موال بالخةوص
أ
ن كل إجرأء مخالف لما ورد في ألموأد يقدم عليها المسيرون والمصةبة على ال

 
، حيث أ

موأل
 
نفة ألذكر يجعل أ

آ
خرجت مسودة ألمشروع هذه  أال

 
ألمساهمين معرضة لخطر ألضياع، لذلك أ

 ألتصرفات من دأئرة حرية ألتصرف ألمخولة عادة للمسيرين.  
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نه: " :74المادة 
 
 10.000يعاقب مسيرو شركة التمويل التعاوتي، بغرامة مالية من وألتي نصت على أ

لى  شارات في مصةة الت 200.00ان مويل التعاوتي المذكورة في المادتين درهم، في حالة عدم وضع الن

عاله 38و 34  ".اأ

عاله نفس ألمالحظة يمكن  74وباستقرأء ألمادتين ألسالف ذكرهما ألمحال عليهما من طرف ألمادة 
 
أ

ن باقي المواد تقريبا كلها ملزمة؟إبدأؤها 
أ
 لماذا تم التصةيص عليهما فقط دون غيرهما، مع العلم ا

مشروع ألقانون فهي تتحدث على ألوأجبات ألتي تقع على عاتق مسيري من مسودة  34بالرجوع للمادة 

و 
 
شركات ألتمويل ألتعاوني تجاه ألجمهور سوأء من حيث تزويده بطريقة وأضحة ومفهومة بالمعلومات أ

مره بكل ما له 
 
و بخصائص ألمشاريع..، حتى يكون هذأ ألجمهور على بينة من أ

 
بكيفيات سير ألعمليات أ

ليات ألتمويل ألتقليدية. عالقة بالتمويل
آ
لية تمويلية بديلة ال

آ
 ألتعاوني كا

ما فيما يتعلق بالمادة 
 
خر يقع على عاتق شركة ألتمويل ألتعاوني وألمتمثل في  38أ

آ
فهي تشير إلى ألتزأم أ

جل تتبعهم لوضعية ألمشروع ألممول، حتى يظلوأ على بينة 
 
تمكين ألمساهمين من مذكرة دورية من أ

ل مس
آ
مرهم بما

 
 اهماتهم.من أ

ساسية وهي   
 
نهما يشركان كذلك في نقطة أ

 
وما يمكن قوله بخصوص كل من ألمادتين ألسالف ذكرهما أ

لية التمويل التعاوتي تجاه الجمهور 
 
 الشفافية المميز ل

أ
، وبالتالي فمن وأجب ألمسرين ترسيخ مبدا

كبر قدر ممكن من ألعدأ
 
ي عملية يقومون بها، لضمان أ

 
لة ألتعاقدية من جهة أاللتزأم بالوضوح في أ

ن هناك فرق بين وسيلة ألتمويل ألتعاوني وألوسائل ألتقليدية.
 
لة أ

 
 ولتكريس مسا

 
 
 سوفي نهاية هذه ألفقرة ألمتعلقة بالعقوبات ألمتخذة في حق مسيري شركات ألتمويل ألتعاوني، ال با

وى ألغرأمات، حيث من مسودة مشروع ألقانون على مست 74و 73في إقامة مقارنة بسيطة بين ألمادتين 

ن مسودة ألمشروع لم توحدها وإنما جعلتها تختلف باختالف ألحاالت، وهو ما يبرر رفعها لقيمة ألغرأمة 
 
أ
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قلألتي  74، مقارنة مع ألمادة تصةب على معامالت ماليةلكونها  73ألمنصوص عليها في ألمادة 
أ
 كات  ا

نها ال تؤثر على ألجانب ألمالي بقدر ما تنصب على ألج
 
 انب أالستعالمي وألتحسسي تجاه ألجمهور.    ال

 

 قصور العقوبات الجنائية الرامية لحماية أطراف التمويل التعاوني  :ثانيا

ثناء قيامهم بعمليات 
 
نظرأ لعدم تضمين نصوص جنائية تحمي كل من ألمساهم وحامل ألمشروع أ

لمغربي عن نصوص جنائية تناسب ألتمويل ألتعاوني، فقد كان لزأما علّي ألبحث في مجموعة ألقانون أ

نني وجدت هذه ألنصوص بدورها غير قادرة على أحتوأء 
 
ن تعرضت لها، إال أ

 
شكال ألتعدي ألتي سبق وأ

 
أ

(ألتعديات ألتي تلحق ألمساهم بصفته مستهلكا ألك ترونيا 
أ
و حامل ألمشروع بصفته مبدعا ومبتكرأ )ا

 
، أ

 . )ب(

 ة المساهم كمستلك إلكترونيعدم كفاية العقوبات الجنائية الخاصة بحماي -أ
أنسجاما مع للمقتضيات ألحمائية ألتي خصصتها في فقرأت سابقة من هذأ ألبحث للمساهم في 

شكال ألتعدي ألتي قد يتعرض لها
 
، كان لزأما أستكمالها بما 266عمليات ألتمويل ألتعاوني حينما تطرقت ال

لعالقة ألتي تربط ألمساهم بصفته مستهلكا هو زجري باعتباره ألجزأء ألذي يوفر نوعا من ألتوأزن بين أ

و ألمؤسسة ألماسكة للحسابات باعتبارهما ألجهتان ألمسؤولتان 267ألك ترونيا
 
، و شركة ألتمويل ألتعاوني أ

                                                           
شكال التعدي على حقوق المسارأجع بهذأ ألخصوص في هذأ ألبحث:  "(266)

أ
لك تروتيثاتيا: بعض ا " هم بةفته مستهلك ان

ول من ألفصل ألثاني. 
 
ول من ألمبحث أال

 
 ، ضمن ألفقرة ألثانية من ألمطلب أال

ن ألمساهم في عمليات ألتمويل ألتعاوني يعتبر (267)
 
نني أعتبرت في فقرأت سابقة من هذأ ألبحث أ

 
س في ألتذكير با

 
ال با

تي يتعاقد فيها، حيث يقوم باستغالل معلومات تتيح ألتعامل يك تسب صفته هاته من ألبيئة أل بمثابة "مستهلك إلك تروني"
شخاص ال يتوأجدون في نفس ألمكان، وذلك عن طريق تبادل رسائل ألبيانات أإللك ترونية وألتي يتم من خاللها 

 
بين أ

طرأف أالستهالك أاللك تروني. 
 
خضاع المساهم لحمتجسيد إرأدة أ ساس ان

أ
ول: ا
أ
ك ثر راجع بهذا الخةوص" ا

أ
اية قاتون للتوسع ا

ول من ألفصل ألثاني.المستهلك"، 
 
ول من ألمبحث أال

 
 ضمن ألفقرة ألثانية من ألمطلب أال
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و حامل ألمشروع طبقا للمادة 
 
لية ألتمويلية، وبالتالي عن كل إخالل قد يطال ألمساهم أ

آ
عن سير هذه أال

 من مسودة مشروع ألقانون. 40

مر باإلخالل بوأجب أالعالم ور 
 
شكال ألتعدي ألتي قد يتعرض لها ألمساهم سوأء تعلق أال

 
غم تنوع أ

برز ألنصوص ألقانونية 
 
موأل..، فإن أ

 
ثناء تحويله لال

 
و أالخالل بالتزأم ضمان ألسالمة ألتقنية أ

 
تجاهه، أ

ل
 
ساسها في مسا

 
كبر قدر ممكن من ألحماية تجد أ

 
ن توفر له أ

 
 تين أثنتين:ألجنائية ألتي يمكن أ

تترت   (1  تجريم الدعاية الكاذبة عبر الن
كما سبقت له  72بالرجوع لمسودة مشروع ألقانون فقد تناولت عقوبة أالشهار ألمضلل في ألمادة 

ساس لحماية شركة التمويل التعاوتي دون  أإلشارة،
أ
ن المسودة جعل  العقوبة موجهة بال

أ
ل ا ان

 المساهم فلماذا هذا التمييز؟؟

شكال ألتعدي ألتي يتعرض لها ألمساهم بصفته أنسجاما م
 
ع ما سبقت له أإلشارة عند ألحديث عن أ

شكال ألتعدي هاته، مما جعل ألمساهم 
 
ي من أ

 
مستهلكا ألك ترونيا فمسودة ألمشروع لم تشر بتاتا ال

لية ألتمويلية وبالتالي ف
آ
إمكانية محروما من عديد حقوقه ألتي قد تؤثر على تشجيعه في أالنخرأط في هذه أال

ثناء قيامه بإحدى عمليات ألتمويل ألتعاوني هي  268تعرضه للوقوع ضحية إشهار كاذب
 
و إشهار مضلل أ

 
أ

 جد وأردة.

                                                           
نه: " 31.08من ألقانون  21تنص ألمادة (268)

 
ن يوقع في الغلط  )...( في بندها ألثاني على أ ته اأ شهار من شاأ كما يمصع كل ان

ك ثر من الع و اأ ذا كان ذلك يتعلق بواحد اأ ي وجه من الوجوه، ان
و  : صاصر التاليةباأ و المصتوجات اأ حقيقة وجود السلع اأ

ها وكميتها  ساسية ومحتواها من العصاصر المفيدة وتوعها ومصشاأ شهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأ الخدمات محل الن
و  سباب اأ و تتائج استخدامها واأ و تعريفتها وشروط بيعها وكذا شروط اأ ساليب وطريقة وتاريخ صصعها وخةائةها وسعرها اأ اأ

و  و صفتهم اأ و تقديم الخدمات وتطاق التزامات المعلن وهوية الةصاع والباعة والمصعشين ومقدمي الخدمات اأ البيع اأ
 ".مؤهالتهم
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رى من وجهة تظري لذ
أ
ن ألمساهم في عمليات ألتمويل ألتعاوني من حقه ألتمتع  المتواضعة لك ا

 
أ

زمان مورد ألخدمة عند ممارسته أللتان تل 31.08من ألقانون  24270و 23269بالحماية ألتي توفرها ألمادتين 

ألدعاية عن طريق ألبريد أاللك تروني، بتقديم معلومات وأضحة ومفهومة حول حق ألتعرض في 

ألمستقبل على تلقي أإلشهارأت، وتحديد وسيلة مالئمة لممارسة هذأ ألحق ووضعها رهن تصرف 

و إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد م
 
صدر ألرسالة ألموجهة عن ألمستهلك، إضافة إلى منع تزييف أ

 طريق ألبريد أاللك تروني. 

ن ألمساهم سيظل متمتعا بالحماية ألتي يخولها ألقانون 
 
عند مخالفة مقتضيات ألمادتين  31.08كما أ

نف ذكرها، وذلك بمقتضى ألمادة  24و 23
آ
نه: " 176أال

 
لى  10.000يعاقب بالغرامة من ألتي تنص على أ ان

شهار كيفما كات  تقصية التةال عن بعد وذلك دون مراعاة درهم المورد الذي يقو 50.000 م بكل ان

حكام المادتين   . 24و 23اأ

                                                           
نه: " 31.08من ألقانون  23تنص ألمادة (269)

 
شهار كيفما كان شكله، يمكن استقباله عبر خدمة  على أ ن يشير كل ان

يجب اأ

لى طبي ي لبس، لسيما العروض الدعائية كالبيوع لالتةالت موجهة للعموم ان
شهارية بطريقة واضحة ل تحتمل اأ عته الن

جل الربح عصد تلقيها من طرف المستهلك. شهارية من اأ ت وكذا المسابقات الن
و المكافا  و الهدايا اأ ن  بالتخفيض اأ كما يجب اأ

شهار تجز لةالحه الن
 ."يحدد بوضوح المورد الذي اأ

نه:  31.08 من ألقانون 24تنص ألمادة (270)
 
  على أ

شهار عن طريق البريد  لك تروتي:يجب على المورد عصد القيام بكل ان  الن

شارات؛تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي  -  الن

 المستهلك؛لك تروتي ووضعها رهن تةرف تحديد وسيلة مالئمة لممارسة الحق المذكور بفعالية عن طريق البريد الن  -

شهار عن طريق البريد مي رسال كل ان لك تروتي:صع عصد ان  الن

و استعمال العصوان الن  -  هويته؛لك تروتي للغير اأ

خفاء كل معلومة تمكن من تحديد مةدر  - و ان
و مسار لرسالة الموجهة عن طريق البريد الن اتزييف اأ رسالها.لك تروتي اأ  ان

حكام هذه المادة كيفما كات  التقصية المستعملة لالتةال عن  ".بعد تطبق اأ
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داتة". و تعليق الحكم الةادر بالن
مر بصشر اأ ن تاأ لى ذلك اأ ضافة ان  يمكن للمحكمة ان

 

 حظر التعامل في البياتات الشخةية للمساهم بةفته مستهلك الك تروتي (2
هم ألمشاكل ألتي تثيرها ألمعا

 
مالت أاللك ترونية، تلك ألمتعلقة بحماية ألمستهلك من لعل من أ

ثناء إبرأم ألعقد، وهو ما سبقت له أإلشارة في 
 
و ألشخصية ألتي يقدمها قبل وأ

 
أالطالع على بياناته أإلسمية أ

نا بصدد ألحديث عن ألتزأمات ألتسيير ألوأجب على شركة ألتمويل 
 
فقرأت سابقة من هذأ ألبحث وأ

 . 271من مسودة مشروع ألقانون 29لمنصوص عليها بموجب ألمادة ألتعاوني إتيانها وأ

تت بها مسودة ألمشروع لم تمتد للمقتضيات ألجنائية وإنما ضلت حبيسة 
 
ن هذه أإلشارة ألتي أ

 
غير أ

همية ألتي تحظى بها على مستوى حماية ألمساهم، لذلك فوجدت 
 
ألمقتضيات ألتسييرية بالرغم من أال

منه ألتي  53السيما ألمادة  09.08قتضيات ألجنائية ألتي يوفرها ألقانون من ألضروري تخصيص حيز للم

درهم في حالة رفض ألمسؤول عن ألمعالجة حقوق  200.000درهم إلى  20.000عاقبت بالغرأمة من 

و ألتعرض ألمنصوص عليها في ألموأد 
 
و ألتصريح أ

 
 من نفس ألقانون. 9و 8و 7ألولوج أ

حكام عملية نق 60كما جّرمت ألمادة 
 
جنبية خرقا ال

 
ل ألمعطيات ذأت ألطابع ألشخصي نحو دولة أ

شهر إلى سنة وبغرأمة من  3من نفس ألقانون، وعاقبت عن ذلك بالحبس من  44و 43ألمادتين 
 
أ

و بإحدى هاتين ألعقوبتين. 2000000إلى  200.000
 
 درهم أ

                                                           
" ، ضمن ألفقرة ثاتيا: التزامات التسيير المرتبطة بحماية المعطيات الشخةيةرأجع بهذأ ألخصوص في هذأ ألبحث: "(271)

ول.
 
ول من ألفصل أال

 
ولى من ألمطلب ألثاني من ألمبحث أال

 
 أال
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و ألتدليسي للمعطيات لحالت أالستعمال ألتعس 61هذأ فضال عن تجريم نفس ألقانون طبقا للمادة 
 
في أ

غيار غير مؤهلين من قبل ألمسؤول عن ألمعالجة، وقد حددت عقوبة 
 
و إيصالها ال

 
ألشخصية ألمعالجة، أ

شهر إلى سنة وغرأمة من  6هذأ ألفعل من 
 
و بإحدى هاتين ألعقوبتين. 300.000إلى  20.000أ

 
 درهم أ

ك ثر، ألمساهم في عمليات ألتم
 
ن وبالتالي فكل هذه ألحاالت وأ

 
ويل ألتعاوني يبقى معرضا لها غير أ

حالة مسودة مشروع ألقانون لم تحل عليها،  لى ان لذلك حبذ لو عمد المشرع في الصسخة الصهائية ان

كبر من الحماية القاتوتية التي  09.08المقتضيات الجصائية على القاتون 
أ
لكي يستفيد المساهم بشكل ا

خير.
أ
 يخولها هذا ال

خرى فعالة لوسائل ألدفع ورغم ما قيل عن هذه ألحما
 
نها تبقى غير كاملة ما لم تقترن بحماية أ

 
ية إال أ

شرت لذلك في 
 
وذلك من خالل تجريم ، 272مقتضيات سابقة من هذأ ألبحثأاللك تروني كما سبق وأ

وجه أالستعمال غير ألمشروع لبطاقة أالئ تمان باعتبارها وسيلة ال غنى عنها في عمليات ألتمويل 
 
جميع أ

و سطو على رقم بطاقة ألتعاوني، ف
 
نظرأ لما قد يتعرض له ألمساهم بصفته مستهلكا ألك ترونيا من أعتدأء أ

و تعرضه للتعاقد ألوهمي يبقى من 
 
أالئ تمانية، وإمكانية سقوطها في يد بعض ألموأقع أالحتيالية أ

نه وبالرجوع للنصوص ألقانونية ألمتعلقة بهذه أ
 
ن ألضروري إقرأر ألحماية ألالزمة له، إال أ

 
لنقطة يتضح أ

و يضع لها  31.08ألمشرع ألمغربي لم يشر في ألقانون 
 
ي مقتضى يجرم ألتالعب ببطائق أالئ تمان أ

 
إلى أ

 نظاما خاصا لتسهيل عمل ألقضاء في هذأ أالطار.

                                                           
 رأجع بهذأ ألخصوص: "(272)

أ
عالم اللك تروتي تجاه المساهم مالخالل باللتزا -ا من ألفقرة ألثانية من  "، ضمن ثانياالن

ول من ألفصل ألثاني.
 
ول من ألمبحث أال

 
 ألمطلب أال
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لتبقى أإلحالة ألوحيدة في ألتشريع ألمغربي على ألمقتضيات ألجنائية بخصوص أالستعمال غير مشروع 

نها ظلت رغم ذلك قاصرة على  331273هو ما جاءت به ألمادة لبطائق أالئ تمان 
 
من مدونة ألتجارة، إال أ

مما سيساهم ال محال في إفالت عديد ألجناة  عدم تبياتها لوسائل التزويرتوفير ألحماية ألمنشودة بسبب 

دتى شك على مردودية التمويل التعاوتي تظرا لكون عملية من ألعقاب، وهو 
أ
ما سيصعكس دون ا

ويل البصكي عن طريق بطائق الئتمان تشكل قطب الرحى الذي تدور عليه عمليات التمويل التح

دتى شك عائق 
أ
التعاوتي بةفة عامة، وعدم توفير بيئة قاتوتية حمائية لهذا القطب ستكون دون ا

 سلبي يقف في وجه تجاح هذه الفرصة القتةادية.  

 

ل المشروع في إطار قوانين عدم كفاية العقوبات الجنائية الخاصة بحماية حام -ب

 الملكية الفكرية
وجه قصور ألحماية ألجنائية عند تعامل حامل ألمشروع مع نصوص ألملكية 

 
تعرض ال

 
في هذه ألفقرة سا

وجه قصور ألحماية ألجنائية عند تعامل حامل ألمشروع مع نصوص حقوق 1ألصناعية )
 
نتقل بعدها ال

 
(، ال

 (. 2ألمؤلف )

طير الجرائم اللك تروتية المرتبطة بالملكية الةصاعيةقةور القواعد العامة في  (1
أ
 تا

 

                                                           
يعاقب بالعقوبات المصةوص عليها في ألمتعلق بمدونة ألتجارة على ما يلي: " 15.95من ألقانون 331تنص ألمادة (273)

داء موضوع هذا القسم: 316المادة   بخةوص وسائل الأ
داء؛ -1 و زور وسيلة اأ  كل من زيف اأ

و مزوة؛كل من است -2 داء مزيفة اأ و حاول استعمال وسيلة اأ  عمل عن علم اأ

و مزورة -3 داء مزيفة اأ داء بواسطة وسيلة اأ  ".كل من قبل عن علم اأ
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، فحامل ألمشروع بدوره متعرض النتهاكات قد 274كما سبق أإلشارة في فقرأت سابقة من هذأ ألبحث

تمس بعض أبتكارأته ألتي يضعها على شبكة أالنترنت بمعية منصة ألتمويل ألتعاوني، وقد حاولت إبرأز 

شكال هذه أالنتهاكات 
 
مثلة كال من تزييف ألعالمة أاللك ترونية وكذأ تزييف أالخترأع بعض أ

 
وقدمت كا

 أاللك تروني.

وأستكماال للطريقة ألمعتمدة في هذه ألفقرة حاولت ألبحث في ألتشريع ألمغربي عن ألمقتضيات 

ن 
 
مثلة متى تحققت، حتى يضمن حامل ألمشروع حقوقه كاملة السيما وأ

 
ألزجرية ألتي تتوأفق وهذه أال

ي نتيجة في مسود
 
ن ألبحث لم يسفر عن أ

 
ي إشارة بهذأ ألخصوص، إال أ

 
ة مشروع ألقانون لم تعطي أ

سباب ألتالية:
 
 ألمثالين معا لال

ن ألمشرع ألمغربي طبقا للمادة  بخةوص تزييف العالمة اللك تروتية:
 
من ألقانون  114275فرغم أ

ورأت ألتكنولوجية ألحاصلة وموأكبتها ألمتعلق بحماية ألملكية ألصناعية حاول أالنفتاح على ألتط 17.97

ن يودعها بطريقة إلك ترونية 
 
من خالل إعطائه أإلمكانية لصاحب ألعالمة ألذي يرغب في تسجيل عالمته أ

نه 
 
شارة بخةوص العالمة اللك تروتيةلدى ألهيئة ألمكلفة بالملكية ألصناعية، إال أ ي ان

أ
رغم  لم يورد ا

خيرة على مس
 
خير ألذي عرفه ألنشاط ألتي تعرفه هذه أال

 
توى شبكة أالنترنت، بل إنه ورغم ألتعديل أال

 فهو ظل محتفظا بالمقتضيات ألتي تنظم ألعالمة ألتقليدية. 2014ألقانون سنة 

                                                           
فكار حامل المشروع المقترتة مجال حقوق المؤلف :ثاتيا رأجع بهذأ ألخصوص: "(274)

أ
شكال التعدي على ا

أ
" ضمن بعض ا

 
 
 ول من ألفصل ألثاني.ألفقرة ألثانية من ألمطلب ألثاني من ألمبحث أال

ولى كما تم تعديلها بمقتضى ألمادة 114ينص ألبند ألثاني من ألمادة (275)
 
نه:  ألسالف ،23.13 رقم ألقانون من أال

 
ألذكر على أ

ليك تروتية وفقا للشروط والشكليات المحددة "  يداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الةصاعية بطريقة ان ن يتم الن
)...( يمكن اأ
يداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة)...(بصص تصظيم  ".ي. وفي هذه الحالة، يعتبر تاريخ الن
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و قوأعد ألعالمة بصفة خاصة هي 
 
ن قوأعد ألملكية ألصناعية بصفة عامة أ

 
وبالتالي يمكن ألقول على أ

كبر مع مرور ألوقت قاصرة عن ألتصدي لجريمة ألتزييف أاللك ترو 
 
ن هذأ ألقصور يزدأد بصفة أ

 
نية، كما أ

لجريمة ألمعلوماتية ألتي يقوم بها وما ينتج عنه من تطور ل بالنظر للسرعة ألتي يشهدها ألعالم ألرقمي

شخاص لهم درأية كافية بالمجال ألمعلوماتي، 
 
جل أ

أ
ليظل السبيل الوحيد لحامل المشروع من ا

عمال القياس على المادة  الستفادة من الحامية القات ما:  ان من  226وتية على عالمته اللك تروتية ان

و الن  لتشمل 17.97القاتون 
أ
مسودة مشروع من  40حالة على المادة حتى العالمة اللك تروتية، ا

 واعتبار شركة التمويل التعاوتي مسؤولة عن التتهاك الذي تعرض له حامل المشروع. القاتون

ما بخةوص تزييف الخت
أ
نوأعها تكون راع اللك تروتيا

 
: فكما هو معلوم فإن أالخترأعات بشتى أ

خير يعد مجاال خصبا لهذه 
 
معرضة لالعتدأءأت، وخصوصا عندما تكون مرتبطة بالمجال ألرقمي هذأ أال

جل 
 
جل ألبحث في ألوسائل ألتي وفرها من أ

 
نوأع من أالعتدأءأت، وبالرجوع للتشريع ألمغربي من أ

 
أال

ي مقتضى زجري بهذا الخةوصأالخترأع أاللك ترونيألتصدي لتزييف 
أ
 .، يتضح الغياب التام ل

طير مثل هذأ ألنوع من ألجرأئم أاللك ترونية في عصر 
 
ن ألمشرع ألمغربي بتفاديه تا

 
وبالتالي يتبين أ

صبحت معه ألوسائل أاللك ترونية جد متطورة، فهو يترك ألمجال خصبا للمجرمين ألمعلوماتيين من 
 
أ

جل أالعتدأ
 
فكار حامل أ

 
و ألمنشورة إلك ترونيا كما هو ألحال أ

 
صحاب برأءأت أالخترأع ألرقمية أ

 
ء على أ

 ألمشروع ألتي يضعها على منصة ألتمويل ألتعاوني.  
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طير الجرائم اللك تروتية المرتبطة بحقوق المؤلف (2
أ
 قةور القواعد العامة في تا

بان276هذأ ألبحثكما سبقت أإلشارة في فقرأت سابقة من 
 
ألمتعلق بحقوق  2.00ألقانون  ، فقد أ

ألمؤلف وألحقوق ألمجاورة عن قصوره في موأجهة ألجريمة ألمعلوماتية ألتي قد يتعرض لها ألمؤلف ألذي 

 يدخل ضمن إطاره حامل ألمشروع بناء على ألحجج ألسالف ذكرها.

صة القرصومن بين صور ألجرأئم ألمعلوماتية ألتي تعرضت لها ضمن هذأ ألبحث هناك جريمة "

ن ألمشرع اللك تروتية
 
خيرة رغم خطورتها على أالقتصاد ألوطني عامة وألمؤلفين خاصة إال أ

 
"، هذه أال

وألمعنون ب  2.00ألمغربي لم يشر إلى ألقرصنة أاللك ترونية وإنما أك تفى في ألباب ألرأبع من ألقانون 

خرى" بالنص على
 
مختلف أإلجرأءأت ألمتبعة  "ألتدأبير وألطعون وألعقوبات ضد ألقرصنة وألمخالفات أال

جل محاربة هذه ألظاهرة.
 
 من أ

هذأ على عكس ألتشريع ألفرنسي ألذي وأكب ألتطور ألتكنلوجي بمجموعة من ألنصوص ألقانونية ألتي 

ن ألمشرع 277تحمي ألمؤلف من ألقرصنة أاللك ترونية ال سيما على مستوي ألعقوبات ألجنائية
 
، بل أ

بعد من ذلك وعبر ع
 
 ألفرنسي ذهب أ

 
نشا

 
ن موأكبته ألفعلية للتطور ألرقمي ألذي تعرفه حقوق ألمؤلف فا

 la Haute Autorité pour la »" الهيئة العليا لصشر المةصفات وحماية الحقوق على التترت "

                                                           
ولرأجع بهذأ ألخصوص في هذأ ألبحث: "(276)

أ
فكار حامل المشروع المقترتة مجال الملكية  :ا

أ
شكال التعدي على ا

أ
بعض ا

والةصاعية
 
ول من ألمبحث أال

 
وال من ألفقرة ألثانية من ألمطلب أال

 
 ل من ألفصل ألثاني." ضمن أ

Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité  « : 1-3-Article L331 ’L )277(

informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un 
équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou 
spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 
323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour 

l'infraction la plus sévèrement réprimée.», Code pénal français. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418314&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418314&dateTexte=&categorieLien=cid
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diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet »  ألمعروفة باختصار« Hdopi » 

هم مهامها هو 2009ديسمبر  29ألمؤرخ  1773-2009 ألمرسوم رقم، بموجب 
 
، حيث جعل من بين أ

ي أعتدأء على شبكة أالنترنت وكذأ ألعمل على أتخاذ أإلجرأءأت ألتقنية ألالزمة 
 
حماية ألمصنفات من أ

ي 
 
لتحديد ألمصنفات ألمحمية بموجب حقوق ألمؤلف وألحقوق ألمجاورة، دون إغفال حقها في أقترأح أ

 . 278لمدونة ألملكية ألفكرية ترأه ضروريا لحماية حقق ألمؤلف على شبكة أالنترنت تعديل تشريعي

طير ألقرصنة أاللك ترونية تبقى ألمادة 
 
من  40وبالتالي ففي ظل هذأ ألقصور ألتشريعي على مستوى تا

هي وحدها ألك فيلة بتوفير نوع من ألحماية لحامل ألمشروع، عن طريق شركة  مسودة مشروع ألقانون

فكار وإبدأعات حامل ألمشروع.ألتم
 
 ويل ألتعاوني ألتي تسير ألمنصات أاللك ترونية ألناشرة ال

نه تبين بالملموس
 
عتقد أ

 
مواكبة على المغربية المصظومة التشريعية  عدم قدرة وفي ختام هذه ألفقرة أ

جرام اللك تروتي اية حامل ، فالنصوص ألحالية فعال ال تسعف على حمالجريمة اللك تروتية ومحترفي الن

س ماله ألالمادي باعتباره كارأته، وأبت هألمشروع من أالعتدأءأت ألتي قد تطال إبدأعات
 
وبالتالي تهدد رأ

هدأفه. 
 
 ألفرصة ألوحيدة ألتي يملكها لتحقيق أ

 

 

 

                                                           

Pour plus d'informations )278( (consulté le ,https://www.hadopi.fr/:  consulté le lien suivant

09/06/2019  à 15h 19min). 
 

https://www.hadopi.fr/
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 مخاطر وآفاق التمويل التعاوني : الثانياملطلب 

لية ألتمويل ألتعاوني عبر مجموعة من ألتشريعا
آ
ت ألمقارنة كما سبقت أإلشارة لقد ساهم تقنين أ

مريكي.. للكشف عن مجموعة من ألمعطيات ألتي لم تفرزها 
 
و أال

 
بخصوص كل من ألتشريع ألفرنسي أ

ألتجربة في إطارها غير ألمهيكل، وما كان إدرأج هذه ألفقرة إال لالستفادة من هذه ألمعطيات وتسخيرها 

طرأف ألتمويل ألتعاوني باعتبارهما ألمحرك 
 
لية ألتمويلية.لحماية أ

آ
ساسي لهذه أال

 
 أال

خير من ألبحث إلى شقين مختلفين على مستوى ألمضمون  
 
لذلك فقد عمدت لتقسيم هذأ ألجزء أال

طرأف، حيث تعرضت للمخاطر ألتي قد تنتج 
 
لكنهما متشابهين على مستوى ألهدف ألمتمثل في حماية أال

لية ألتمويل أل
آ
تعاوني بدأفع أالستعالم وألحذر وليس عن تعامل كل من ألمساهم وحامل ألمشروع با

ولى(ألتخويف 
أ
رقام أقتصادية معتمدة دوليا، )الفقرة ال

 
لية ألتمويلية أنطالقا من أ

آ
فاق هذه أال

آ
، اُلْنِهَي با

طرأف وتشجيعهم على أالنخرأط لما في ذلك من أنعكاس على حياتهم أالقتصادية 
 
جل تحفيز أال

 
من أ

 .  )الفقرة الثاتية(

 مخاطر التمويل التعاوني كأداة استعالم لحماية األطراف : ة األولىالفقر 

ي تمويل مالي متى تم أستخدأمه إال وصاحبه مخاطر متنوعة تتنوع بطرق هذأ أالستخدأم، وهو 
 
ككل أ

ن عنصر ألمال بصفته ألمحور 
 
ما ينصرف حتى على ألتمويل ألتعاوني ألذي رغم مزأياه ألمتعددة إال أ

ساسي ألذي يدور عليه 
 
مر بالمساهم أال

 
طرأفه سوأء تعلق أال

 
ول(يجعل من ألمخاطر مالزمة ال

أ
و بحامل )ا

 
، أ

ن يتعرضوأ لها. )ثاتيا(ألمشروع 
 
 ، مما يفرض أعالمهم بالمخاطر ألمحتمل أ
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 املخاطر املرتبطة باملساهم :أوال

روع عندما باعتبار ألمساهم ألطرف ألذي يقدم تدفقاته ألمالية فهو معرض الحتمال خطر عجز حامل ألمش

جل أالستردأد 
 
(يحل أ

أ
رباح وفق ما تم عليه أالتفاق مسبقا )ا

 
 . )ب(، فضال عن خطر عدم حصوله على أال

 خطر عجز حامل المشروع عن السداد -أ
جل تمويلهم يتم وفق 

 
موأل لحاملي ألمشاريع من أ

 
ساسية  3كما سبقت أإلشارة فإن تقديم أال

 
عمليات أ

و أالستث
 
و ألقرض أ

 
مار، مع إمكانية أعتماد هذه ألعمليات على ألطريقة ألتشاركية، وإذأ وهي إما ألتبرع أ

ي خطر على ألمساهم نظرأ لكونه ال ينتظر مقابال بصفة مبدئية 
 
خذ -كان ألتبرع ال يشكل أ

 
هناك إمكانية أ

ن فئتي أالستثمار وألقرض يكون فيهما ألمساهم دأئنا لحامل ألمشروع بالربح في  -هدية
 
عما يقدمه، إال أ

ن هذه أل
 
و دونها حسب أالتفاق، إال أ

 
ولى وباستردأد مبالغه في ألعملية ألثانية سوأء بفائدة أ

 
عملية أال

حوأل، 
 
 كيف ذلك؟ألنتيجة قد ال تتحقق في جميع أال

نوأعها دأئما ما تكون 
 
بعيدأ عن حامل ألمشروع في ألتمويل ألتعاوني فالشركات وألمقاوالت بمختلف أ

برزها مالي
 
ة قد تؤدي بنهايتها على يد مسطرة ألتصفية ألقضائية، وبالعودة حامل معرضة لصعوبات أ

مر ينطبق عليه فهو بدوره معرض لمخاطر ألسوق أالقتصادية ألتي تتطلب منه ألخبرة 
 
ألمشروع نفس أال

ساسي مفاده 
 
نه إذأ فشل سيطرح ألمساهم سؤأل أ

 
موالي؟وألتجربة لتجاوزها بنجاح، غير أ

أ
هل  ما مةير ا

سترجعها؟ 
أ
ن تم سا م بشروط مغايرة؟ وان

أ
وهل سيتم ذلك بصفس الشروط المتفق عليها في العقد ا

م مصةة التمويل 
أ
استرجاعها فمن الجهة التي ستقوم بذلك هل المؤسسة الماسكة للحسابات؟ ا

 التعاوتي بةفتها المسؤولة عن تقييم المشاريع؟

سئلة ال يمكن تجاهلها بل هي مطروحة حتى في ألقانون أ
 
ن خطر ضياع كل هذه أال

 
لفرنسي حيث أ

موأل ألمساهم بسبب عجز حامل ألمشروع عن ألسدأد هو حاضر كذلك، وفي نفس ألسياق عندما ُطِلَب 
 
أ
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" بصفته رئيسا لمنصة ألتمويل ألجماعي/ألتعاوني ألفرنسية تيكولس ليسور في لقاء صحفي من ألسيد "

ر ألتخلف عن ألسدأد في منصته إلى "، ُطِلَب منه إعطاء تقدير حول نسبة خطUnilendألتي تدعى "

ن ما وقع هو تجاوز هذأ ألمعدل وفي سنة وأحدة فقط،  %2، فقدر هذه ألنسبة ب 2014نهاية سنة 
 
إال أ

ول تدعى          "
 
دأء منذ Smok-Itمع خضوع شرك تان لنظام صعوبات ألمقاولة أال

 
خرت عن أال

 
" ألتي تا

ول، لتمر لمسطرة ألتسوية ألقضائية 
 
شهر عن تاريخ حصولها على ألقرض ألشهر أال

 
خرها ثالثة أ

 
بعد تا

ما ألثانية فتدعى"
 
حيلت Bio-Froidلينتهي بها ألمطاف بالخضوع لمسطرة ألتصفية ألقضائية، أ

 
"وألتي أ

 .  2792015ماي  10بدورها على مسطرة ألتصفية ألقضائية منذ تاريخ 

 خطر ندرة األرباح  -ب
رباح بمثابة ألمدفوعات ألتي تقد

 
رباحها ألسنوية، وهو تعتبر أال

 
مها ألشركة إلى مساهميها بناًء على أ

مر ألذي ينطبق على حاملي ألمشاريع خصوصا في عمليات أالستثمار حيث يكون من ألوأجب 
 
نفس أال

نه وحسب بعض منصات ألتمويل 
 
رباح مع ألمساهمين ألذين قاموأ بتمويلهم، إال أ

 
عليهم تقاسم هذه أال

ن حاملي ألتعاوني فهذه ألعملية ال ت
 
تم وفق ألمسطرة ألمعمول بها في ألشركات ألتجارية باعتبار أ

غلب 
 
رباح منذ ألبدأية لتقرر في أ

 
ألمشاريع تكون لديهم مشاريع ناشئة مما يصعب عليها توزيع تلك أال

 .280ألحاالت إلعادة أستثمارها لدفع عجلة نموها

                                                           

Article publiée le 17 AOÛT 2016, sur le lien  Alexis Vintray, Les 4 risques du crowdfunding,)279(

, (consulté le crowdfunding-du-risques-4-https://www.contrepoints.org/2016/08/17/205493:  suivant
10/06/2019 à 10h 55 min). 

Pour plus d'informations )280( : consulté 

- Agrément et avertissements concernant les risques liés aux investissements, Article publiée 
sur le lien suivant : https://www.anaxago.com/qui-sommes-nous/agrement , (consulté le 
10/06/2019 à 11h 16 min). 

https://www.contrepoints.org/2016/08/17/205493-4-risques-du-crowdfunding
https://www.anaxago.com/qui-sommes-nous/agrement


      0212  مارس  35 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 15.18التمويل التعاوني كآلية مبتكرة لتمويل المقاولة على ضوء مسودة مشروع القانون رقم 

 

175 

 

ال يستطيع تحقيق ألربح ألسريع كما  وبالتالي فالمساهم في هذأ ألصنف من عمليات ألتمويل ألتعاوني

 في ألشركات ألتجارية ألعادية.  

 

 املخاطر املرتبطة بحامل املشروع :ثانيا

فكاره على منصة ألتمويل ألتعاوني ليس بتلك ألسهولة 
 
إن أتخاذ قرأر حامل ألمشروع بوضع أ

لية ألتمويلية عل
آ
ى ألمستوى ألتوعوي من ألمتوقعة، فهو يتطلب جهدأ من ألجهات ألوصية تجاه هذه أال

جل ألتقليل من خطر قلة ألثقة ألتي ترأود حامل ألمشروع نظرأ ِلِجّدة ألفكرة عليه 
 
(أ

أ
، كما يتطلب من )ا

نفس هذه ألجهات بذل ألجهد على ألمستوى أالستشاري لموأجهة خطر قلة مهارة حامل ألمشروع في 

لية ألجديدة 
آ
 .  )ب(تعامله مع عمليات هذه أال

 قة في التمويل التعاوني خطر قلة الث -أ
و 
 
ول تجربة لها سوأء تكللت بالفشل أ

 
ي فكرة جديدة تظهر إال وظهرت معها مخاوف تندثر مع أ

 
كا

ألنجاح، وهو ما ينطبق على ألتمويل ألتعاوني ألذي يبقى فكرة جديدة دأخل ألمنظومة ألمالية في ألمغرب 

ن
 
 :وثقة حاملي ألمشاريع فيه لن يتم كسبها بسهولة نظرأ ال

 حامل ألمشروع ال يعرف كيفية عمل ألفكرة لكونها جديدة عن تعامالته ألسابقة؛ -

ن تفشي  -
 
نه من رّوأدها إال أ

 
حامل ألمشروع قد يكون من ألفئة ألتي ال تثق في أالنترنت رغم أ

 ظاهرة ألقرصنة وأالحتيال ال يساعدأن على تكريس هذه ألثقة؛

                                                                                                                                                                                     

- Les risques du financement participatif en Crowdequity (prise de participation), Article 
publiée sur le lien suivant : https://fundhero.fr/pages/3-risques , (consulté le 10/06/2019 à 
11h 30 min). 

https://fundhero.fr/pages/3-risques
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عديد من حاملي ألمشاريع ألذين يملكون أعتماد أللغة ألفرنسية في ألتوأصل سيجعل أل -

نها موجهة 
 
نهم يفتقرون لتكوين درأسي غير مقتنعين بالفكرة، بل سيقتنعون أ

 
فكار، غير أ

 
أ

ن ألعكس هو ألصحيح.
 
خرى غيرهم مع أ

 
 لفائت أ

شرت في فقرأت  -
 
ألخوف من أالعتدأء على حقوق ألملكية ألفكرية لحامل ألمشروع كما سبق وأ

خير جّرأء أصطدأمه 281سابقة من هذأ ألبحث
 
، وما يصادفه من إحباط قد يطال هذأ أال

فكار.    
 
موأل ويفتقرون لال

 
رض ألوأقع نتيجة سرقتها ممن يملكون أال

 
فكاره محققة على أ

 
 با

كل هذه ألمظاهر ألتي تعكس خطر أنعدأم ألثقة لدى حامل ألمشروع يبقى حّلها بصفة كبيرة بيد 

ون ألتمويل ألتعاوني، بالنظر لما تمتلكه من وسائل قادرة على ألجهات ألوصية على مسودة مشروع قان

كبر لمساعدة 
 
فضل، فالجانب ألتوعوي وألتحسيسي يبقى رهانها أال

 
لية ألتمويلية بشكل أ

آ
تسويق هذه أال

كبر 
 
خذ بعين أالعتبار ألتبسيط وألوضوح في نشر ألتجربة، حتى تستقطب أ

 
ألتجربة على ألنجاح مع أال

فكار أإلبدأعية وألمبتكرة.  عدد ممكن من حاملي
 
صحاب أال

 
 ألمشاريع أ

 خطر افتقار المهارة -ب
لة كونه فكرة جديدة تحتاج للوقت من 

 
ن مسا

 
رغم كل ألمميزأت ألتي يتمتع بها ألتمويل ألتعاوني إال أ

ك ثر حاجة لهذأ ألوقت 
 
مر ال محيد عنه، فحامل ألمشروع هو ألطرف أال

 
قلم معها أ

 
جل ألتا

 
حتى ال يجد أ

فكاره بشكل عشونفسه وأض
 
أئي دون درأسة مسبقة لنوع ألمنصة، وهو ما قد ينعكس على ألتمويل عا ال

ألتعاوني بصفة عامة حيث سيتم تسويق تجربة خادعة بسبب سوء هذأ أالختيار ألذي يبقى مقومه 

ساس هو أمتالك ألمهارة في محاكاة متطلبات ألجمهور.
 
 أال

                                                           
كار حامل المشروع المرتبطة الفقرة الثانية: أشكال التعّدي الواقعة على أف"رأجع بهذأ ألخصوص في هذأ ألبحث: (281)

ول من ألفصل ألثاني. "بمجال الملكية الفكرية
 
 ضمن ألمطلب ألثاني من ألمبحث أال
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حيان إن عدم معرفة حاملي ألمشاريع بخصائص كل عم
 
لية على حدة وأنعكاساتها يجعلهم في بعض أال

مضطرين إلى أستخدأم موأرد إضافية قد تكون مكلفة بالنسبة لهم نظرأ الفتقارهم ألمهارة ألالزمة في إجرأء 

و قيادة حملة للتمويل ألتعاوني في مجال معين
 
 .   282أ

عاوني لن يتم إال بمساعدة لذلك فتوعية حاملي ألمشاريع بكيفية ألتعامل مع عمليات ألتمويل ألت

ن 
 
جهزة أستشارية لها خبرة معينة في سوق ألمالي، وإال سوف يتسرب إحساس لحاملي ألمشاريع مفاده أ

 
أ

ن تظهر لك كيفية 
 
مر هو سوأء مقارنة مع ألطرق ألتقليدية للتمويل، ألتي تمنحك ألتمويل لكن دون أ

 
أال

 توظيفه بشكل يضمن أستردأده.

لة تكري
 
س هذأ ألجانب أالستشاري تجاه حاملي ألمشاريع هو نقطة ضرورية ال سيما في وبالتالي فمسا

كبر عدد من حاملي ألمشاريع على أالنخرأط، لذلك 
 
جل تشجيع أ

 
رى من وجهة بدأية ألتجربة من أ

أ
ا

ن ألنسخة ألنهائية من مسودة مشروع ألقانون ينبغي عليها مرأجعة هذه ألنقطة وما  مصظري المتواضعة
 
أ

ن تطرقت لها في فقرأت سابقة من هذأ ألبحثتحمله من إ
 
 . 283شكاالت سبق وأ

 آفاق التمويل التعاوني كأداة تحفيز تشجع األطراف : الثانيةالفقرة 

طرأف ألتمويل ألتعاوني سوأء على 
 
رغم كل ما قيل في هذأ ألجزء عن نقصان ألحماية ألمخولة ال

و ألضمانا
 
شكال ألتعديات ألتي قد يتعرضون لها أ

 
جل موأجهتها، مستوى أ

 
ت ألحمائية ألمخولة لهم من أ

لية ألتمويلية على ألمستوى 
آ
دوأر أالقتصادية ألمهمة ألتي لعبتها هذه أال

 
ن هذأ ال يمنع من أالعترأف باال

 
إال أ

                                                           

Guide du financement participatif, Tout savoir)282( sur le financement participatif, Edition juin 2016, 

collection des Etudes du Conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables, p68. 

ضمن ألفقرة  تجربة التشريعات المقارتة بخةوص تقييم المشاريع" :ثالثا رأجع بهذأ ألخصوص في هذأ ألبحث: "(283)

ول من ألفصل ألثاني.
 
ول من ألمبحث أال

 
ولى من ألمطلب أال

 
 أال
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ألمحلي للبلدأن ألتي تبنتها حيث ساهمت في ألنهوض بالمقاوالت ألصغرى وألمتوسطة، كما دعمت 

فكار ألمبتكرة غير م
 
صحاب أال

 
ول(توفرين على ألتمويالت ألمالية أ

أ
رقام ألمالية ألجّد )ا

 
، فضال عن أال

 .)ثاتيا(مشجعة على مستوى ألدولي ألتي حققتها لتصنف بمثابة سوق بديل ناجح للسوق ألتقليدية 

 الدور االقتصادي للتمويل التعاوني على املستوى الوطني: أوال

لية ألتمويل ألتعاوني في ألتشريع ألم
آ
طرأف إن تبني أ

 
هدأف مهمة، باطالع أال

 
نه تحقيق أ

 
غربي من شا

هدأف هو دعم ألتمويل 
 
جل لعب دور فعال فيها، ومن بين هذه أال

 
عليها سيتحفزون ال محال من أ

(ألتعاوني للمقاوالت ألصغرى وألمتوسطة 
أ
لية من إرساء نوع من ألديمقرأطية )ا

آ
، كما تمكن هذه أال

 . )ب(أالقتصادية 

 في دعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة دور التمويل التعاوني -أ
ساسية من ألركائز أالسترأتيجية للنمو 

 
إن سياسة تشجيع ألمقاوالت ألصغيرة وألمتوسطة تشكل ركيزة أ

نه الزأل يعاني 
 
ن هذأ ألنوع من ألمقاوالت يتزأيد باستمرأر في ألمغرب، إال أ

 
أالقتصادي، وعلى ألرغم من أ

ساسي ألذي يقف  حيث ألتنافسية وأإلنتاجية..من نقاط ضعف هيكلية مهمة سوأء من 
 
ن ألتحدي أال

 
إال أ

مام هذأ ألنوع من ألمقاوالت 
 
هدأفها أالقتصادية،  هوحائال أ

 
لكن لماذا أالستفادة من تمويل يحقق لها أ

 هذه الةعوبة حاضرة؟

وجود من بين ألصعوبات ألرئيسية ألتي توأجه ألمقاوالت ألصغرى وألمتوسطة في هذأ أإلطار هو عدم 

خير ألتعامل مع ألمشاريع ألكبرى ألتي تكون نسبة 
 
منافسة في ألقطاع ألبنكي، إضافة لتفضيل هذأ أال

لة مهمة وهي مشكلة 
 
ألمخاطر فيها قليلة مقارنة مع ألمقاوالت ألصغرى وألمتوسطة، هذأ دون إغفال مسا

 من جعلها في خدمة ألمصلحة ألقدرة أالئ تمانية لدى ألبنوك ألتي أستحوذت عليها ألمشاريع ألكبيرة بدال

 ألعامة لالقتصاد.
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وفي هذأ ألسياق يبرز ألدور ألمهم للتمويل ألتعاوني، حيث سيجعل ألمقاوالت ألصغرى وألمتوسطة 

ساسيا في عملية أإلنعاش أالقتصادي من خالل ألتمويالت ألتي ستحصل عليها وما سيرأفق ذلك 
 
فاعال أ

ن من خلق ألمزيد من فرص ألعمل، 
أ
صحاب المشاريع المبتكرة سيتمكصون من الحةول بسرعة كما ا

أ
ا

، دون أالضطرأر إلى تحمل ألعبء أإلدأري ألذي تخلفه مسطرة على التمويل الالزم لتصفيذ مشاريعهم

 ألتمويل ألتقليدي.

 دور التمويل التعاوني في إرساء الديمقراطية االقتصادية -ب
صحاب ألمشاريع إلثبات قدرأتهم أإلبدأعية يساهم ألتمويل ألتعاوني في إعطاء فرصة للمبتدئين 

 
من أ

ألتي كانت تبرز وتختفي بشكل سريع نظرأ لهيمنة ألقوى أالقتصادية ألكبرى، ولهذأ فالتمويل ألتعاوني 

لكل ألفاعلين أالقتصاديين دون تمييز، وفقا  العدل في الستفادة من التمويلجاء ليثبت نوعا من 

 ألدستوري ألذي جاء به دست
 
وألمنصوص عليه في ألفصل  بحرية المبادرة"ألمرتبط " 2011284ور للمبدأ

 ليكون تبني هذأ ألقانون منسجما مع ألتوجه ألليبرألي للمملكة بهذأ ألخصوص.، 35285

مشاركة ألمساهمين في تلك  كما يحقق ألتمويل ألتعاوني ألديمقرأطية أالقتصادية من خالل

نهم 
 
و شرط على عكس الطرق يمولون الفكرة التي اقتصألمشاريع، حيث أ

أ
ثروا بها دون قيد ا

أ
و تا
أ
عوا ا

                                                           
 29) 1432من شعبان  27في  1.11.91رقم ، ألصادر بتنفيذه ألظهير شريف 2011نص دستور ألمملكة ألمغربية لسنة (284)

 (.2011يوليو  30) 1432شعبان  28مكرر،  5964بالجريدة ألرسمية عدد  ر ألمنشو  ،( 2011يوليو 
 يضمن القاتون حق الملكية.على ما يلي: "  2011من دستور ألمملكة ألمغربية ألصادر سنة  35ألفصل  ينص(285)

ذا اقتض  ذلك متطلبات التصمية القتةادية والجتماعية للبالد. ويمكن الحد من تطاقها وممارستها بموجب ا لقاتون، ان
جراءات التي يصص عليها القاتون. ل في الحالت ووفق الن  ول يمكن تزع الملكية ان

تها تعزيز تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتصافس الحر  . كما تعمل على تحقيق تصمية بشرية مستدامة، من شاأ
جيال القادمة.العد  الة الجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطصية، وعلى حقوق الأ

قل حظا  ".تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفائت الجتماعية الأ
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شروع خاضعا للسلطة ألتقديرية للبنك بخصوص قبول فكرة ألمشروع مألتي كان فيها صاحب أل التقليدية

فكار عديدة مع والدتها.
 
 من عدمها، مما كان يسهم في قتل أ

خذ ال جنسية وال هوية ألمس كذلك ومن تجليات هذه ألديمقرأطية
 
اهم محل أعتبار فالجميع هو عدم أ

 له ألحق في تمويل ألمشروع ألذي يرأه مناسبا.

 

 الدور االقتصادي للتمويل التعاوني على املستوى الدولي: ثانيا

نترنت-منذ ظهور ألتمويل ألتعاوني في ألعالم بمفهومه ألحديث 
 
ي عبر شبكات أال

 
وألّنسب ألمهمة  -أ

صبح يشكل فعال رأفعة مهمة ألتي يحققها على مستوى رقم ألمعامالت ألمت
 
دأولة في تصاعد ملحوظ، إذ أ

 لالقتصاد في مختلف بلدأن ألعالم ألتي تبنته.

قوم بعرض مجموعة من أالحصائيات لسنوأت مختلفة ولبدأن مختلة من ألعالم  
 
وفي هذأ أإلطار سا

كل إيجابي على تظهر حجم ألمبالغ وألمشاريع ألتي أستطاع ألتمويل ألتعاوني تحقيقها، مما أنعكس بش

 أالقتصاد

( 2015بصفة عامة، وذلك بدءأ من سنة 
أ
فق سنة  ،)ا

 
 2023وصوال للتوقعات ألمرأد تحقيقها في أ

ِ َؤ ، مع إبرأز دور ألتشريع ألمُ )ب(
ّ
رقامط

 
 . )ت( ر للتمويل ألتعاوني في تحقيق هذه أال
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 2015أرقام التمويل التعاوني على مستوى العالم لسنة  -أ

 

في مختلف ألقارأت، وذلك  2015ألتوقعات ألتي حققها ألتمويل ألتعاوني سنة  286يوضح هذأ ألشكل

 على مستويين أثنين:

ول:      
أ
ألذي يظهر رقم ألمعامالت ألتي تدأولها ألتمويل ألتعاوني مقدرأ بماليين ألدوالرأت،  المستوى ال

مريكا ألشمالية هذأ ألتصنيف بتدأولها ل 
 
، لتليها في ألرتبة ألثانية ألقارة مليار دوالر 17,25حيث تصدرت أ

وروبية ب 
 
سيوية ب  6,48أال

 
مليار دوالر، ثم قارة  10,54مليار دوالر، ثم في ألمرتبة ألثالثة ألقارة أال

                                                           

CROWDFUNDING INDUSTRY STATISTICS 2015 2016, Massolution Crowdfunding Industry )286(

-industry-http://crowdexpert.com/crowdfundingport, Disponible sur le lien suivant: 2015 Re

à  (consulté le 18/04/2019,statistics/04h 54).min  

http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/
http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/
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مريكا ألجنوبية في ألرتبة ألرأبعة ب 
 
وقيانوس 85,74أ

 
مليون  68,6ب  يامليون دوالر، ثم ألرتبة ألخامسة ال

خيرة ب دوالر، لتحتل بعدها ألقارة أ
 
 مليون دوالر.  24,16إلفريقية للرتبة أال

ن يحققها ألتمويل ألتعاوني،  المستوى الثاتي:      
 
وهو ألمتعلق بنسبة ألنمو ألسنوي ألتي من ألمتوقع أ

سيوية 
 
رباح ألذي يستطيع ألتمويل ألتعاوني إضافته على ما هو محقق، وقد أحتلت ألقارة أال

 
ي معدل أال

 
أ

ولى بمع
 
، %101، ثم أحتلت ألقارة أالفريقية ألمرتبة ألثانية بمعدل بلغ %210دل نمو بلغ ألمرتبة أال

وروبية ألمرتبة ألثالثة بنسبة 
 
مريكا ألشمالية ب %98,6لتحتل ألقارة أال

 
، وبعدها في ألرتبة ألرأبعة قارة أ

وقيانوسي82%
 
خيرة ب %59ب  ا، ثم قارة أ

 
مريكا ألجنوبية ألمرتبة أال

 
  . %50، لتحتل قارة أ

 مليار دولر. 34,4هو  2015تحقيقه لسنة ألذي كان من ألمتوقع ليكون حجم ألمعامالت أإلجمالي 

 2023أرقام التمويل التعاوني المتوقعة حتى سنة  -ب
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نوأعه ألمختلفة، خالل ألفترة  287يوضح هذأ ألشكل
 
ألقيمة ألتقديرية لسوق ألتمويل ألتعاوني با

ن يكون قد حقق خالل سنة ، ح2021حتى سنة  2015ألممتدة ما بين 
 
حوألي  2018يث من ألمرتقب أ

رقام ألمتوقعة لسنة  282
 
مليار  61,622مليار إلى  34,4حيث أنتقل من  2015مليار دوالر، كما تجاوز أال

ي حقق نسبة زيادة مقدرة ب 
 
 مليار دوالر. 27,222دوالر أ

ن يستمر ألتمويل ألتعاوني في تحقيق معدالت نمو أقتص
 
ادية جد مهمة، فبنهاية سنة كما يتوقع أ

ن يصل إلى معدل  2019
 
، ثم يبلغ 2020مليار دوالر سنة  471مليار دوال ليرتفع لحوألي  374,902يمكن أ

ن يحقق ما يقارب  2021مستويات متقدمة بحلول سنة 
 
 مليار دوالر. 566حيث من ألمتوقع أ

رقام تجعل من ألتمويل ألتعاوني وسيلة جدية وفعالة 
 
عمال ألناشئة وألمبتكرة كل هذه أال

 
لدفع قطاع أال

نه قادر على تحفيز ألنمو أالقتصادي بشكل 
 
هدأفها أالقتصادية، مع برهنته على أ

 
نحو ألتقدم وتحقيق أ

 مهم.

مساهمة التشريع في ارتفاع معدل النمو االقتصادي للتمويل التعاوني )التشريع  -ت

 الفرنسي نموذجا(:
لتي تبنت تجربة ألتمويل ألتعاوني لم يكن لها إطار قانوني كما سبقت أإلشارة فإن جميع ألدول أ

                                                           

: e sur le lien suivantCrowdfunding worldwide, statistique disponibl )287( 

https://www.statista.com/outlook/335/100/crowdfunding/worldwideà  (consulté le 18/04/2019 ,03h 

21 min). 

https://www.statista.com/outlook/335/100/crowdfunding/worldwide
https://www.statista.com/outlook/335/100/crowdfunding/worldwide
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ن ألمبادئ 
 
ينظمها، فكانت تشتغل وفق طرق مختلفة على مستوى إدأرة ألمنصة وطريقة أالشتغال، إال أ

لية لم تختلف بين هذه ألدول وألتي نجد من بينها فرنسا، ألتي رغم غياب أإلطار 
آ
ألتي تقوم عليها هذه أال

 عت تحقيق نتائج مهمة كما هي مبينة في ألشكل ألتالي:ألقانوني أستطا

 

 

موأل ألتي جمعها ألتمويل ألتعاوني في فرنسا منذ أنطالقته قبل سنة  288يوضح هذأ ألشكل
 
حجم أال

خيرة قبل صدور ألقانون أإلطار حيث قدرت في مبلغ  ،2013إلى حدود سنة  2011
 
ألتي تعتبر ألسنة أال

شك 33
 
ورو، تضم مختلف أ

 
مر:مليون أ

 
 ال ألتمويل سوأء تعلق أال

 بالتبرع؛       

 ألقرض؛       

س ألمال؛       
 
 ألمشاركة في رأ

نه بعد صدور مرسوم ألتمويل ألتعاوني بتاريخ 
 
رقام بشكل وأضح نحو 2014ماي  30إال أ

 
، تغيرت أال

موأل ألتي جمعها ألتمويل ألتعاوني وفق ما هو مبين في 
 
 ألشكل ألتالي:منحى تصاعدي على مستوى أال

                                                           

statistique disponible sur le lien BAROMÈTRE DU CROWDFUNDING 1ER SEMESTRE 2013, )288(

(consulté le ,2013/-semestre-crowdfunding/1er-http://financeparticipative.org/barometres : suivant

18/04/2019 à 03h 00 min). 

http://financeparticipative.org/barometres-crowdfunding/1er-semestre-2013/
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ن أإلطار ألقانوني ساهم في إعطاء دفعة قوية لكي يصل  289ويتضح من خالل هذه أالحصائيات
 
أ

رقام، فمبألتمويل ألت
 
 2015اشرة بعد دخول ألقانون حيز ألتنفيذ أستطاع سنة عاوني في فرنسا لهذه أال

ورو، وفي ألسنة ألموألية حقق  167جمع 
 
ورو بزيادة  234مليون أ

 
ورو، وفي سنة  67مليون أ

 
 2017مليون أ

ورو بزيادة  مليون 336حقق 
 
ورو، ليصل سنة  102أ

 
ور بزيادة  402لمبلغ  2018مليون أ

 
مليون  66مليون أ

ورو، ليحقق بذلك نسبة نمو إضافية بلغت 
 
 .%20أ

ليظهر إذن بالملموس مدى مساهمة ألقانون ألفرنسي وتشجيعه لهذأ ألبديل ألتمويلي لكي يكون 

موأل ألتي جمعت ال قويّ منخرطا وفاع
 
ا دأخل ألمنظومة أالقتصادية، وألدليل يتضح من خالل حجم أال

 قبل صدور ألقانون وتلك ألتي جمعت بعد صدوره.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

OMÈTRE DU CROWDFUNDING EN FRANCE 2018, statistique disponible sur le lien BAR)289(

(consulté le ,2018/-france-crowdfunding-http://financeparticipative.org/barometre : suivant

18/04/2019 02h 40 min). 

http://financeparticipative.org/barometre-crowdfunding-france-2018/
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 الخاتمة
 

من خالل تحليل إشكالية مدى مساهمة مسودة مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني في توفير تمويل 

طرأف ألفاعلة وبين خدمة مصلحة بديل للمقاولة يوأزي ألتمويل أ
 
لتقليدي، ويوأزن بين ضمان مصلحة أال

ليات ألتي سخرتها مسودة 
آ
ن أال

 
أالقتصاد ألوطني، حسب ما تم عرضه في هذأ ألبحث، يمكن ألقول على أ

ولي مع ما هو معمول به في ألتشريعات 
 
جل توفير هذأ ألتمويل كانت منسجمة بشكل أ

 
ألمشروع من أ

ن 
 
ثير قوي عليها مقارنة مع جانب ألتحفيز أالقتصادي، ألمقارنة، إال أ

 
طغيان ألجانب أالحترأزي كان له تا

سيس شركة ألتمويل ألتعاوني سوأء من 
 
وقد تمظهر هذأ ألمعطى بشكل قوي مع ألشروط ألتي تطلبها لتا

سيسها ألذي يبقى مرتفعا وال يشجع ألمقاولين ألصغار على أالنخرأط في هذأ أ
 
س مال لتا

 
لنشاط، حيث ألرأ

و من حيث حصر ألمقر أالجتماعي لممارسة ألنشاط في ألمغرب دون فتح إمكانية مزأولته دأخليا من 
 
أ

جنبية.
 
 طرف فروع أ

ثير ألجانب أالحترأزي تمظهر حتى على مستوى ألعمليات ألتي بموجبها يقدم ألمساهمون 
 
ن تا

 
كما أ

، من خالل توحيد سقف هذه ألمساهمات تدفقاتهم ألمالية لحاملي ألمشاريع وفق ألصنف ألذي يختارونه
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دون مرأعاة لخصوصية كل صنف على حدة عكس ألتشريع ألفرنسي مثال، فضال عن ألتعامل ألسطحي 

مع عملية أالستثمار رغم ما تثيره من تعقيد بخصوص طريقة أشتغالها بدل ألتعامل معها بمنطق ألتعامل 

جهزة أستشارية متخصصة، ناهيك 
 
عن أالقتضاب ألذي خص به عملية ألقرض وإحالة ألجّدي عبر توفير أ

جل مقتضياتها ألجوهرية على مناشير ستصدر الحقا من طرف بنك ألمغرب، دون إغفال عدم تحرير 

ولى ألتي ظهرت مع فكرة ألتمويل ألتعاوني وبها 
 
نها ألفئة أال

 
سقف مساهمات فئة "ألتبرع" بالرغم من أ

لية ألتمويلية نجاحات أقتص
آ
 ادية جد مهمة.حققت هذه أال

وفي إطار عمليات ألتمويل ألتعاوني، فرغم أالتجاه ألمحمود ألذي سلك ته مسودة مشروع ألقانون في 

نها لم تقدم تفصيال حولها 
 
أنفرأد حصري يحسب لها باعتمادها عمليات ألتمويل ألتعاوني ألتشاركي، إال أ

لية ألتمويلية فلم تفصل في 
آ
نماذج هذه ألعمليات بمعنى هل ستعتمد يشجع ألفئة ألمستهدفة نحو هذه أال

خرى.
 
مر بمنتجات تشاركية أ

 
م يتعلق أال

 
صناف ألعادية أ

 
 نفس أال

ليات ناجعة 
آ
سسه منطلقة من أعتماد أ

 
إن ألحديث عن توفير تمويل بديل للمقاولة حتى وإن كانت أ

طرأفه لكونهم قطب 
 
ألرحى ألذي على ألمستوى أالقتصادي، فهو يظل رهينا بقوة ألضمانات ألمقدمة ال

مر 
 
يدور حوله هذأ ألتمويل ومن خاللهم يمكن تحقيق ألتقدم أالقتصادي ألمنشود سوأء تعلق أال

فرزت 
 
ن ألبحث في نصوص مسودة مشروع قانون ألتمويل ألتعاوني أ

 
و حامل ألمشروع، إال أ

 
بالمساهم أ

نها أستطاعت تحقيق هذأ ألمبتغى أالقتصاد
 
ي ألمنشود، نظرأ معطيات ال يمكن ألجزم بصفة قطعية با

 التسامها بالقصور على مستوى ألحماية ألقانونية ألالزم توفيرها لهم. 

حد ركائز 
 
شكال متعددة، فالمساهم نزعت منه أ

 
فجوأنب ألنقص ألحمائي أعترت كال ألطرفين وفق أ

ساسية وهي سلطان أإلرأدة حيث لم يعد قادرأ بموجب نصوص مسودة مشروع ألقانون على 
 
ألتعاقد أال

صبحت شركة ألتمويل أخ
 
تيار ألمشاريع على منصة ألتمويل ألتعاوني بشكل حّر وفق رغباته ألذأتية، وأ

ن مسودة 
 
ألتعاوني هي من تقّيم هذأ أالختيار في أجتهاد مغربي فريد عكس ألتشريعات ألمقارنة، كما أ
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ي أهتمام للمخاطر ألتي قد تعتري ألمساهم بصفته مستهلكا ألك 
 
ثناء عملية ألمشروع لم ُتِعْر أ

 
ترونيا أ

ي إشارة لضمان حقوقه كمبتكر ومبدع في إطار حقوق 
 
تي أ

 
ما حامل ألمشروع فلم تا

 
موأل، أ

 
تحويله لال

ألملكية ألفكرية  لو حصل أالعتدأء عليها من طرف محترفي ألجريمة أاللك ترونية ألذين سينتهزون ألفرصة 

مر بتزييف عالمة ألمشروع لالنقضاض على هذه ألحقوق ألمنشورة على أالنترنت، سوأء ت
 
علق أال

و  تزييف أخترأعه، مع ضرورة أإلشارة للقرصنة ألتي تبقى تهديدأ حقيقيا لحمال ألمشروع.
 
 أاللك ترونية أ

شكال ألتعدي بل طال حتى سبل موأجهتها، حيث أستهدفت مسودة 
 
ولم يقف حدود ألنقص عند أ

ك ثر من حمايته مشروع ألقانون حماية نشاط ألتمويل ألتعاوني من خالل أ
 
ديبية وألجنائية أ

 
لعقوبات ألتا

نه لم يحل حتى على ألنصوص 
 
لية ألتمويلية، كم أ

آ
نهم ألفئة ألمستهدفة من هذه أال

 
طرأف رغم أ

 
لال

 ألقانونية ألوطنية ألتي توفر بعضا من هذه ألحماية.

القتصاد لقد عمدت ألجهة ألوصية عن إصدأر مسودة مشروع ألقانون ألتعاوني متمثلة في وزأرة أ

جل إبدأء جميع 
 
وألمالية، مديرية ألخزينة وألمالية ألخارجية، لطرح هذه ألمسودة للنقاش ألعام من أ

طرأف ألمعنية بمالحظاتها
 
واتطالقا من صفتي كطالب باحث وأنسجاما مع هدف ألوزأرة ألوصية  ،أال

بداء  ود المشاركة في هذا الصقاش من خالل ان
أ
 سواءالمتواضعة  تبعض المقترحابماستر المقاولة ا

و الموضوعية
أ
وذلك على ألنحو  حّبذ لو يتم اللتفات لها في الصسخة الصهائية للقاتونألتي  الشكلية ا

 ألتالي:

 

 :بعض المقترحات على مستوى الشكل 

  وما يسببه ذلك من  "التعاوتية"نظرأ القترأبه من مصطلح  "التعاوتي"تفادي أالشتغال بمصطلح

م أختالف مجاالت كال ألمصطلحين، ولما ال أعتماد مصطلح "حشد خلط في ذهن ألجمهور رغ
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لية ألتمويلية كما ال يثير إشكاالت على 
آ
دق مضمون هذه أال

 
ألتمويل" ألذي يعكس بشكل أ

 مستوى ألترجمة.

  موأل من خالل إضافة عبارة
 
"جمع مبالغ بسيطة تضمين تعريف ألتمويل ألتعاوني ألمقصود باال

نها ألسبيل  كما من طرف جمهور واسع"
 
فعل ألتشريع ألفرنسي، لكونها جوهر ألفكرة كما أ

نجع لفهمها ببساطة من طرف ألجمهور دون تعقيد.
 
 أال

  ،فكار كما هو ألحال مع شركة ألتمويل ألتعاوني
 
إعادة ألنظر في ألتسلسل ألقانوني لبعض أال

سيسها )ألمادة 
 
فضل تضمين ألشروط ألموضوعية لتا

 
تطرق ( قبل أل15حيث كان من أال

( وليس ألعكس، تماما مثل ما هو 14إلى  9لإلجرأءأت ألشكلية ألمرتبطة بمنح أالعتماد )ألموأد 

و حتى في قانون شركات ألمساهمة رقم 2معمول به في ألقانون أللبناني )ألمادة 
 
)ألقسم  17.95( أ

ول(.
 
 أال

  خير ألمادة
 
ن 16تصحيح مسودة ألمشروع لإلحالة ألوأردة في ألبند أال

 
مر يتعلق بعقوبة  حيث أ

 
أال

ول"وأردة في 
أ
ول"وليس  الباب السادس"من " "الفرع ال

أ
 . "الفةل السادس"من  "الباب ال

  مرأجعة مجموعة من ألمصطلحات ألتي تبقى على مستوى موأئمة معناها أإلصالحي مع ألترجمة

في  52ة ألذي أستخدمه في ألماد "فئة"للغة ألفرنسية مثيرة للبس، كما هو ألحال مع مصطلح 

إشارة منه لترتيب كل عملية من عمليات ألتمويل ألتعاوني، وألتي قابلتها ترجمة 

« Catégorie »  ن مصطلح
 
يفيد ألتشابه في ألوظائ ف "فئة" ، وهو أستخدأم غير موفق ال

وألوأجبات وهو ما ال ينطبق على عمليات ألتمويل ألتعاوني ألتي تختلف عن بعضها ألبعض 

صنا
 
فضل تعميم مصطلح "صنف" ألمنصوص عليه في ألمادة وبالتالي فهي أ

 
ف، لذلك كان من أال

من مسودة مشروع ألقانون على باقي ألموأد، وما يعزز هذه ألمالحظة توجه ألمشرع ألفرنسي  9

ي  «Type»ألذي يقابله كمرأدف مصطلح  «Forme»أستخدم مصطلح 
 
 ."صصف"أ
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  مر تكرر مع ألمادة
 
ثر  "التحويل"قانون بخصوص مصطلح من مسودة مشروع أل 18وتفس أال

 
كا

"تغيير الحق رتبته مسودة ألمشروع على إغالق منصة ألتمويل ألتعاوني وألذي يفيد أصطالحا 

خر"
 
لى ا نشطة شركة  شيء ان

 
وهو ما ال ينسجم مع قصد ألمادة ألتي كان مضمونها يتحدث نقل أ

و عدة شركات لتضمن أس
 
غلقت، إلى شركة أ

 
تمرأريتها، وما يؤكد هذأ ألتمويل ألتعاوني ألتي أ

ألمعطى هو ألترجمة  ألتي أستخدمتها مسودة ألمشروع في ألنسخة ألفرنسية لمصطلح "ألتحويل" 

، لتكون مسودة تحويل"وليس " "تقل"وألتي تفيد  « Transmission »حيث قابلها مصطلح 

فضل أستعمال مصطلح 
 
"نقل" ألذي ألمشروع غير دقيقة حتى في ألترجمة أللغوية، لذلك من أال

وهو ألمصطلح ألمعتمد حتى في ألتشريع  « Transmission »يقابله في أللغة ألفرنسية 

 ألفرنسي.

  ن مع ألمادة
 
نها أعتمدت  25تفادي أعتماد مصطلحات مختلف تفيد نفس ألمعنى كما هو ألشا

 
أ

رف في إشارة منها لشركة ألتمويل ألتعاوني وهو تغيير في ألمصطلحات من ط"مؤسسة" مصطلح 

ن نسخة مسودة ألمشروع ألفرنسية حافظت على 
 
مسودة ألمشروع غير مفهوم، خصوصا وأ

في هذه  «Société de financement collaboratif» "شركة التمويل التعاوتي"مصطلح 

، لذلك حبذ لو تم تفادي هذأ ألتعدد في «Institution»ألمادة ولم تستعمل مصطلح 

 احية أللغوية وال ألقانونية.ألمصطلحات غير ألمحسوب ال من ألن

 

 :بعض المقترحات على مستوى المضمون 

  س مال شركة ألتمويل ألتعاوني ألذي حددته ألمادة
 
من مسودة مشروع  15إعادة ألنظر في رأ

نها تبقى  300.000ألقانون في سقف 
 
نه مهما أختلفت ألمبررأت ألدأفعة القترأحه إال أ

 
لف، حيث أ

 
أ

صحاب المقاولت المتوسطة والةغيرة، كما لن يمكن من  غير مشجعةفي نهاية ألمطاف 
أ
ل
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، كانت محاربة القطاع غير مهيكل الذي يملك خبرة جد محترمة في مجال التمويل التعاوتي

 ألتجربة ألقانونية لتستفيد منها خصوصا وهي في مهدها.

  لة حصرية ألمقر أالجتماعي لشركة ألتمويل ألتعاوني بالمغر
 
ب طبقا للمادة إعادة ألنظر حول مسا

، وما يشكله ذلك من أنعكاسات على مستوى أالستفادة من ألتجارب ألفضلى للشركات 15

تشاء فروع لها هصا بالمغرب لمزاولة ألعالمية ألرأئدة في مجال ألتمويل ألتعاوني،  التي يبقى ان

جصبية فيه استفادة كبيرة لالقتةاد الوطصي
أ
و ا
أ
تشطتها سواء تجاه مشاريع مغربية ا

أ
كلتا  في ا

و حتى على مستوى قطع ألطريق على 
 
موأل ألممكن تحصيلها منها أ

 
ألحالتين على مستوى أال

 .  وهو التوجه الذي تبصاه المشرع اللبصاتي بدورهإمكانية أحتيالها، 

  ألتي باك تمالها يتم  16من ألمادة  3ألتقليص في مدة عدم مزأولة ألنشاط ألمنصوص عليها في ألبند

مام  24ث تم تحديدها في سحب أالعتماد، حي
 
شهر مما سيجعل باب ألتحايل مفتوحا أ

ألمؤسسين ذوي ألنية ألسيئة من جهة، كما سيؤثر على عنصر ألثقة في ألتعامل مع أالنترنت بين 

ن هذأ ألتعامل الزأل غير منتشر بشكل قوي في 
 
ألمساهمين وحاملي ألمشروع خصوصا وأ

لذلك حبذ لو يتم تهج التشريع اللبصاتي الذي ية، ألمغرب عكس ألتجارب ألمقارنة من جهة ثان

شهر 6جعل المدة محددة في 
أ
 .ا

  ألذي يشير لسحب رخصة شركة ألتمويل ألتعاوني حينما تكون  16من ألمادة  5مرأجعة ألبند

ن سحب ألرخصة وألمقاولة في حالة تسوية قضائية يعني 
 
موضوع قرأر فتح ألتسوية ألقضائية، ال

نها ليست في وضعية
 
حد ألحلول  أ

 
مختلة بشكل ال رجعة فيه وإنما هي قابلة للتقويم بفعل أ

و ألتفويت، وبالتالي فالنشاط 
 
مر بمخطط أالستمرأرية أ

 
ألمقترحة من ألسنديك سوأء تعلق أال

سابقا(  من ألقانون  571) 586ألمقاولة الزأل قائما حتى بعد صدور ألحكم بالتسوية طبقا للمادة 

نه ال يغل73.17
 
سابقا(  من نفس  576) 592يد رئيس ألمقاولة عن ألتسيير طبقا للمادة  ، كما أ
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لذلك حبذ لو يتم تةحيح هذا المقتضى المتعلق بالتةفية القضائية دون التسوية ألقانون، 

 .القضائية

  مر مقتصرأ  31من ألمادة  4إعادة ألنظر في ألصياغة ألمستعملة ضمن ألبند
 
من خالل جعل أال

موأله، دون تفصيل في ألمخاطر كما هو معمول به في طرق  على تذكير ألمساهم
 
بخطر ضياع أ

ألتمويل ألتقليدية لما يرأفق ذلك من تقليل لجاذبية ألتمويل ألتعاوني، وذلك بإدرأج سؤأل 

موال التي سيقدمها ويتقبلها؟" وأحد وهو:
أ
ن يخسر ال

أ
تماما كما هو "  هل يستطيع )المساهم( ا

 .مقترح في ألتشريع ألفرنسي

  من مسودة مشروع ألقانون ألتي توقع على حامل ألمشروع  44إعادة ألنظر في مقتضيات ألمادة

ن ألعبرة هي بعدم 
 
ألتزأم عدم إمكانية أقترأح نفس ألمشروع على عدد من ألمنصات، وألحال أ

تجاوز سقف ألمساهمات ألتي يجب جمعها لذأت ألمشروع مهما بلغ عدد ألمنصات، لذلك فهذأ 

ر مفهوم أنفرد به ألمشروع عكس ألمشرع ألفرنسي ألذي سمح بعرض نفس ألمشروع تضييق غي

ك ثر من منصة، 
 
فضل مراجعة هذه المادة لما لتةحيحها من قدرة لمصح مزيد على أ

أ
لذلك من ال

موال ذلك المشروع مع ما 
أ
من التصافسية لهذه المصةات عوض احتكار واحدة مصها استقطاب ا

شكال هيثير  مر من ان
أ
لياتها التسويقية هذا ال

 
 .لسيما في حال ضعف ا

  سقف ألمساهمات على جميع عمليات ألتمويل ألتعاوني، نظرأ لخصوصية
 
إعادة ألنظر في توحيد أ

نه ألصنف 
 
كل عملية على حدة حيث ال يتصور تحديد سقف مساهمة صنف "ألتبرع" مع ألعلم أ

ك ثر أستقطابا للجمهور ربه أشتهر ألتمويل ألتعاوني، إضاف
 
ة لتبني ألتشريعات ألمقارنة موقف أال

سقف مختلفة لكل صنف على حدة كما هو 
 
عتد تحديد ألسقف في هذأ ألصنف مع تضمينها أ

 ألحال مع ألتشريع ألفرنسي مثال.

  توضيح مضمون عمليات ألتمويل ألتعاوني ألتشاركي حتى تتشجع ألفئة ألرأغبة في ألتعامل بهذأ

مام ألتمويل لالنخرأط، بدل ألتزأم مسود
 
ة ألمشروع موقف ألسكوت وجعل أالمكانية متاحة أ
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لية ألتمويلية بالشكل ألمطلوب، وفي هذأ أإلطار فقد قمت 
آ
باب أالحتماالت ألتي ال تسوق لهذه أال

بإسقاط بعض ألمنتجات ألبديلة ألمعمول بها في ألبنوك ألتشاركية ألمغربية على عمليات ألتمويل 

 .الت ألمشرع ألمستقبلية بهذأ ألخصوصألتعاوني في محاولة لتوضيح أحتما

  مرأجعة نزع مسؤولية تقييم ألمشروع من ألمساهم وإحالتها على شركة ألتمويل ألتعاوني، لما في

ذلك من تطاول على عالقة ألشفافية وألوضوح ألتي تميز ألمساهم وحامل ألمشروع باعتبارها 

وجب منح ألمساهم حرية أختيار جوهر أالختالف ألذي يميزها عن ألتمويل ألتقليدي، لذلك 

خرى كما هو معمول به 
 
طرأف أ

 
ثير أ

 
ألمشروع ألمرأد تمويله وفق رغباته وقناعاته ألخاصة دون تا

 في ألتشريعات ألمقارنة.

  طرأف على أتخاذ قرأرأتهم سوأء
 
جهزة أالستشارية ألتي تساعد أال

 
مرأجعة ألمقتضيات ألمتعلقة باال

و حتى حامل ألمشروع  ألمساهم من خالل تنبيهه وإعالمه
 
بكل ما له أرتباط بتدفقاته ألمالية، أ

وكيفية توعيته بالعمليات ألتي تتماشى ومؤهالته أإلبدأعية وأالبتكارية، حيث لم يتم ألتعرض لها 

ن 
 
في مسودة  ألمشروع عكس ألتشريع ألفرنسي ألذي أعتمد على جهازين بهذأ ألخصوص، كما أ

جهزة مغ
 
ن كما هو ألحال مع جهاز ألمشروع لم ُيِحْل على أ

 
"المرشدين ربية متخصصة بهذأ ألشا

، فضال عن ذكر مسودة 19.14من ألقانون  60ألمنصوص عليه في ألمادة  في الستثمار المالي"

ي من موأدها ليطرح ألتساؤل بقوة حول 
 
ألمشروع لجهاز "مستثمر مالك" دون أإلحالة عليه في أ

 جدوى تضمينه.

 لة
 
ثناء قيامه ت إعادة ألنظر في مسا

 
غييب ألحماية ألقانونية للمساهم ضمن نصوص ألمسودة أ

موأل نحو ألمؤسسة ألماسكة للحسابات نظرأ للمخاطر ألتي تجتاح 
 
بعملية ألتحويل أاللك تروني لال

و غياب أإلعالم. 
 
 هذه ألعملية من قبيل قصور ألنظام أاللك تروني أ

 كة أالنترنت مقيدة بصفة أحتياطية في أعتبار أالبتكارأت ألتي يضعها حامل ألمشروع على شب

 أنتظار تمويلها كليا، لالستفادة من ألحماية ألمخصصة للمبتكرأت ألتي تسجل بطريقة عادية،
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مام مصنف رقمي طبقا لتعريف منظمة ألعالمية للمكية ألفكرية ألمنصوص عليه في 
 
لكوننا أ

ن ، ومنشور بطريقة رقمية متمثلة في منصة ألتمويل ألتع8ألمادة 
 
فكار اوني، كما أ

 
ألنشر ألرقمي ال

و ألهيئة ألمغربية لسوق ألرساميل حسب ألحالة، 
 
حامل ألمشروع يتم بمعية إما بنك ألمغرب أ

ن تضمين هذأ ألمقتضى تشجيع 
 
وبالتالي فهو يوأزي عملية ألتسجيل ألعادية، لذلك من شا

لية ألتمويلية
آ
فكار ألمبتكرة على هذه أال

 
صحاب أال

 
شكال ألتعدي ألممكنة إضافة لمحاربت ،أ

 
ه كل أ

فكار.
 
 على هذه أال

  فكار حامل ألمشروع بمثابة طرأئق كما هو منصوص عليها في ألمادة
 
من ألقانون  21أعتبار أ

ألمتعلق بحماية ألملكية ألصناعية كما جرى تعديله وتتميمه، وخاضعة للحماية ألمقررة  17.97

خذ بعين أالع 53في ألمادة 
 
تبار ألفكرة ألتي طرحتها سابقا وألمرتبطة من نفس ألقانون مع أال

 بإمكانية أتخاذ ألنشر على منصة ألتمويل ألتعاوني بمثابة تقييد أحتياطي. 

  إحالة مسودة مشروع ألقانون على ألنصوص ألجنائية ألجاري بها ألعمل لحماية ألمساهم من

شكال ألتعدي ألتي قد تطاله، بما فيها ألمادتين 
 
ألمتعلقتين بالدعاية  31.08من ألقانون  24و 23أ

ال  09.08ألقانون  ألمقررة في المقتضيات الجصائيةألكاذبة عبر أالنترنت، إضافة لإلحالة على 

 .61و 60و 53سيما ألموأد 

  توفير منصات ألتمويل ألتعاوني على نسخة عربية حتى يكون ألجمهور على بينة من سير

موأل كما هو معمول به في موأقع ألعمليات وخصوصا ألمساهم عند أختيار ألمشروع 
 
وتحويل أال

 (. /http://ar.zoomaal.comعربية )

في نهاية هذه ألعينة من أالقترأحات ألمرتبطة بمجموعة من أإلشكاالت ألتي أستوقفتني خالل هذأ 

في خلق سوق أقتصادية موأزية للسوق ألبحث، ال يسعني إال دعم مبادرة ألجهات ألوصية على رغبتها 

ن 
 
فكار ألمبتكرة، إال أ

 
صحاب أال

 
ألتقليدية، بهدف تعزيز جاذبية ألسوق ألمالي ألمغربي وكذأ دعم وتحفيز أ

http://ar.zoomaal.com/
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ساس من ألحفاظ على روح ألتمويل ألتعاوني كما هي معروفة دوليا وألقائمة 
 
نجاح هذه ألمبادرة ينطلق باال

ساس على ألمرونة وألشفافية 
 
سس من باال

 
تي دور ألنصوص ألقانونية لحماية هذه أال

 
وألوضوح، وبعدها يا

 كل أعتدأء قد تتعرض له فضال عن دورها في تقنين هذأ ألنشاط.

فرأد ألمجتمع ألمغربي ألذين زيادة عن تمتعهم ألمسبق بخصلة ألتكافل أالجتماعي إال  
 
تي دور أ

 
خيرأ يا

 
ثم أ

ن ثقتهم في ألتعامل ألمالي عن طريق شبكة
 
حد ألرهانات ألقوية ألتي يجب على ألمشرع  أ

 
أالنترنت يبقى أ

ن ألمنظو
 
، كما هو ألحال يعتريها بعض الصقصطار مة ألقانونية ألمغربية في هذأ أإلكسبها، خصوصا وأ

، فاستعمالها غير ألمشروع له إحالة وحيدة عملية التحويل البصكي عن طريق بطاقة الئتمانمثال مع 

ن مدونة ألتجارة وهي ال تسعف على توفير ألحماية ألمنشودة بسبب عدم تبيانها م 331بمقتضى ألمادة 

لوسائل ألتزوير مما سيساهم ال محال في إفالت عديد ألجناة من ألعقاب وهو ما سيؤثر على تحفيز 

و تزييف  خلو الصةوص الجصائية عن عقوبات خاصةألمساهم، فضال عن 
 
لتزييف ألعالمة أاللك ترونية أ

ثر هذين  أالخترأع
 
و حتى ألقرصنة أاللك ترونية وهو ما سيؤثر كذلك على حامل ألشروع، وتا

 
أاللك تروني أ

ثر أالقتصاد ألذي 
 
ثر تحفيز ألمقاولة ألصغرى وألمتوسطة وبالتالي تا

 
ألطرفين بهذه ألنقائص ألحمائية هو تا

ي وقت مضى رهينا بتوفر بيئة قانونية سليمة.
 
ك ثر من أ

 
صبح أزدهاره أليوم أ

 
 أ
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 المالحق
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موأل ألتي تم جمعها عبر ألتمويل ألتعاوني في ألمغرب من طرف منصة "(: 3 ألملحق) 
 
 Smala أال

&Co" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Sanae RHABRA et Wafa GUERGUER, precite ,p 15. 
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صصاف التمويل التعاوتي وفقا لتعقيدها4 )الملحق
أ
 (: ترتيب مختلف ا

 

Source : Joachim Hemer, precite, p 13. 

(: تطور معدل صصف الستثمار قبل دخول القاتون الفرتسي حيز التصفيذ هو 5 ملحقال)

ضعف
أ
 ال

 

 

 

 

 

 

 

 



      0212  مارس  35 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 15.18التمويل التعاوني كآلية مبتكرة لتمويل المقاولة على ضوء مسودة مشروع القانون رقم 

 

199 

 

 

2013/-semestre-crowdfunding/1er-ve.org/barometreshttps://financeparticipati: Source  (consulté ,
le 18/05/2019 à 13h 00 min). 

صصاف التمويل.6)الملحق 
أ
 (: عدد المشاريع الممولة في فرتسا حسب كل صصف من ا

 

 

 

 

 

-chrome: Source
-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://financeparticipative.org/wp
-%C3%A9dition-FPF-et-PMGK-crowdfunding-du-content/uploads/2019/01/Barom%C3%A8tre

(consulté le ,2018.pdf24à  /05/201917h 07)min . 

 

 

 

https://financeparticipative.org/barometres-crowdfunding/1er-semestre-2013/
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/financeparticipative.org/wp-content/uploads/2019/01/Barom%C3%A8tre-du-crowdfunding-KPMG-et-FPF-%C3%A9dition-2018.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/financeparticipative.org/wp-content/uploads/2019/01/Barom%C3%A8tre-du-crowdfunding-KPMG-et-FPF-%C3%A9dition-2018.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/financeparticipative.org/wp-content/uploads/2019/01/Barom%C3%A8tre-du-crowdfunding-KPMG-et-FPF-%C3%A9dition-2018.pdf
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حد المواقع اللك تروتية المتخةةة في 7)الملحق
أ
(: مميزات التمويل التعاوتي وفق ا

سواق المالية والشركات التجارية
أ
 ال

 

 التوضيح الميزة

  - مجاتي-1
 
دأة مجانية لعرض أال

 
فكار "ألتمويل ألجماعي" يعتبر أ

ن منصاته تحرص على إشرأك 
 
وجمع ألتمويل، كما أ

موأقع ألتوأصل أالجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" 
 خالل ألعملية لتيسير ألتوأصل بين ألممولين.

فكار  -
 
برز أال

 
ن وسائل أالعالم تنتقي عادًة أ

 
كما أ

ثير ألدعاية.
 
 وتسلط ألضوء عليها مما يزيد رقعة وتا

 اختبار السوق-2

  

ر وسيلة الختبار حجم أإلقبال ألمتوقع على تعتب -
سوأق، ويظهر ذلك من 

 
ألمنتج قبل طرحه في أال

خالل عدد ألممولين ألمؤيدين للمشروع ونوعية 
 ألتعليقات ومستوى ألتفاعل مع ألفكرة بشكل عام.

ويستفيد صاحب ألمشروع من نصائح ألمشاركين في  -
 ألمناقشات حول كيفية تحسين خدمته/منتجه بصورة
فضل، ويستطيع رسم تقديرأت مبدئية لحجم أإلنتاج 

 
أ

ولي، وكل هذأ يقلص حجم ألمخاطرة عند طرح 
 
أال

 ألمنتج بالسوق.

 كسب ولء العمالء-3

  

ك ثر والًء للنشاط،  -
 
سلوب يجذب ألعمالء أال

 
هذأ أال

فالك ثير منهم يساهم في ألتمويل القتناعه بالفكرة 
ن يكون جزءأ منها وليس لم

 
جرد جني ورغبته في أ

نهم 
 
رباح، ويصبح لديهم والء شديد للعالمة ال

 
بعض أال

ولى، فتتخطى ألعالقة 
 
شهدوأ نموها منذ مرأحلها أال
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بين ألشركة وألعميل حدود عملية ألبيع وألشرأء إلى 
عمق من ذلك.

 
 أرتباط نفسي أ

 الحفاظ على هوية المشروع-4

 

يحافظ هذأ ألنوع من ألتمويل على هوية ألمشروع  -
مام كما ي

 
تمناه صاحبه، فهو يجلس في مكان منفرد أ

حاسوبه ويعرض نفس ألبيانات وألمعلومات للمتابعين 
على ألمنصة في وقت وأحد، ويكون هو سيد ألفكرة، 

حد شروط لتغييرها.
 
 فال يملي عليه أ

 
خرى ألتي تحتاج  -

 
على ألنقيض فإن وسائل ألتمويل أال

حياناً 
 
 للعرض ألمباشر على ألمستثمرين تؤدي أ

بالمشروع لفقدأن هويته، فكل مستثمر يشترط 
تغييرأت معينة بالفكرة لقبول تمويلها، وإذأ تم تدأولها 
خر فإنها ستفقد هذه ألهوية في 

آ
من مستثمر إلى أ

 ألنهاية، ولن تخرج إلى ألنور كما تمناها صاحبها.

 جذب طليعة الممولين-5

 

وأئل دورًأ كبيرًأ في أستمرأر -
 
حملة  يلعب ألممولون أال

نهم يلفتون غيرهم إلى ألفكرة ويشجعونهم 
 
ألتمويل ال

فضل 
 
على دعمها، وتعتبر منصات ألتمويل ألجماعي أ
 مكان لجذب هذه ألفئة ألذهبية من ألممولين.

وعلى صاحب ألفكرة تقديم بعض ألمحفزأت لهم  -
ت وألهدأيا ألحصرية لزيادة إدماجهم 

آ
كالمكافا

نهم جزء منه.
 
 بالمشروع وإشعارهم با

 استرداد التمويل بالكامل-6

  

ال تقتصر فوأئد ألتمويل ألجماعي على صاحب ألفكرة  -
يضًا، فهي تسمح لهم 

 
فقط بل تشمل ألممولين أ

باستردأد كافة ألرسوم وألمساهمات ألتي تكبدوها في 
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دنى من 
 
حالة إخفاق ألمشروع في جمع ألحد أال

 ألتمويل وألمحدد مسبقًا من قبل ألموقع.

مان للممول ويشجعه على هذأ يوف -
 
ر قدرًأ من أال

أالستمرأر في نشاط ألتمويل، فاالنتظار فترة طويلة 
وغير محددة الستبيان فرص نجاح ألمشروع قد يثني 
ألك ثيرين عن ألمشاركة في هذه ألخدمات ألمفيدة 

طرأف.
 
 لكافة أال

 الثقة في المشروع-7

  

تقوم معظم منصات ألتمويل ألجماعي بالتحري عن  -
لمشروع وصاحبه قبل عرضه على ألمنصة، وبذلك أ

موألهم لن تصب في مشروع 
 
ن أ

 
يطمئن ألممولون إلى أ

مين.
 
و تقع في يد شخص غير أ

 
 غير قانوني أ

على  2019/06/17، تاريخ االطالع /id/437819https://www.argaam.com/ar/article/articledetailألمصدر : 

 دقيقة. 52و  2الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 أوال: املراجع باللغة العربية

  :النصوص القانونية -أ

جانب وألفرنسيين بالمغرب ألصادر بتاريخ 
 
 .1913غشت  12ظهير ألوضعية ألمدنية لال

ألمتعلق بمدونة ألتجارة، فيما يخص  15.95س من ألقانون ألمتعلق بنسخ وتعويض ألك تاب ألخام 17.73لقانون أ

بريل  19) 1439شعبان  2في  1.18.26 شريف رقمألهير مساطر صعوبات ألمقاولة، ألصادر بتنفيذه، ألظ
 
( 2018أ

بريل 23) 1439 شعبان 6بتاريخ  6667ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد ،
 
 .2345ص  ،( 2018 أ

ذي ألقعدة  9في  1.00.19اية ألملكية ألصناعية، ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم ألمتعلق بحم 17.97ألقانون 

ص  ،( 2000مارس  9) 1420ذي ألحجة  2بتاريخ  4776( ، ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد 2000فبرأر  15) 1420

366 . 

 9في  1.00.20ظهير ألشريف رقم ألمتعلق بحقوق ألمؤلف وألحقوق ألمجاورة، ألصادر بتنفيذه أل 2-00ألقانون رقم 

( 2000ماي  18) 1421صفر  14، بتاريخ 4796(، ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد 2000فبرأير  15) 1420ذي ألقعدة 

، 1112. 

ك توبر  12) 1391شعبان  21أإلحسان ألعمومي، ألصادر بتاريخ  سألمتعلق بااللتما 004.71رقم  ألقانون
 
( ، 1971أ

ك توبر  20) 1391شعبان  29بتاريخ  3077ألرسمية عدد  ألمنشور بالجريدة
 
 .2465ص  ،( 1971أ

شخاص ألذأتيين تجاه معالجة ألمعطيات ذأت ألطابع ألشخصي، ألصادر  09.08ألقانون رقم 
 
ألمتعلق بحماية أال

مية عدد ألمنشور بالجريدة ألرس ،( 2009فبرأير  18) 1430من صفر  22في  1.09.15بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم 

 .552ص  ،( 2009فبرأير  23) 1430صفر  27بتاريخ  5711



      0212  مارس  35 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 15.18التمويل التعاوني كآلية مبتكرة لتمويل المقاولة على ضوء مسودة مشروع القانون رقم 

 

204 

 

ألمتعلق بمؤسسات أالئ تمان وألهيائت ألمعتبرة في حكمها، ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف  103.12ألقانون رقم 

ول  1.14.193رقم
 
بيع بتاريخ ر 6328ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد ،( 2014ديسمبر  24) 1436في فاتح ربيع أال

خر 
آ
 .462ص  ،( 2015يناير  22) 1436أال

 21) 1436من محرم  27في  1.14.189ألمتعلق بالتعاونيات ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم  112.12رقم  ألقانون

 .8481ص ،( 2014ديسمبر  18) 1436صفر  25بتاريخ  6318ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد  ،( 2014نوفمبر 

من ربيع  15ألمؤرخ في  1.96.83ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم  ،بمدونة ألتجارة ألمتعلق 15.95ألقانون رقم 

ول 
 
غسطس  1417أال

 
ولى  19بتاريخ  4418الجريدة ألرسمية عدد ب ألمنشور  ،( 1996)فاتح أ

 
ك توبر  3( 1417جمادى أال

 
أ

 .2187ص  ،( 1996

خر  14في  1.96.124بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم  ألمتعلق بشركة ألمساهمة، ألصادر 17.95ألقانون رقم 
آ
من ربيع أال

غسطس  30) 1417
 
خرة  4بتاريخ  4422كما تغييره وتعديله، ألجريدة ألرسمية عدد  ،( 1996أ

آ
 17) 1417جمادى أال

ك توبر 
 
 .2320(، ص1996أ

مينات، ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم  17.99ألقانون رقم 
 
من رجب  25في  1.02.238ألمتعلق بمدونة ألتا

ك توبر  3) 1423
 
ص  ،( 2002نوفمبر  7) 1423رمضان  2بتاريخ  5054ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد  ،( 2002أ

3105 .  

ألمتعلق ببورصة ألقيم وشركات ألبورصة وألمرشدين في أالستثمار ألمالي، ألصادر بتنفيذه ألظهير  19.14ألقانون رقم 

غسطس  25) 1437من ذي ألقعدة  21في  1.16.151ألشريف رقم 
 
، 6501ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد  ،( 2016أ

 .6682ص ،( 2016سبتمبر  19) 1437ذو ألحجة  17بتاريخ 

من  14في  1.11.03يقضي بتحديد تدأبير لحماية ألمستهلك، ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم  31.08ألقانون رقم 

ول 
 
ولى  3بتاريخ  5932(، ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد 2011فبرأير  18)1432ربيع أال

 
بريل  7) 1432جمادى أال

 
أ

 .1072(، ص 2011

من  25صادر في  1.11.178ألمتعلق بمدونة ألحقوق ألعينية ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم  39.08ألقانون رقم 

نوفمبر  24) 1432ذو ألحجة  27بتاريخ  5998ألمنشور ألجريدة ألرسمية عدد ،( 2011نوفمبر  22) 1432ذي ألحجة 

 .  5587(، ص 2011
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موأل، ألصادر بتنفيذه ألظهير ألشريف رقم  43.05ألقانون رقم 
 
من ربيع  28في  1.07.79ألمتعلق بمكافحة غسل أال

ول 
 
بريل  17) 1428أال

 
خر  14بتاريخ  5522ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد  ،( 2007أ

آ
 ،( 2007ماي  3) 1428ربيع أال

 .1359ص

في فاتح  1.13.21رقم  ، ألصادر بتنفيذه ألظهير شريفألمتعلق بالهيئة ألمغربية لسوق ألرساميل 43.12ألقانون رقم 

ولى 
 
ولى  30ألصادرة بتاريخ  6142الجريدة ألرسمية عدد ألمنشور ب ،( 2013مارس  13) 1434جمادى أال

 
جمادى أال

بريل  11) 1434
 
 .(2013أ

شخاص ألمعنوية وألهيائت  ألجمهور إلى أالك تتاب وبالمعلومات ألمطلوبة ألمتعلق بدعوة 44.12ألقانون رقم 
 
إلى أال

و سندأتها
 
سهمها أ

 
من صفر  14 في 1.12.55رقم  ، ألصادر بتنفيذه ألظهير شريفألتي تدعو ألجمهور إلى أالك تتاب في أ

ول  12لصادرة بتاريخ أ 6120الجريدة ألرسمية رقم ألمنشور ب ،( 2012ديسمبر  28) 1434
 
يناير  24) 1434ربيع أال

2013). 

 1.02.188ألظهير ألشريف رقم ألصادر بتنفيذه  ألمتعلق بميثاق ألمقاوالت ألصغرى وألمتوسطة، 53.00ألقانون رقم 

ولى  12في 
 
خرة  10بتاريخ  5031ألجريدة ألرسمية عدد  ر ألمنشو  ،( 2002يوليو  23) 1423من جمادى أال

آ
جمادى أال

غسطس  19) 1423
 
 .2368ص  ،(2002أ

ساسي لبنك ألمغرب، ألصادر بتنفيذه ألظهير شريف رقم  76.03ألقانون رقم 
 
 20في  1.05.38ألمتعلق بالقانون أال

فبرأير  20) 1427محرم  21بتاريخ  5397ألمنشور بالجريدة ألرسمية عدد  ،( 2005نوفمبر  23) 1426من شوأل 

 .427(، ص2006

موأل، منشور بالجريدة  2005جوأن  27مؤرخ في  2005لسنة  51ألقانون عدد 
 
يتعلق بالتحويل أاللك تروني لال

 .1500،ص 2005جوأن  28، بتاريخ 51ألرسمية ألتونسية عدد 

، منشور بالجريدة ألرسمية Crowdfundingوألمتعلق بحشد ألتمويل  2013/06/11، ألصادر بتاريخ 3ألقرأر رقم 

  . 2624-2620، ألصفحة 2013/06/20أللبنانية بتاريخ 

غسطس 23) 1438صادر في فاتح ذي ألحجة  2128.17قرأر لوزير أالقتصاد وألمالية رقم 
 
( بالمصادقة على 2017أ

يتعلق بوأجب أليقظة ألمفروض على مؤسسات  2017يوليو  24ألصادر في  2017/ و/5منشور وألي بنك ألمغرب رقم 

خرة  19بتاريخ أالئ تمان، منشور بالجريدة ألرسمية 
آ
 .1333،ص 6654عدد  ،( 2018مارس  8) 1439جمادى أال
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خرة  2.95.805مرسوم رقم 
آ
ك توبر  14) 1417صادر فاتح جمادى أال

 
ألقاضي   47.95 ( لتطبيق ألقانون رقم1996أ

 .2568  ألصفحة 21/11/1996بتاريخ  4432صندوق ألضمان ألمركزي، منشور بالجريدة ألرسمية عدد  بإعادة تنظيم

 ،( 2005يناير  10)1425من ذي ألقعدة  28، بتاريخ 2.04.970مسطرة ألتماس أالحسان ألعمومي بالمرسوم رقم 

خرة  25بتاريخ  5339عدد 
آ
غسطس 1426جمادى أال

 
 .2165( ص 2005)فاتح أ

متعلق بالتمويل ألتعاوني، ألصادر من طرف وزأرة أالقتصاد وألمالية، مديرية  15.18روع قانون رقم مسودة مش

 .2018مارس  02ألخزينة وألمالية ألخارجية، بتاريخ 

 1432من شعبان  27في  1.11.91رقم  ، ألصادر بتنفيذه ألظهير شريف2011نص دستور ألمملكة ألمغربية لسنة 

 (.2011يوليو  30) 1432شعبان  28مكرر،  5964بالجريدة ألرسمية عدد  ر ألمنشو  ،( 2011يوليو  29)

 املعاجم: -ب

بي
 
ألفضل جمال ألدين محمد بن مكرم بن منظور أالفريقي ألمصري، لسان ألعرب، ألمجلد ألثاني، دأر صادر  أ

 .1968للنشر، 

ولى، محمد بشير علية
 
، ألقاموس أالقتصادي، ألمؤسسة ألعربية للدرأسات ألعربية وألنشر، بيروت، ألطبعة أال

1985. 

 الكتب: -ت

ولى، منشورأت 
 
حمد إبرأهيم، ألتجارة أاللك ترونية وألملكية ألفكرية وألتجارة ألصناعية، ألطبعة أال

 
إبرأهيم أ

كادير، يونيو 
 
 .2001ألمرأفعة، أ

حم
 
 .2007، ألكويت 1أبط ألتمويل أإلسالمي، بنك ألكويت ألصناعي، طد جابر بدرأن، خصائص وضوأ

حمد بدر، تدأول ألمصنفات عبر أالنترنت )مشكالت وحلول(، دأر ألجامعة ألجديدة للنشر، أإلسكندرية، 
 
سامة أ

 
أ

2006. 

 .2007مصر، خالد ممدوح إبرأهيم، حماية ألمستهلك في ألمعامالت أاللك ترونية درأسة مقارنة، ألدأر ألجامعية، 

http://adala.justice.gov.ma/production/pdf/163836.pdf
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دبية وألمالية للمؤلف درأسة مقارنة في 
 
ثره على ألحقوق أال

 
رأمي إبرأهيم حسن ألزوأهرة، ألنشر ألرقمي للمصنفات وأ

ردني وألمصري وأالنجليزي، دأر وأئل للنشر، عمان، 
 
 .2013ألقوأنين أال

ول، ضياء نعمان، ألمسؤولية ألمدنية ألناتجة عن ألوفاء أاللك تروني بالبطائق أالل
 
ك ترونية، درأسة مقارنة، ألجزء أال

ولى، 
 
 .2010ألطبعة وألورأقة ألوطنية، مرأكش، ألطبعة أال

ردن، 
 
 .2011عايد رجا ألخاليلة، ألمسؤولية ألتقصيرية أاللك ترونية، دأر ألثقافة للنشر وألتوزيع، أال

 .2018طبعة  عبد ألحفيظ بلقاضي، درأسات في ألقانون ألجنائي ألخاص ألمغربي، بدون ناشر ،

سامة للنشر وألتوزيع، عمان، 
 
 .1998عبد ألرزأق ألهيتي، ألمصارف أإلسالمية بين ألنظرية وألتطبيق، دأر أ

 .1986، 3 بعةطألعبد ألعزيز ألخياط، ألمجتمع ألمتكافل في أإلسالم، دأر ألسالم للنشر، وألتوزيع، ألقاهرة، 

ة ألمعارف، أإلسكندرية، عبد ألفتاح بيومي حجازي، ألتجارة عبر أالنترن
 
ولى، منشا

 
ت، درأسة مقارنة، ألطبعة أال

2010. 

ورأق ألمالية، ألدأر ألجامعية للنشر 
 
عبد ألمنعم ألسيد علي ون زأر سعد ألدين ألعيسي، ألنقود وألمصارف وأال

 .2004، 3بعة طأل وألتوزيع،

ول ألمقتضيات ألعامة، بدو
 
 .2016ن ناشر، عالل فالي، ألشركات ألتجارية، ألجزء أال

علي جمال ألدين عوض، عمليات ألبنوك من ألوجهة ألقانونية في قانون ألتجارة ألجديد وتشريعات ألبالد ألعربية، 

 .2000دأر ألنهضة ألعربية، ألقاهرة، ألطبعة ألثالثة، 

ول، مطبعة بني أ
 
عمال ألتجارية وألتاجر، ألجزء أال

 
زناسن، ألرباط، فريدة أليوموري، شرح ألقانون ألتجاري أال

 .2016ألطبعة ألثانية، 

 .1999، 1بعة طألفؤأد ألسرطاوي، ألتمويل أإلسالمي ودور ألقطاع ألخاص، دأر ألمسيرة، عمان، 

محمد ألوردي، ألتمويل ألتشاركي في ألمصارف أإلسالمية بين ألمقصد ألتنموي ألمنشود ووأقع ألتحديات ألمشهود، 

ولى، سلسلة إصدأرأت ألجمعية ألمغربي
 
 .2014ة لالقتصاد أإلسالمي، ألطبعة أال

ولى، 
 
محمد بشير علية، ألقاموس أالقتصادي، ألمؤسسة ألعربية للدرأسات ألعربية وألنشر، بيروت، ألطبعة أال

1985. 



      0212  مارس  35 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 15.18التمويل التعاوني كآلية مبتكرة لتمويل المقاولة على ضوء مسودة مشروع القانون رقم 

 

208 

 

ولى، مطبعة ألنجاح 
 
محمد لفروجي، ألملكية ألصناعية وألتجارية، تطبيقاتها ودعوأها ألمدنية وألجنائية، ألطبعة أال

 .2002ألجديدة، 

محمد محبوبي، ألنظام ألقانوني للمبتكرأت ألجديدة في ضوء ألتشريع ألمغربي ألمتعلق بحقوق ألملكية ألصناعية 

و
 
بي رقرأق، ألرباط، وأالتفاقيات ألدولية، ألطبعة أال

 
 .2015لى، دأر أ

ولى، مطبعة ألمعارف 
 
محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق ألملكية ألفكرية في ضوء ألتشريع ألمغربي، ألطبعة أال

 .2015ألجديدة، ألرباط، 

ولىطألألجوع ألحرمان مشكالت وحلول، دأر ألورأق، بيروت،  صطفى ألسباعي، ألفقرم
 
 .2002، بعة أال

 .1991ل طه، ألقانون ألتجاري، ألدأر ألجامعية، بيروت، مصطفى كما

 .1998نظام توفيق ألمجالي، شرح قانون ألعقوبات )ألقسم ألعام(، مك تبة دأر ألثقافة للنشر وألتوزيع، عمان 

 .2016نور ألدين ألفقيهي، ألمعين في فهم ألقانون ألبنكي ألمغربي، مطبعة طوب بريس ألرباط، 

 

 ئل:األطروحات والرسا -ث

هم مصادر ألتمويل، رسالة ماجستير، -محمد عبد ألحميد محمد فرحان، ألتمويل أإلسالمي للمشروعات 
 
درأسة ال

كاديمية ألعربية لعلوم ألمالية وألمصرفية، كلية ألعلوم ألمالية وألمصرفية، قسم ألمصارف، 
 
 .2010أال

ل شهادة ألماستر في ألقانون ألخاص تخصص قانون عزيز ألرأمي، ألطابع ألتقني للمعامالت أاللك ترونية، رسالة لني

عمال وألمقاولة، جامعة محمد ألخامس كلية ألعلوم ألقانونية وأالقتصادية وأالجتماعية ألسويسي ألرباط، ألسنة 
 
أال

 .2014-2013ألجامعية 

طروحة لنيل درجة دك تورأه ألطور ألثالث )ل.م.د( في ألقانون تخصص قانون
 
كسوم عيالم رشيدة، أ

 
دأخلي  أ

 .2018-2019خاص،جامعة مولود معمري تيزي وزو كلية ألحقوق وألعلوم ألسياسية قسم ألحقوق، ألسنة ألجامعية 

طروحة لنيل ألدك تورأه في 
 
بو فروة محمد، مسؤولية ألبنك ألمدنية عن عمليات ألتحويل أاللك تروني درأسة مقارنة، أ

 
أ

ول، وجدة، ألسنة ألجامعية ألقانون ألخاص، كلية ألعلوم ألقانونية وأالقتصا
 
دية وأالجتماعية، جامعة محمد أال

2010-2011. 
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عمال 
 
عائشة ألعاريف، حماية مستهلك ألخدمات ألبنكية أاللك ترونية، رسالة لنيل دبلوم ألماستر في قانون أال

ط، ألسنة ألجامعية وألمقاوالت، جامعة محمد ألخامس كلية ألعلوم ألقانونية وأالقتصادية وأالجتماعية ألسويسي ألربا

2014-2015. 

طروحة لنيل شهادة دك تورأه علوم 
 
نترنت، أ

 
سماء ألنطاقات على شبكة أال

 
حوأس فتيحة، حماية ألمصنفات ألرقمية وأ

 .21/01/2016كلية ألحقوق سعيد حمدين، تاريخ ألمناقشة  1في ألقانون ألخاص فرع ملكية فكرية، جامعة ألجزأئر 

 املقاالت: -ج

حمد جابر بدر 
 
، 156أن، مبادئ وضوأبط ومعايير ألتمويل أإلسالمي، مقال منشور بمجلة ألمسلم ألمعاصر، عدد أ

 . 2015لبنان، 

 ، على ألرأبط ألتالي:6بحث منشور على شبكة صيد ألفوأئد، ص  زأهر سالم بلفقيه، ألتسويق ألشبكي تحت ألمجهر،

//saaid.net/bahth/search.htmlhttp:، 2019/04/13تاريخ أالطالع. 

عبد ألعزيز َوْصِفي ورشيدة ألخير، وأقع ألمقاوالت ألصغرى وألمتوسطة في أالقتصاد ألمغربي وإشكالية تمويلها بين 

عمال، ألعدد ألبنوك ألتقليدية وألبنوك ألتشاركية)أإلسالمية( درأسة تحليلية ميدأنية، مقال منشور بمجلة منازعا
 
ت أال

بريل 40
 
 .2019، أ

موأل، مقال منشور بمجلة ألقضاء وألتشريع ألتونسية، 
 
دوأت ألمصرفية في ألتحويل أاللك تروني لال

 
علي كحلون، أال

 .2011، يناير 1ألعدد 

لية مبتكرة لتمويل ألمشروعات عرض تجربة سلطة 
آ
عمرأن عبد ألحكيم، قريد مصطفى، منصات ألتمويل ألجماعي كا

ندن ألكبرى في مجال ألتمويل ألجماعي للمشروعات ألعمومية، مقال منشور بمجلة أالجتهاد للدرأسات ألقانونية ل

 .2018، 01،ألعدد 07وأالقتصادية، ألمجلد 

 التقارير: -ح

 .2015ألصادر سنة ألتقرير ألسنوي للمجلس أالقتصادي وأالجتماعي وألبيئي، 

http://saaid.net/bahth/search.html
http://saaid.net/bahth/search.html
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 ,2016أف ألبنكي، نسخة حول أإلشر بنك ألمغرب، ألتقرير ألسنوي 

فريقيا مك تب شكال إفريقيا، أالجتماع ألثالث وألعشرون للجنة ألخب
 
مم ألمتحدة، أللجنة أالقتصادية ال

 
رأء تقرير أال

 .2008ألحكومية ألدولية، 

سس ألوأقع ألمقترحات، تقرير حول ألتعاونيات وألتنمية في مصر 
 
محمد عبد ألحليم عمر، ألتمويل ألتعاوني أال

مال، وأل
آ
   منشور على ألموقع ألتالي:،2005عالم ألعربي ألوأقع وأال

20896https://iefpedia.com/arab/?p= ، 2019/04/12أالطالع تاريخ. 

 ، منشور على ألرأبط ألتالي:7، ص2017-2016وحدة معالجة ألمعلومات ألمالية، تقرير سنتي 

http://www.utrf.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=875&l

ang=ar  2019/04/30تاريخ أالطالع.  

 

 الفرنسية: املراجع باللغة ثانيا

 

A. TEXETS JURIDIQUES : 

Code monétaire et financier français 

Code pénal français 

JUMPSTART OUR BUSINESS STARTUPS ACT (CROWDFUND Act), PUBLIC LAW 112-

106, in 05/04/2012. 

Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, Relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, 

JORF n°1 du janvier 1992. 

https://iefpedia.com/arab/?p=20896
https://iefpedia.com/arab/?p=20896
http://www.utrf.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=875&lang=ar
http://www.utrf.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=875&lang=ar
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B31793F9D57F2D197EEE09BA6B21928D.tplgfr42s_1?cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20190513
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Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif, Tel que modifié 

par le Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014, publiee dans le JORF n°0215 du 17 septembre 

2014 page 15228, texte n° 11. 

B. DICTIONNAIRES : 

DICTIONNAIRE LAROUSSE FRANÇAIS. 

OXFORD DICTIONARIES. 

C. OUVRAGES : 

Dominos, Collection  propriété intellectuelle et l'internet, Warusfel, La Bertrand
Flammarion, 2001. Editeur 

HOLLIS Aidan, SWEETMAN Arthur, The evolution of a microcredit institution: The Irish 
Loan Funds, 1720-1920 (le 2 janvier 1996), Disponible sur :  

01.pdf-96-ECPAP-ECIPA-http://://www.economics.utoronto.ca/workingPapers/UT(consulté  
le 15/04/2019 ). 

 

D. Thèses et mémoires : 

Michaël Riga, Le Crowdfunding : bilan et perspectives, Mémoire de Master en ingénieur de 

gestion, Université catholique de Louvain, Belgique, Année Académique 2013-2014. 

Sandro LAMAY, Le nouveau régime juridique français du crowdfunding et la structuration des 

opérations de financement participatif en capital des sociétés, Mémoire de Master Opérations et 

http://www.economics.utoronto.ca/workingPapers/UT-ECIPA-ECPAP-96-01.pdf
http://www.economics.utoronto.ca/workingPapers/UT-ECIPA-ECPAP-96-01.pdf
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fiscalité internationales des sociétés, UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE, 2014-

2015. 

Yannig ROTH, Comprendre la participation des internautes au crowdsourcing Une étude des 

antécédents de l’intention de participation à une plateforme créative, Thèse de Docteur en 

Sciences de Gestion, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, présentée et soutenue 

publiquement, le 13 janvier 2016. 

 

E. ARTICLES : 

Alexis Vintray, Les 4 risques du crowdfunding, Article publiée le 17 AOÛT 2016, sur le lien 

suivant :  

crowdfunding-du-risques-4-https://www.contrepoints.org/2016/08/17/205493(consulté le , 

10/06/2019). 

Arthur ROUSSIA, Le financement participatif ou Crowdfunding, quel régime juridique pour 

cette opportunité économique ? Etude des modèles français et allemands, Revue générale du 

droit (www.revuegeneraledudroit.eu), Etudes et réflexions 2015, numéro 10. 

Djelloule Markria et Mouna Bouhmouch, Etude de faisabilité sur le Crowdfunding au Maroc 

en vue de l’implication de la Diaspora dans le Développement du Maroc, Organisation 

internationale pour les migrations, l’étude Disponible sur lien suivant : 

https://morocco.iom.int/sites/default/files/etude%20de%20faisabilit%C3%A9%20CF.pdf

,(consulté le 18/05/2019). 

https://www.contrepoints.org/2016/08/17/205493-4-risques-du-crowdfunding
https://www.contrepoints.org/2016/08/17/205493-4-risques-du-crowdfunding
https://morocco.iom.int/sites/default/files/etude%20de%20faisabilit%C3%A9%20CF.pdf
https://morocco.iom.int/sites/default/files/etude%20de%20faisabilit%C3%A9%20CF.pdf
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Eric caprioli, Pascal agosti et autres, la banque en ligne et le droit, Revue Banque, 

Collection Les essentiels de la banque et de la finance, édition 1, le 5 mai 2014. 

Hassan BELLIHI et Dounia BERRACHID, Le crowdfunding innovation sociale pour difficulté 

économique : les conditions et le contexte ? Entreprise en difficultés et changement 

organisationnel, L’Harmattan, 2016. 

Joachim Hemer, A snapshot on crowdfunding, Fraunhofer Institute for Systems and 

Innovation Research ISI, 2011, page 13, Article Disponible sur lien suivant : 

content/uploads/2016/09/StudioCrowdfundig.pdf-http://www.legalefiscale.it/wp(consulté le ,

18/05/2019). 

KAZMARK Justin, Kickstarter before Kiskstarter, Article publiée le 18 juillet 2013, sur le lien 

suivant : 

kickstarter-before-https://www.kickstarter.com/blog/kickstarter(consulté le 15/04/2019).  

Loubna Chihab, Crowdfunding, une alternative au financement classique, Article publiée le 04 

juillet 2018., sur le lien suivant :  

-financement-au-alternative-une-argent/crowdfunding-//www.lavieeco.com/news/votrehttps:

classique.html, (consulté le 19/04/2019). 

Mohammed ABDELLAOUI et Amina HAOUDI, Outils de financement et contraintes de 

développement des PME au Maroc, l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah FÈS, Article 

disponible sur le lien suivant :  

et -economique-textuelle/developpement-http://www.abhatoo.net.ma/maalama

-economique/politique-developpement-du-economique/reperes-social/developpement

http://www.legalefiscale.it/wp-content/uploads/2016/09/StudioCrowdfundig.pdf
http://www.legalefiscale.it/wp-content/uploads/2016/09/StudioCrowdfundig.pdf
https://www.kickstarter.com/blog/kickstarter-before-kickstarter
https://www.kickstarter.com/blog/kickstarter-before-kickstarter
https://www.lavieeco.com/news/author/loubna_chihab
https://www.lavieeco.com/news/votre-argent/crowdfunding-une-alternative-au-financement-classique.html
https://www.lavieeco.com/news/votre-argent/crowdfunding-une-alternative-au-financement-classique.html
http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et%20social/developpement-economique/reperes-du-developpement-economique/politique-economique/outils-de-financement-et-contraintes-de-developpement-des-pme-au-maroc
http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et%20social/developpement-economique/reperes-du-developpement-economique/politique-economique/outils-de-financement-et-contraintes-de-developpement-des-pme-au-maroc


      0212  مارس  35 العدد               سلسلة األبحاث الجامعية واألكاديمية               

 15.18التمويل التعاوني كآلية مبتكرة لتمويل المقاولة على ضوء مسودة مشروع القانون رقم 

 

214 

 

maroc-au-pme-des-developpement-ed-contraintes-et-financement-de-economique/outils ,
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music-crowdfunding-pioneered-marillion-https://www.virgin.com/music/how(consulté le  

15/04/2019). 

Sanae RHABRA et Wafa GUERGUER ,Le Crowdfunding au Maroc : Modèles existants et 

perspectives de développement, Revue Économie Gestion et Société, N°2 décembre 2015,Rabat. 
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