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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة النواب املحترمون،

أعدته لجنة  يشرفني أن أقدم أمام مجلسنا املوقر، نص التقرير الذي

املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب، بمناسبة دراسة مشروع قانون رقم 

 املتعلق بالتمويل التعاوني. 15.18

دجنبر  24لقد عقدت لجنة املالية والتنمية االقتصادية اجتماعا أوال بتاريخ 

، برئاسة السيد عبد هللا بووانو، رئيس اللجنة، وبحضور السيد محمد 2019

وبهذه املناسبة، تقدم السيد الوزير  .نشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارةب

جاء تفعيال للتوجيهات امللكية بمناسبة  15.18بعرض ذكر فيه بأن مشروع قانون رقم 

ترؤس جاللته الفتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الرابعة من الوالية 

ت الحكومة بإطالق مجوعة من املبادرات الهادفة إلى التشريعية العاشرة، حيث تعهد

 تعزيز ولوج الشباب وحاملي املشاريع إلى التمويل.

ومن خالل هذا العرض، أوضح السيد الوزير أن مشروع القانون الخاص 

، يعتبر من أهم اآلليات « Crowdfunding »بالتمويل التعاوني أو ما يطلق عليه دوليا بــ 

ير خدمات مالية مبتكرة، خصوصا لصالح الشباب حاملي املشاريع، التي أسهمت في توف
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كما يعد قناة تمويل بديلة تكمل القنوات التقليدية والتمويالت الكالسيكية )األبناك 

وجمعيات السلفات الصغرى(، ووسيلة لتمويل املشاريع من قبل العموم، عن طريق 

عداد كبيرة من األفراد من أجل جمع األموال، عموما ذات القيمة املنخفضة، من لدن أ

دعم االبتكار من خالل تمويل مشاريع الشباب. وينطوي هذا النوع من التمويل على 

استخدام املنصات اإللكترونية للربط املباشر والشفاف بين حاملي املشاريع 

واملساهمين. كما يتضمن هذا النشاط ثالثة أشكال للتمويل، وهي القرض واالستثمار 

 .والتبرع

بعد ذلك، استعرض السيد الوزير، األهداف املسطرة ملشروع قانون رقم 

، واملتمثلة في تعبئة مصادر جديدة للتمويل لصالح املقاوالت الصغرى والصغيرة 15.18

جدا واملتوسطة وكذا الشباب حاملي املشاريع املبتكرة، ودعم البحث واالبتكار وتحرير 

ب، باإلضافة إلى املشاركة الفعالة للمانحين اإلمكانيات اإلبداعية والثقافية للشبا

واملمولين ملساندة مشاريع تنمية البالد من خالل آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، 

فضال عن تعزيز جاذبية وإشعاع القطب املالي للدار البيضاء. ومن املتوقع أيضا، أن 

غيرة املشاريع الصيسهم التمويل التعاوني، بالنظر إلى التجارب الدولية، في تمويل 

واملتوسطة، وتحقيق أهداف التنمية املستدامة، وزيادة مستويات الشمول املالي، 

 باإلضافة إلى توفير موارد مالية لدعم االبتكار.

وأشار السيد الوزير، إلى أن املغرب يعد من بين الدول األوائل في إفريقيا 

لية التمويل التعاوني، حيث والشرق األوسط الذي بادر إلى وضع إطار قانوني يؤطر آ
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سيعمل مشروع القانون على تأطير أنشطة شركات التمويل التعاوني وإنشاء نظام 

متكامل لتنظيمها، موضحا أن املشروع سيحدد إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة 

مهام الشركة املسيرة ملنصات التمويل التعاوني، وأساسا ما يهم اعتمادها من طرف 

ما يتعلق بعمليات القرض والتبرع(، أو الهيئة املغربية لسوق الرساميل بنك املغرب )في

)فيما يخص عملية االستثمار(، وكذا املقتضيات املؤطرة لتسيير منصات التمويل 

التعاوني وتصنيفها، واملهام املوكلة لشركة التمويل التعاوني، والتزاماتها، وقواعد 

هور، وإعداد التقارير الدورية، واإلشهار، اشتغالها خصوصا بما له عالقة بإعالم الجم

فضال عن القواعد املنظمة لتدبير الحسابات الخاصة باملشاريع التي يتم تمويلها عبر 

منصات التمويل التعاوني. كما يتضمن النظام التنظيمي أيًضا تعريف القواعد التي 

ن التحويالت، ا وتأمييجب احترامها واملتعلقة بالتحقق القبلي من املشاريع املزمع تمويله

            وحماية املساهمين، وتحديد سقف املبالغ املسموح تجميعها لكل مشروع ولدى

     دـكل مساهم، وإدراج فئة جديدة من املستثمرين والسيما املستثمر املسان

« business angels » وأخيرا، تعريف قواعد محددة لكل من األشكال الثالثة ،

 .للتمويل التعاوني

، 15.18باإلضافة إلى ذلك، أشار السيد الوزير إلى أن مشروع قانون رقم 

مادة موزعة حسب سبعة أبواب، تتحدد ضمن مقتضياته مهام باقي  70يتكون من 

اقب  املتدخلين في عملية التمويل التعاوني والسيما املؤسسة املاسكة للحسابات ومر

اقبة شركات ال تمويل التعاوني، ستخضع الحسابات. وبخصوص تحديد آليات مر
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اقبة الهيئة املغربية لسوق  اقبة بنك املغرب فيما يتعلق بفئتي القرض والتبرع، وملر ملر

الرساميل فيما يخص فئة االستثمار. فضال عن تحديد العقوبات التأديبية والزجرية 

 في حالة مخالفة مقتضيات القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.

والتنمية االقتصادية بمجلس النواب اجتماعها وقد خصصت لجنة املالية 

، خصص للمناقشة العامة تلتها مناقشة تفصيلية ملواد 2020يناير  15الثاني بتاريخ 

 املتعلق بالتمويل التعاوني. 15.18مشروع قانون رقم 

تميزت املناقشة العامة، بتثمين وتنويه السيدات والسادة النواب، بأهمية 

املتعلق بالتمويل التعاوني، الذي جاء في سياق التوجه العام  15.18مشروع قانون رقم 

للمغرب وتماشيا مع الخطاب امللكي حول دعم الشباب والبحث عن مصادر أخرى 

للتمويل لفائدة حاملي الشواهد خاصة فيما يتعلق بالتشغيل الذاتي، وكذا الحاجة 

غرى ت الصغيرة والصاملاسة إلى تنويع مصادر التمويل االقتصادي بالنسبة للمقاوال 

جدا واملتوسطة. إضافة إلى كونه يتناسب مع طموحات ومتطلبات الشباب وباعتباره 

تشريع قانوني يواكب الثورة التكنولوجية التي يعرفها املغرب، مما سيشكل ال محالة 

فرصة وحل مرن لحاملي املشاريع، كما سيؤطر العالقة بين املستثمر واملمول وفق 

، وسيعطي قيمة مضافة للحد من البطالة، والدفع باالقتصاد منصة إلكترونية

 الوطني.

وقد خلصت التدخالت إلى الدعوة إلى وضع تعديالت من شأنها جعل 

املشروع أكثر مرونة وانفتاحا على هيئات أخرى، وتبسيط املساطر اإلدارية، وعلى 
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ول تجويد العمل بمرونة في تنزيل القانون. من جهة أخرى، تم تسجيل مالحظات ح

 النص القانوني من حيث الدقة والصياغة القانونية من الناحية اللغوية.

لوضع التعديالت من طرف الفرق  2020يناير  27وقد خصص يوم اإلثنين 

 واألصالة واملعاصرة والفريق فرق األغلبيةواملجموعة النيابية، بحيث تقدم كل من 

اإلضافة إلى ، بيابية للتقدم واالشتراكيةواملجموعة الناالستقاللي للوحدة والتعادلية، 

 تعديال. 90 مصطفى الشناوي، بتعديالت بلغت في مجموعهاو النائبين عمر بالفريج 

، عقدت اللجنة اجتماعا ثالثا خصص 2020يناير  30وفي يوم الخميس 

املتعلق بالتمويل  15.18مشروع قانون رقم املقترحة وفي مواد للبت في التعديالت 

 حيث تجدون تفصيال بشأنها في الجداول رفقته. ،التعاوني

مشروع  علىبالتاريخ نفسه  لجنة املالية والتنمية االقتصادية كما صادقت

 باإلجمــــــــــاع.، كما تم تعديله، املتعلق بالتمويل التعاوني 15.18قانون رقم 
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تميزت املناقشة العامة، بتثمين وتنويه السيدات والسادة النواب، بأهمية 

املتعلق بالتمويل التعاوني، الذي جاء في سياق التوجه العام  15.18مشروع قانون رقم 

والبحث عن مصادر أخرى  ،وتماشيا مع الخطاب امللكي حول دعم الشبابللمغرب 

للتمويل لفائدة حاملي الشواهد خاصة فيما يتعلق بالتشغيل الذاتي، وكذا الحاجة 

املاسة إلى تنويع مصادر التمويل االقتصادي بالنسبة للمقاوالت الصغيرة والصغرى 

اعتباره وب ،ت ومتطلبات الشبابجدا واملتوسطة. إضافة إلى كونه يتناسب مع طموحا

تشريع قانوني يواكب الثورة التكنولوجية التي يعرفها املغرب، مما سيشكل ال محالة 

فرصة وحل مرن لحاملي املشاريع، كما سيؤطر العالقة بين املستثمر واملمول وفق 

منصة إلكترونية، وسيعطي قيمة مضافة للحد من البطالة، والدفع باالقتصاد 

 الوطني.

 15.18أن مشروع قانون  ،اعتبر جانب من السيدات والسادة النوابو 

املتعلق بالتمويل التعاوني سيساهم في إغناء وتنويع مسارات التمويل التقليدية، 

وبالتالي فرصة وحل مرن لحاملي املشاريع. والذي سيؤطر للعالقة بين املستثمر واملمول 

 وفق منصة إلكترونية.

أهداف املذكرة التقديمية، التي  إلى ،دة النوابوقد أشار السيدات والسا

يجب أن تتماش ى مع مقتضيات املشروع، واملتمثلة في التنمية االقتصادية وتمكين 

الشباب حاملي الشهادات من الولوج لعملية التمويل وكذا االنفتاح على مغاربة الخارج 

 لالنخراط في هذه العملية.
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 أن هناك لسيدات والسادة النواب،ومن بين املالحظات التي وقف عليها ا

منتوجات مشابهة سابقة للتمويالت باءت بالفشل وذلك لعدم القيام بدراسة جدوى 

لهذه املنتوجات قبل بلورتها في مشروع قانون أو القيام بدراسة تحليلية وتقييمية من 

ك، لحيث املردودية بعد تنزيل القانون من الناحية العملية والتطبيقية. وفي مقابل ذ

، تعد 15.18رقم  التي جاءت بها مواد مشروع القانون املقتضيات  أنتمت اإلشارة إلى 

اقيل قد تعيق نجاح هذا املشروع مستقبال على  التأكيد، حيث تم في نظر البعض عر

ضمان شروط نجاح مشروع قانون التمويل التعاوني، وعلى تبسيط املساطر في إشارة 

بحيث أن معظمها مرتبط بنصوص  وع القانون مادة والتي يتضمنها مشر  70إلى 

كما أعرب درهم.  300.000مراجعة قيمة رأسمال املحدد في تنظيمية، باإلضافة إلى 

جود تحديات وإشكاليات بالنسبة ملشروع القانون قيد الدرس، تمت البعض عن و 

 ترجمتها عبر تساؤالت توجبت التوضيح واإلجابة عنها من طرف السيد الوزير.

التي سلطت و  2008 لسنة األزمة العامليةأخرى، تم استحضار  من جهة

الضوء على مجموعة من نقائص املالية التقليدية، الش يء الذي جعل املالية 

. كبيرا تلقى اهتماما التشاركية بمبادئها املبنية على التعاون والتشارك وتقاسم املخاطر

رة تقدما ملحوظا ويفرض أن التمويل التعاوني يعرف في السنوات األخيفضال على 

 نفسه كبديل حقيقي في تمويل املشاريع.

وتمت الدعوة إلى ضرورة الربط بين هذا اإلجراء املهم وبين املالية التشاركية 

أن التمويل التعاوني أو التشاركي حيث ومنتجاتها التي أحرزت تقدما في هذا املجال. 
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يجسد مبدأ التعاضد وتظافر الجهود  ،جمع األموال من لدن الجمهور إلى الذي يهدف 

 عنصر الثقة ومدى ارتباطه باألمنومن جهة أخرى، تم التأكيد على  في الربح واملخاطر.

 .على التضامن كمدخل أساس ي في التنميةو املالي، 

كما تم التأكيد على ضرورة قيام الدولة بمجهود إعالمي كبير، واستثنائي 

صا في املجال القروي الذي يعرف تواجد وخصو  على مستوى الحمالت التحسيسية

إقناعها ا توجيههمن أجل وذلك ، فئة ال بأس بها من الشباب حاملي الشواهد مية بأهو

 .االنخراط في هذا املشروع

وقد خلصت التدخالت إلى الدعوة إلى وضع تعديالت من شأنها جعل 

ى دارية، وعلاملشروع أكثر مرونة وانفتاحا على هيئات أخرى، وتبسيط املساطر اإل 

العمل بمرونة في تنزيل القانون. من جهة أخرى، تم تسجيل مالحظات حول تجويد 

 النص القانوني من حيث الدقة والصياغة القانونية من الناحية اللغوية.
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بعد ذلك، تقدم السيد الوزير باإلجابة عن التساؤالت املطروحة في إطار 

التقديم العام ملشروع القانون تم التذكير فيه املناقشة العامة، حيث أشار إلى أن 

باملعطيات املتعلقة بالسياق الدولي حيث تشير اإلحصائيات املتعلقة بالتمويل 

التعاوني إلى تطور سريع لهذه اآللية وتسجيل أعلى نسب نمو لألنشطة املتعلقة به، 

ني ادي الوطالش يء الذي يشجع على اللجوء إلى هذه اآللية الجديدة للتمويل االقتص

وللشركات الصغرى والصغرى جدا والناشئة واملتوسطة في بعض  ،بصفة عامة

 الحاالت.

أن التمويل التعاوني يعرف عددا من املتدخلين، ، وأوضح السيد الوزير

من مشروع  47و  46حيث أن املقتضيات املتعلقة بحامل املشروع تم حصرها في املادتين 

د تهم شركات التمويل التعاوني من التزامات وتدابير تخص القانون، في حين أن باقي املوا

تسيير املنصة اإللكترونية، حيث تسهر هذه األخيرة على إنجاز ثالث أنواع من العمليات 

تتمثل في عمليتي القرض، بفائدة أو بدونها، والتبرع، اللتين لهما عالقة مع بنك املغرب، 

التي لها عالقة مع الهيئة املغربية لسوق والعملية الثالثة املتمثلة في االستثمار و 

 الرساميل.

من جهة أخرى، أشار السيد الوزير إلى أن هناك استثناءات تخص دعوة 

الجمهور إلى االكتتاب لحساب املؤسسات أو الجمهور، ويرجع هذا االستثناء لكون 

ة ئمقتضيات املسطرة املتبعة معقدة وطويلة مع ضرورة املصادقة عليها من طرف الهي

املغربية لسوق الرساميل. وأوضح السيد الوزير أن شركة التمويل التعاوني تقوم 
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بوساطة بين املمولين وحاملي املشروع سواء كانوا شركة أو جمعية أو تعاونية أو 

 من قانون املشروع. 2أشخاص فالكل معني )ذاتي أو اعتباري( بحسب ما جاء في املادة 

شركة التمويل التعاوني عالوة على نشاطها كما أشار السيد الوزير إلى أن 

حامل ملساعدة لاالرئيس ي تتولى القيام بمجموعة من االختصاصات من جملتها تقديم 

ومحاولة  ،لكترونيةنصة اإلاملاملشروع عن طريق االستشارة قبل وضعه للمشروع على 

ا تتحمل كمإقناع املساهمين بفكرة املشروع عن طريق االستثمار أو التبرع أو القرض. 

الشركة قبل إطالق أي عملية تمويل تعاوني، مسؤولية التحقق من مجموعة من 

 ،الشروط املتعلقة باملشروع وبحامل املشروع ومدى مطابقتها ملقتضيات هذا القانون 

وذلك قبل وضع املشروع على املنصة  ،ولنظام تسيير منصة التمويل التعاوني

 ملردودية وضمان النجاح، وتجنبا لتعثر املشروعاإللكترونية لالكتتاب، بغية تحقيق ا

 الذي قد يؤدي ال محالة إلى انعدام الثقة.

 15.18وانتقل السيد الوزير بعد ذلك، إلى التوضيح بأن مشروع قانون رقم 

قتضيات م بالخصوصتهم  أساسية املتعلق بالتمويل التعاوني يرتكز على أربعة أبواب

عمليات التمويل التعاوني، وعمليات التمويل ، واملتدخلون في )تعريفات( عامة

اقبة شركات التمويل  اقبي الحسابات وبمر التعاوني، وأخيرا املقتضيات املتعلقة بمر

ا أكد على ضرورة توفر الشروط الالزمة إلنشاء شركة التمويل التعاوني، التعاوني. كم

رونية. اإللكتمع وجوب الحصول على اعتماد من طرف البنك لتدبير وتسيير املنصات 

كما أوضح أن مؤسسات اإلئتمان تقوم بتجميع األموال املرصودة لالستثمار في املشروع 
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وعندما تنتهي مدة االكتتاب تسلم األموال مباشرة إلى صاحب املشروع. وتسهر املنصة 

اإللكترونية على إنجاز العقود اإللكترونية التي تضبط العالقة بين املساهم )املستثمر( 

املشروع، وبالتالي تعطى ضمانات للجميع فيما يخص االكتتاب املفتوح في وصاحب 

 إطار التمويل التعاوني.

لق ، ويتعمن طرف الوزارة كما أشار السيد الوزير إلى دراسات تم القيام بها

 :بــ األمر 

، حيث خلصت 2017دراسة حول املقاوالت الناشئة والصغرى جدا سنة -

 إلى هذا النوع من التمويل. إلى حاجة املقاوالت الناشئة

دراسة بشراكة مع املنظمة الدولية للهجرة التابعة لألمم املتحدة حول -

تقييم إمكانية استعمال مغاربة العالم لهذه اآللية للتمويل حيث خلصت إلى نتائج 

 2019إيجابية، سنة 

دراسة إلعداد مشروع القانون والزالت قيد الدرس مع خبرة دولية وقانونية -

 ي إطار دراسة مقارنة ف

( املتعلقة بمشروع قانون رقم 8( واملناشير )9وفيما يخص املراسيم )

، أوضح السيد الوزير أن هناك مواد تحيل على نصوص تنظيمية وسيتم 15.18

تجميعها في مرسوم واحد يجمع كل اإلحاالت على النصوص التنظيمية، وسيتم إنجازه 

 مع املصادقة على مشروع القانون. في مارس من السنة الحالية بموازاة
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أكد السيد الوزير على ضرورة األخذ فقد ، أما بخصوص التمويل التشاركي

برأي املجلس العلمي األعلى للعلماء. كما أكد على ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية 

واألوقاف اإلسالمية واألمانة العامة بخصوص التبرعات من العموم ألغراض خيرية، 

ر املتعلق بمدونة األوقاف حول التبرعات في شكل وقف، حيث أشار إلى أن هناك والظهي

 استثناءات في مشروع القانون بهذا الخصوص.
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 (4إلى  1)املواد من  أحكام عامةالباب األول: 

 عام تخص:مواد ذات طابع  4يتضمن هذا الباب 

 التعاوني وغرضها؛التمويل  آليةتعريف  -

 مجموعة من املصطلحات املتداولة في هذا القانون؛تعريف  -

إمكانية تمويل املشاريع داخل أو خارج التراب الوطني، مع التقيد بالنصوص التنظيمية املتعلقة  -

 ؛بالصرف

 من مجال تطبيق من مجموعة من القوانين.   عمليات التمويل التعاونياستثناء  -

 املادة األولى:

 التقديم:

تعرف املادة األولى من هذا القانون ما يقصد بالتمويل التعاوني ومختلف املتدخلين فيه وكذلك 

 األشكال التي يمكن أن تأخذها عمليات التمويل التعاوني السيما القرض، أو االستثمار أو التبرع.

 :2املادة 

 التقديم:

نصة مالتعاوني، شركة التمويل التعاريف املتداولة في هذا القانون على غرار  هذه املادة تضع

 .املستثمر املساندو  شهار ، اإل ساهم، املحامل املشروع، شروعالتعاوني، املالتمويل 

لى عوعليه، فإن شركة التمويل التعاوني تعتبر الفاعل األساس ي في عملية التمويل هاته حيث يقع 

عاتقها الربط بين كل من حاملي املشاريع واملساهمين واملتدخلين األخريين السيما املؤسسة 

اقب الحسابات وكذا هيئات الرقابة.   املاسكة للحسابات ومر

كذلك، وفي إطار املجهودات الرامية لتطوير آليات تمويل املقاوالت الناشئة واملبتكرة، تم إدخال، 

( إلعطائه مرتكز قانوني يمكن business angelsيف املستثمر املساند )ألول مرة في املغرب، تعر 

 من تطوير عمليات هته الفئة من املستثمرين.

 : 3املادة 

 :التقديم

يع، "، تم فتح املجال لتمويل مشار ءإلعطاء ديناميكية وإشعاع جهوي "للقطب املالي للدار البيضا

الوطني محررة بعمالت أجنبية انطالقا من من خالل التمويل التعاوني، توجد خارج التراب 

 .التنظيمية املتعلقة بالصرف منصات يتم خلقها داخل املغرب، وذلك في احترام للنصوص



 يتعلق بالتمويل التعاوني 15.18مشروع قانون رقم تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

                                                                                                                        

                                                                    

42 

وللتذكير، فإن هذا التوجه تمت بلورته في مختلف آليات التمويل الجماعي األخرى )التسنيد، 

جية وجعل الدار البيضاء قطب الخار  تالتمويل الجماعي العقاري،...( وذلك لجلب االستثمارا

 مالي بامتياز على الصعيد االفريقي.

 : 4املادة 

 :التقديم

على غرار ما هو معمول به على الصعيد الدولي، ال يخضع التمويل التعاوني للنصوص املؤطرة 

للمعامالت الكالسيكية كالقرض على سبيل املثال، وذلك من أجل تمكين استعمال مختلف فئات 

 تعاوني دون قيود، وفي إطار مبسط يتناسب وأهداف هذا النوع من التمويل.    التمويل ال

ق القانون املتعلمن مجال تطبيق  عمليات التمويل التعاونيوتنص هذه املادة على استثناء 

ئة عمليات التمويل التعاوني من فحكمها بالنسبة لبمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في 

وني من عمليات التمويل التعااالكتتاب بالنسبة لبدعوة الجمهور إلى ملتعلق القانون او ، "القرض"

 ملقتضيات التشريعية املتعلقة بجمع التبرعات من العموم ألغراض خيريةاو ، فئة "االستثمار"

 .ع"عمليات التمويل التعاوني من فئة "التبر بالنسبة ل املتعلق بمدونة األوقاف الظهير الشريفو 

 :ملخص املناقشة

تم التساؤل حول املساهمات الواردة من الخارج وعالقتها بالتهريب، وكذا االستثمارات التي 

ستمول مشاريع خارج التراب الوطني وتحرر بعمالت أجنبية يجب توضيحها بنص تنظيمي، بحيث 

ال يوجد أي تدقيق حول هذا املوضوع. كما تم التساؤل حول املستثمر املساند وعالقته مع 

 ما يستوجب التوضيح أكثر بنص تنظيمي.املساهم م

كما طالب البعض تحديد نوع الشركات وفتح املجال لشركات أخرى وعدم التضييق أو حصره في 

شركات تجارية معينة كما تمت اإلشارة إلى كون الهدف الرئيس ي للشركات يكون ربحيا بالدرجة 

 ذات طابع اجتماعي وخيري. األولى في حين أن الجمعيات والتعاونيات مجال اشتغالها يكون 

 :جواب السيد الوزير

أوضح السيد الوزير، في املادة األولى، مسؤولية شركة التمويل التعاوني، سواء تعلق األمر بشركة 

(،تكمن في تتبع املشاريع 17.95ذات مسؤولية محدودة أو شركات املساهمة )ينظمها قانون رقم 

ب الجزاءات عليها في حالة وقوع مخالفات. كما أشار إلى التي تمر عبر املنصات اإللكترونية وترتي

 تدخل مؤسسات مهمة لضمان املعامالت التي تتعلق باألموال والقروض والعقود.

وبخصوص املادة الثالثة املتعلقة بتمويل املنصات اإللكترونية ملشاريع خارج املغرب، أشار السيد 

يعمل خارج أرض الوطن والذي يجب أن يتوفر على الوزير إلى القطب املالي بالدار البيضاء الذي 
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. وتنص الفقرة الثانية من املادة الثالثة على ضرورة (Crowdfunding)اآلليات الحديثة والبديلة 

الحصول على ترخيص من مكتب الصرف بخصوص االستثمار خارج أرض الوطن حيث سيكون 

ذا بها العمل. وسيتم فتح الباب لهاالكتتاب بالعملة الصعبة وستطبق عليه القوانين الجاري 

 النوع من التمويالت عبر شركات ومنصات مغربية.

أما بخصوص بعض االستثناءات املشار إليها في املادة الرابعة واملتعلقة بالتبرع في صيغة وقف أو 

ألغراض خيرية، ودعوة الجمهور إلى االكتتاب، فإنها تخضع ملقتضيات قوانين خاصة تحيل عليها 

 تنظيمية. نصوص 

 املتدخلون في عمليات التمويل التعاونيالباب الثاني: 

 شركة التمويل التعاونيالفرع األول: 

مادة تتعلق بتأسيس شركة التمويل  38من الباب الثاني من هذا القانون  الفرع األول  يتضمن

 هتؤطر هذو . ا وقواعد اشتغالها وكذا كيفيات تسيير منصات التمويل التعاونيواعتماده التعاوني

 :يبالخصوص، ما يلاملواد 

 عاوني؛التشركة التمويل التي يمكن مزاولتها من طرف  الثانوية واألنشطة النشاط الرئيس ي -

مويل منصة أو أكثر للتالتي تسير التمويل التعاوني  تستوفيها شركةالشروط التي يجب أن  -

 تتخذها؛القانونية التي يمكن أن  األشكال اوكذ التعاوني

من طرف بنك املغرب أو الهيئة املغربية  ،حسب الحالة ،التمويل التعاوني اعتماد شركةمسطرة  -

     ؛لسوق الرساميل

 ؛حاالت وأحكام سحب االعتماد من شركة التمويل التعاوني -

ويل تمالعملية لتأطير تقوم بها شركة التمويل التعاوني  أنمختلف العمليات التي يجب  -

 ي؛ تعاونال

  ؛شركة التمويل التعاوني والتقارير الواجب نشرها من طرفاملعلومات  -

تقوم بها شركة التمويل التعاوني قبل إطالق أي عملية تمويل  أنمختلف اإلجراءات التي يجب  -

 ؛التعاوني

 ؛التدابير التي يجب أن تقوم بها شركة التمويل التعاوني ألجل تسيير منصتها -

شخاص بحماية األ ةاملتعلق وكذاافحة غسل األموال بمك  التقيد بالنصوص القانونية املتعلقة -

 الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي.
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 (15إلى  5وتأسيسها واعتمادها )املواد من  شركة التمويل التعاونيالقسم الفرعي األول: مهام 

  :5املادة 

 :التقديم

 والذي يتمثل في التمويل التعاونيشركة املزاول من لدن  النشاط الرئيس يتحدد هذه املادة 

، . وكما هو محدد في القانون إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، من فئات مختلفة

فان النشاط الرئيس ي للشركة يتجلى في تقديم املشاريع املراد تمويلها على املنصات االلكترونية، 

 ع عن طريق املؤسسة املاسكة للحسابات.وجمع املساهمات من الجمهور وتحويلها لحاملي املشاري

ويحدد نظام التسيير، املوضوع رهن إشارة العموم، كيفيات تدبير كل فئة من املنصات التي يتم 

 خلقها من طرف شركة التمويل التعاوني.

 :6املادة 

 التقديم:

انوية التي ثال األنشطة الئحة هذه املادةحدد تباإلضافة إلى النشاط الرئيس ي املشار إليه أعاله، 

ر العائدات وتدبي تقديم االستشارة لحاملي املشاريع، كيمكن أن تمارسها شركة التمويل التعاوني

. ويأتي هذا التدقيق لتأطير أنشطة الشركة وتفادي تضارب املصالح، وذلك كما لفائدة املساهمين

 هو معمول به على صعيد التشريعات املقارنة.    

ركة شويأتي تأطير وفتح إمكانية مزاولة هذه األنشطة الثانوية من أجل وضع نموذج أعمال يمكن 

من تعزيز قدرتها املالية واملحافظة على استدامتها بالنظر إلى التكاليف التي  التمويل التعاوني

اقبة وتتبع  يمكن أن تتحملها في إطار احترام مقتضيات هذا القانون )وضع نظام داخلي، مر

 املشاريع املمولة، احترام مقتضيات محاربة غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب،...(  

 :7املادة 

 التقديم:

 وكذا الشروط شركة التمويل التعاونيتحدد هذه املادة الشكل القانوني الذي يجب أن تأخذه 

 .شركة التمويل التعاونياالولية التي يجب ان تستوفيها لتكون مؤهلة ملمارسة مهام 

التي  الضماناتو  رأسمالها،و  مقرها،و  لشركة،ل يبالنشاط الرئيس  ومن هذه الشروط ما هو متعلق

وعدم  ،تقدمها وإمكانياتها، ومنها ما يتعلق باحترام املسيرين لقواعد وأخالقيات مزاولة املهنة

 تعرضهم لإلدانات املنصوص عليها في هذا القانون.
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ا هو معمول به في باقي أنشطة التدبير الجماعي مع وقد تم استنباط مقتضيات هذه املادة مم

 إدخال التعديالت والتسهيالت الالزمة لألخذ بعين االعتبار طبيعة نشاط التمويل التعاوني.   

 :9و  8املادتين 

 التقديم:

، على أن كل شركة للتمويل التعاوني تخضع الى إجراءات االعتماد املسبق من 9و 8تنص املادة 

ية لسوق الهيئة املغرب"التبرع" و من صنف "القرض" أو صنف قبل بنك املغرب بالنسبة للعمليات 

ركة شاملواد مسطرة اعتماد هذه  . وتحدد"االستثمار" من صنفبالنسبة للعمليات  الرساميل

 .الوثائق املكونة مللف طلب االعتمادو  يل التعاونيالتمو 

وكما هو جاري به العمل بالنسبة للفاعلين في القطاع املالي املغربي، فإن االعتماد املسبق يهدف 

الى التأكد من قدرات الشركة ومدى احترامها لجميع املقتضيات التي جاء بها هذا القانون خالل 

 . امزاولتها ال نشطته

  :10املادة 

 التقديم:

لإلشارة، يعتبر نظام التسيير الوثيقة األساسية التي تؤطر آليات وكيفيات تسيير كل منصة وكذا 

 التزامات الشركة لدى األغيار. 

 يير منصة مشروع نظام تس أيفي  تندرج أني يجب تال األساسية البيانات والوثائق تبين هذه املادةو 

جب الحصول يستو  تغيير يطال نظام تسيير منصة التمويل التعاوني كما أن كل التمويل التعاوني.

افقة املسبقة لبنك املغرب أو امل على يراعى في و  لهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.او

تحديد مقتضيات هذه املادة تزويد سلطات الرقابة والجمهور بمجموع املعلومات املتعلقة 

   بالشركة وظروف عملها.  

  15و  14و  13و  12و  11اد و امل

 التقديم:

العالقة بين بنك املغرب والهيئة املغربية لسوق الرساميل من  15و 14و 13و 12و  11تؤطر املواد 

 جهة وشركة التمويل التعاوني من جهة أخرى خالل مسطرة طلب االعتماد أو سحب االعتماد.

، كحد أقص ى ريخ إيداع ملف مكتملابتداء من تايوم،  45وللتذكير، فإن القانون وضع أجل 

 لدراسة طلب االعتماد.



 يتعلق بالتمويل التعاوني 15.18مشروع قانون رقم تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

                                                                                                                        

                                                                    

46 

كذلك تحدد مقتضيات هذه املواد، الحاالت التي تستوجب طلب اعتماد جديد، عندما يتعلق 

األمر، على سبيل املثال، بتغيير يطال الشكل القانوني لشركة التمويل التعاوني أو تغيير في 

اقبتها )املساهمين(، وكذا  تخول لبنك املغرب أو الهيئة املغربية لسوق الرساميل، الحاالت التي مر

 اهتوقف شركة التمويل التعاوني عن مزاولة نشاط) سحب االعتماد من شركة التمويل التعاوني

مقتضيات هذا لبعض الخرق املتعمد لشركة التمويل التعاوني أو ( 12ملدة تفوق اثني عشر )

 ....(..فتح مسطرة للتسوية أو للتصفية القضائيةموضوع مقرر ب أو عندما تكون الشركةالقانون 

 ملخص املناقشة:

تم التساؤل حول تقديم االستشارة لحاملي املشاريع هل سيتم إسناد هذه املهمة ملكاتب الدراسات 

التي لديها الخبرة في التمويل التعاوني وكذا دراسة املشاريع؟ وهل ستقتصر فقط على نوع واحد 

اختيار الشباب حاملي املشاريع الذين هم في حاجة ماسة للتمويل  من املشاريع؟ وهل سيتم

 التعاوني؟

وتمت اإلشارة إلى نموذج املبادرة والتنمية البشرية حيث أن نسبة كبيرة من املشاريع كان مآلها 

الفشل. ولضمان نجاح هذا املشروع يجب تحصين العملية من خالل التدقيق في املشاريع ونسبة 

 حيث أن نشاط الشركة ليس فقط هو إحداث املنصة بل يكمن في تتبع املشاريع.النجاح فيها، ب

وتم التساؤل في املادة العاشرة عن الجهة التي ستحدد العقد النموذجي هل هي بنك املغرب أو 

 الهيئة املغربية لسوق الرساميل؟

اقتراح الرفع من مدة  شهر  12كما تمت املطالبة بتوضيحات حول شروط تسليم االعتماد و

 شهرا. 20أو  18باعتبارها غير كافية إلى 

كما تمت الدعوة إلى تبسيط اإلجراءات والشروط لكونها في نظر البعض شروطا تعجيزية ال داعي 

 300.000لوجود نصوص تنظيمية. في حين كان هناك رأي ورأي مخالف حول رأسمال الشركة )

 والبعض اآلخر يراه مبلغ قليل جدا.درهم كحد أدنى( حيث يرى البعض أنه مبلغ كبير جدا 

ما هو تصور الوزارة حول عدد املنصات اإللكترونية مستقبال؟ وما هي اآلليات املعتمدة لضمان 

املنافسة الشريفة بين املنصات اإللكترونية؟ وكيف يمكن تشجيع املستثمرين في خلق املنصات 

ء تجميعها في مادة واحدة مع إعطا اإللكترونية؟ وبخصوص استثناء بعض القطاعات ملاذا لم يتم

 توضيحات حول املشاريع التي يمكن تمويلها دون الرجوع إلى نصوص تنظيمية؟

وبخصوص البيانات والوثائق املشار إليها في املادة العاشرة، اقترح البعض وضع نظام أساس ي 

شراف تحت إموحد من طرف بنك املغرب والهيئة املغربية لسوق الرساميل يدبر جميع املنصات 

 الوزارة ودون الرجوع إلى النصوص التنظيمية.
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 جواب السيد الوزير:

في إطار جمع األموال يجب ان يتم تحصينها من طرف مؤسسات االئتمان حسب القوانين الجاري 

 بها العمل.

وبخصوص التساؤل حول من يخاطر، أوضح السيد الوزير أن املساهم هو الذي يتحمل املخاطرة 

ث حث على ضرورة توفر الثقة وأكد على عدم تبسيط الشروط تفاديا ألي تالعب أو بأمواله، حي

اختالس لألموال. وبالتالي تفعيل اآلليات العادية الخاصة بتقنين كل ما يتعلق باألموال بالنسبة 

اقبة الهيئة املغربية لسوق الرساميل، وفيما يخص االدخار وجمع الودائع  لالستثمار تحت مر

اقبة   بنك املغرب.تحت مر

املنصة اإللكترونية تعتبر وسيط إلكتروني لديها نظام معلوماتي يتطلب مصاريف كثيرة وليس 

لديها عالقة باألموال. كما أن الشركة املسيرة للمنصة اإللكترونية ليست لها عالقة باملشروع 

درهم، وأن  300.000كيفما كان، وأكد السيد الوزير على أن يكون لها رأسمال قوي ال يقل عن 

، غير مسؤولة عن األموال بقدر ما هي مسؤولة 17.95تكون شركة مساهمة تحت طائلة قانون رقم 

عن تتمة العملية. عندما تتم عملية االكتتاب تكون األموال مؤمنة في مؤسسات االئتمان تسلم 

 مباشرة إلى حامل املشروع بعد توقيع العقود االلكترونية من طرف الجانبين.

اقبة وجزاءات مالية وعقوبات تأديبية وتخضع ش ركة التمويل التعاوني لعدد من آليات املر

 وزجرية.

القسم الفرعي الثاني: تسيير منصات التمويل التعاوني من طرف شركات التمويل التعاوني 

 (26إلى  16)املواد من 

 : 16املادة 

 :التقديم

رض أو قتنص هذه املادة على فئات منصات التمويل التعاوني والتي يمكن أن تأخذ شكل منصة 

. ولإلشارة، فإنه ال يمكن الجمع بين عمليات مختلفة في نفس املنصة )قرض وتبرع ستثمار أو تبرعا

   على سبيل املثال(، وذلك من أجل شفافية أكثر في تعاملها وتسهيل إعالم الجمهور. 

 : 17املادة 

 :التقديم

باستثناء  ،أو غير ربحيةربحية  جميع املشاريع سواء كانت الباب إلمكانية تمويلهذه املادة  تفتح

  تلك التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
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وقد تم وضع إمكانية استثناء بعض العمليات كإجراء احترازي، وذلك لألخذ بعين االعتبار التجارب 

التدريجي ملقتضيات القانون أو أخدا بعين االعتبار األنشطة املؤطرة العملية املنبثقة عن التنزيل 

 بقوانين أخرى، على سبيل املثال تمويل الحقل الديني أو السياس ي....  

 : 18املادة 

 :التقديم

 الئحة الهيئات واألشخاص الذين ال يمكنهم اللجوء لعمليات التمويل التعاوني.هذه املادة حدد ت

الالئحة إلدراج أشخاص آخرين بناء على  هالباب إمكانية توسيع نطاق هاتهذه املادة  كما تفتح

التنزيل الفعلي ملقتضيات هذا القانون، وذلك بهدف حماية كافة املتدخلين في هذا املجال سواء 

 حاملي املشاريع أو املساهمين.

 آللية.للقوانين لهذه ا كسبيل املثال، األشخاص الذين تبث في حقهم تالعب أو استغالل منافي

 : 19املادة 

 :التقديم

عاوني تلتزم بتسيير منصة التمويل الت أنتبين هذه املادة أنه يجب على شركات التمويل التعاوني 

ي وذلك للحفاظ على مصالح جميع املتدخلين ف وفق املقتضيات القانونية الواردة في هذا القانون 

  عملية التمويل التعاوني. 

 : 24و 23و 22و 21و 20املادة 

 :التقديم

و  20لتمكين أكبر عدد من املتدخلين من االستفادة من هذه اآللية البديلة للتمويل، تحدد املواد 

التزامات شركة التمويل التعاوني في ما يتعلق بوضع مساطر واضحة ومبسطة  24و 23و  22و  21

ة، رات تقديم املشاريع على املنصمن أجل عرض املشاريع أو تسجيل املساهمين، والسيما نشر مذك

وإعداد عقود التمويل وقبولها من طرف املتدخلين، والتحقق من هوية حامل املشروع 

 واملساهمين، وكذا تدبير الحسابات املفتوحة لدى املؤسسة املاسكة للحسابات....

 :25املادة 

 التقديم:

يل املحتملة املتعلقة بعمليات التمو في إطار تكريس مبدأ الشفافية، وإعالم الجمهور باملخاطر 

 وص بنمطبالخصبها للجمهور والتي تتعلق  اإلدالءهذه املادة املعلومات التي يجب  التعاوني، تحدد
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وض على منصة ر اشتغال كل فئة من فئات التمويل التعاوني، وكذا خصائص كل مشروع مع

 .التمويل التعاوني

 :26املادة 

 التقديم:

ن تتبع تقدم مثائق والبيانات التي توضع رهن إشارة املساهمين التي تمكن من تبين هذه املادة الو 

 تحصيلها.    عملية تمويل املشروع واملساهمات التي تم 

 :ملخص املناقشة

بخصوص مشاريع غير ربحية، والتي قد يمكن تـأويلها إلى مشاريع ذات  17طلب توضيح حول املادة 

. وتم التساؤل في حالة ما إذا فشلت حملة التعريف باملشروع طابع إحساني التي تؤطر بقانون آخر

 كيف يمكن حماية صاحب املشروع واملساهم سواء كمستثمر أو مقرض أو متبرع في املشروع؟

 كيف تحدد عمولة الشركة؟ وهل تحدد بنص تنظيمي؟

تمامية ضرورة إعادة الصياغة بخصوص الفقرة الرابعة: "التأكد من  22بخصوص املادة 

 الوثائق القانونية..." مطابقةو 

وبخصوص التأكد من قدرة حامل املشروع على االستدانة، تم التساؤل حول من يتكلف بقياس 

 القدرة على االستدانة أو الصيغة 

 متى تنتهي مهمة شركة التمويل التعاوني؟

 في حالة فشل املشروع هل من حق املساهم متابعة الشركة قضائيا؟

 :جواب السيد الوزير

شركة التمويل التعاوني لها دور مهم ولكن في نفس الوقت دور محصور. وتتجلى مسؤولية الشركة 

في التأكد من مجموعة من املعطيات الخام التي يقدمها حامل املشروع )كما هو محدد في القانون 

شخص اعتباري يمكن أن يكون شركة أو جمعية(، وتتم بلورة هذه املعطيات في شكل مذكرة 

ية كمشروع ربحي أو غير ربحي. في حالة ما إذا كان مشروعا غير ربحي ال يتم األخذ باالعتبارات تقديم

املادية، حيث سيكون عمال تبرعيا، وتقوم الشركة في هذه الحالة بعمل بسيط كاإلشهار والتوضيح 

 وتسقيف ما هو مقبول في حالة التبرع.

تقديمية توضح غاية املشروع الربحية حيث  أما إذا كان في إطار مشروع ربحي يتم إنجاز مذكرة

 تتضمن معطيات مالية وقدرة كافية إلرجاع القرض.
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الشركة مسؤولة على التأكد من املعطيات املالية التي تهم املشروع ككل، وهذه املسؤولية محدودة 

مكن كما ي فيما هو مذكور في القانون، وفي حالة ما إذا أخلت بمقتضياته، تترتب عنها جزاءات

 متابعتها قضائيا من طرف املساهم في حالة ما إذا كان هناك تمويه حول معطيات خاطئة.

 فيما يخص االستثمار، هو عبارة عن شراء أسهم في شركة غير متداولة في البورصة بدون سيولة.

 وجدت. اويمكن للمنصة اإللكترونية والشركة تتبع املساهمين وتوزيع األرباح بينهم في حالة ما إذ

إلى  27وقواعد اشتغالها )املواد من  شركة التمويل التعاونيالقسم الفرعي الثالث: التزامات 

34) 

 :27املادة 

 التقديم:

مكانية ذه املادة إتستثني هفي إطار وضع نموذج التمويل التعاوني على أساس التجارب الدولية، 

تعبئة تمويالت من خالل منصة التمويل السعي املالي من أجل لجوء شركة التمويل التعاوني إلى 

بالفعل، ينحصر هدف الشركة على قبول املشاريع التي تعرض على منصتها مع ترك  التعاوني.

الخيار للجمهور قرار املساهمة من عدمه، مع إلزامية إعطاء جميع املعلومات الالزمة لتمكين 

 املساهمين من اتخاذ القرار املناسب.

 :28املادة 

 التقديم:

لتفادي تضارب املصالح، تؤطر هذه املادة الحاالت التي يجب على شركة التمويل التعاوني أن تعلم 

بها الجمهور في حالة ما إذا كانت مساهمة، أو أحد أجرائها، في مشروع معروض للتمويل على املنصة 

 التي تقوم بتسييرها.

 ويتم هذا اإلعالم في إطار املذكرة التقديمية للمشروع.

 :29ة املاد

 التقديم:

 ر.آخالتي تم جمعها بخصوص مشروع معين لغرض  األموال على منع استعمالهذه املادة  تنص

 

 

 



 يتعلق بالتمويل التعاوني 15.18مشروع قانون رقم تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

                                                                                                                        

                                                                    

51 

 :30املادة 

 التقديم:

كذلك و  املتعلق بمكافحة غسل األموالللقانون  شركة التمويل التعاونيإخضاع  تبين هذه املادة

       املعطيات ذات الطابع الشخص ي.املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة القانون 

 :31املادة 

 التقديم:

وز لكل ، يجأو الهيئة املغربية لسوق الرساميللتعزيز آلية الرقابة من طرف كل من بنك املغرب 

حامل مشروع، أو مساهم، أن يقوم بإعالم هيئات الرقابة املذكورة التخاذ الالزم إذا اعتبر نفسه 

التمويل التعاوني بأحكام هذا القانون والنصوص املتخذة متضررا من جراء إخالل شركة 

 .لتطبيقه

 :32املادة 

 التقديم:

 شركة التمويل التعاوني للعموم.الخاصة بعلومات نشر املطريقة محتوى و تبين هذه املادة 

 :33املادة 

 التقديم:

إعداد بهذه املادة شركة التمويل التعاوني  دائما في إطار تحسين الشفافية وإعالم الجمهور، تلزم

 تقرير سنوي عن كل منصة تمويل تعاوني تسيرها. 

يحدد شكل ومضمون التقرير بمنشور لبنك املغرب أو للهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب و 

سبة نيتعلق بمؤشر باحتساب  شركة التمويل التعاونية. كما تنص هذه املادة على قيام الحال

 شهرا األخيرة. 36شاريع املعروضة على املنصة واملسجلة خالل فشل امل

 :34املادة 

 التقديم:

اقبة نظام التعاوني التوفر على تلزم هذه املادة شركة التمويل  الداخلية. للمر

 ملخص املناقشة:

في إطار التزامات شركة التمويل التعاوني، تم طرح تساؤل حول عمليات رقابة ومواكبة املشاريع 

 يجب أن تتوقف هذه العمليات؟ متى
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 وجوب توضيح بخصوص عبارة "السعي املالي" 

 جواب السيد الوزير:

فيما يخص التساؤل حول التزامات الشركة حول عمليات الرقابة واملواكبة، أوضح السيد الوزير 

 أن كل مشروع لديه خصوصيات والتزامات خاصة به كدفتر تحمالت على حسب الحاالت: 

 تبرعا تنتهي العملية بجمع األموالإذا كان  -

 إذا كان قرضا ملدة معينة تنتهي العملية بانتهاء مدة القرض -

أما إذا كان مساهما طول العمر فاملواكبة تكون دائمة حيث أن هذه األسهم تتدوال بين  -

 األشخاص االعتباريين وتعطي إرباحيات مما يستلزم تدخل الشركة لتوزيع هذه األرباح

 ساهمة ملدة معينة حالة خاصة م -

فيما يخص عالقة املساهمين مع املشاريع كل االحتماالت مطروحة، بحيث توجد عقود توضيحية 

تحدد األسهم العادية واألسهم التي لديها شروط خاصة. وقد أشار السيد الوزير إلى أن مواكبة 

 الشركة تكون مكتوبة داخل العقد.

الوزير أن هناك عدة مشاريع في نفس املنصة  وبخصوص عبارة: "السعي املالي" أوضح السيد

تتنافس على السوق بين األشخاص، بحيث ال يمكن لصاحب املنصة فرض االكتتاب على شخص 

دون اآلخر، لكون املنصة مفتوحة أمام مشاريع متنافسة في نفس امليدان ويبقى االختيار 

جال في املنصة ويترك املللمكتتبين واملساهم يبقى حيادي. توضع مذكرة تقديمية للمشروع 

 للمساهم قصد االكتتاب أو عدم االكتتاب وهو مبدأ يبقى متوازي مع دعوة الجمهور إلى االكتتاب.

املتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب حيث عرفت  44.12وقد أشار السيد الوزير إلى قانون رقم 

ل غير مطلوب، بأي وسيلة كانت، مع هو كل اتصاكالتالي. "  السعي املالي 4منه في الفقرة  2املادة 

افقته على القيام بعملية اكتتاب أو اقتناء  شخص ذاتي أو معنوي معين، ألجل الحصول على مو

أو مبادلة أو بيع األدوات املالية املعرفة في هذه املادة. ويعتبر كذلك سعيا ماليا كيفما كان الشخص 

امة األشخاص أو إلى أماكن عملهم أو أماكن املبادر به، الذهاب شخصيا لنفس الغرض إلى محل إق

 ."غير مخصصة لتسويق العمليات املذكورة في هذا البند

 (39إلى  35الفرع الثاني: املؤسسة املاسكة للحسابات )املواد من 

املؤسسة املاسكة متعلقة ب دوام 5من الباب الثاني من هذا القانون  الثاني الفرع يتضمن

 املواد ما يلي:هذه وتؤطر للحسابات. 

 ؛املاسكة للحسابات مهام املؤسسة -
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 ؛كيفيات إنجاز امِلؤسسة املاسكة للحسابات لواجباتها -

مسؤولية املؤسسة املاسكة للحسابات وشركة التمويل التعاوني تجاه حاملي املشاريع  -

 واملساهمين.

 :36و 35 املادة

 التقديم:

عقد خدمات مع مؤسسة ائتمان ، تلتزم شركة التمويل التعاون بإبرام 36و  35من خالل املواد 

وذلك لتسيير كل العالقات املالية بين حمالي املشاريع واملساهمين خالل فترة  ماسكة للحسابات

 وتحويلها إلى حاملي املشاريع. تجمع املساهما

سة به لدى املؤسويجب على كل مشروع يتم عرضه للتمويل على املنصة، أن يفتح حساب خاص 

 املاسكة للحسابات.

ويأتي هذا اإللزام للتتبع الدقيق لألموال املجمعة )أصلها، نوعها، قدرها،...( وكذا تأمين توجيهها 

 للمشروع املعني.

 :37املادة 

 التقديم:

 لتمويلا للحسابات وعالقتها مع شركة املاسكة تبين هذه املادة املهام التي تقوم بها املؤسسة

التعاوني. كما تحدد واجبات املؤسسة املاسكة للحسابات من خالل التحقق من مطابقة قرارات 

اقبة املعنية بكل املخالفات  شركة التمويل التعاوني ملقتضيات هذا القانون وكذا إبالغ هيئة املر

 التي يتم معاينتها.

 :38املادة 

 التقديم:

مويل شركة التفي إطار حماية حقوق املساهمين وحاملي املشاريع، ال يمكن الحجز من طرف دائني 

 ،األموال التي تم جمعها في إطار عملية تمويل تعاونيعلى  املؤسسة املاسكة للحسابات التعاوني أو 

 وذلك باعتبار أن هذه األموال ليست في ملكية الشركة.
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 :39املادة 

 التقديم:

 وحاملي اتجاه املساهمين للحسابات مسؤولتين املاسكة واملؤسسة التعاوني التمويل شركةتظل 

 التسيير.      ونظام القانون  هذا بموجب إليهما املوكلة املشاريع إذا ما تم اإلخالل باملهام

 :ملخص املناقشة

ألموال التي التي تتمحور حول عدم تطبيق مسطرة الحجز على ا 38جوهر النقاش يكمن في املادة 

 تم جمعها في إطار عملية تمويل تعاوني، حيث تم التساؤل حول عدم إمكانية الحجز؟

املتعلقة بمؤسسة اإلئتمان التي تبرم شركة التمويل التعاوني عقد خدمات معها،   35وفي املادة 

 حيث تم التساؤل حول إمكانية التعاقد مع عدة مؤسسات إئتمانية بدال من واحدة.

 السياق تم التساؤل حول التعاقد مع األبناك التشاركية.وفي نفس 

 :جواب السيد الوزير

مؤسسة اإلئتمان ماسكة للحسابات هي التي تتكلف بجمع األموال باإلضافة إلى ذلك لديها عدة 

مسؤوليات من بينها عالقتها مع بنك املغرب، واألموال التي تجمع غير قابلة للحجز لألغيار وذلك 

 لين.كضمانة للممو 

 كما أشار إلى إمكانية التعاقد مع عدة مؤسسات إئتمانية

وبالنسبة ملسألة التعاقد مع األبناك التشاركية أشار إلى كونها تعتبر في حكم مؤسسات اإلئتمان 

 وبالتالي إمكانية التعاقد معها تبقى واردة.

 عمليات التمويل التعاونيالباب الثالث: 

 (47إلى  40)املواد من الفرع األول: مقتضيات مشتركة 

عمليات التمويل التعاوني. ب مواد متعلقة 8من هذا القانون  الثالثاألول من الباب  الفرع يتضمن

 املواد ما يلي:وتؤطرها 

 ؛ع على منصة للتمويل التعاونيير اشاملشروط عرض  -

 وعمجم فيمشروع ومختلف املساهمات التي يقدمها نفس الشخص الذاتي في كل تسقيف  -

 ؛عمليات للتمويل التعاوني

 محتوى املذكرة التقديمية التي يقدمها حامل املشروع لشركة التمويل التعاوني.   -

 



 يتعلق بالتمويل التعاوني 15.18مشروع قانون رقم تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

                                                                                                                        

                                                                    

55 

 :40املادة 

 :التقديم

يات التمويل التعاوني تخصص حصريا لمن خالل عم تم جمعهاتبين هذه املادة أن األموال التي 

 ملعني.، وذلك بهدف تأمين توجيهها للمشروع ااملستهدف للمشروع

 

 :41املادة 

 التقديم:

في إطار تحديد الهيكلة العامة آللية التمويل التعاوني، تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب 

 . ونخص بالذكر: 41التقيد بها والسيما تلك املحددة في املادة 

إلزامية عرض نفس املشروع على منصة واحدة خالل فترة طلب الجمهور للمساهمة فيه، وذلك  -

 في إطار الحفاظ على شفافية العملية، 

 تحديد أجل أقص ى لعرض املشروع على املنصة الذي ال يمنكن تجاوزه، -

 وقف عملية مساهمة الجمهور إذا تم تحقيق هدف التمويل املنشود. -

 :44و 43و 42املواد 

 لتقديم:ا

يجب أن يلتزم املساهم بعدم تجاوزه عند تمويله لحامل  الذي املبلغ املساهمات سقف يعتبر

املشروع، كما يعد من أبرز اإلضافات التي جاء بها التأطير القانوني آللية التمويل التعاوني. وفي هذا 

 اإلطار، حدد مشروع ثالث أنواع من سقف املساهمات:

األول وهو متعلق بسقف األموال التي يجب عدم تجاوزها لنفس املشروع، والتي تحدد بنص  -

تنظيمي بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل التعاوني )القرض، التبرع واالستثمار(، وذلك في 

 ماليين درهم لكل مشروع،   10حدود 

 ،يحدده نص تنظيمي الثاني وهو الذي يهم سقف مساهمة كل شخص ذاتي في كل مشروع والذي -

الثالث وهو املساهمات التي ال يمكن للمساهم تجاوزها خالل سنة واحدة بشكل متفرق والذي  -

 يحدد بنص تنظيمي.
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 :45املادة 

 التقديم:

 حامل املشروع واملساهم طبقا للنصوص التعاقدية بينعالقة التوثيق  املادة إلزاميةتبين هذه 

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الصدد.

 :46املادة 

 التقديم:

. عاونيلشركة التمويل التتبين هذه املادة محتوى املذكرة التقديمية التي يقدمها حامل املشروع 

ن املشروع تمكن املساهميوتعد هذه الوثيقة أساسية نظرا ملا تحتويه من معلومات مفصلة عن 

 من تحديد أهداف املشروع وكيفيات تمويله واملبلغ املستهدف.

 :47املادة 

 التقديم:

ل منصة من خال التمويل غلق عمليةحامل املشروع تجاه املساهمين بعد التزامات تبين هذه املادة 

قد عالقة ملا تمكنه من عالتمويل التعاوني، ويعتبر هذا االلتزام محوريا لتطوير التمويل التعاوني 

 ثقة بين املساهم من جهة وحامل املشروع من جهة أخرى.

 (52إلى  48الفرع الثاني: مقتضيات خاصة )املواد من 

التمويل  اتعمليبتتعلق  مواد 5من من هذا القانون  الثالثمن الباب  الثاني الفرع يتضمن

 املواد ما يلي:وتؤطرها التعاوني 

 ؛التمويل التعاوني من فئة "االستثمار"األشكال التي تأخذها عملية  -

يجب أن تقوم بها شركة التمويل التعاوني من قبل القيام بعملية التمويل  القبلية التيالخطوات  -

 .التعاوني من فئة "االستثمار"

 التعاوني من فئة " القرض" عملية التمويل سعر الفائدة املطبق في إطار  -

 .التمويل التعاوني من فئة " التبرع "تأخذه عملية  الشكل الذي -

الوثائق التي توضع لدى رهن إشارة املساهمين إذا تجاوزت عملية للتمويل التعاوني من فئة  -

 ( درهم.   500.000"التبرع" )
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 عمليات التمويل التعاوني من فئة " االستثمار"القسم الفرعي األول: 

 :48املادة 

 التقديم:

سيما وال  التمويل التعاوني من فئة "االستثمار"تبين هذه املادة األشكال التي تأخذها عملية 

 املساهمات املباشرة أو الغير مباشرة في رأسمال الشركة التجارية.

 :49املادة 

 التقديم:

القيام  قبلالتعاوني التمويل  بها شركةتقوم  الخطوات القبلية التي يجب أنتبين هذه املادة 

، وبالخصوص إنجاز دراسة مسبقة على املنصة بعملية التمويل التعاوني من فئة "االستثمار"

تحدد بشكل دقيق جدوى عملية التمويل املستهدفة وتقييم للمشروع املستهدف، وبالنظر، 

لخصوصية فئة االستثمار فان التقييم للمشروع يعد من اإلجراءات اإلجبارية التي يجب القيام 

 مساهمة الجمهور. بها قبل طلب

 "القرضعمليات التمويل التعاوني من فئة "القسم الفرعي الثاني: 

 :50املادة 

 التقديم:

مكن أن التي ي التمويل التعاوني من فئة "القرض"تبين هذه املادة األشكال التي تأخذها عملية 

من اآلليات التي ( Prêts d’honneurتتخذ شكل قرض بفائدة أو بدون فائدة. وتعتبر هذه األخيرة )

تلقى انتشارا واسعا في تمويل املقاوالت املبتكرة وفي املراحل األولى من إنشاء املقاولة بصفة عامة 

 نظرا لتكلفتها باملقارنة مع أشكال التمويل األخرى.

 :51املادة 

 التقديم:

قف سعر ستمنح هذه املادة، في إطار حماية مستعملي فئة القرض بفائدة، بنك املغرب من تحديد 

 الفائدة الذي ال يمكن تجاوزه.
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 "التبرععمليات التمويل التعاوني من فئة "القسم الفرعي الثالث: 

 :52ة املاد

 التقديم:

نقدي،  ، على شكلالشكل الذي تأخذه عملية التمويل التعاوني من فئة "التبرع"تبين هذه املادة 

لتمويل التعاوني من فئة اعملية وكذا إلزامية الترخيص القبلي من قبل اإلدارة إذا تجاوزت 

    .( درهم500.000)مبلغ  "التبرع"

 وتحدد بنص تنظيمي كيفيات الحصول على الرخصة السالفة الذكر.

 ملخص املناقشة:

 سواء كان تبرعا أو في صيغ أخرى.تم التساؤل حول الجدوى من تحديد األسقف في املساهمة 

 كما تم التساؤل حول الجهة التي تحدد الحد األدنى من نسبة الفائدة.

درهم كونه مبلغا كافيا لفائدة حامل املشروع  500000التي تشير إلى مبلغ التبرع املحدد في  52املادة 

 ويجب أن تكون االستفادة عامة.

صد باإلدارة املختصة التي تمنح الترخيص في حالة ما إذا وفي نفس املادة تم التساؤل حول ماذا يق

 درهم 500000تجاوز مبلغ التبرع 

 .السعر األقص ى كيف يتم اختياره بالنسبة للقروض االستثمارية في املشاريع الصغرى جدا

 :جواب السيد الوزير

 السقف العام يجري على األبناك

 تحديده من طرف ممول املشروعوبخصوص الحد األدنى من نسبة الفائدة فيتم 

وبالنسبة لإلدارة املختصة فهي الوزارة الوصية أو الوزارة املعنية )وزارة الداخلية أو وزارة التضامن 

 على حسب املوضوع(

بخصوص القروض الصغرى نتحدث عن وسيط يعطي قروضا، في حين أن حامل املشروع يلتجأ 

املباشر أمام املساهم وبالتالي تلغى الوساطة البنكية. حيث يكون  مباشرة إلى السوق و لالكتتاب

هناك توازي بين طريقة االكتتاب والعالقة املباشرة مع السوق والعمل الذي تقوم به الشركة عبر 

إقناعهم طبقا للعديد من  املنصة اإللكترونية لإلعالن واالستشارة وإمكانية اللجوء للجمهور و

 عتمدة من طرف بنك املغرب والهيئة املغربية لسوق الرساميل. الضوابط املقننة وامل
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سقف الفائدة هناك فرق بين البنك الذي يستفيد مباشرة أو الجمعية، ولديها العديد من 

املصاريف سواء إدارية للتسيير أو مصاريف للمخاطر التي تتحملها في حين أن شركة التمويل 

 تحملها املساهم عن قناعة.التعاوني ال تتحمل مصاريف املخاطر بل ي

 وبخصوص تحديد سقف املخاطرة يجب تحديده بحسب كل شخص.

اقبة شركات التمويل الباب الرابع: املقتضيات املتعلقة اقبي الحسابات وبمر  عاونيالت بمر

اقبو الحسابات )املواد من   (55إلى  53الفرع األول: مر

اقب الحسابات، ويضم هذا الفرع  الرابعمن الباب  األول يتعلق الفرع   3من هذا القانون بمر

اقب الحسابات واملهام املنوطة به، واألحكام املطبقة عليه في هذا ، مواد تتمحور حول تعيين مر

 .اإلطار

 :55و 54و 53املادة 

 التقديم:

اقب الحسابات واألحكام املطبقة عليه في هذا اإل  55و  54و  53تبين املواد  طار كيفية تعيين مر

اقب حسابات إلزاميا للتأكد وكذا املهام املنوطة به ، وكذا حاالت إنهاء انتدابه. ويعتبر تعيين مر

 من صحية وصدقية القوائم املالية املعدة من طرف شركة التمويل التعاوني. 

اقبة شركات التمويل التعاونيالفرع الثاني:   (60إلى  56)املواد من  مر

وني شركات التمويل التعاواد تهم إخضاع ن هذا القانون مالرابع ملباب من ا الثانيالفرع  يتضمن

اقبة بنك« التبرع»و « القرض»املسيرة ملنصات التمويل التعاوني من فئتي  شركات و  املغرب ملر

اقبة  "التمويل التعاوني املسيرة ملنصات التمويل التعاوني من فئة "االستثمار الهيئة املغربية ملر

 .لسوق الرساميل

 :56املادة 

 التقديم:

ني من فئتي التعاو  تنص هذه املادة على خضوع شركات التمويل التعاوني املسيرة ملنصات التمويل

اقبة بنك املغرب« التبرع»و « القرض»  .ملر
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 :57املادة 

 التقديم:

تنص هذه املادة على خضوع شركات التمويل التعاوني املسيرة ملنصات التمويل التعاوني من فئة 

اقبة الهيئة املغربية لسوق الرساميل""االستثمار  .ملر

 :58املادة 

 التقديم:

بنك املغرب أو الهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، نتائج تبين هذه املادة توجيه 

اقبته وتوصياته إلى جهاز  اقبي الحساباتوإلى  شركة التمويل التعاوني إدارةمر  .مر

 :59املادة 

 التقديم:

ي نظام املعلوماتالذي يجب توفيرها في ال الكافيةتنص هذه املادة على الشروط والضمانات 

بنك املغرب والهيئة املغربية لسوق لشركة التمويل التعاوني، ودور كل  نظام الداخليالو 

 في تتبع مدى احترامها.الرساميل، حسب الحالة، 

 :60املادة 

 التقديم:

لسوق  املغربية تبعها بنك املغرب أو الهيئةي أنية التي يجب تبين هذه املادة الخطوات القبل

 شركة التمويل التعاوني. الرساميل، حسب الحالة، قبل الشروع في سحب االعتماد من

 (62و  61الباب الخامس: أحكام متفرقة )املادتين 

 :61املادة 

 التقديم:

صة شركة التمويل التعاوني عن كل منتهدف هذه املادة إلى تحديد العمولة السنوية التي ستؤديها 

الحالة،  ، حسبلهيئة املغربية لسوق الرساميلا لبنك املغرب أو  تمويل تعاوني تقوم بتسييرها

 وذلك على غرار باقي شركات التمويل.
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 :62املادة 

 التقديم:

لشركات اتبين املادة إلزامية انخراط شركات التمويل التعاوني في جمعية مهنية موحدة تمثل هذه 

 أمام السلطات والهيئات.

 ملخص املناقشة:

 تم التساؤل حول تحديد سقف العمولة من األرباح لصالح شركة التمويل التعاوني

 :جواب السيد الوزير

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الذي يضمن حرية االختيار حيث  06.99أشار إلى قانون رقم 

شركة، بحيث تعتبر املنافسة أحسن معيار  17يبلغ عددها توجد شركات الوساطة البورصة والتي 

 لألسعار.

التي من خاللهما يتحدد تدخل الدولة عندما تكون املنافسة غير كافية  4و  2كما أشار إلى املادتين 

 مما يوجب عملية التقنين مع مراعاة االستثناءات التي تتدخل الدولة فيها بصفة إدارية.

 (65و 64و 63)املواد الباب السادس: العقوبات 

بالعقوبات التأديبية والجنائية املطبقة في إطار هذا يتعلقان يشتمل هذا الباب على فرعين 

 القانون. 

كذا و  عمليات التمويل التعاونيوالهدف من هذه األحكام هو تقوية حماية مصالح املستثمرين في 

  هضمان احترام مقتضيات هذا القانون من طرف املتدخلين في

 (65إلى  63فرع األول: العقوبات التأديبية )املواد من ال

على إمكانية إصدار لبنك املغرب أو للهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب ا الفرع نص هذي

عدم احترام مقتضيات هذا في حالة عقوبات تأديبية في حق شركة التمويل التعاوني ، الحالة

 ةسلط ،املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالةخول لبنك املغرب أو للهيئة كما يالقانون. 

 .إيقاف أعضاء شركة التمويل التعاونيإصدار عقوبات مالية في حق األطراف املذكورة وكذا 

 :63املادة 

 التقديم:

يجوز لبنك املغرب أو للهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، أن تصدر عقوبات تأديبية، 

والقانون  103.12كاإلنذار أو التوبيخ وفق نفس الشكليات واملساطر التي ينص عليها القانون رقم 
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اقبتها  43.12رقم  تقيد ت والتي ال السالف الذكر، في حق شركة التمويل التعاوني الخاضعة ملر

 .بالتزاماتها املنصوص عليها في هذا القانون 

 :46املادة 

 التقديم:

أعاله، يجوز لبنك املغرب أو للهيئة املغربية  63عالوة على العقوبات التأديبية الواردة في املادة 

( درهم 50.000لسوق الرساميل، حسب الحالة، أن تصدر عقوبات مالية ال تتجاوز خمسين ألف )

 .لتمويل التعاوني التي ال تتقيد بالتزاماتها املنصوص عليها في هذا القانون في حق شركة ا

 :65املادة 

 التقديم:

إذا لم تعمل شركة التمويل التعاوني على تصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التوبيخ أو 

 ةاإلنذار، يجوز لبنك املغرب أو للهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، إيقاف عضوي

واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير أو من مجلس الرقابة لشركة التمويل 

 .التعاوني املعنية

 (69إلى  66الفرع الثاني: العقوبات الزجرية )املواد من 

العقوبات والغرامات التي قد تطبق على األشخاص املعنيين في حالة عدم الثاني ا الفرع ذيحدد ه

 .احترام مقتضيات هذا القانون 

 :66املادة 

 التقديم:

( إلى 100.000( سنوات وبغرامة من مائة ألف )3( أشهر إلى ثالث )6يعاقب بالحبس من ستة )

( درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لحسابه الخاص أو 1.000.000مليون )

 :اعتباري لحساب شخص 

ممارسة العمليات املشار إليها في املادة األولى أعاله كمهنة اعتيادية دون الحصول بشكل قانوني  -

على اعتماد شركة التمويل التعاوني، مسلم من طرف بنك املغرب أو الهيئة املغربية لسوق 

  الحالة؛الرساميل، حسب 

 بعمليات تمويل تعاوني ال يتوفر على االعتماد الخاص بها؛ -

 أعاله؛ 18مقتضيات املنع الواردة في املادة بمخالفة  -
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باستعمال اسم تجاري أو تسمية شركة أو إشهار، بغير وجه حق، وبصفة عامة، كل عبارة تدفع  -

 تعاوني؛إلى االعتقاد بأنه معتمد كشركة تمويل 

خلق التباس لدى العموم بخصوص فئة عمليات التمويل  إلىباستخدام أي أساليب تهدف  -

 .التعاوني التي تم على أساسها اعتماده

 :76املادة 

 التقديم:

 يخالف:( درهم كل شخص 500.000( إلى خمسمائة ألف )100.000يعاقب بغرامة من مائة ألف )

 ؛أعاله 29)الفقرة األولى( و 28و  27مقتضيات املواد  -

 .)الفقرة الثانية( أعاله 54و 37و 36مقتضيات املواد  -

 :86املادة 

 التقديم:

( درهم مسيرو شركة التمويل 200.000( إلى مائتي )10.000يعاقب بغرامة من عشرة آالف )

 :التعاوني الذين

 أعاله؛ 28والفقرة الثانية من املادة  26و  25يخالفون مقتضيات املادتين  -

 .أعاله 32وص عليها في املادة يتعمدون ترك منصاتهم خالية من البيانات املنص -

 :96املادة 

 التقديم:

 .في حالة العود، تضاعف العقوبات املنصوص عليها في هذا الفرع

يعتبر في حالة العود كل من سبق أن صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الش يء املقض ي به من 

ة ارتكاب نفس املخالفأجل مخالفة من املخالفات املنصوص عليها في هذا القانون، ثم عاد إلى 

 .داخل األجل املنصوص عليه في مجموعة القانون الجنائي

  الباب السابع: أحكام انتقالية

 :70املادة 

  .يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
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ي التي التعاون تدعو اإلدارة، سنتين بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، شركات التمويل

أعاله قصد  62تم اعتمادها لعقد الجمع العام التأسيس ي للجمعية املهنية املشار إليها في املادة 

 .انتخاب رئيسها وأعضاء مكتبها
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 رقم التعديل  املادة  املادة بمشروع القانون  التعديل املقترح  تعليل 

من أجل توسيع العمليات املمكن  

القيام بها، وذلك بفتح إمكانية 

الشراكة في تمويل مشاريع استثمارية 

مع أطراف أخرى سواء تعلق األمر 

 بالقطاع العام أو الخاص.

وفق الشروط  .………التمويل التعاوني عملية لجمع أموال 

 والكيفيات الواردة في هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.

يمكن أن تتخذ عمليات التمويل التعاوني شكل عملية استثمار 

 ، أو قرض، بفائدة أو بدونها، أو تبرع.كلي أو في إطار شراكة

التمويل التعاوني عملية لجمع أموال من الجمهور، 

التعاوني من خالل إقامة عالقة تقوم بها شركة للتمويل 

بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها، 

عبر منصة إلكترونية للتمويل التعاوني، تحدثها هذه 

الشركة وتسيرها لهذا الغرض، وفق الشروط والكيفيات 

 الواردة في هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.

ني شكل يمكن أن تتخذ عمليات التمويل التعاو 

 عملية استثمار أو قرض، بفائدة أو بدونها، أو تبرع.

 املادة األولى 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

تجويد النص، العتبار أن الراس 

املال يساهم فيه من طرف 

 املستثمرين

 

 

 يلي:يراد في مدلول هذا القانون، بما 

 ؛.…………… شركة التمويل التعاوني -

 
 
 
 
 

حامل املشروع : كل شخص أو مجموعة أشخاص ، ذاتيين أو 

ن يعرضو  ، بما فيهم الجمعيات والتعاونياتاعتباريين،

مشروعا على منصة للتمويل التعاوني، بهدف الحصول على 

 تمويل تعاوني ؛

 يلي:يراد في مدلول هذا القانون، بما 

 ……شركة التمويل التعاوني:  -

منصة التمويل التعاوني: موقع إلكتروني يربط بين  -

حاملي مشاريع ومساهمين من أجل إنجاز إحدى 

عمليات التمويل التعاوني املشار إليها في املادة 

 أعاله؛األولى 

 تمويل تعاوني؛ ..……مبادرة، ربحية  مشروع: -

حامل املشروع : كل شخص أو مجموعة أشخاص  -

، ذاتيين أو اعتباريين، يعرضون مشروعا على 

منصة للتمويل التعاوني، بهدف الحصول على 

 تمويل تعاوني ؛

 2املادة 

 

2.  
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 44.12مالئمة التعريف مع القانون 

املتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب 

.... 

 

 

ألجل توضيح مبدأ الحياد في التزامات 

 شركة التمويل التعاوني 

مساهم: ..............................، ويمكن للمساهم، حسب فئة  -

في رأس املال أو  مساهماعملية التمويل التعاوني، أن يكون 

 مقرضا أو متبرعا؛

 

 

  انتبأي شكل أو أية وسيلة ك  إشهار : كل عملية تواصل

تنجز وتقدم على منصة للتمويل ، موجهة إلى الجمهور 

التعاوني تخص املشروع املشار إليه أعاله وفق الشروط 

 أدناه ؛  25والشكليات الواردة في املادة 

املستثمر املساند : شخص ذاتي، يتوفر على معارف في مجالي 

 وكذا في املجال الذي يرغب في االستثمار به واالستثمار املال 

ويمتلك إمكانيات مالية تؤهله للمساهمة في إحدى ، 

عمليات التمويل التعاوني املشار إليها في املادة األولى أعاله.  

وتحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات املتعلقة بنظام 

 املستثمر املساند.

السعي املالي: هو كل اتصال، غير مطلوب بأية وسيلة كانت، 

ألجل الحصول على  مع شخص ذاتي أو معنوي معين،

 تمويالت من خالل منصة التمويل التعاوني .

كل شخص ذاتي أو اعتباري، مقيم أو غير  مساهم: -

منصة للتمويل التعاوني مقيم، يساهم عن طريق 

في تمويل مشروع معين. ويمكن للمساهم، حسب 

فئة عملية التمويل التعاوني، أن يكون مستثمرا في 

 متبرعا؛رأس املال أو مقرضا أو 

إشهار : كل عملية تواصل تنجز وتقدم على منصة  -

للتمويل التعاوني تخص املشروع املشار إليه أعاله 

أدناه  25ردة في املادة وفق الشروط والشكليات الوا

 ؛

شخص ذاتي، يتوفر على معارف  املستثمر املساند : -

في مجالي املال واالستثمار ويمتلك إمكانيات مالية 

تؤهله للمساهمة في إحدى عمليات التمويل 

التعاوني املشار إليها في املادة األولى أعاله.  وتحدد 

بنص تنظيمي الشروط والكيفيات املتعلقة بنظام 

 املستثمر املساند.

 

للمالءمة مع الصيغة الجديدة  -

املعتمدة   في مدونة الضرائب 

والجمارك والتي غيرت بموجبهما 

نصات التمويل التعاوني فوق تنجز املشاريع املمولة من خالل م

اطق التي واملن مناطق التسريع الصناعيالتراب الوطني، بما فيه 

 ، ويمكن لهذه"للدار البيضاء تكتسب صفة "القطب املالي

تنجز املشاريع املمولة من خالل منصات التمويل 

التعاوني فوق التراب الوطني بما فيه املناطق الحرة. 

ويمكن لهذه املشاريع أن تقام في بلد أجنبي وتحرر 

 3املادة 

 

3.  
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صيغة مناطق الحرة للتصدير 

 بمناطق التسريع الصناعي  

لعدم فتح املجال مع الدول التي  -

 ال تحترم السيادة الوطنية 

للتوضيح ولتفادي التعميم  -

 والتالعبات

 املغرب رية معاعالقات تج تربطهاملشاريع أن تقام في بلد أجنبي 

 وتحرر بمعالت أجنبية.

وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفية إقامة هذه املشاريع في 

 .بعمالت أجنبية أوبلد أجنبي 

 تتم املساهمات ................

 ت أجنبية.بعمال 

تتم املساهمات الواردة من الخارج أو تلك املوجهة 

إلى تمويل مشاريع خارج التراب الوطني في احترام 

 للنصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالصرف.

إضافة االحسان العمومي للتمييز بين 

التبرع في إطار التمويل التعاوني 

والتبرع الذي يستعمل في إحداث 

 .مشاريع أحيانا ال تكتس ي طابعا خيريا

........................... 

 .......................... في أسهمها أو سنداتها.

ال تخضع عمليات التمويل التعاوني من فئة "التبرع" 

للمقتضيات التشريعية املتعلقة بجمع التبرعات من العموم 

 واالحسان العمومي.، ألغراض خيرية

 .................تستثنى من 

 املعتبرة في حكمها.  ......ال تعتبر األموال املدفوعة من 

السالف  103.12بموجب القانون رقم  .....ال تعتبر 

 الذكر.

 في أسهمها أو سنداتها. .......ال تطبق 

« تبرعال»ال تخضع عمليات التمويل التعاوني من فئة 

ن م للمقتضيات التشريعية املتعلقة بجمع التبرعات

 العموم ألغراض خيرية.

 املتعلق بمدونة األوقاف. ....تستثنى من عمليات 

 4املادة 

 

4.  

إعادة الصياغة وتفادي تكرار 

 التنصيص على نص تنظيمي.
  6املادة 

 ........عالوة على نشاطها 

 التعاوني؛ة التمويل .......تقديم االستشارة لح -

 التعاوني؛التمويل  .......اإلشهار على أي دعامات  -

 املساهمين؛تقديم االستشارة وتدبير العائدات لفائدة  -

دد يحكل نشاط آخر مرتبط بالنشاط الرئيس ي للشركة،  -

عالوة على نشاطها الرئيس ي، يجوز لشركة التمويل 

 التعاوني مزاولة األنشطة ذات الصلة التالية :

تقديم االستشارة لحاملي املشاريع قبل وضعها على  -

 التعاوني؛منصة التمويل 

اإلشهار على أي دعامات أخرى للمشاريع التي تم  -

 التعاوني؛تقديمها على منصة التمويل 

  6املادة 

 

5.  
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 بنص تنظيمي.

تحدد األنشطة املرتبطة بالنشاط الرئيس ي للشركة 

 بنص تنظيمي............... وشروط وكيفيات مزاولتها

تقديم االستشارة وتدبير العائدات لفائدة  -

 املساهمين؛

كل نشاط آخر مرتبط بالنشاط الرئيس ي للشركة،  -

 يحدد بنص تنظيمي.

تحدد شروط وكيفيات مزاولة هذه األنشطة 

املرتبطة بالنشاط الرئيس ي للشركة بنص تنظيمي، 

باقتراح من بنك املغرب أو من الهيئة املغربية لسوق 

 الحالة.  الرساميل، حسب

لتوسيع هامش اإلمكانيات 

القانونية التي تتأسس عليها شركات 

 التمويل التعاوني.

 

 

 

 

 

 

 

 

في شكل شركة يجب أن تؤسس شركة التمويل التعاوني 

يمكن لشركة   مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

التمويل التعاوني أن تأخذ أحد األشكال القانونية املنصوص 

عليها في مدونة التجارة وقوانين الشركات التجارية ذات 

 الصلة، بما يتماش ى وطبيعة نشاطها.

 

 

تخضع الشركة، من أجل ممارسة األنشطة الواردة في هذا 

 ون، للشروط التالية :القان

أن يكون نشاطها الرئيس ي تسيير منصة أو أكثر للتمويل  - 1

 التعاوني ؛

 أن يكون مقرها االجتماعي باملغرب ؛ - 2

يجب أن تؤسس شركة التمويل التعاوني في شكل 

 اهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.شركة مس

تخضع الشركة، من أجل ممارسة األنشطة الواردة 

 في هذا القانون، للشروط التالية :

أن يكون نشاطها الرئيس ي تسيير منصة أو أكثر  - 1

 للتمويل التعاوني ؛

 أن يكون مقرها االجتماعي باملغرب ؛ - 2

يكون رأسمال الشركة محررا بالكامل عند  أن - 3

( 300.000عن ثالثمائة ألف ) تأسيسها وأن ال يقل

 ؛درهم

أن تقدم الضمانات الكافية املتعلقة بتنظيمها  - 4

 ومواردها البشرية والتقنية وأداء نظامها املعلوماتي ؛

 7املادة 

 

6.  
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تماشيا مع القواعد العامة التي تؤكد 

على أن اإلدانة من أجل فعل يعتبر 

جناية، يحرم صاحبه من الحقوق 

 املدنية والسياسية.

 .....أن يكون رأسمال الشركة  - 3

4 ...... 

ال يكون من ضمن مسيري الشركة أشخاص صدرت في  أن -5

حقهم أحكام باملنع بمناسبة مزاولة أنشطتهم قبل تأسيس 

جناية أو عن الشركة أو تمت إدانتهم بموجب أحكام نهائية عن 

 ؛األمانة أو  باملروءة والشرف جنحة تتعلق

 

................ 

 

أن ال يكون من ضمن مسيري الشركة أشخاص  - 5

م مناسبة مزاولة أنشطتهصدرت في حقهم أحكام باملنع ب

قبل تأسيس الشركة أو تمت إدانتهم بموجب أحكام 

 نهائية عن مخالفات تمس باملروءة والشرف ؛

أن يكون من ضمن مسيري الشركة أشخاص  - 6

يتوفرون على كفاءات مهنية تتالءم مع األنشطة املزمع 

 القيام بها .

من هذه املادة   6و 4تحدد كيفيات تطبيق البندين 

تنظيمي، باقتراح من بنك املغرب أو من الهيئة  بنص

 املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تظل مستوفية 

 للشروط املذكورة أعاله، طيلة مدة مزاولة نشاطها.

نرى في فريق التجمع الدستوري بأنه 

سيكون من الضروري رفع رأسمال 

التمويل التعاوني بالنظر إلى شركة 

حجم التكاليف املرتفع املرتبط 

بنشاط الشركة، ذلك أن املنصة التي 

ستعمل الشركة على إنشاءها يصل 

 سعرها إلى أزيد من مليون درهم.

يجب أن تؤسس شركة التمويل التعاوني في شكل شركة 

 مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

 

ة األنشطة الواردة في هذا تخضع الشركة، من أجل ممارس

 القانون، للشروط التالية :

أن يكون نشاطها الرئيس ي تسيير منصة أو أكثر للتمويل  - 1

 التعاوني ؛

 أن يكون مقرها االجتماعي باملغرب ؛ - 2

يجب أن تؤسس شركة التمويل التعاوني في شكل 

 شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

تخضع الشركة، من أجل ممارسة األنشطة الواردة 

 في هذا القانون، للشروط التالية :

أن يكون نشاطها الرئيس ي تسيير منصة أو أكثر  - 1

 للتمويل التعاوني ؛

 يكون مقرها االجتماعي باملغرب ؛ أن - 2

أن يكون رأسمال الشركة محررا بالكامل عند  - 3

 6 7املادة 
 مكرر
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أن يكون رأسمال الشركة محررا بالكامل عند تأسيسها  - 3

 درهم ؛ (00.0001.0) مليون   وأن ال يقل عن

4 ...... 

5- ...... 

 

................ 

 

( 300.000عن ثالثمائة ألف ) تأسيسها وأن ال يقل

 ؛درهم

أن تقدم الضمانات الكافية املتعلقة بتنظيمها  - 4

 ومواردها البشرية والتقنية وأداء نظامها املعلوماتي ؛

شركة أشخاص أن ال يكون من ضمن مسيري ال - 5

صدرت في حقهم أحكام باملنع بمناسبة مزاولة أنشطتهم 

قبل تأسيس الشركة أو تمت إدانتهم بموجب أحكام 

 نهائية عن مخالفات تمس باملروءة والشرف ؛

يوجه مؤسسو شركة التمويل التعاوني طلب االعتماد إلى بنك  

املغرب أو إلى الهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة ، 

الوثائق واملعلومات املتعلقة  على األقلمرفقا بملف يتضمن 

باملوارد البشرية والتقنية واملالية املسخرة من طرف الشركة من 

 نظام تسيير املنصة. أجل مزاولة نشاطها، وكذا مشروع

يتم تحديد الئحة الوثائق واملعلومات التي يجب أن يتضمنها 

ملف طلب االعتماد بموجب منشور لبنك املغرب أو الهيئة 

 املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

يتم إثبات إيداع الملف بوصل مؤرخ ومختوم يسلم من 
 لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية

كة التمويل التعاوني طلب يوجه مؤسسو شر 

االعتماد إلى بنك املغرب أو إلى الهيئة املغربية لسوق 

الرساميل، حسب الحالة ، مرفقا بملف يتضمن على 

األقل الوثائق واملعلومات املتعلقة باملوارد البشرية 

والتقنية واملالية املسخرة من طرف الشركة من أجل 

 ملنصة.مزاولة نشاطها، وكذا مشروع نظام تسيير ا

يتم تحديد الئحة الوثائق واملعلومات التي يجب أن 

يتضمنها ملف طلب االعتماد بموجب منشور لبنك 

املغرب أو الهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب 

 الحالة.

يتم إثبات إيداع امللف بوصل مؤرخ ومختوم يسلم 

من لدن بنك املغرب أو الهيئة املغربية لسوق الرساميل، 

 9املادة 

 

7.  
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 حسب الحالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إضافة بند طرق وآليات اعتماد 

الديمقراطية الداخلية، وذلك لتكريس 

الشفافية والحكامة في تدبير شؤون 

 شركة التمويل التعاوني.

باإلضافة إلى البيانات والوثائق املنصوص عليها في مواد أخرى 

من هذا القانون، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير منصة 

 ، البيانات والوثائق التالية :على األقلالتمويل التعاوني 

اسم منصة التمويل التعاوني واسم شركة التمويل التعاوني  -

 ر كل منهما ؛واملؤسسة املاسكة للحسابات و عنوان مق

 فئة عمليات التمويل التعاوني املستهدفة ؛ -

 شروط وكيفيات اشتغال منصة التمويل التعاوني؛  -

 وصف التصميم التقني ملنصة التمويل التعاوني ؛ -

 ه؛وكيفياتشروط أداء مستحقات شركة التمويل التعاوني  -

كيفيات وطبيعة املعلومات التي يتعين تقديمها بشكل دوري  -

 وللعموم؛مساهمين لل

 ؛طرق وآليات اعتماد الديمقراطية الداخلية في الشركةـ 

 

الشروط الدنيا التي يجب التنصيص عليها في العقد  -

 التعاوني؛النموذجي للتمويل 

- ......................... 

باإلضافة إلى البيانات والوثائق املنصوص عليها في 

مواد أخرى من هذا القانون، يجب أن يتضمن مشروع 

نظام تسيير منصة التمويل التعاوني على األقل، 

 البيانات والوثائق التالية :

اسم منصة التمويل التعاوني واسم شركة التمويل  -

التعاوني واملؤسسة املاسكة للحسابات و عنوان 

 ر كل منهما ؛مق

 املستهدفة؛فئة عمليات التمويل التعاوني  -

 شروط وكيفيات اشتغال منصة التمويل التعاوني؛  -

 وصف التصميم التقني ملنصة التمويل التعاوني ؛ -

شروط أداء مستحقات شركة التمويل التعاوني  -

 وكيفياته؛

كيفيات وطبيعة املعلومات التي يتعين تقديمها  -

 وللعموم؛بشكل دوري للمساهمين 

الشروط الدنيا التي يجب التنصيص عليها في العقد  -

 التعاوني؛النموذجي للتمويل 

 املشاريع؛نموذج مذكرة تقديم  -

 املصالح؛مساطر تدبير تنازع  -

 الشكايات؛كيفيات معالجة  -

 10املادة 

 

8.  
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 .شركة مفيدة لتقييم نشاطهاكل معلومة تعتبرها ال -

 حسب الحالة. ............يخضع كل تغيير يطال 

وحدة األجل المتعلق بملفات 

فجاللة امللك أكد على الرد االستثمار، 

في أجل اقصاه شهر لعدد من اإلدارات 

وأن عدم جوابها داخل هذا األجل يعتبر 

بمثابة موافقة من قبلها، وهو نفس 

التوجه الذي اعتمده القانون رقم 

املتعلق بإصالح املراكز الجهوية  47.48

لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية 

وع وكذا مشر  لالستثمار.املوحدة 

املتعلق بتبسيط  55.19القانون رقم 

 املساطر واإلجراءات اإلدارية.

إضافة فقرة أخيرة، تماشيا مع التوجه 

 العام املشار إليه في التعليل السابق.

 يتحقق بنك املغرب

 

 ...................................... في ملف االعتماد.يمكن لبنك

تتم دراسة ملف طلب االعتماد من قبل بنك املغرب أو الهيئة 

ال يتعدى املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، داخل أجل 

ابتداء من تاريخ إيداع ملف مكتمل ....................  يوما كاملة 30

 وقف سريان األجل املذكور 

......... 

 ينشر مقرر منح االعتماد في الجريدة الرسمية

 

بر عدم جواب بنك املغرب أو الهيئة املغربية لسوق يعت

الرساميل، حسب الحالة، بعد مرور األجل املذكور بمثابة 

افقة.  مو

 

يتحقق بنك املغرب أو الهيئة املغربية لسوق 

الرساميل، حسب الحالة، من أن الشركة طالبة 

 7االعتماد ومسيريها يستوفون الشروط الواردة في املادة 

 أعاله.

لف م املضمنة في ........بنك املغرب أو للهيئة يمكن ل

 االعتماد.

تتم دراسة ملف طلب االعتماد من قبل بنك املغرب 

أو الهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، 

ابتداء من تاريخ  يوما كاملة 45داخل أجل ال يتعدى 

إيداع ملف مكتمل لطلب االعتماد. ويترتب عن كل طلب 

للحصول على معلومات أو وثائق تكميلية وقف سريان 

 األجل املذكور.

 11املادة 

 

9.  

 إعادة الصياغة.

 

 

كل تغيير في مراقبة شركة التمويل التعاوني أو في شكلها القانوني 

و ضم أأكثر لشركتين للتمويل التعاوني أو  ضمأو أو كل اندماج 
كل تغيير في مراقبة شركة التمويل التعاوني أو في 

شكلها القانوني أو كل اندماج لشركتين للتمويل التعاوني 

أو أكثر أو ضم شركة للتمويل التعاوني لشركة للتمويل 

 13املادة 

 

10.  
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 تجويد النص.

 

 ،شركة للتمويل التعاوني لشركة للتمويل التعاوني أو أكثر

 ...............يتطلب الحصول على اعتماد جديد ....

 

تكون مراقبة شركة التمويل التعاوني ناتجة حسب مدلول 

 على إحدى الحاالت اآلتية:هذه املادة، 

 الحيازة....................................... بالجمعيات العامة؛ـ 

 قدرة التوفر على أغلبية.......................... آخرين؛ أو  ـ

 املمارسة لسلطة ........................... أو املساهمين؛ أوـ 

 أو تشريعية نصوص.............................. املمارسة لسلطة  ـ أو

 تعاقدية؛ نظيميةت

 القدرة على اتخاذ .............................. التصويت. أو ـ

 

الحصول على اعتماد جديد التعاوني أو أكثر، يتطلب 

 يمنح طبقا ملقتضيات هذا الباب.

تكون مراقبة شركة التمويل التعاوني ناتجة حسب 

 مدلول هذه املادة عن :

الحيازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقسط من  -

رأس املال يخول أغلبية حقوق التصويت 

 العامة؛بالجمعيات 

 عمال أو قدرة التوفر على أغلبية حقوق التصويت -

 آخرين؛باتفاق يبرم مع شركاء أو مساهمين 

أو املمارسة لسلطة اإلدارة أو التسيير أو الرقابة  -

باالشتراك مع عدد محدود من الشركاء أو 

 املساهمين؛

أو املمارسة لسلطة اإلدارة أو التسيير أو الرقابة  -

عمال بأحكام نصوص تشريعية أو نظامية أو 

 تعاقدية؛

اتخاذ القرارات بمجالس الجمعيات أو القدرة على  -

 العامة عن طريق حقوق التصويت.

، عند دراسة هذا التغيير، آثاره ...........يخضع كل 

 على تنظيم الشركة.

يمكن سحب اعتماد شركة التمويل التعاوني من لدن بنك   يمكن سحب اعتماد شركة التمويل التعاوني من    .11 14املادة 
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تحديد الجهة التي لها الحق في 
 تقديم طلب سحب االعتماد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ضمانا لحقوق املساهمين 

حذف الرخصة إال والشركة، ال يجوز 

املغرب أو الهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، في 

 التالية:الحاالت 

   استنادا على قرار للجمعية العامة لشركة صادر  بناء على طلب -

 التعاوني؛التمويل 

ئيس ي الر عدم شروع شركة التمويل التعاوني في مزاولة نشاطها  -

شهرا من تاريخ   (24 )  شهرا وعشرين  ةأربعانصرام  بعد

 اعتمادها ؛

ملنصة ا نشاط تسييرتوقف شركة التمويل التعاوني عن مزاولة  -

( شهرا تحتسب ابتداء من تاريخ آخر 12ملدة تفوق اثني عشر )

 تعاوني؛ عملية تمويل

 7الخرق املتعمد لشركة التمويل التعاوني ملقتضيات املواد  -

 القانون؛من هذا  18و 17و

عندما تكون شركة التمويل التعاوني موضوع مقرر بفتح  -

 مسطرة للتسوية أو للتصفية القضائية.

ترتيبا لآلثار القانونية للنتائج النهائية ملسطرة التسوية  -

ة التمويل أو التصفية القضائية التي كانت شرك

 . التعاوني موضوع لها

يترتب على سحب اعتماد، ........................... ونقل أنشطتها إلى 

شركة أو عدة شركات للتمويل التعاوني، يعينها بنك املغرب أو 

لم يتم ما الهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، 

 ة،نيتعيينها من قبل من طرف الجمعية العامة للشركة املع

لدن بنك املغرب أو الهيئة املغربية لسوق الرساميل، 

 التالية:حسب الحالة، في الحاالت 

 التعاوني؛بناء على طلب من شركة التمويل  -

عدم شروع شركة التمويل التعاوني في مزاولة نشاطها  -

( شهرا من تاريخ 12انصرام اثني عشر) الرئيس ي بعد

 اعتمادها؛

نشاط توقف شركة التمويل التعاوني عن مزاولة  -

( شهرا 12املنصة ملدة تفوق اثني عشر ) تسيير

 ي؛تعاون عملية تمويلتحتسب ابتداء من تاريخ آخر 

الخرق املتعمد لشركة التمويل التعاوني ملقتضيات  -

 ؛القانون من هذا  18و 17و 7املواد 

عندما تكون شركة التمويل التعاوني موضوع مقرر  -

 بفتح مسطرة للتسوية أو للتصفية القضائية.

يترتب على سحب االعتماد، شطب الشركة من 

 15قائمة شركات التمويل التعاوني املشار إليها في املادة 

أدناه، وكذا إغالق جميع املنصات التي تسيرها الشركة 

عدة شركات للتمويل ونقل أنشطتها إلى شركة أو 

املغرب أو الهيئة املغربية لسوق  يعينها بنكالتعاوني، 

الرساميل، حسب الحالة. ويتم سحب االعتماد املذكور 

 بمقرر معلل ويبلغ وفق نفس شكليات منحه.

في حالة سحب االعتماد، يتعين على بنك املغرب أو 

 



 يتعلق بالتمويل التعاوني 15.18مشروع قانون رقم تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

                                                                                                                        

                                                                    

77 
 

بعد انتهاء املساطر املقررة بهذا 

 الصدد.

 
 
 
 
 

احترام إرادة املساهمين وحاملي 

املشاريع، باختيار الشركة أو الشركات 

التي يرونها األنسب بالنسبة لهم، وفي 

حالة عدم قيامهم بذلك تتدخل آنذاك 

 الجهة الوصية، حسب الحالة.

 

من أجل تفصيل اإلجراءات الواجب 

اتخاذها ضمانا ملصالح املساهمين 

 وحاملي املشاريع.

ويتم سحب االعتماد املذكور بمقرر يبلغ وفق نفس شكليات 

 منحه.

 .....في حالة سحب االعتماد

تحدد اإلجراءات الضرورية لحماية مصالح املساهمين وحاملي 

املشاريع بنص تنظيمي باقتراح من بنك املغرب أو الهيئة املغربية 

 لسوق الرساميل حسب الحالة.

 

 

 دالحالة، التأكالهيئة املغربية لسوق الرساميل حسب 

ميع جشركة التمويل التعاوني املعنية قد اتخذت  من أن

الضرورية لحماية مصالح املساهمين وحاملي  اإلجراءات

 املشاريع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يجب على شركة التمويل التعاوني، قبل إطالق أي عملية 

 يلي:تمويل تعاوني، القيام على وجه الخصوص بما 

التأكد من مطابقة مذكرة تقديم املشروع ملقتضيات هذا  -

القانون ولنظام تسيير منصة التمويل التعاوني والتحقق 

 ووضوحها؛من انسجامها 

يجب على شركة التمويل التعاوني، قبل إطالق أي 

عملية تمويل تعاوني، القيام على وجه الخصوص بما 

 يلي:

كد من مطابقة مذكرة تقديم املشروع التأ -

ملقتضيات هذا القانون ولنظام تسيير منصة 

التمويل التعاوني والتحقق من انسجامها 

 22املادة 

 

12.  
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الن في حالتي التبرع أو االستثمار ال 

د من القدرة على كيتطلب األمر التأ

  االستدانة

ة مسيري الشركة التحقق من هوية حامل املشروع ومن هوي -

عند االقتضاء، والتأكد من كونهم ليسوا موضوع أي منع أو 

إدانة تتعلق بوسائل األداء وأنهم لم يكونوا موضوع حكم 

 أنشطتهم؛نهائي باإلدانة له عالقة بممارسة 

القانونية املتعلقة  مطابقة الوثائق  وتمامية التأكد من  -

 ين؛االعتباريبحامل املشروع بالنسبة لألشخاص 

التأكد من قبول حامل املشروع بنظام تسيير منصة التمويل  -

التعاوني والشروط الخاصة بعملية التمويل التعاوني 

 املستهدفة؛

 

 .......التأكد من معرفة حامل 

في حالة االستدانة. التأكد من قدرة حامل املشروع على  -

 اللجوء إلى االقتراض 

باملعلومات املطلوبة، يمكن اعتبار عندما ال يدلي حامل املشروع 

العرض املقدم من طرفه غير مالئم لوضعه على منصة التمويل 

 التعاوني.

ال يحق لحامل املشروع االستفادة إال مرة واحدة كل خمس 

 سنوات

 ووضوحها؛

التحقق من هوية حامل املشروع ومن هوية مسيري  -

الشركة عند االقتضاء، والتأكد من كونهم ليسوا 

موضوع أي منع أو إدانة تتعلق بوسائل األداء وأنهم 

م يكونوا موضوع حكم نهائي باإلدانة له عالقة ل

 أنشطتهم؛بممارسة 

التأكد من تمامية ومطابقة الوثائق القانونية  -

املتعلقة بحامل املشروع بالنسبة لألشخاص 

 االعتباريين؛

التأكد من قبول حامل املشروع بنظام تسيير  -

منصة التمويل التعاوني والشروط الخاصة بعملية 

 املستهدفة؛وني التمويل التعا

التأكد من معرفة حامل املشروع بنمط اشتغال  -

فئة التمويل التعاوني املستهدفة واملخاطر املرتبطة 

 سيما تجاهبها وااللتزامات املترتبة عنها وال 

 املساهمين؛

 االستدانة.التأكد من قدرة حامل املشروع على  -

عندما ال يدلي حامل املشروع باملعلومات املطلوبة، 

مكن اعتبار العرض املقدم من طرفه غير مالئم لوضعه ي

 على منصة التمويل التعاوني.
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توجه شركة التمويل التعاوني نسخة من التقرير املذكور إلى  تحديد الجهة اإلدارية املعنية.

و إلى بنك املغرب أ السلطة الحكومية املكلفة باملالية وكذا

الرساميل، حسب الحالة، داخل األجل الهيئة املغربية لسوق 

 املشار إليه أعاله.

الختتام السنة  .........يجب على شركة التمويل 

 املحاسبية التي تم برسمها إعداد التقرير.

توجه شركة التمويل التعاوني نسخة من التقرير 

بية املغرب أو الهيئة املغر  إلى بنكوكذا  إلى اإلدارةاملذكور 

لسوق الرساميل، حسب الحالة، داخل األجل املشار 

 إليه أعاله.

 حسب الحالة.  ....يحدد شكل 

 في مزاولة نشاطها. ......تنشر شركة التمويل 

 الخاصة باحتسابتحدد بنص تنظيمي املعايير 

 مؤشر الفشل.

 33املادة 

 

13.  

 
 

التنصيص على عقد خدمات موحد 

فيه ضوابط محددة من طرف تراعى 

بنك املغرب أو الهيئة املغربية لسوق 

 الرساميل حسب الحالة.

تبرم شركة التمويل التعاوني، من أجل مزاولة أنشطة منصة 

التمويل التعاوني، عقد خدمات مع مؤسسة ائتمان ماسكة 

للحسابات معتمدة من طرف بنك املغرب، تسمى بعده باملؤسسة 

 املاسكة للحسابات.

 

تشكل مواصفات هذا العقد موضوع منشور لبنك املغرب أو 

 الهيئة املغربية لسوق الرساميل حسب الحالة.

تبرم شركة التمويل التعاوني، من أجل مزاولة 

أنشطة منصة التمويل التعاوني، عقد خدمات مع 

مؤسسة ائتمان ماسكة للحسابات معتمدة من طرف 

 سابات.للح بنك املغرب، تسمى بعده باملؤسسة املاسكة

 35املادة 

 

14.  

تجويد النص من خالل توحيد 

 املصطلح

أن تفتح، لكل مشروع  شركات التمويل التعاونييجب على 

 ..........مقدم، حسابا خاصا لدى املؤسسة املاسكة للحسابات.
يجب على مؤسسة التمويل التعاوني أن تفتح، لكل 

مشروع مقدم، حسابا خاصا لدى املؤسسة املاسكة 

للحسابات. ويخصص هذا الحساب حصرا إليداع 

 36املادة 

 

15.  
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األموال التي تم جمعها لفائدة كل مشروع على حدة، 

وعند االقتضاء، ألداء املبالغ املستحقة لفائدة 

 املساهمين.

 حذف الفقرة: 

لغاية ربط املشروع باألهداف املالية 

املحققة وليس باملدة الزمنية، مع الرفع 

 األقص ى الوارد في املادةمن سقف املبلغ 

 أدناه. 42

ال يمكن عرض نفس املشروع، على عدة منصات للتمويل 

 التعاوني، في آن واحد.

ال يمكن أن يتجاوز عرض مشروع على منصة للتمويل 

التعاوني مدة محددة بنص تنظيمي بالنسبة لكل فئة من فئات 

 التمويل التعاوني.

للمشروع قبل إذا تم تحقيق مبلغ المساهمات المطلوب 
انتهاء أجل عملية التمويل، تقوم شركة التمويل التعاوني 

 المساهمات. بالتوقف عن تلقي

ال يمكن عرض نفس املشروع، على عدة منصات 

 للتمويل التعاوني، في آن واحد.

ال يمكن أن يتجاوز عرض مشروع على منصة 

للتمويل التعاوني مدة محددة بنص تنظيمي بالنسبة 

 فئات التمويل التعاوني.لكل فئة من 

إذا تم تحقيق مبلغ املساهمات املطلوب للمشروع 

قبل انتهاء أجل عملية التمويل، تقوم شركة التمويل 

 التعاوني بالتوقف عن تلقي املساهمات. 

 41املادة 

 

16.  

ال يمكن أن يتجاوز املبلغ الذي تم جمعه لفائدة نفس املشروع،  

مبلغا أقص ى، يحدد بنص تنظيمي بالنسبة لكل فئة من فئات 

 درهم. مليون ( 20عشرين )التمويل التعاوني، وذلك في حدود 

ال يمكن أن يتجاوز املبلغ الذي تم جمعه لفائدة 

نفس املشروع، مبلغا أقص ى، يحدد بنص تنظيمي 

بة لكل فئة من فئات التمويل التعاوني، وذلك في بالنس

 ( ماليين درهم.10)حدود عشرة 

 42املادة 

 

17.  

-2و 417-1تبعا ملقتضيات الفصول 

من الظهير الشريف  417-3و 417

املعتبر بمثابة قانون االلتزامات 

والعقود كما تم تغييره وتتميمه بموجب 

ة دعام  يجب أن تتم كل عملية للتمويل ........ على حامل ورقي أو 

 .......... مطابقة للنصوص التشريعية الكترونية
يجب أن تتم كل عملية للتمويل التعاوني بموجب 

عقد يبرم كتابة بين حامل املشروع واملساهم على حامل 

صوص ورقي أو على أي دعامة أخرى مطابقة للن

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 التعاوني، علىيجب أن تتطابق بنود عقد التمويل 

 45املادة 

 

18.  
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يتعلق بالتبادل  53.05القانون رقم 

 للمعطيات القانونية.االلكتروني 

حسب كل فئة من  املحددة،األقل، مع البنود الدنيا 

فئات التمويل التعاوني، بمنشور لبنك املغرب أو للهيئة 

 املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

املختصة وتبسيط تحديد اإلدارة 

إجراءات التبرع وعدم إثقال اإلدارة 

 املالية بمساطر إضافية.

 

 تتم عملية .......................... حامل املشروع.

يتجاوز  ،«التبرع»تخضع كل عملية للتمويل التعاوني من فئة 

لترخيص مسبق من ، ( درهم1.000.000) مليون درهم مبلغها

 .باملالية املكلفة الحكومية السلطة طرف

. 

 

في  «التبرع»تتم عملية التمويل التعاوني من فئة 

 شكل تبرع نقدي لفائدة حامل املشروع.

تخضع كل عملية للتمويل التعاوني من فئة 

( 500.000، يتجاوز مبلغها خمسمائة ألف )«التبرع»

 درهم، لترخيص مسبق من طرف اإلدارة املختصة.

ترفق نسخة من هذا الترخيص بمذكرة تقديم 

 رهن إشارة املساهمين. املشروع وتوضع

تحدد كيفيات الحصول على الترخيص املسبق بنص 

 تنظيمي.

 52املادة 

 

19.  

تحديد آجال الجواب على طلب 

االيضاح الذي يتقدم به بنك املغرب أو 

الهيئة املغربية لسوق الرساميل حسب 

 الحالة.

اآلجال الذي تتمتع به اعتماد نفس 

اإلدارة في دراسة طلبات االعتماد 

 أعاله. 11املنصوص عليها في املادة 

 ُيخبر مراقب ..................................................قيامه بمهمته.

يتعين عليه كذلك أن يستجيب لكل طلب إيضاح أو تفسير 

ربية لهيئة املغملضمون هذه التقارير يتقدم به بنك املغرب أو ا

 30وذلك داخل أجل ال يتعدى لسوق الرساميل، حسب الحالة، 

 يوما كاملة ابتداء من تاريخ الطلب.

ُيخبر مراقب الحسابات على الفور، هيئة املراقبة 

املعنية، بكل املخالفات أو البيانات غير الصحيحة التي 

 يالحظها أثناء قيامه بمهمته.

و لكل طلب إيضاح أيتعين عليه كذلك أن يستجيب 

تفسير ملضمون هذه التقارير يتقدم به بنك املغرب أو 

 الهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

 

 54املادة 

 

20.  
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إضافة هذه املادة من أجل حماية 

 األرشيف

 مكرر  60املادة 

تخضع الوثائق والتقارير املنصوص عليها في هذا الباب 

 املتعلق باألرشيف  69.99 للقانون  رقم

 مادة إضافية  

 مكرر  60

21.  

 ............... للتمويل التعاوني.تلزم شركة 

 (% 0.3في املائة ) 0.3 تحدد نسبة .................. النسبة املذكورة

 تدفع .............

.............................. 

تلزم شركة التمويل التعاوني بأداء عمولة سنوية 

لفائدة هيئة املراقبة املختصة عن كل منصة تمويل 

تعاوني تقوم بتسييرها. وتحتسب العمولة املذكورة على 

أساس حجم األموال التي تم جمعها من خالل كل منصة 

 للتمويل التعاوني.

تحدد نسبة هذه العمولة وكيفيات احتسابها، 

بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل التعاوني، بنص 

( في 3ال تتعدى النسبة املذكورة ثالثة )  ى أنتنظيمي عل

 األلف.

الذي يلي نهاية السنة  .....تدفع هذه العمولة 

 املحاسبية.

 العمولة املستحقة. ........يترتب على عدم 

 61املادة 

 

22.  

 كما تم تغييره وتتميمه. ......تلزم شركات التمويل  

ة ملختصا باملاليةالسلطة الحكومية املكلفة    اإلدارةتصادق 

بعد استطالع رأي بنك املغرب والهيئة املغربية لسوق الرساميل، 

على النظام األساس ي للجمعية املشار اليها في الفقرة األولى أعاله 

 كما تم تغييره وتتميمه. ......تلزم شركات التمويل 

تصادق اإلدارة املختصة بعد استطالع رأي بنك 

 امعلى النظاملغرب والهيئة املغربية لسوق الرساميل، 

األساس ي للجمعية املشار اليها في الفقرة األولى أعاله وكذا 

 62املادة 

 

23.  
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 وكذا على كل تغيير يطرأ عليه.

تعتبر الجمعية املمثل الوحيد لنشاط التمويل التعاوني 

كل هيئة وطنية أو  وألعضائها أمام السلطات العمومية وأمام

 .أجنبية

 عليه.على كل تغيير يطرأ 

جمعية املمثل الوحيد لنشاط التمويل تعتبر ال

التعاوني وألعضائها أمام السلطات العمومية وأمام كل 

 هيئة وطنية أو أجنبية.

تجريم إخفاء أو محاولة إخفاء أحد 

، 7املوانع املنصوص عليها في املادة 

خاصة ما يتعلق بدعم ملفه بوثائق 

تفيد الكفاءة أو حسن السيرة رغم 

 مخالفة للواقع.كونها 

 يعاقب ..........................................................

...................................................................... 

 ـ ................... التي تم على اساسها اعتماده.

بإخفاء أو محاولة إخفاء أحد املوانع املنصوص عليها في ـ 

من أجل أن يكون ضمن مسيري شركة التمويل  7املادة 

 التعاوني.

 اعتباري:أو لحساب شخص  ........يعاقب بالحبس 

لسوق الرساميل،  ......بممارسة العمليات املشار  -

 الحالة؛حسب 

بعمليات تمويل تعاوني ال يتوفر على االعتماد  -

 بها؛الخاص 

 تعاوني؛كشركة تمويل  .....بمخالفة  -

 على أساسها اعتماده. ......باستخدام أي  -

 66املادة 

 

24.  

( إلى مائتي ألف 10.000يعاقب بغرامة من عشرة آالف ) .بالنظر إلى صعوبة إثبات حالة العمد

 ( درهم مسيرو شركة التمويل التعاوني الذين:200.000)

والفقرة الثانية من  26و 25يخالفون مقتضيات املادتين   -

 أعاله؛ 28املادة 

يتعمدون ترك منصاتهم خالية من البيانات املنصوص عليها في  -

 أعاله. 32املادة 

 32عدم تضمين منصاتهم البيانات املنصوص عليها في املادة 

 أعاله

( إلى مائتي 10.000يعاقب بغرامة من عشرة آالف )

مسيرو شركة التمويل التعاوني  م( دره200.000ألف )

 الذين:

والفقرة  26و 25املادتين يخالفون مقتضيات   -

 أعاله؛ 28الثانية من املادة 

يتعمدون ترك منصاتهم خالية من البيانات  -

 أعاله. 32املنصوص عليها في املادة 

 68املادة 

 

25.  
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 يدخل هذا القانون ........................................ الرسمية. 

هذا  سنتين بعد نشر باملالية،السلطة الحكومية املكلفة تدعو 

 القانون .................. واعضاء مكتبها.

يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ 

 نشره في الجريدة الرسمية.

قصد انتخاب  ...تدعو اإلدارة، سنتين بعد نشر 

 مكتبها.رئيسها وأعضاء 

 70املادة 

 

26.  
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 التعليل التعديل املقرتح كام جاء يف املرشوعالنص  ت.ر

 العارضة الثالثة : -.2املادة  1

مبادرة، رحبية أ و غري رحبية، حيدد مس بقا غرضها ومدة  مرشوع : -

جنازها، يتقدم هبا خشص يتوىخ احلصول عىل متويل  ومبلغ ا 

 تعاوين؛

 العارضة الثالثة : -.2املادة 

جنازها،  مرشوع : مبادرة، رحبية أ و غري رحبية، حيدد مس بقا غرضها ومدة ومبلغ ا 

احلصول   نيتوخو اعتباريني،أ و مجموعة أ شخاص، ذاتيني أ و يتقدم هبا خشص 

 عىل متويل تعاوين؛

للتدقيق واملالءمة مع مضمون تعريف "حامل املرشوع" يف 

العارضة املوالية، واذلي يوحض أ ن ال مر يتعلق : ب"خشص أ و 

 عدة أ شخاص ذاتيني أ و اعتباريني"

 العارضة ال خرية : -.2املادة  2

ملال خشص ذايت، يتوفر عىل معارف يف جمايل ا املستمثر املساند : -

حدى  ماكنيات مالية تؤههل للمسامهة يف ا  والاستامثر وميتكل ا 

لهيا يف املادة ال وىل أ عاله. وحتدد  معليات المتويل التعاوين املشار ا 

 د. بنص تنظميي الرشوط والكيفيات املتعلقة بنظام املستمثر املسان

 العارضة ال خرية : -.2املادة 

أ و كفاءة همنية  خربة أ و جتربة معارف املستمثر املساند : خشص ذايت، يتوفر عىل

ماكنيات مالية تؤههل للمسامهة يف  اكفية يف جمايل املال والاستامثر وميتكل ا 

لهيا يف املادة ال وىل أ عاله. وحتدد بنص  حدى معليات المتويل التعاوين املشار ا  ا 

 نظام املستمثر املساند.تنظميي الرشوط والكيفيات املتعلقة ب 

 

ل جل التدقيق اللغوي، ل ن عبارة "معارف" قد يفهم مهنا 

 العالقات والش باكت الاجامتعية.

 الفقرة ال وىل -.3املادة  3

تنجز املشاريع املموةل من خالل المتويل التعاوين فوق الرتاب الوطين مبا فيه 

ر بعمالت أ جنيب وحتر  املناطق احلرة. وميكن لهذه املشاريع أ ن تقام يف بدل

 أ جنبية.

....................... 

 الفقرة ال وىل -.3املادة 

تنجز املشاريع املموةل من خالل المتويل التعاوين فوق الرتاب الوطين مبا فيه 

 بدل . وميكن لهذه املشاريع أ ن تقام يفمناطق الترسيع الصناعي املناطق احلرة

 أ جنيب وحترر بعمالت أ جنبية.

....................... 

مالءمة وتدقيق مصطلح "املناطق احلرة" اذلي عوض مبصطلح " 

مناطق الترسيع الصناعي" مبوجب قانون املالية للس نة املالية 

2020 . 

 الفقرة الثانية -.3املادة  4

ىل متويل مشاريع خارج  تمت املساهامت الواردة من اخلارج أ و تكل املوهجة ا 

 رصف.احرتام للنصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة ابل الرتاب الوطين يف

 الفقرة الثانية -.3املادة 

ىل متويل مشاريع خارج  تمت املساهامت الواردة من اخلارج أ و تكل املوهجة ا 

 الرصف. نظامب  الرتاب الوطين يف احرتام للنصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة

 تدقيق املصطلح القانوين :

املتعلق ابلقانون ال سايس  40.17من القانون رمق  11ة تنص املاد

 1.19.82لبنك املغرب، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

(  عىل ما ييل: "ينفذ 2019يونيو  21) 1440شوال  17بتارخي 
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طار  جهيات والتو  نظام الرصفالبنك س ياسة سعر الرصف يف ا 

 اليت حتددها احلكومة بعد اس تطالع رأ ي البنك".
 3الفقرة الثانية، البند  -.7املادة  5

أ ن يكون رأ سامل الرشكة حمررا ابلاكمل عند تأ سيسها وأ ن ال يقل عن  -3

 ( درمه؛300.000ثالمثائة أ لف )

 3الفقرة الثانية، البند  -.7املادة 

أ ن يكون رأ سامل الرشكة حمررا ابلاكمل عند تأ سيسها وأ ن ال يقل عن  -3

 درمه ؛( 100.000مائة أ لف ) (300.000ثالمثائة أ لف )

يتناقض نص الفقرة مع أ هداف المتويل التعاوين كام جاءت يف تقدمي 

 وعرض الس يد الوزير :

 مجع مبالغ صغرية من ال موال؛ -

 من عدد كبري من املمولني؛ -

ىل عدد كبري من حاميل املشاريع. -  وتوجهيها ا 

 وابلتايل فا ن منصة المتويل يه يف حد ذاهتا مرشوع صغري ال 

 ميكن أ ن يبتدئ برأ س مال كبري.

 5الفقرة الثانية، البند  -.7املادة  6

أ ن ال يكون من مضن مسريي الرشكة أ شخاص صدرت يف حقهم أ حاكم  -5

دانهتم مبوجب  ابملنع مبناس بة مزاوةل أ نشطهتم قبل تأ سيس الرشكة أ و متت ا 

 أ حاكم هنائية عن خمالفات متس ابملروءة والرشف؛

 5الفقرة الثانية، البند  -.7املادة 

ت عقوابأ ال يكون من مضن مسريي الرشكة أ شخاص صدرت يف حقهم  -5

رشكة، ابملنع مبناس بة مزاوةل أ نشطهتم قبل تأ سيس ال  قضائيةأ حاكم  تأ ديبية أ و

دانهتم مبوجب أ حاكم  س ابملروءة مت جرامئ خمالفاتهنائية عن  قضائيةأ و متت ا 

أ و ابال خالل ابلزتامات قانونية مالية أ و جتارية جتاه دائنيه أ و جتاه والرشف 

 مؤسسات االئامتن واملؤسسات املعتربة يف حمكها؛

دراج العقوابت التأ ديبية أ و اال دارية،  -  اقرتاح ا 

اخملالفات يه أ دىن أ نواع اجلرامئ، ذلا جيب اعامتد عبارة  -

"جرامئ" لتشمل اكفة ال فعال اجملرمة. مع اال شارة 

كذكل ا ىل اجلرامئ املالية والتجارية املنصوص علهيا يف 

 النصوص القانونية والتنظميية اجلاري هبا العمل. 

نعتقد أ ن هذا البند جيب أ ن حتدد كيفيات تطبيقه  -

ونقرتح ذكل يف تعديل الحق عىل  بنص تنظميي،

 الفقرة الثالثة من هذه املادة. 

 الفقرة الثانية،  -.7املادة  7

 

ضافة بند سابع الفقرة الثانية،  -.7املادة   :7ا 

تكون قادرة طوال مدة نشاطها عىل ضامن، بواسطة عقد تأ مني تكتتبه  أ ن -7

دلى ا حدى مقاوالت التأ مني، ال رضار املالية الناجتة عن اال خالل ابلزتاماهتا 

 املهنية والقانونية.  

اخلطأ  املهين من طرف رشاكت المتويل التعاوين قد يتسبب يف 

ب ا يرتترضر مادي سواء لصاحب املرشوع أ و للمسامهني، مم

عنه رضورة اكتتاب عقد تأ مني لتغطية مسؤوليهتا املهنية جتاه 

 زبناهئا..
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 الفقرة الثالثة -.7املادة  8

من هذه املادة بنص تنظميي، ابقرتاح من  6و 4حتدد كيفيات تطبيق البندين 

 بنك املغرب أ و من الهيئة املغربية للرساميل، حسب احلاةل.

 الفقرة الثالثة -.7املادة 

من هذه املادة بنص تنظميي، ابقرتاح من  6و 5و 4 البنودحتدد كيفيات تطبيق 

 بنك املغرب أ و من الهيئة املغربية للرساميل، حسب احلاةل.

ال ميكن للرشكة أ ن تتحقق من ملفات تتعلق بسوابق ومايض 

ال شخاص املسريين، ذلا جيب التنصيص يف النص التنظميي عىل 

أ و الحئة السوابق ابلنس بة للك رشوط تقدمي السجل العديل 

 ال شخاص املسريين.

 الفقرة ال خرية  -.9املادة  9

يداع امللف بوصل مؤرخ وخمتوم يسمل من دلن بنك املغرب أ و  ثبات ا  يمت ا 

 الهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب احلاةل.

 الفقرة ال خرية  -.9املادة 

يداع امللف بوصل مؤرخ وخمتوم يسمل  ثبات ا  ب أ و من دلن بنك املغر يمت ا 

يداع امللف ا  الهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب احلاةل لكرتونيا ، كام ميكن ا 

 مقابل ا شعار ابلتوصل.

 

اعامتد اال يداع اال لكرتوين لطلب الاعامتد انسجامًا ومنطق معل 

 منصات المتويل التعاوين القامئ عىل الرسعة واستامثر التكنولوجيات

 احلديثة.

 الفقرة ال خرية -.13املادة  10

خيضع لك تغيري للمقر الاجامتعي للرشكة أ و حمل نشاطها الفعيل داخل الرتاب 

الوطين، ملوافقة مس بقة من دلن بنك املغرب أ و الهيئة املغربية لسوق 

الرساميل، حسب احلاةل. ويؤخذ بعني الاعتبار، عند دراسة هذا التغيري، 

 أ اثره عىل تنظمي الرشكة.

 الفقرة ال خرية -.13ة املاد

شعار بنك املغرب أ و الهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب احلاةل، بلك  يمت ا 

 تغيري للمقر الاجامتعي للرشكة أ و حمل نشاطها الفعيل داخل الرتاب الوطين.

خيضع لك تغيري للمقر الاجامتعي للرشكة أ و حمل نشاطها الفعيل داخل 

سوق من دلن بنك املغرب أ و الهيئة املغربية ل الرتاب الوطين، ملوافقة مس بقة 

الرساميل، حسب احلاةل. ويؤخذ بعني الاعتبار، عند دراسة هذا التغيري، 

 أ اثره عىل تنظمي الرشكة.

ق يعترب رشط املوافقة املس بقة لبنك املغرب أ و الهيئة املغربية لسو 

الرساميل، عند لك تغيري للمقر الاجامتعي للرشكة أ و نشاطها 

، تعقيداً مسطراً مبالغاً فيه، خصوصاً أ ن جملس النواب قد الفعيل

يتعلق بتبس يط املساطر  55.19صّوت ابال جامع عىل القانون رمق 

واال جراءات اال دارية، من منطلق أ ن العمليات التجارية تقوم عىل 

قاعدة الرسعة، ال مر اذلي يس تدعي معه التنصيص عىل اال شعار 

 بدل املوافقة املس بقة.

 22املادة  11

طالق أ ي معلية متويل تعاوين، القيام  جيب عىل رشكة المتويل التعاوين، قبل ا 

 عىل وجه اخلصوص مبا ييل :

 التأ كد من مطابقة .................... -

- ........................................... 

 22املادة 

طالق أ ي معلية متويل تعاوين، الق جيب عىل رشكة المتويل  يام التعاوين، قبل ا 

 عىل وجه اخلصوص مبا ييل :

 التأ كد من مطابقة .................... -

- ........................................... 
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- ........................................... 

- ........................................... 

- ........................................... 

 التأ كد من قدرة حامل املرشوع عىل الاس تدانة؛ -

- ........................................... 

................................................. 

- ........................................... 

- ........................................... 

- ........................................... 

ا دالء حامل املرشوع باكفة الواثئق اليت متكهنا من تقيمي التأ كد من  -

 عىل الاس تدانة؛ حامل املرشوعقدرته 

- ........................................... 

................................................. 

ل رشاكت المتويل  التعاوين عبء التأ كد من جيب أ ال حنم ّ

معلومات تتطلب معال كبريا يف جمال البحث والاس تقصاء يف 

ذا مل يوفرها صاحب املرشوع.  معليات ومعطيات خشصية ا 

 

 

  23املادة  12

جيب عىل رشكة المتويل التعاوين، قبل قبول تسجيل أ ي مسامه عىل منصة 

 المتويل التعاوين، التأ كد عىل اخلصوص مما ييل :

 املسامه، ............................. هوية -

.................................... 

  23املادة 

ة ، قبل قبول تسجيل أ ي مسامه عىل منصلك رشكة متويل تعاوين جيب عىل

تأ كد عىل ال  احلصول عىل اكفة املعلومات اليت متكن منالمتويل التعاوين، 

 اخلصوص مما ييل :

 .............................هوية املسامه،  -

.................................... 

التنصيص رصاحة عىل رشوط قبول التسجيل، وذكل لتفادي 

 قيام الرشاكت برفض طلبات التسجيل ل س باب غري موضوعية.

 

 24املادة  13

برام عقد متويل تعاوين، التأ ك جيب عىل رشكة  المتويل د عىل التعاوين، قبل ا 

 وجه اخلصوص، مما ييل :

 ابلنس بة لل شخاص..... -

- ..................... 

معرفة وقبول املسامهني مبذكرة تقدمي املرشوع املشار غلهيا يف  -

 أ عاله؛ 21املادة 

معرفة وقبول املسامه ابملقتضيات املنظمة للحق يف  -

 الرتاجع،...............وكيفيات ممارس ته.

 24املادة 

برام عقد متويل تعاوين، التأ كد عىل  جيب عىل رشكة  المتويل التعاوين، قبل ا 

 وجه اخلصوص، مما ييل :

 ابلنس بة لل شخاص..... -

- ..................... 

لهيا يف املادة  - معرفة وقبول املسامهني مبذكرة تقدمي املرشوع املشار ا 

 أ عاله؛ 21

قبول املسامه ابخملاطر احملمتةل يف حاةل فشل حامل املرشوع  -

 واخلسارة اللكية أ و اجلزئية للمساهامت، 

معرفة وقبول املسامه ابملقتضيات املنظمة للحق يف  -

 الرتاجع،...............وكيفيات ممارس ته.

 

 

املتعلقة  23هذا البند منصوص عليه يف املادة  -

عىل منصة المتويل برشوط تسجيل املسامهني 

التعاوين، وال جدر أ ن يمت التنصيص عليه كذكل 

برام عقد المتويل التعاوين. 24مضن املادة   املتعلقة اب 
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 36املادة  14

جيب عىل مؤسسة المتويل التعاوين أ ن تفتح، للك مرشوع مقدم، حسااب 

خاصا دلى املؤسسة املاسكة للحساابت. وخيصص هذا احلساب حرصا 

وال اليت مت مجعها لفائدة لك مرشوع عىل حدة، وعند الاقتضاء، ال يداع ال م

 ل داء املبالغ املس تحقة لفائدة املسامهني.

 36املادة 

المتويل التعاوين أ ن تفتح، للك مرشوع مقدم،  رشكة مؤسسةجيب عىل 

حسااب خاصا دلى املؤسسة املاسكة للحساابت. وخيصص هذا احلساب حرصا 

ال يداع ال موال اليت مت مجعها لفائدة لك مرشوع عىل حدة، وعند الاقتضاء، 

 ل داء املبالغ املس تحقة لفائدة املسامهني.

 توحيد املصطلح القانوين.

ة عبارة "مؤسسة المتويل التعاوين" عىل خالف ورد يف هذه املاد

ابيق املواد اليت مت فهيا اعامتد عبارة "رشكة المتويل التعاوين". مما 

 يتعني معه توحيد املصطلح القانوين.

 55املادة  15

ذا تبني لبنك املغرب ............................... أ و عقوابت جنائية منصوص  ا 

ليه أ عاله رمق  علهيا يف القانون املشار ، يرفع ال مر......................... 17.95ا 

 ...........تعويضه.

 55املادة 

ذا تبني لبنك املغرب .............................. أ و عقوابت جنائية منصوص  ا 

ليه أ عاله 17.95رمق  علهيا يف القانون  ، يرفع ال مر املشار ا 

................................ 

 .......تعويضه.

 

 

 جتويد املادة من انحية الصياغة القانونية.

 الفقرة ال وىل -.56املادة  16

ختضع رشاكت المتويل التعاوين .........وفق مقتضيات هذا القانون والقانون 

ليه أ عاله رمق   .103.12املشار ا 

 

 الفقرة ال وىل -.56املادة 

مق رختضع رشاكت المتويل التعاوين .........وفق مقتضيات هذا القانون والقانون 

ليه أ عاله. 103.12  املشار ا 

 

 

 ل جل جتويد الصياغة القانونية.

 الفقرة الرابعة  -.56املادة  17

ق يتعني عىل رشكة المتويل التعاوين أ ن حتتفظ مبقرها الاجامتعي جبميع الواثئ

شارة ال عوان املنتدبني لهذا الغرض. وحتدد الالزمة ملراقبهتا  ووضعها رهن ا 

 الحئة هذه الواثئق من طرف بنك املغرب.

 الفقرة الرابعة  -.56املادة 

جبميع الواثئق  ييف مقرها الاجامتعيتعني عىل رشكة المتويل التعاوين أ ن حتتفظ 

شارة ال عوان املنتدبني لهذا الغرض. حتدد و  الالزمة ملراقبهتا ووضعها رهن ا 

 الحئة هذه الواثئق من طرف بنك املغرب.

جتويد املادة من انحية الصياغة القانونية، ل ن مجةل "أ ن حتتفظ 

مبقرها الاجامتعي"، تفيد أ نه يتعني عىل رشكة المتويل التعاوين 

الاحتفاظ مبقرها الاجامتعي، واحلال أ ن املقصود هو أ نه يتعني عىل 

 مقرها جبميع الواثئق الالزمة يف رشكة المتويل التعاوين الاحتفاظ

 الاجامتعي.

  الفقرة الرابعة  -.57املادة  الفقرة الرابعة  -.57املادة  18
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ق يتعني عىل رشكة المتويل التعاوين أ ن حتتفظ مبقرها الاجامتعي جبميع الواثئ

شارة ال عوان املنتدبني لهذا الغرض. وحتدد  الالزمة ملراقبهتا ووضعها رهن ا 

 املغربية لسوق الرساميل.الحئة هذه الواثئق من طرف الهيئة 

 

جبميع الواثئق  ييف مقرها الاجامتعيتعني عىل رشكة المتويل التعاوين أ ن حتتفظ 

شارة ال عوان املنتدبني لهذا الغرض. وحتدد  الالزمة ملراقبهتا ووضعها رهن ا 

 الحئة هذه الواثئق من طرف الهيئة املغربية لسوق الرساميل.

 

 نفس التعليل السابق

 63املادة  19

جيوز لبنك املغرب أ و للهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب احلاةل، أ ن 

 تصدر عقوابت تأ ديبية ...................

 .............................................................يف هذا القانون.

 63املادة 

ن أ  جيوز لبنك املغرب أ و للهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب احلاةل، 

عقوابت تأ ديبية....................  ا صدار تصدر

 ..............................................................يف هذا القانون.

 

جتويد النص من انحية الصياغة القانونية، من خالل استبدال 

 تصدر"، بعبارة "ا صدار".عبارة "أ ن 

 64املادة  20

أ عاله، جيوز لبنك املغرب  63عالوة عىل العقوابت التأ ديبية الواردة يف املادة 

أ و للهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب احلاةل، أ ن تصدر عقوابت 

 مالية.......................

 .................علهيا يف هذا القانون.

 64املادة 

أ عاله، جيوز لبنك املغرب  63عالوة عىل العقوابت التأ ديبية الواردة يف املادة 

عقوابت  ا صدار أ ن تصدرأ و للهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب احلاةل، 

 مالية........ .................علهيا يف هذا القانون.

 

 نفس التعليل السابق.

 الباب السابع 21

 أ حاكم انتقالية

 السابعالباب 

 وختاميةأ حاكم انتقالية 

يتضمن الباب السابع املعنون بـ"أ حاكم انتقالية" مادة واحدة مكونة 

 من فقرتني:

ذات طابع ختايم، من خالل تنصيصها عىل دخول  الفقرة ال وىل -

 القانون حزي التطبيق بعد نرشه يف اجلريدة الرمسية؛

 ذات طابع انتقالـي من خالل حتديدها أ جل س نتني الفقرة الثانية -

 لتأ سيس امجلعية املهنية.

دخال  ابع من الباب الس عنوانعىل  تعديلال مر اذلي يتعنّي معه ا 

أ جل أ ن يس توعب البعد اخلتايم والانتقايل ملضمون مقتضيات 

تقالية "الباب السابع: أ حاكم ان الباب، ذلكل نقرتح أ ن يرد كام ييل: 

 وختامية".
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 الفقرة ال وىل -.70املادة  22

 يدخل هذا القانون حزي التطبيق ابتداء من اترخي نرشه يف اجلريدة الرمسية.

 

 الفقرة ال وىل -.70املادة 

 ة.ابتداء من اترخي نرشه يف اجلريدة الرمسي التنفيذيدخل هذا القانون حزي 

 

 

عامتد اتتأ رحج مشاريع النصوص الترشيعية اليت تعّدها احلكومة بني 

مفهوم "دخول القانون حزي التطبيق"، و"دخول القانون حزي 

من ادلس تور اكن دقيقًا عندما  50التنفيذ"، واحلال أ ن الفصل 

اس تعمل عبارة "تنفيذ القانون"، ا ذ جاء فيه: "يصدر املك ال مر 

ىل احلكومة بع د بتنفيذ القانون خالل الثالثني يوما التالية ال حالته ا 

ريدة عليه. ينرش القانون اذلي صدر ال مر بتنفيذه، ابجلمتام املوافقة 

الرمسية للمملكة، خالل أ جل أ قصاه شهر ابتداء من اترخي ظهري 

صداره". ال مر اذلي يتعنّي معه اعامتد مفهوم "دخول حزي  ا 

التنفيذ"، بدل دخول "حزي التطبيق"، انسجامًا مع النص 

 ادلس توري.
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 تبريــر التعديل التعديل المقترح كما ورد في المشروعالنص  المادة رت

 2المادة   .1

 

 يراد في مدلول هذا القانون، بما يلي :

 التعاوني ؛ …شركة التمويل التعاوني:  -

 .…منصة التمويل التعاوني:  -

 .…مشروع :  -

 .…حامل املشروع :  -

مساهم : كل شخص ذاتي أو اعتباري، مقيم أو  -

غير مقيم، يساهم عن طريق منصة للتمويل 

التعاوني في تمويل مشروع معين. ويمكن 

للمساهم، حسب فئة عملية التمويل التعاوني، 

و أن يكون مستثمرا في رأس املال أو مقرضا أ

 متبرعا ؛

 .…إشهار :  -

 ..…املستثمر املساند :  -

 

 يراد في مدلول هذا القانون، بما يلي :

 التعاوني ؛ …شركة التمويل التعاوني:  -

 .…منصة التمويل التعاوني:  -

 .…مشروع :  -

 .…حامل املشروع :  -

مساهم : كل شخص ذاتي أو اعتباري،  -

مقيم أو غير مقيم، يساهم عن طريق 

للتمويل التعاوني في تمويل مشروع  منصة

معين. ويمكن للمساهم، حسب فئة عملية 

بر عالتمويل التعاوني، أن يكون مستثمرا 

و أأو شراء سندات في رأس املال  االكتتاب

 مقرضا أو متبرعا ؛

 .…إشهار :  -

 ..…املستثمر املساند :  -

 

 

 

 

 

 

 

ـ توسيع تعريف المساهم ليشمل االكتتاب في 

 المال وشراء السندات.رأس 
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بما فيه املناطق الحرة. ويمكن  .…تنجز املشاريع  3 المادة  .2

لهذه املشاريع أن تقام في بلد أجنبي وتحرر بعمالت 

 أجنبية.

يمكن أن تتخذ عمليات التمويل التعاوني شكل 

 عملية استثمار أو قرض، بفائدة أو بدونها، أو تبرع.

التسريع مناطق بما فيه  .…تنجز املشاريع 

. ويمكن لهذه املشاريع أن تقام في بلد الصناعي

 أجنبي وتحرر بعمالت أجنبية.

يمكن أن تتخذ عمليات التمويل التعاوني 

شكل عملية استثمار أو قرض، بفائدة أو 

 بدونها، أو تبرع.

ـ من أجل المالئمة مع التسمية الجديدة 

"مناطق التسريع الصناعي" التي عوضت 

 "المناطق الحرة"التسمية القديمة 

 ذات الصلة التالية : .…عالوة على  6 المادة  .3

 ؛ …تقديم االستشارة  -

 …اإلشهار  -

تقديم االستشارة وتدبير العائدات لفائدة  -

 املساهمين ؛

كل نشاط آخر مرتبط بالنشاط الرئيس ي  -

 للشركة، يحدد بنص تنظيمي.

تحدد شروط وكيفيات مزاولة هذه األنشطة 

املرتبطة بالنشاط الرئيس ي للشركة بنص تنظيمي، 

باقتراح من بنك املغرب أو من الهيئة املغربية لسوق 

 الرساميل، حسب الحالة. 

 ذات الصلة التالية : .…عالوة على 

 ؛ …تقديم االستشارة  -

 .…اإلشهار  -

ائدة فتقديم االستشارة وتدبير العائدات ل -

 املساهمين ؛

كل نشاط آخر مرتبط بالنشاط الرئيس ي  -

 للشركة، يحدد بنص تنظيمي.

تحدد شروط وكيفيات مزاولة هذه 

األنشطة املرتبطة بالنشاط الرئيس ي للشركة 

بنص تنظيمي، باقتراح من بنك املغرب أو من 

الهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب 

 الحالة. 

فقرة األولى وحذف ـ حذف البند الرابع من ال

الفقرة الثانية من أجل تبسيط المساطر بتقليص 

عدد النصوص التنظيمية المرتبطة بتنزيل هذا 

 القانون.
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 7ة الماد  .4

 

 محدودة. ...يجب 

 ، للشروط التالية :...تخضع الشركة، 

 ؛ .....أن يكون نشاطها  - 1

 ....أن يكون  - 2

يكون رأسمال الشركة محررا بالكامل عند  أن - 3

( 300.000تأسيسها وأن ال يقل عن ثالثمائة ألف )

 درهم ؛

 املعلوماتي ؛ .....أن تقدم  - 4

 ...أن ال يكون  - 5

 القيام بها .....أن يكون  - 6

من هذه   6و 4تحدد كيفيات تطبيق البندين 

املادة بنص تنظيمي، باقتراح من بنك املغرب أو من 

 لهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.ا

 نشاطها. ...يجب على شركة 

 محدودة. ...يجب 

 ، للشروط التالية :...تخضع الشركة، 

 ؛ .....أن يكون نشاطها  - 1

 .....أن يكون  - 2

أن يكون رأسمال الشركة محررا بالكامل  - 3

 مائة ألفعند تأسيسها وأن ال يقل عن 

 درهم ؛ (100.000)

 املعلوماتي ؛ .....أن تقدم  - 4

 ...أن ال يكون  - 5

 القيام بها .....أن يكون  - 6

من   6و 4تحدد كيفيات تطبيق البندين 

هذه املادة بنص تنظيمي، باقتراح من بنك 

املغرب أو من الهيئة املغربية لسوق 

 الرساميل، حسب الحالة.

 نشاطها. ...يجب على شركة 

 

 

 

من أجل  3ـ تخفيض الحد األدنى البند رقم 

تبسيط إجراءات تأسيس شركات التمويل 

التعاوني قصد التمكين من تأسيس أكبر عدد 

من هذه الشركات وذلك من أجل منافسة 

 حقيقية في هذا المجال ؛

 

 

 ـ حذف الفقرة الثالثة من أجل تبسيط المساطر.

 التالية :والوثائق  ....باإلضافة إلى  10المادة   .5

اسم منصة التمويل التعاوني واسم شركة  -

 والوثائق التالية : ....باإلضافة إلى 

 ؛اسم منصة التمويل التعاوني  -
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التمويل التعاوني واملؤسسة املاسكة للحسابات 

 و عنوان مقر كل منهما ؛

 فئة عمليات التمويل التعاوني املستهدفة ؛ -

شروط وكيفيات اشتغال منصة التمويل  -

 التعاوني؛ 

م التقني ملنصة التمويل وصف التصمي -

 ؛التعاوني

اء مستحقات شركة التمويل التعاوني شروط أد -

 وكيفياته ؛

كيفيات وطبيعة املعلومات التي يتعين تقديمها  -

 بشكل دوري للمساهمين وللعموم ؛

الشروط الدنيا التي يجب التنصيص عليها في  -

 العقد النموذجي للتمويل التعاوني ؛

 نموذج مذكرة تقديم املشاريع ؛ -

 مساطر تدبير تنازع املصالح ؛ -

 كيفيات معالجة الشكايات ؛ -

كل معلومة تعتبرها الشركة مفيدة لتقييم  -

 نشاطها.

 ، حسب الحالة....يخضع كل 

اسم شركة التمويل التعاوني و اسم املؤسسة ـ 

 املاسكة للحسابات و عنوان مقر كل منهما ؛

 فئة عمليات التمويل التعاوني املستهدفة ؛ -

ـ كيفيات وضع مساطر مبسطة من أجل عرض 

 مشارع للتمويل ؛

شروط وكيفيات اشتغال منصة التمويل  -

 التعاوني؛ 

وصف التصميم التقني ملنصة التمويل  -

 التعاوني ؛

شروط أداء مستحقات شركة التمويل  -

 التعاوني وكيفياته ؛

ـ وضع مساطر تسجيل أي مساهم من 

 املساهمين أو تراجعه ؛

كيفيات وطبيعة املعلومات التي يتعين تقديمها  -

 بشكل دوري للمساهمين وللعموم ؛

الشروط الدنيا التي يجب التنصيص عليها في  -

 العقد النموذجي للتمويل التعاوني ؛

 نموذج مذكرة تقديم املشاريع ؛ -

 صالح ؛مساطر تدبير تنازع امل -

 

 ـ إعادة الصياغة لتجويد النص ؛

 

 

من هذا  20ـ انسجاما مع مقتضيات المادة 

 القانون ؛

 

 

من هذا  20ـ انسجاما مع مقتضيات المادة 

 القانون ؛

 

 

 ـ حذف هذا البند لتبسيط المساطر.
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 كيفيات معالجة الشكايات ؛ - 

 ، حسب الحالة....يخضع كل 

 11المادة   .6

 

 

 أعاله. 7في املادة  ...يتحقق بنك 

 .....يمكن لبنك املغرب 

تتم دراسة ملف طلب االعتماد من قبل بنك 

املغرب أو الهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب 

ابتداء من  يوما كاملة 45الحالة، داخل أجل ال يتعدى 

تاريخ إيداع ملف مكتمل لطلب االعتماد. ويترتب عن 

 ق تكميليةكل طلب للحصول على معلومات أو وثائ

 وقف سريان األجل املذكور.

 

 أعاله. 7في املادة  ...يتحقق بنك 

 .....يمكن لبنك املغرب 

تتم دراسة ملف طلب االعتماد من قبل بنك 

املغرب أو الهيئة املغربية لسوق الرساميل، 

يوم  30حسب الحالة، داخل أجل ال يتعدى 

ابتداء من تاريخ إيداع ملف مكتمل لطلب  عمل

االعتماد. ويترتب عن كل طلب للحصول على 

معلومات أو وثائق تكميلية وقف سريان األجل 

 املذكور.

 

 

ـ اختصارا للمدة الزمنية ومن أجل تسريع 

 العملية.

 14المادة   .7

 

 ، في الحاالت التالية  :...يمكن سحب 

 بناء على طلب من شركة التمويل التعاوني ؛ -

عدم شروع شركة التمويل التعاوني في مزاولة  -

( 12نشاطها الرئيس ي  بعد انصرام اثني عشر)

 شهرا من تاريخ اعتمادها ؛

توقف شركة التمويل التعاوني عن مزاولة نشاط   -

 ، في الحاالت التالية  :...يمكن سحب 

 تمويل التعاوني ؛بناء على طلب من شركة ال -

عدم شروع شركة التمويل التعاوني في مزاولة  -

ثمانية عشر نشاطها الرئيس ي  بعد انصرام 

 من تاريخ اعتمادها ؛( شهرا 18)

 ؛ ....توقف شركة  -
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( شهرا 12تسيير املنصة ملدة تفوق اثني عشر )

تحتسب ابتداء من تاريخ آخر عملية  تمويل 

 تعاوني ؛

مد لشركة التمويل التعاوني الخرق املتع -

 من هذا القانون ؛ 18و 17و 7ملقتضيات املواد 

عندما تكون شركة التمويل التعاوني موضوع  -

مقرر بفتح مسطرة للتسوية أو للتصفية 

 القضائية.

 منحه. ...يترتب 

 املشاريع. ....في حالة 

 

 ....الخرق  -

 ....عندما تكون  -

 )الباقي بدون تغيير(

 

شهرا لتمكين  18إلى  12ـ رفع المدة من 

وضعياتها قبل الشروع في الشركة من تسوية 

 العمل.

 

 بما يلي : ....يجب على  22المادة   .8

التأكد من مطابقة مذكرة تقديم املشروع  -

ملقتضيات هذا القانون ولنظام تسيير منصة 

التمويل التعاوني والتحقق من انسجامها ووضوحها 

 ؛

التحقق من هوية حامل املشروع ومن هوية مسيري  -

الشركة عند االقتضاء، والتأكد من كونهم ليسوا 

موضوع أي منع أو إدانة تتعلق بوسائل األداء وأنهم 

 بما يلي : ....يجب على 

بقة مذكرة تقديم املشروع التأكد من مطا -

ملقتضيات هذا القانون ولنظام تسيير منصة 

والتحقق من انسجامها  التمويل التعاوني

 ؛ ووضوحها

التحقق من هوية حامل املشروع ومن هوية  -

مسيري الشركة عند االقتضاء، والتأكد من 

له عالقة  وضعياتهم إزاء أي مانع قانوني

 

ـ حذف العبارة األخيرة من البند، ألنها تعطي 

 سلطة تقديرية واسعة ؛

 

تعميم الموانع القانونية احتراما لالنسجام  -

 التشريعي ؛
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لم يكونوا موضوع حكم نهائي باإلدانة له عالقة 

 بممارسة أنشطتهم ؛

التأكد من تمامية ومطابقة الوثائق القانونية  -

مل املشروع بالنسبة لألشخاص املتعلقة بحا

 االعتباريين ؛

التأكد من قبول حامل املشروع بنظام تسيير منصة  -

التمويل التعاوني والشروط الخاصة بعملية 

 التمويل التعاوني املستهدفة ؛

التأكد من معرفة حامل املشروع بنمط اشتغال فئة  -

التمويل التعاوني املستهدفة واملخاطر املرتبطة بها 

 لتزامات املترتبة عنها وال سيما  تجاه املساهمين ؛واال

 االستدانة.التأكد من قدرة حامل املشروع على  -

عندما ال يدلي حامل املشروع باملعلومات املطلوبة، 

يمكن اعتبار العرض املقدم من طرفه غير مالئم 

 وضعه على منصة التمويل التعاوني.ل

 بممارسة أنشطتهم ؛

ة ومطابقة الوثائق القانوني استيفاءالتأكد من  -

املشروع بالنسبة لألشخاص  حاملل املتعلقة

 االعتباريين ؛

التأكد من قبول حامل املشروع بنظام تسيير  -

منصة التمويل التعاوني والشروط الخاصة 

 بعملية التمويل التعاوني املستهدفة ؛

التأكد من معرفة حامل املشروع بنمط  -

اشتغال فئة التمويل التعاوني املستهدفة 

واملخاطر املرتبطة بها وااللتزامات املترتبة 

 عنها وال سيما  تجاه املساهمين ؛

التأكد من قدرة حامل املشروع على  -

 .االستدانة

عندما ال يدلي حامل املشروع باملعلومات 

جديدة  منحه فرصةيمكن املطلوبة، 

اعتبار العرض املقدم  الستكمال ملفه قبل

من طرفه غير مالئم لوضعه على منصة 

 التمويل التعاوني.

 

 

 ـ إعادة الصياغة من أجل تجويد النص ؛

ألنهما مرتبطين  5و  4حذف البندين ـ 

بالتكوين الذي يجب أن يتلقاه حاملو المشاريع، 

وهو أمر يمكن اثباته من خالل شواهد 

 ؛هم لتداريب تسلمها مؤسسات معتمدةخضوع

 

ـ حذف البند األخير نظرا لصعوبة تحديد هذا 

الشرط بدون اللجوء إلى الضمانات المرتبطة 

سيزيد من تعقيد بالقروض العادية، وهو ما 

 ؛العام للقانون المسطرة وخروجها عن السياق

 

ـ منح حامل المشاريع فرصة أخرى الستكمال 

 ملفه.
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 42المادة   .9

 

ال يمكن أن يتجاوز املبلغ الذي تم جمعه لفائدة 

نفس املشروع، مبلغا أقص ى، يحدد بنص تنظيمي 

بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل التعاوني، وذلك في 

 ( ماليين درهم.10حدود عشرة ) 

 

ال يمكن أن يتجاوز املبلغ الذي تم جمعه 

لفائدة نفس املشروع، مبلغا أقص ى، يحدد بنص 

سبة لكل فئة من فئات التمويل تنظيمي بالن

( ماليين 10التعاوني، وذلك في حدود عشرة ) 

 .في السنة الواحدة  درهم

ـ اقتصار الحد األقصى للمبلغ الذي يمكن جمعه 

لفائدة مشروع واحد على السنة الواحدة لفتح 

المجال امام المنصة لجمع مبالغ أخرى في 

 بقية السنوات.

 مادةإضافة   .10

 43 جديدة

 مكرر

تحدد في القوانين املالية املبالغ املعفاة من  

الضريبة على الدخل والتي تستثمر عبر 

 منصات التمويل التعاوني.

ـ تشجيع األشخاص الذاتيين على المساهمة 

 في التمويل التعاوني.

 48المادة   .11

 

، «ماراالستث»تتم عملية التمويل التعاوني من فئة 

مباشرة، في رأسمال في شكل مساهمة، مباشرة أو غير 

 شركة تجارية.

 

تتم عملية التمويل التعاوني من فئة 

، في شكل مساهمة، مباشرة أو غير «االستثمار»

، او شراء مباشرة، في رأسمال شركة تجارية

 سنداتها.

ـ توسيع مفهوم التمويل التعاوني من فئة 

 "االستثمار" ليشمل شراء سندات الشركات.

،  أن تتحقق على وجه الخصوص من ....عالوة على  49المادة   .12

 إنجاز ما يلي :

دراسة مسبقة لجدوى عملية التمويل   -

 املستهدفة ؛

 تقييم للمشروع املستهدف.  -

،  أن تتحقق على وجه ....عالوة على 

وجود دراسة مسبقة لجدوى الخصوص من 

 عملية التمويل املستهدفة.

 ـ إعادة الصياغة لتجويد النص
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 إضافة مادة  .13

 جديدة

 مكرر 49

يمكن لكل مساهم من فئة "االستثمار"  

االستثمار في أكثر من مشروع أن يقوم بخصم 

أي خسارة في مشروع معين من أرباح مشاريع 

 أخرى.

 

ـ لتشجيع االستثمار في المشاريع خاصة 

 المتعلقة بالشركات المبتكرة.

 50المادة   .14

 

، «القرض» تتم عملية التمويل التعاوني من فئة 

في شكل قرض يمنح بفائدة أو بدونها، من طرف 

 املساهمين لفائدة حامل املشروع.

تحدد  شروط وكيفيات إنجاز العمليات التي 

 تدخل ضمن هذه الفئة بمنشور لبنك املغرب.

تتم عملية التمويل التعاوني من فئة 

، في شكل قرض يمنح بفائدة أو «القرض»

بدونها، من طرف املساهمين لفائدة حامل 

 املشروع.

تحدد  شروط وكيفيات إنجاز العمليات التي 

 تدخل ضمن هذه الفئة بمنشور لبنك املغرب.

 حذف الفقرة الثانية لتبسيط المساطر

عندما يمنح القرض في إطار عملية للتمويل  51المادة   .15

التعاوني مقابل فائدة، ال يمكن لسعر الفائدة 

نك لباملطبق، أن يتجاوز سعرا أقص ى يحدد بمنشور 

 املغرب.

عندما يمنح القرض في إطار عملية للتمويل 

ويحدد سعر الفائدة  التعاوني مقابل فائدة،

وشروط االسترداد باتفاق بين املساهم 

وصاحب املشروع، على أن ال يتجاوز في كل 

 األحوال نسبة الفائدة البنكية.

 

ـ ألن سعر الفائدة إذا تجاوز سعر الفائدة 

 المتعاملون إليه.البنكية فلن يلجأ 

 املشروع. ...تتم عملية  52المادة   .16

تخضع كل عملية للتمويل التعاوني من فئة 

 املشروع. ...تتم عملية 

تخضع كل عملية للتمويل التعاوني من فئة 

 

 ـ تدقيق الجهة اإلدارية المختصة.
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( 500.000، يتجاوز مبلغها خمسمائة ألف )«التبرع»

 درهم، لترخيص مسبق من طرف اإلدارة املختصة.

 ....ترفق نسخة 

 تنظيمي. ....تحدد كيفيات 

 

، يتجاوز مبلغها خمسمائة ألف «التبرع»

( درهم، لترخيص مسبق من طرف 500.000)

 السلطة الحكومية املكلفة بقطاع الداخلية.

 ....ترفق نسخة 

 تنظيمي. ....تحدد كيفيات 

 

التمويل التعاوني مراقبا يجب أن تعين شركة  53المادة   .17

للحسابات يكلف بمهمة مراقبة وتتبع الحسابات 

الخاصة بأنشطتها املتعلقة بالتمويل التعاوني وفق 

مقتضيات هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه 

 ونظام تسيير منصات التمويل التعاوني التي تسيرها.

يعين مراقب الحسابات من طرف شركة التمويل  

ملدة ثالث سنوات متتالية قابلة للتجديد، التعاوني، 

من بين الخبراء املحاسبين املسجلين في جدول هيئة 

 الخبراء املحاسبين.

يعد مراقب الحسابات تقارير يبين فيها نتائج 

قيامه بمهمته. وتبلغ نسخة من هذه التقارير إلى بنك 

املغرب أو إلى الهيئة املغربية لسوق الرساميل، حسب 

 الحالة.

أن تعين شركة التمويل التعاوني  يجب

من بين الخبراء املحاسبين أو  محاسبا

الحسابات  املحاسبين املعتمدين يمسك

الخاصة بأنشطتها املتعلقة بالتمويل التعاوني 

وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص املتخذة 

لتطبيقه ونظام تسيير منصات التمويل 

 التعاوني التي تسيرها.

طرف شركة التمويل من  املحاسبيعين  

يعد تقارير يبين فيها نتائج قيامه و التعاوني، 

بمهمته. وتبلغ نسخة من هذه التقارير إلى بنك 

، غربية لسوق الرساميلاملغرب أو إلى الهيئة امل

 حسب الحالة

ـ تعويض مراقب الحسابات بخبير محاسب  أو 

محاسب معتمد لتسهيل األمر في إطار التمويل 

األمر في مراقبي  التعاوني بدل حصر

 الحسابات.

 

 

 

ـ ادماج الفقرتين الثانية والثالثة لتجويد 

 صياغة النص
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ُيخبر مراقب الحسابات على الفور، هيئة املراقبة  54المادة   .18

املعنية، بكل املخالفات أو البيانات غير الصحيحة 

 التي يالحظها أثناء قيامه بمهمته.

 ، حسب الحالة.....يتعين عليه كذلك 

على الفور، هيئة املراقبة  املحاسبُيخبر 

املعنية، بكل املخالفات أو البيانات غير 

 الصحيحة التي يالحظها أثناء قيامه بمهمته.

 ، حسب الحالة.....يتعين عليه كذلك 

 المالئمة مع التعديل السابق

إذا تبين لبنك املغرب أو الهيئة املغربية لسوق  55المادة   .19

حسب الحالة، أن مراقب الحسابات لم  الرساميل،

يتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص املتخذة 

لتطبيقه أو صدرت في حقه عقوبات تأديبية من لدن 

هيئة الخبراء املحاسبين أو عقوبات جنائية منصوص 

، يرفع 17.95عليها في القانون املشار إليه أعاله رقم 

 ي منالتعاون األمر إلى األجهزة املقررة بشركة التمويل

والعمل  الحسابات املذكور أجل إنهاء انتداب مراقب 

 على تعويضه.

 

إذا تبين لبنك املغرب أو الهيئة املغربية 

 املحاسبحسب الحالة، أن  الرساميل،لسوق 

لم يتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص 

املتخذة لتطبيقه أو صدرت في حقه عقوبات 

املتعلق  15.89لقانون رقم لطبقا  تأديبية

ئة وإنشاء هي املحاسبية بتنظيم مهنة الخبرة

 127.12رقم والقانون  الخبراء املحاسبين

 املتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد

وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبين 

أو عقوبات جنائية منصوص عليها ، املعتمدين

، يرفع 17.95في القانون املشار إليه أعاله رقم 

تعاوني الاملقررة بشركة التمويل األمر إلى األجهزة 

 والعمل املذكور  املحاسبأجل إنهاء انتداب  من

 على تعويضه.

 المالئمة مع التعديلين السابقين
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إضافة مادة   .20

 جديدة

 مكرر 60

تتحدد القيمة القصوى للعمولة على  

أساس سلة من العموالت المطبقة من 

طرف منصات التمويل التعاوني الدولية. 

المغرب بتحديد هذه القيمة على يقوم بنك 

 أساس سنوي.

إذا كان المشروع يستهدف منطقة 

قروية تخفض النسب المنصوص عليها 

في الفقرة األولى إلى النصف على أن 

 تؤدي الصناديق العمومية النصف اآلخر.

ـ حتى يتم تشجيع أصحاب المشروع على 

استعمال منصات التمويل التعاوني وذلك 

 ارب الدولية الرائدة ؛باالستعانة بالتج

ـ وتشجيع تمويل المشاريع بالعالم القروي 

 ضمانا للعدالة المجالية.

 61المادة   .21

 الفقرة األولى

تلزم شركة التمويل التعاوني بأداء عمولة سنوية 

لفائدة هيئة املراقبة املختصة عن كل منصة تمويل 

تعاوني تقوم بتسييرها. وتحتسب العمولة املذكورة 

حجم األموال التي تم جمعها من خالل كل  على أساس

 منصة للتمويل التعاوني.

 

بعد أربع تلزم شركة التمويل التعاوني 

بأداء سنوات من انجاز أول عملية تمويل 

عمولة سنوية لفائدة هيئة املراقبة املختصة 

عن كل منصة تمويل تعاوني تقوم بتسييرها. 

وتحتسب العمولة املذكورة على أساس حجم 

األموال التي تم جمعها من خالل كل منصة 

 للتمويل التعاوني.

سنوات من االعفاء  4ـ منح الشركات فترة 

لكي ال يتم اثقال كاهل هذه الشركات 

 بالعموالت.
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والقانون رقم  103.12القانون رقم  ...يجوز لبنك  63المادة   .22

الذكر، في حق شركة التمويل  السالفي 43.12

 االتعاوني الخاضعة ملراقبتها والتي ال تتقيد بالتزاماته

 املنصوص عليها في هذا القانون.

والقانون  103.12القانون رقم  ...يجوز لبنك 

الذكر، في حق شركة  سالفي 43.12رقم 

التمويل التعاوني الخاضعة ملراقبتها والتي ال 

 تتقيد بالتزاماتها املنصوص عليها في هذا القانون.

 ـ تصحيح لغوي لتجويد النص.

( درهم في 50.000خمسين ألف ) ....عالوة على  64المادة   .23

حق شركة التمويل التعاوني التي ال تتقيد بالتزاماتها 

 املنصوص عليها في هذا القانون.

 ،( درهم50.000خمسين ألف ) ....عالوة على 

في حق شركة  وفق الئحة محددة سلفا،

التمويل التعاوني التي ال تتقيد بالتزاماتها 

 املنصوص عليها في هذا القانون.

تحديد الئحة العقوبات المقابلة لإلخالل  ـ

بااللتزامات من أجل وضوح وشفافية أكثر بدال 

بنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق من منح 

 سلطة تقديرية بهذا الخصوص. الرساميل

إذا لم تعمل شركة التمويل التعاوني على تصحيح  65المادة   .24

الوضعية التي أدت إلى إصدار التوبيخ أو اإلنذار، 

 التعاوني املعنية. ...املغرب أو للهيئة  يجوز لبنك

 

إذا لم تعمل شركة التمويل التعاوني على 

تصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التوبيخ 

داخل أجل يتم تحديده من طرف  أو اإلنذار،

لهيئة املغربية لسوق ابنك املغرب أو 

املغرب  يجوز لبنك، الرساميل، حسب الحالة

 التعاوني املعنية. ...أو للهيئة 

بنك المغرب أو ـ تحديد أجل معقول من طرف 

للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب 

 ، لتصحيح الوضعية.الحالة

 ...في حالة العود،  69المادة   .25

يعتبر في حالة العود كل من سبق أن صدر في حقه 

قوة الش يء املقض ي به من أجل  قضائي اكتسبمقرر 

 ...في حالة العود، 

يعتبر في حالة العود كل من سبق أن صدر في 

قوة الش يء املقض ي  قضائي اكتسبحقه مقرر 

 

هرا ش ـ المخالفات ال تتعدى عقوبتها الحبسية

درهم، بينما  1300و  30وغرامتها ما بين 
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مخالفة من املخالفات املنصوص عليها في هذا 

القانون، ثم عاد إلى ارتكاب نفس املخالفة داخل 

 عليه في مجموعة القانون الجنائي.األجل املنصوص 

املنصوص عليها في  جنحة من الجنحبه من أجل 

 الجنحةهذا القانون، ثم عاد إلى ارتكاب نفس 

داخل األجل املنصوص عليه في مجموعة 

 القانون الجنائي.

تنص مواد هذا الفرع على عقوبات حبسية ما 

( وغرامات 66أشهر و ثالث سنوات )م  6بين  

 درهم. 1.000.000و  10.000ما بين 

يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ  70المادة   .26

 نشره في الجريدة الرسمية.

 انتخاب رئيسها وأعضاء مكتبها . ...تدعو اإلدارة، 

 

يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من 

عته وتتم مراج ،تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 كل ثالث سنوات.

انتخاب رئيسها وأعضاء  ...تدعو اإلدارة، 

 مكتبها .

 ويلللتمـ يعتبر التمويل التعاوني آلية جديدة 

سنوات لتحسين  3لذا يجب تقييم هذه اآللية كل 

 أداء المنصات وتشجيع الممولين.
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 المادة األصلية

 تعليل التعديل ديل المقترحعالت

 العنوان

 15.18مشروع قانون رقم 

 يتعلق بالتمويل التعاوني

 العنوان

 15.18مشروع قانون رقم 

 الجماهيري يتعلق بالتمويل

مضمون مشروع القانون يستهدف 

التمويل الجماهيري المعمول به 

في التجارب الدولية كما أن 

مصطلح التعاوني قد يحيل على 

أنواع أخرى من التمويالت. 

ض وللمالءمة نقترح تعوي

مصطلح التعاوني بالجماهيري في 

جميع المواد.

2المادة 

 يلي:يراد في مدلول هذا القانون، بما 

هو تسيير منصة أو  ........شركة التمويل التعاوني: شركة  -

 التعاوني؛أكثر للتمويل 

في المادة  ......منصة التمويل التعاوني: موقع إلكتروني  -

 أعاله؛األولى 

 تمويل تعاوني؛.......مبادرة، ربحية أو غير ربحية،  مشروع: -

ذاتيين أو  أشخاص،كل شخص أو مجموعة  المشروع:حامل  -

 تعاوني؛على تمويل  .........اعتباريين، يعرضون 

كل شخص ذاتي أو اعتباري، مقيم أو غير مقيم،  مساهم: -

 متبرعا؛مستثمرا في رأس المال أو مقرضا أو  ...........

كل عملية تواصل تنجز وتقدم على منصة للتمويل  ر:إشها -

 أدناه؛ 25في المادة ............التعاوني 

شخص ذاتي، يتوفر على معارف في  المساند:المستثمر  -

 2المادة 

 يلي:يراد في مدلول هذا القانون، بما 

هو تسيير منصة أو  ........التمويل التعاوني: شركة  مؤسسة -

 التعاوني؛أكثر للتمويل 

 في المادة األولى ......منصة التمويل التعاوني: موقع إلكتروني  -

 أعاله؛

 تمويل تعاوني؛.......مبادرة، ربحية أو غير ربحية،  مشروع: -

ذاتيين أو  أشخاص،كل شخص أو مجموعة  المشروع:حامل  -

 تعاوني؛على تمويل  .........اعتباريين، يعرضون 

كل شخص ذاتي أو اعتباري، مقيم أو غير مقيم،  مساهم: -

 متبرعا؛مستثمرا في رأس المال أو مقرضا أو  ...........

كل عملية تواصل تنجز وتقدم على منصة للتمويل  إشهار: -

 أدناه؛ 25في المادة ............التعاوني 

شخص ذاتي، يتوفر على معارف في مجالي  المساند:المستثمر  -

اعتماد مفهوم مؤسسة بدل شركة 

لالنسجام وتوحيد المفاهيم 

والمصطلحات على مستوى جميع 

مواد المشروع كما هو وارد في 

التي تتحدث بوضوح  36المادة 

عن مؤسسة التمويل التشاركي 

وكذلك من أجل إدماج الجمعيات 

القانون والتعاونيات ضمن هذا 

حتى يتسنى لها كذلك العمل 

بمقتضياته واالستفادة منها فيما 

يخص إحداث منصات للتمويل 

التعاوني خاصة أن القانون يتحدث 

عن المشاريع الربحية وغير 

 الربحية.
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أعاله.  وتحدد بنص تنظيمي  ........مجالي المال واالستثمار 

 بنظام المستثمر المساند. ..........

 ..........أعاله.  وتحدد بنص تنظيمي  ........المال واالستثمار 

 بنظام المستثمر المساند.

تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات وعلى التعاونيات وعلى 

ركات للتمويل التعاوني أو بصفتهم ش المقاول الذاتي سواء

 .بصفتهم حاملي مشاريع

 

وللمالءمة يتم استبدال "مؤسسة" 

"بشركة" في جميع مواد النص 

التي ترد فيها كلمة شركة. 

 7المادة 

شركة التمويل التعاوني في شكل شركة  يجب أن تؤسس

 مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

تخضع الشركة، من أجل ممارسة األنشطة الواردة في هذا 

 القانون، للشروط التالية:

 أن يكون نشاطها ............... للتمويل التعاوني؛- 1

 أن يكون ................................. بالمغرب؛- 2

 ( درهم؛300.000........................... ) أن- 3

الضمانان الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها أن تقدم - 4

 نظامها المعلوماتي؛ البشرية والتقنية وأداء

 أال يكون ................... بالمروءة والشرف؛- 5

من ضمن مسيري الشركة أشخاص يتوفرون أن يكون - 6

 القيام بها. ءم مع األنشطة المزمععلى كفاءات مهنية تتال

من هذه المادة بنص  6و 4تحدد كيفيات تطبيق البندين 

تنظيمي، باقتراح من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية 

 لسوق الرساميل، حسب الحالة.

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تظل مستوفية للشروط 

 المذكورة أعاله، طيلة مدة مزاولة نشاطها.

 7المادة 

يجب أن تؤسس شركة التمويل التعاوني في شكل شركة مساهمة 

 أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

تخضع الشركة، من أجل ممارسة األنشطة الواردة في هذا 

 القانون، للشروط التالية:

 أن يكون نشاطها ................. للتمويل التعاوني؛- 1

 .......... بالمغرب؛أن يكون ..........................- 2

 ؛( درهم150.000)أن ........................... ....- 3

الضمانان الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها أن تقدم  - 4

 نظامها المعلوماتي؛ البشرية والتقنية وأداء

 أال يكون ........................ بالمروءة والشرف؛- 5

أشخاص يتوفرون على  من ضمن مسيري الشركةأن يكون - 6

 القيام بها. كفاءات مهنية تتالءم مع األنشطة المزمع

من هذه المادة بنص تنظيمي،  6و 4تحدد كيفيات تطبيق البندين 

باقتراح من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، 

 حسب الحالة.

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تظل مستوفية للشروط 

 المذكورة أعاله، طيلة مدة مزاولة نشاطها.

 

 

 

 

ضرورة تخفيض الرأسمال  -

المطلوب عند التأسيس من أجل 

تشجيع الفئة المستهدف أكثر 

وهي الشباب وحتى ال يتم 

احتكار إحداث هذه الشركات من 

قبل فئة محدودة بحكم قدرتها 

 المالية.

التي قد  تجنب الشروط المعومة -

تحد من المبادرة وإفشالها في 

مهدها مادامت هناك رقابة 

صارمة من طرف بنك المغرب 
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ومن طرف الهيئة المغربية 

لسوق الرساميل حسب الحالة.

 10المادة 

باإلضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في مواد 

أخرى من هذا القانون، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير 

 التمويل التعاوني على األقل، البيانات والوثائق التالية:منصة 

اسم منصة التمويل التعاوني واسم شركة التمويل التعاوني  -

 والمؤسسة الماسكة للحسابات وعنوان مقر كل منهما؛

 فئة عمليات التمويل التعاوني المستهدفة؛ -

 شروط وكيفيات اشتغال منصة التمويل التعاوني؛  -

 م التقني لمنصة التمويل التعاوني؛وصف التصمي -

 شروط أداء مستحقات شركة التمويل التعاوني وكيفياته؛ -

كيفيات وطبيعة المعلومات التي يتعين تقديمها بشكل دوري  -

 للمساهمين وللعموم؛

الشروط الدنيا التي يجب التنصيص عليها في العقد النموذجي  -

 للتمويل التعاوني؛

 المشاريع؛نموذج مذكرة تقديم  -

 مساطر تدبير تنازع المصالح؛ -

 كيفيات معالجة الشكايات؛ -

 كل معلومة تعتبرها الشركة مفيدة لتقييم نشاطها. -

يخضع كل تغيير يطال نظام تسيير منصة التمويل 

التعاوني للموافقة المسبقة لبنك المغرب أو للهيئة المغربية 

 لسوق الرساميل، حسب الحالة.

 10المادة 

فة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في مواد باإلضا

أخرى من هذا القانون، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير منصة 

 التمويل التعاوني على األقل، البيانات والوثائق التالية:

اسم منصة التمويل التعاوني واسم شركة التمويل التعاوني  -

 ما؛والمؤسسة الماسكة للحسابات وعنوان مقر كل منه

 فئة عمليات التمويل التعاوني المستهدفة؛ -

  شروط وكيفيات اشتغال منصة التمويل التعاوني؛ -

 وصف التصميم التقني لمنصة التمويل التعاوني؛ -

 شروط أداء مستحقات شركة التمويل التعاوني وكيفياته؛ -

كيفيات وطبيعة المعلومات التي يتعين تقديمها بشكل دوري  -

 وللعموم؛للمساهمين 

الشروط الدنيا التي يجب التنصيص عليها في العقد النموذجي  -

 للتمويل التعاوني؛

 نموذج مذكرة تقديم المشاريع؛ -

 مساطر تدبير تنازع المصالح؛ -

 كيفيات معالجة الشكايات؛ -

 كل معلومة تعتبرها الشركة مفيدة لتقييم نشاطها. -

للموافقة  ويل التعاونييخضع كل تغيير يطال نظام تسيير منصة التم

المسبقة لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب 

 الحالة.

 

 

هناك بعض الشروط هي مجحفة 

وتعجيزية قد تكون من األسباب 

الرئيسية لتعثر هذا المشروع 

 الهدف وتبدو هذه الشروط تعويمية

منها التضييق على تأسيس 

الشركات والمنصات المعنية وال 

فائدة منها مادامت العالقة 

والمراقبة مضبوطة ومحكمة من 

بنك املغرب والهيئة املغربية  طرف

لسوق الرساميل.
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13المادة 

كل تغيير في مراقبة شركة التمويل التعاوني ............ 

يمنح طبقا لمقتضيات هذا يتطلب الحصول على اعتماد جديد 

 الباب.

تكون مراقبة شركة التمويل التعاوني ناتجة حسب مدلول هذه 

 المادة عن:

 الحيازة بصفة .........................بالجمعيات العامة؛ -

 أو قدرة التوفر ........ مع شركاء أو مساهمين آخرين؛ -

 اهمين؛أو الممارسة .....................الشركاء أو المس -

 أو الممارسة لسلطة .................. نظامية أو تعاقدية؛ -

 أو القدرة على ...............عن طريق حقوق التصويت. -

يخضع كل تغيير للمقر االجتماعي للشركة أو محل نشاطها 

الفعلي داخل التراب الوطني، لموافقة مسبقة من لدن بنك 

الرساميل، حسب الحالة. المغرب أو الهيئة المغربية لسوق 

ويؤخذ بعين االعتبار، عند دراسة هذا التغيير، آثاره على 

 تنظيم الشركة.

 13المادة 

كل تغيير في مراقبة شركة التمويل التعاوني ............ يتطلب 

 الحصول على اعتماد جديد يمنح طبقا لمقتضيات هذا الباب.

ة حسب مدلول هذه المادتكون مراقبة شركة التمويل التعاوني ناتجة 

 عن:

 الحيازة بصفة .........................بالجمعيات العامة؛ -

 أو قدرة التوفر ........ مع شركاء أو مساهمين آخرين؛ -

 أو الممارسة .....................الشركاء أو المساهمين؛ -

 أو الممارسة لسلطة .................. نظامية أو تعاقدية؛ -

 القدرة على ...............عن طريق حقوق التصويت.أو  -

 

تقوم الشركة عند تغيير مقرها االجتماعي أو محل نشاطها الفعلي 

داخل التراب الوطني، بإخبار بنك المغرب أو الهيئة المغربية 

ويؤخذ بعين االعتبار، عند دراسة . لسوق الرساميل، حسب الحالة

 كة.هذا التغيير، آثاره على تنظيم الشر

 

 

 

 

ليس بالضرورة الحصول على 

الموافقة القبلية بل فقط اإلخبار بكل 

تغيير في العنوان أو المقر 

االجتماعي للشركة الن طبيعة 

المعامالت تفرض أحيانا السرعة 

واتخاذ القرارات والرهان دائما 

هو قائم على المراقبة الصارمة من 

طرف بنك المغرب أومن طرف 

 لسوق الرساميل.الهيئة المغربية 
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 14المادة 

يمكن سحب اعتماد شركة التمويل التعاوني من لدن بنك 

المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، 

 في الحاالت التالية:

 بناء على طلب من شركة التمويل التعاوني؛ -

عدم شروع شركة التمويل التعاوني في مزاولة نشاطها  -

( شهرا من تاريخ 12انصرام اثني عشر)الرئيسي بعد 

 اعتمادها؛

توقف شركة التمويل التعاوني عن مزاولة نشاط تسيير المنصة  -

( شهرا تحتسب ابتداء من تاريخ 12لمدة تفوق اثني عشر )

 آخر عملية تمويل تعاوني؛

 7الخرق المتعمد لشركة التمويل التعاوني لمقتضيات المواد  -

 من هذا القانون؛ 18و 17و

عندما تكون شركة التمويل التعاوني موضوع مقرر بفتح  -

 مسطرة للتسوية أو للتصفية القضائية.

 )الباقي بدون تغيير(

 

14المادة 

يمكن سحب اعتماد شركة التمويل التعاوني من لدن بنك المغرب 

أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، في الحاالت 

 التالية:

 من شركة التمويل التعاوني؛ بناء على طلب - -

عدم شروع شركة التمويل التعاوني في مزاولة نشاطها الرئيسي  - -

 شهرا من تاريخ اعتمادها؛ (18ثمانية عشر )بعد انصرام 

توقف شركة التمويل التعاوني عن مزاولة نشاط تسيير المنصة  - -

( شهرا تحتسب ابتداء من تاريخ آخر 12لمدة تفوق اثني عشر )

 ة تمويل تعاوني؛عملي

 17و 7الخرق المتعمد لشركة التمويل التعاوني لمقتضيات المواد  - -

 من هذا القانون؛ 18و

 . بعد انتهاء مسطرة التصفية القضائية - -

 

 

 

 )الباقي بدون تغيير(

 

ال بد من مدة زمنية معقولة  -

لشركة التمويل التعاوني من أجل 

 12ممارسة مهامها وتبقى مهلة 

شهرا غير كافية بالنظر 

إلجراءات التأسيس وما تتطلبه من 

وقت ومجهود وبالتالي تمكينها من 

زمن إضافي من أجل انطالقة 

سليمة وناجحة ونعتقد بأن تمديد 

 المهلة ليس فيه أي تأثير أو ضرر.

 
البند األخير نقترح أن يتم سحب  -

االعتماد بعد االنتهاء من مسطرة 

التصفية القضائية وليس بمجرد 

فتح هذه المسطرة انطالقا من مبدا 

إتاحة الفرصة للشركة قصد 

التسوية الالزمة وقد تتمكن من 

التغلب على صعوبتها االقتصادية 

والتجارية.

 18المادة 

أعاله، ........... تحدد بنص  17مع مراعاة مقتضيات المادة 

 تنظيمي.

يراعى، على الخصوص، في تحديد الئحة األشخاص 

المذكورة أعاله حماية أنشطة التمويل التعاوني من األشخاص 

الذين هم في وضعية مالية صعبة تمنعهم من الوفاء 

 18المادة 

أعاله، ........... تحدد بنص  17مع مراعاة مقتضيات المادة 

 تنظيمي.

يراعى، على الخصوص، في تحديد الئحة األشخاص المذكورة 

الذين هم في أعاله حماية أنشطة التمويل التعاوني من األشخاص 

 

 

تخوفنا من هذا المقتضى هو أنه 

فضفاض ويمكن التعسف في 

 استعماله.
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بااللتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو الذين 

ض مع مقتضياته.يزاولون مهنا أو أنشطة تتعار
وضعية مالية صعبة تمنعهم من الوفاء بااللتزامات المنصوص 

الذين يزاولون مهنا أو أنشطة تتعارض عليها في هذا القانون أو 

 مع مقتضياته.

 22المادة 

 يلي:بما  ..........................يجب 

 .............................ووضوحها؛التأكد من  -

التحقق من هوية حامل المشروع ومن هوية مسيري  -

الشركة عند االقتضاء، والتأكد من كونهم ليسوا موضوع 

أي منع أو إدانة تتعلق بوسائل األداء وأنهم لم يكونوا 

 أنشطتهم؛موضوع حكم نهائي باإلدانة له عالقة بممارسة 

 االعتباريين؛لألشخاص  ...................من  التأكد -

 المستهدفة؛التمويل التعاوني  .........التأكد من قبول  -

 المساهمين؛ سيما تجاهوال  .........التأكد من معرفة  -

 االستدانة.التأكد من قدرة حامل المشروع على  -

 )الباقي بدون تغيير(

 

 22المادة 

 يلي:بما  ..........................يجب 

 .............................ووضوحها؛التأكد من  -

التحقق من هوية حامل المشروع ومن هوية مسيري الشركة  -

والتأكد من  من خالل نظام إداري معلوماتي، عند االقتضاء،

كونهم ليسوا موضوع أي منع أو إدانة تتعلق بوسائل األداء 

وأنهم لم يكونوا موضوع حكم نهائي باإلدانة له عالقة 

 أنشطتهم؛بممارسة 

 االعتباريين؛لألشخاص  ...................التأكد من  -

 المستهدفة؛التمويل التعاوني  .........التأكد من قبول  -

 المساهمين؛ سيما تجاهوال  .........فة التأكد من معر -

 االستدانة.التأكد من قدرة حامل المشروع على  -

 

 )الباقي بدون تغيير(

 

 

 

 

التحقق من هوية حامل  -
ك وفر بنإذا المشروع لن يتم إال 

في شكل المغرب خدمة إدارية 
 نظام معلوماتي يمكن من ذلك؛ 

 

شرط التأكد من قدرة حامل  -
االستدانة المشروع على 

فضفاض وفيه نوع من التضييق 
وعمليا من الصعب القدرة على 
قياس االستدانة. فإذا كان 
الغرض من هذا القانون هو 
توفير قروض بدائل فيتعين 

 تيسير الولوج إلى القروض.
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 41املادة 

ال يمكن عرض نفس المشروع، على عدة منصات للتمويل 

 التعاوني، في آن واحد.

يتجاوز عرض مشروع على منصة للتمويل ال يمكن أن 

التعاوني مدة محددة بنص تنظيمي بالنسبة لكل فئة من فئات 

 التمويل التعاوني.

إذا تم تحقيق مبلغ المساهمات المطلوب للمشروع قبل 

انتهاء أجل عملية التمويل، تقوم شركة التمويل التعاوني 

 بالتوقف عن تلقي المساهمات. 

 

 41املادة 

ض نفس المشروع، على عدة منصات للتمويل ال يمكن عر

 التعاوني، في آن واحد.

ال يمكن أن يتجاوز عرض مشروع على منصة للتمويل 

 بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل التعاوني. شهرا 12التعاوني مدة 

إذا تم تحقيق مبلغ المساهمات المطلوب للمشروع قبل انتهاء 

أجل عملية التمويل، تقوم شركة التمويل التعاوني بالتوقف عن تلقي 

 المساهمات. 

 

 

 

من األفضل تحديد مدة موحدة 

بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل 

شهر  12التعاوني ونعتقد بان مدة 

هي مادة معقولة ومقبولة دون 

إلى النص التنظيمي  االلتجاء

 لتحديد المدة.

 54المادة 

يُخبر مراقب الحسابات على الفور، هيئة المراقبة المعنية، 

بكل المخالفات أو البيانات غير الصحيحة التي يالحظها أثناء 

 قيامه بمهمته.

يتعين عليه كذلك أن يستجيب لكل طلب إيضاح أو تفسير 

ية المغرب أو الهيئة المغربلمضمون هذه التقارير يتقدم به بنك 

 لسوق الرساميل، حسب الحالة.

 54المادة 

يُخبر مراقب الحسابات على الفور، هيئة المراقبة المعنية، بكل 

المخالفات أو البيانات غير الصحيحة التي يالحظها أثناء قيامه 

 بمهمته.

يتعين عليه كذلك أن يستجيب لكل طلب إيضاح أو تفسير لمضمون 

هذه التقارير، يتقدم به بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق 

يوما من تاريخ  15وذلك داخل أجل الرساميل، حسب الحالة، 

 الطلب مع ترتيب الجزاءات القانونية ذات الصلة.

 

ال بد من التأكيد على أهمية إعطاء 

لمراقب الحسابات أجل ومهلة 

لتقديم التوضيحات المطلوبة من 

طرف بنك المغرب أو من طرف 

الهيئة المغربية لسوق الرساميل 

وكذلك التنصيص صراحة على 

اإلجراءات المتخذة في حالة تبوث 

  المخالفة.
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 68المادة 

( إلى مائتي ألف 10.000يعاقب بغرامة من عشرة آالف )

 التمويل التعاوني الذين:( درهم مسيرو شركة 200.000)

والفقرة الثانية من  26و 25يخالفون مقتضيات المادتين   -

 أعاله؛ 28المادة 

يتعمدون ترك منصاتهم خالية من البيانات المنصوص عليها  -

 أعاله. 32في المادة 

 68المادة 

( إلى مائتي ألف 10.000يعاقب بغرامة من عشرة آالف )

 تمويل التعاوني الذين:( درهم مسيرو شركة ال200.000)

والفقرة الثانية من المادة  26و 25يخالفون مقتضيات المادتين   -

 أعاله؛ 28

يتعمدون ترك منصاتهم خالية من البيانات المنصوص عليها في  -
 أيام؛ 10وذلك بعد إنذارهم داخل أجل أعاله،  32المادة 

تجنب المقاربة الزجرية ما أمكن 

رادة في هذا المشروع بالنظر إل

الجميع في إنجاح هذا المشروع بما 

يحقق أهدافه المرجوة لذلك يتعين 

منح مهلة وإنذار من أجل تصحيح 

الوضعية قبل اتخاذ اإلجراءات 

 الزجرية.

 70المادة 

يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.

تدعو اإلدارة، سنتين بعد نشر هذا القانون في الجريدة 

 داعتمادها لعقالرسمية، شركات التمويل التعاوني التي تم 

الجمع العام التأسيسي للجمعية المهنية المشار إليها في المادة 

 مكتبها.أعاله قصد انتخاب رئيسها وأعضاء  62

 70المادة 

أعاله داخل أجل أقصاه تنشر النصوص التنظيمية المشار إليها 

ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة 

 الرسمية.

تدعو اإلدارة، سنتين بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، 

الجمع العام  اعتمادها لعقدشركات التمويل التعاوني التي تم 

أعاله قصد  62التأسيسي للجمعية المهنية المشار إليها في المادة 

 مكتبها.انتخاب رئيسها وأعضاء 

ضرورة تحديد آجاالت لصدور 

النصوص التنظيمية الواردة في 

القانون بالنظر ألهميتها وتوقف 

العديد من البنود والمقتضيات على 

صدورها لضمان تنفيذ القانون 

 طبيعي.بشكل سليم و
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 : توسيع اطار التمويل التعاوني الى كل ما هو مشروع 1# التعديل:
 
 
 

 : 17المادة 

يمكن لعمليات التمويل التعاوني أن تشمل مشاريع ربحية أو غير ربحية، تتعلق بجميع األنشطة 
 .باستثناء تلك التي تحدد قائمتها بنص تنظيميالمشروعة، 

 

 

 تعليل التعديل: 
 

يشكل التمويل التعاوني في العالم آلية جديدة لتمويل األنشطة المشروعة. ال نرى أي مبرر الستثناء 
 مشروع من هذه اآللية. أي نشاط
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 الولوج إلى القروض، حل إلشكالية التمويل التعاوني:  2# التعديل:
 
 

 :22المادة 

يجب على شركة التمويل التعاوني، قبل إطالق أي عملية تمويل تعاوني، القيام على وجه 
 الخصوص بما يلي: 

التأكد من مطابقة مذكرة تقديم المشروع لمقتضيات هذا القانون و لنظام تسيير منصة التمويل  -
 التعاوني و التحقق من انسجامها و وضوحها؛ 

التحقق من هوية حامل المشروع و من هوية مسيري الشركة عند االقتضاء، و التأكد من كونهم  -
داء و أنهم لم يكونوا موضوع حكم نهائي بادإدانة ليسوا موضوع أي منع أو إدانة تتعلق بوسائل األ

 له عالقة بممارسة أنشطتهم؛ 

التأكد من تمامية و مطابقة الوثائق القانونية المتعلقة بحامل المشروع بالنسبة لألشخاص  -
 االعتباريين؛ 

عملية الخاصة ب التأكد من قبول حامل المشروع بنظام تسيير منصة التمويل التعاوني و الشروط -
 التمويل التعاوني و الشروط الخاصة بعملية التمويل التعاوني المستهدفة؛ 

التأكد من معرفة حامل المشروع بنمط اشتغال فئة التمويل التعاوني المستهدفة و المخاطر  -
 المرتبطة بها و االلتزامات المترتبة عنها والسيما تجاه المساهمين؛ 

 لمشروع على االستدانة؛ التأكد من قدرة حامل ا -

عندما ال يدلي حامل المشروع بالمعلومات المطلوبة، يمكن اعتبار العرض المقدم من طرفه غير 
 مالئم لوضعه على منصة التمويل التعاوني. 

 

 

 تعليل التعديل: 
 

التأكد من  فإن جاء التمويل التعاوني ليحل إشكالية الولوج إلى القروض في حاالت متعددة و بالتالي
 قدرة حامل المشروع على االستدانة تمشي عكس فلسفة العملية برمتها
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 : ضمان السالسة للتمويل التعاوني 3# التعديل:
 

 :23المادة 

يجب على شركة التمويل التعاوني، قبل قبول تسجيل أي مساهم على منصة التمويل التعاوني، 
 مما يلي:  الخصوصعلى  فقط، إلكترونية بطريقة التأكد

هوية المساهم، و إذا تعلق األمر بأشخاص اعتباريين، هوية ممثلهم القانوني و الصالحيات  -
 المفوضة إليه لهذا الغرض؛ 

 تمامية ومطابقة الوثائق القانونية المتعلقة باألشخاص االعتباريين المساهمين؛  -

بالشروط الخاصة بتمويل المشروع معرفة المساهم بنظام تسيير منصة التمويل التعاوني و  -
 المستهدف؛ 

قبول المساهم بنمط اشتغال فئة التمويل التعاوني المستهدفة و خاصة كل ما تعلق بحقوق  -
والتزامات شركة التمويل التعاوني و حامل المشروع و المؤسسة الماسكة للحسابات و باقي 

 الشركاء المحتملين؛ 

المرتبطة بالتمويل التعاوني و بالمخاطر الخاصة بالفئة التي  قبول المساهم بالمخاطر المحتملة -
يعتزم تسجيل مساهمته فيها والسيما، مخاطر فشل حامل المشروع و الخسارة الكلية أو الجزئية 

 للمساهمات. 

 
 

 تعليل التعديل: 
 

اجل  ومبادرات مبتكرة. من عيشكل التمويل التعاوني في العالم آلية سلسة وبسيطة لتمويل مشاري
توفير شروط النجاح لهذه االلية الجديدة، يتعين على المشرع أن يتجنب أي اجراء او عملية معقدة 

 كتقديم الشهادات الموثقة،...   
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 فرق األغلبيةمن طرف  املقدمةنتيجة التصويت على التعديالت 

 )فريق العدالة والتنمية، فريق التجمع الدستوري، الفريق الحركي، الفريق االشتراكي(

 يتعلق بالتمويل التعاوني 15.18بخصوص مشروع قانون رقم 

م رق

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصويت
 مالحظات

افقون   املمتنعون  املعارضون  املو

  سحب املادة األولى 1

 2املادة  2
 إجماع

التعديل املتعلق  الشق األول من قبل

 بتعريف اإلشهار 

 باقي التعديل سحب سحب

 3املادة  3
 إجماع

قبل التعديل املتعلق بتغيير تسمية 

 املناطق الحرة بمناطق التسريع الصناعي

كما تم قبول التعديل املتعلق بإضافة 

 بنص تنظيمي.... بعمالت أجنبية""وتحدد 

 باقي التعديل سحب سحب

  سحب 4املادة  4

  سحب 6املادة  5

 7املادة  6

 سحب
سحب التعديل بخصوص الفقرة األولى 

 والفقرة الثالثة

 إجماع
من الفقرة  5قبل التعديل املتعلق بالبند 

 الثانية مع إعادة الصياغة.

 تعديل مقبول  إجماع 9املادة  7

  سحب 10املادة  8

  سحب 11املادة  9

 إجماع 13املادة  10
 تعديل مقبول مع إعادة الصياغة

 

 14املادة  11
 إجماع

 18تعديل مقبول بخصوص تحديد مدة 

شهر لسحب االعتماد عند  12شهر بدل 

 عدم مزاولة نشاط الشركة.

 سحب باقي التعديل سحب

  سحب 22املادة  12
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 تعديل مقبول  إجماع 33املادة  13

افقية إجماع 35املادة  14  تعديل مقبول في إطار صياغة تو

 تعديل مقبول مع إعادة الصياغة إجماع 36املادة  15

  سحب 41املادة  16

افقية إجماع 42املادة  17  تعديل مقبول في إطار صيغة تو

 تعديل مقبول مع إعادة الصياغة إجماع 45املادة  18

  سحب 52املادة  19

 تعديل مقبول  إجماع 54املادة  20

21 
 مادة إضافية

 مكرر  60
  سحب

 تعديل مقبول  إجماع 61املادة  22

 تعديل مقبول  إجماع 62املادة  23

  سحب 66املادة  24

افقية إجماع 68املادة  25  تعديل مقبول في إطار صيغة تو

 تعديل مقبول  إجماع 70املادة  26
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 االصالة واملعاصرةق يفر من طرف  املقدمةنتيجة التصويت على التعديالت 

 يتعلق بالتمويل التعاوني 15.18بخصوص مشروع قانون رقم 

 

م رق

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصويت
 مالحظات

افقون   املمتنعون  املعارضون  املو

1 
 2املادة 

 العارضة الثالثة
   سحب

2 
 2املادة 

 العارضة األخيرة
 تعديل مقبول  إجماع

3 
 3املادة 

 الفقرة األولى
 تعديل مقبول  إجماع

4 
 3املادة 

 الفقرة الثانية
 تعديل مقبول  إجماع

5 
 7املادة 

 3الفقرة الثانية، البند 
  سحب

6 
 7املادة 

 5الفقرة الثانية، البند 
 إجماع

تعديل مقبول في إطار صياغة 

افقية  تو

7 
 7املادة 

 الفقرة الثانية
  سحب

8 
 7املادة 

 الفقرة الثالثة
  سحب

9 
 9املادة 

 الفقرة األخيرة
 تعديل مقبول  إجماع

10 
 13املادة 

 الفقرة األخيرة
  سحب

  سحب 22املادة  11

  سحب 23املادة  12

  سحب 24املادة  13

 تعديل مقبول  إجماع 36املادة  14

  سحب 55املادة  15
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16 
 56املادة 

 الفقرة األولى
  سحب

17 
 56املادة 

 الفقرة الرابعة
  سحب

18 
 57املادة 

 الفقرة الرابعة
  سحب

 تعديل مقبول  إجماع 63املادة  19

 تعديل مقبول  إجماع 64املادة  20

21 
 الباب السابع

 أحكام انتقالية
 تعديل مقبول  إجماع

22 
 70املادة 

 الفقرة األولى
 تعديل مقبول  إجماع
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 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادليةمن طرف  املقدمةنتيجة التصويت على التعديالت 

 يتعلق بالتمويل التعاوني 15.18بخصوص مشروع قانون رقم 

 

م رق

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصويت
 مالحظات

افقون   املمتنعون  املعارضون  املو

  سحب 2املادة  1

 تعديل مقبول  إجماع 3املادة  2

  سحب 6املادة  3

  سحب 7املادة  4

  سحب 10املادة  5

  سحب 11املادة  6

 تعديل مقبول  إجماع 14املادة  7

 22املادة  8
 إجمــــــاع

 التعديالت التالية: قبلت

ومطابقة  التأكد من استيفاء-

الوثائق القانونية لحامل املشروع 

 بالنسبة لألشخاص االعتباريين.

من قدرة حذف إلزامية التأكد -

 حامل املشروع على االستدانة

 سحب باقي التعديل سحب

 إجماع 42املادة  9
تعديل مقبول في إطار صيغة 

افقية  تو

10 
 إضافة مادة جديدة 

 مكرر  43
  سحب

  سحب 48املادة  11

  سحب 49املادة  12

13 
 إضافة مادة جديدة 

 مكرر  49
  سحب

  سحب 50املادة  14
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  سحب 51املادة  15

  سحب 52املادة  16

  سحب 53املادة  17

  سحب 54املادة  18

  سحب 55املادة  19

20 
 إضافة مادة جديدة

 مكرر  60
  سحب

21 
 61املادة 

 الفقرة األولى
 إجماع

تعديل مقبول في إطار صيغة 

افقية  تو

 تعديل مقبول  إجماع 63املادة  22

  سحب 64املادة  23

  سحب 65املادة  24

 إجماع 69املادة  25
تعديل مقبول في إطار صيغة 

افقية  تو

  سحب 70املادة  26
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 املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكيمن طرف  املقدمةنتيجة التصويت على التعديالت 

 يتعلق بالتمويل التعاوني 15.18بخصوص مشروع قانون رقم 

 

م رق

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصويت
 مالحظات

افقون   املمتنعون  املعارضون  املو

  سحب العنوان 1

  سحب 2املادة  2

  سحب 7املادة  3

  سحب 10املادة  4

  سحب 13املادة  5

 14املادة  6
 تعديل مقبول في شقه األول  إجماع

 سحب الباقي سحب

  سحب 18املادة  7

 22املادة  8

 سحب الشق األول من التعديل سحب

 إجماع

 مقبول بخصوص:تعديل 

حذف "التأكد من قدرة حامل -

 املشروع على االستدانة"

 تعديل مقبول مع إعادة الصياغة إجماع 41املادة  9

  سحب 54املادة  10

 تعديل مقبول  إجماع 68املادة  11

  سحب 70املادة  12
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 ومصطفى شناوي  النائبين عمر بالفريجمن طرف  املقدمةنتيجة التصويت على التعديالت 

 يتعلق بالتمويل التعاوني 15.18بخصوص مشروع قانون رقم 

 

م رق

 التعديل
 املادة

 نتيجة التصويت
 مالحظات

افقون   املمتنعون  املعارضون  املو

 رفض التعديل 2 7 1 17املادة  1

 تعديل مقبول  إجماع 22املادة  2

  سحب 23املادة  3
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15.18
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 تائج التصويت على موادن

 يتعلق بالتمويل التعاوني 15.18مشروع قانون رقم 

 

 املادة
 نتيجة التصويت

 مالحظات
افقون   املمتنعون  املعارضون  املو

 كما جاءت إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع املادة األولى

 كما عدلت إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع 2املادة 

 كما عدلت إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع 3املادة 

 4املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 5املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 6املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 7املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 8املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 9املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 10املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 11املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 12املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 13املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 14املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 15املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 16املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت
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 كما جاءت 1 أحد ال  9 17املادة 

 18املادة 
 كما جاءت إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 19املادة 
 كما جاءت إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 20املادة 
 كما جاءت إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 21املادة 
 كما جاءت إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 22املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 23املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 24املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 25املادة 
 كما جاءت إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 26املادة 
 كما جاءت إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 27املادة 
 كما جاءت إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 28املادة 
 كما جاءت إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 29املادة 
 كما جاءت إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 30املادة 
 كما جاءت إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 31املادة 
 كما جاءت إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 32املادة 
 كما جاءت إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 33املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 34املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 35املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت
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 36املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 37املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 38املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 39املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 40املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 41املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 42املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 43املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 44املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 45املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 46املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 47املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 48املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 49املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 50املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 51املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 52املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 53املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 54املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت
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 55املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 56املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 57املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 58املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 59املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 60املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 61املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 62املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 63املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 64املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 65املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 66املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 67املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما جاءت

 68املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 69املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 70املادة 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدلت

 الباب السابععنوان 
 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع

 كما عدل

 15.18مشروع قانون رقم 

يتعلق بالتمويل 

 التعاوني، برمته

 إجمــــــــــــــــــــــــــــــاع
 كما عدل
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15.18
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 ونتيجة التصويت مالحظات التعديالت المصادق عليها من طرف لجنة المالية  القانون االصلي مقتضيات مشروع

 العنوان

 يتعلق بالتمويل التعاوني 15.18مشروع قانون رقم 

 العنوان

 بالتمويل التعاونييتعلق  15.18مشروع قانون رقم 

 كما جاءتإجماع 

 الباب األول

 مقتضيات عامة

 المادة األولى

التمويل التعاوني عملية لجمع أموال من الجمهور، تقوم بها شركة 

للتمويل التعاوني من خالل إقامة عالقة بين حاملي مشاريع معينة 

وأشخاص يرغبون في تمويلها، عبر منصة إلكترونية للتمويل 

تحدثها هذه الشركة وتسيرها لهذا الغرض، وفق الشروط  التعاوني،

      والكيفيات الواردة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يمكن أن تتخذ عمليات التمويل التعاوني شكل عملية استثمار أو 

 قرض، بفائدة أو بدونها، أو تبرع.

  

 المادة األولى

الجمهور، تقوم بها شركة للتمويل التمويل التعاوني عملية لجمع أموال من 

التعاوني من خالل إقامة عالقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص 

يرغبون في تمويلها، عبر منصة إلكترونية للتمويل التعاوني، تحدثها هذه 

الشركة وتسيرها لهذا الغرض، وفق الشروط والكيفيات الواردة في هذا 

      القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يمكن أن تتخذ عمليات التمويل التعاوني شكل عملية استثمار أو قرض، 

 بفائدة أو بدونها، أو تبرع.

 

 كما جاءتإجماع 
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 : 2المادة    

  :يراد في مدلول هذا القانون، بما يلي

شركة تجارية خاضعة للقانون  شركة التمويل التعاوني:  -

أدناه، ويكون  7المغربي تستجيب للشروط الواردة في المادة 

 نشاطها الرئيسي هو تسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني؛

منصة التمويل التعاوني: موقع إلكتروني يربط بين حاملي   -

مشاريع ومساهمين من أجل إنجاز إحدى عمليات التمويل 

   إليها في المادة األولى أعاله؛ التعاوني المشار

مشروع : مبادرة، ربحية أو غير ربحية، يحدد مسبقا غرضها   -

ومدة ومبلغ إنجازها ، يتقدم بها شخص يتوخى الحصول على 

   تمويل تعاوني؛

حامل المشروع : كل شخص أو مجموعة أشخاص ، ذاتيين   -

وني، اأو اعتباريين، يعرضون مشروعا على منصة للتمويل التع

 بهدف الحصول على تمويل تعاوني؛

 : 2المادة    

  :يراد في مدلول هذا القانون، بما يلي

شركة تجارية خاضعة للقانون المغربي  شركة التمويل التعاوني: -

أدناه، ويكون نشاطها الرئيسي  7تستجيب للشروط الواردة في المادة 

 هو تسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني؛

منصة التمويل التعاوني: موقع إلكتروني يربط بين حاملي مشاريع  -

إليها ومساهمين من أجل إنجاز إحدى عمليات التمويل التعاوني المشار 

   في المادة األولى أعاله؛

مشروع : مبادرة، ربحية أو غير ربحية، يحدد مسبقا غرضها ومدة   -

ومبلغ إنجازها ، يتقدم بها شخص يتوخى الحصول على تمويل 

   تعاوني؛

حامل المشروع : كل شخص أو مجموعة أشخاص ، ذاتيين أو   -

 وني، بهدفاعتباريين، يعرضون مشروعا على منصة للتمويل التعا

 الحصول على تمويل تعاوني؛

 كما عدلتإجماع 
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مساهم : كل شخص ذاتي أو اعتباري، مقيم أو غير مقيم،  -

يساهم عن طريق منصة للتمويل التعاوني في تمويل مشروع 

معين. ويمكن للمساهم، حسب فئة عملية التمويل التعاوني، أن 

 يكون مستثمرا في رأس المال أو مقرضا أو متبرعا؛

عملية تواصل تنجز وتقدم على منصة للتمويل إشهار : كل  -

التعاوني تخص المشروع المشار إليه أعاله وفق الشروط 

   أدناه؛ 25والشكليات الواردة في المادة 

المستثمر المساند : شخص ذاتي، يتوفر على معارف في مجالي -

المال واالستثمار ويمتلك إمكانيات مالية تؤهله للمساهمة في 

تمويل التعاوني المشار إليها في المادة األولى إحدى عمليات ال

أعاله.  وتحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات المتعلقة بنظام 

 المستثمر المساند.

مساهم : كل شخص ذاتي أو اعتباري، مقيم أو غير مقيم، يساهم عن  -

طريق منصة للتمويل التعاوني في تمويل مشروع معين. ويمكن 

للمساهم، حسب فئة عملية التمويل التعاوني، أن يكون مستثمرا في 

 رأس المال أو مقرضا أو متبرعا؛

، تنجز  بأي شكل أو أية وسيلة كانتية تواصل، إشهار : كل عمل -

وتقدم على منصة للتمويل التعاوني تخص المشروع المشار إليه أعاله 

   أدناه؛ 25وفق الشروط والشكليات الواردة في المادة 

 خبرة او تجربة او كفاءةالمستثمر المساند : شخص ذاتي، يتوفر على -

ويمتلك إمكانيات مالية تؤهله  في مجالي المال واالستثمار مهنية كافية

للمساهمة في إحدى عمليات التمويل التعاوني المشار إليها في المادة 

األولى أعاله.  وتحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات المتعلقة بنظام 

 المستثمر المساند .
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  3المادة 

تنجز المشاريع الممولة من خالل منصات التمويل التعاوني فوق 

التراب الوطني بما فيه المناطق الحرة. و يمكن لهذه المشاريع 

  .أن تقام في بلد أجنبي وتحرر بعمالت أجنبية

تتم المساهمات الواردة من الخارج أو تلك الموجهة إلى تمويل 

ة ص التشريعيمشاريع خارج التراب الوطني في احترام للنصو

 والتنظيمية المتعلقة بالصرف.

تنجز المشاريع الممولة من خالل منصات التمويل التعاوني :  3المادة 

 . و يمكن لهذهمناطق التسريع الصناعيفوق التراب الوطني بما فيه 

  .المشاريع أن تقام في بلد أجنبي وتحرر بعمالت أجنبية

ه المشاريع في بلد و تحدد بنص تنظيمي شروط و كيفية إقامة هذ

 اجنبي او بعموالت اجنبية. 

تتم المساهمات الواردة من الخارج أو تلك الموجهة إلى تمويل مشاريع 

خارج التراب الوطني في احترام للنصوص التشريعية والتنظيمية 

 الصرف. بنظامالمتعلقة 

 كما عدلتإجماع 

  4المادة 

ال تعتبر األموال المدفوعة من طرف المساهمين برسم عملية 

للتمويل التعاوني أمواال متلقاة من الجمهور كما تم تعريفها في 

المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات  12.103القانون رقم 

  المعتبرة في حكمها.

ال تعتبر عمليات التمويل التعاوني من فئة "القرض" عمليات 

ات في حكمها   كما تم تنظيمها بموجب القانون رقم ائتمان أو عملي

 .السالف الذكر 12.103

ال تطبق على عمليات التمويل التعاوني من فئة "االستثمار" 

المتعلق بدعوة الجمهور إلى  12.44مقتضيات القانون رقم 

ال تعتبر األموال المدفوعة من طرف المساهمين برسم :  4المادة 

عملية للتمويل التعاوني أمواال متلقاة من الجمهور كما تم تعريفها في 

سسات االئتمان والهيئات المعتبرة المتعلق بمؤ 103-12القانون رقم 

  .في حكمها

ال تعتبر عمليات التمويل التعاوني من فئة "القرض" عمليات ائتمان أو 

 103-12عمليات في حكمها   كما تم تنظيمها بموجب القانون رقم 

 .السالف الذكر

ال تطبق على عمليات التمويل التعاوني من فئة "االستثمار" مقتضيات 

المتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب  44-12القانون رقم 

 كما جاءتإجماع 
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االكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية والهيئات 

  .االكتتاب في أسهمها أو سنداتها التي تدعو الجمهور إلى

ال تخضع عمليات التمويل التعاوني من فئة "التبرع" للمقتضيات 

 .التشريعية المتعلقة بجمع التبرعات من العموم ألغراض خيرية

تستثنى من عمليات التمويل التعاوني الواردة في هذا القانون تلك 

الظهير  بالتي تتخذ شكل تبرع في صيغة وقف كما هو منظم بموج

)  1431ربيع األول   8الصادر في  1.09.236الشريف رقم 

 ( المتعلق بمدونة األوقاف. 2010فبراير  23

وبالمعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو 

  .الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها

ال تخضع عمليات التمويل التعاوني من فئة "التبرع" للمقتضيات 

 .ريةالتشريعية المتعلقة بجمع التبرعات من العموم ألغراض خي

تستثنى من عمليات التمويل التعاوني الواردة في هذا القانون تلك التي 

تتخذ شكل تبرع في صيغة وقف كما هو منظم بموجب الظهير الشريف 

فبراير  23)  1431ربيع األول   8الصادر في  1.09.236رقم 

 ( المتعلق بمدونة األوقاف. 2010

 الباب الثاني 

 عمليات التمويل التعاوني المتدخلون في

 الفرع األول 

 شركة التمويل التعاوني 

 القسم الفرعي األول

 مهام شركة التمويل التعاوني وتأسيسها واعتمادها 

يقوم النشاط الرئيسي لشركة التمويل التعاوني على : 5المادة 

إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، من فئات مختلفة. 

يقوم النشاط الرئيسي لشركة التمويل التعاوني على إحداث : 5المادة 

وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، من فئات مختلفة. ولهذه الغاية، 

 كما جاءتإجماع 
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الغاية، يجب أن تعد شركة التمويل التعاوني مشروع نظام ولهذه 

 أدناه.10لتسيير المنصة كما هو محدد في المادة 

اوني مشروع نظام لتسيير المنصة كما يجب أن تعد شركة التمويل التع

 أدناه.10هو محدد في المادة 

عالوة على نشاطها الرئيسي، يجوز لشركة التمويل : 6المادة 

 :التعاوني مزاولة األنشطة ذات الصلة التالية

تقديم االستشارة لحاملي المشاريع قبل وضعها على منصة -

 التمويل التعاوني؛

على أي دعامات أخرى للمشاريع التي تم تقديمها على ادإشهار -

 منصة التمويل التعاوني؛

 تقديم االستشارة و تدبير العائدات لفائدة المساهمين؛-

كل نشاط آخر مرتبط بالنشاط الرئيسي للشركة، يحدد بنص -

 .تنظيمي

تحدد شروط وكيفيات مزاولة هذه األنشطة المرتبطة بالنشاط 

تنظيمي، باقتراح من بنك المغرب أو من الرئيسي للشركة بنص 

 الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

عالوة على نشاطها الرئيسي، يجوز لشركة التمويل التعاوني : 6المادة 

 :مزاولة األنشطة ذات الصلة التالية

تقديم االستشارة لحاملي المشاريع قبل وضعها على منصة التمويل -

 التعاوني؛

على أي دعامات أخرى للمشاريع التي تم تقديمها على منصة ادإشهار -

 التمويل التعاوني؛

 تقديم االستشارة و تدبير العائدات لفائدة المساهمين؛-

 .كل نشاط آخر مرتبط بالنشاط الرئيسي للشركة، يحدد بنص تنظيمي-

تحدد شروط وكيفيات مزاولة هذه األنشطة المرتبطة بالنشاط الرئيسي 

تنظيمي، باقتراح من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية للشركة بنص 

 لسوق الرساميل، حسب الحالة.

 كما جاءتإجماع 
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 7المادة 

يجب أن تؤسس شركة التمويل التعاوني في شكل شركة مساهمة 

 .أو شركة ذات مسؤولية محدودة

تخضع الشركة، من أجل ممارسة األنشطة الواردة في هذا 

 :التاليةالقانون، للشروط 

أن يكون نشاطها الرئيسي تسيير منصة أو أكثر للتمويل  -1

 التعاوني؛

 أن يكون مقرها االجتماعي بالمغرب؛ -2

أن يكون رأسمال الشركة محررا بالكامل عند تأسيسها وأن  -3

 ( درهم؛300.000ال يقل عن ثالثمائة ألف )

أن تقدم الضمانات الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها  -4

 البشرية والتقنية وأداء نظامها المعلوماتي ؛

أن ال يكون من ضمن مسيري الشركة أشخاص صدرت  -5

في حقهم أحكام بالمنع بمناسبة مزاولة أنشطتهم قبل تأسيس 

الشركة أو تمت إدانتهم بموجب أحكام نهائية عن مخالفات 

  والشرف؛تمس بالمروءة 

 7المادة 

يجب أن تؤسس شركة التمويل التعاوني في شكل شركة مساهمة أو 

 .شركة ذات مسؤولية محدودة

تخضع الشركة، من أجل ممارسة األنشطة الواردة في هذا القانون، 

 :للشروط التالية

ها الرئيسي تسيير منصة أو أكثر للتمويل أن يكون نشاط -1

 التعاوني؛

 أن يكون مقرها االجتماعي بالمغرب؛ -2

أن يكون رأسمال الشركة محررا بالكامل عند تأسيسها وأن ال  -3

 ( درهم؛300.000يقل عن ثالثمائة ألف )

أن تقدم الضمانات الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها البشرية  -4

 معلوماتي ؛والتقنية وأداء نظامها ال

أن ال يكون من ضمن مسيري الشركة أشخاص صدرت في  -5

بالمنع بمناسبة مزاولة عقوبات تأديبية او احكام قضائية حقهم 

 أنشطتهم قبل تأسيس الشركة أو تمت إدانتهم بموجب أحكام

تمس بالمروءة والشرف جناية او عن جنحة نهائية عن  قضائية

  ؛او االمانة

 كما عدلت إجماع 
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أن  يكون من ضمن مسيري الشركة أشخاص يتوفرون  -  6

 . القيام بها المزمععلى كفاءات مهنية تتالءم مع األنشطة 

من هذه المادة بنص تنظيمي،   6و 4تحدد كيفيات تطبيق البندين 

باقتراح من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، 

  .حسب الحالة

التمويل التعاوني أن تظل مستوفية للشروط يجب على شركة 

 المذكورة أعاله، طيلة مدة مزاولة نشاطها.

أن  يكون من ضمن مسيري الشركة أشخاص يتوفرون على  -  6

 . القيام بها المزمعكفاءات مهنية تتالءم مع األنشطة 

من هذه المادة بنص تنظيمي،   6و 4تحدد كيفيات تطبيق البندين 

باقتراح من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب 

  .الحالة

ني أن تظل مستوفية للشروط المذكورة يجب على شركة التمويل التعاو

 أعاله، طيلة مدة مزاولة نشاطها.

 8المادة 

يجب على كل شركة تمويل تعاوني تنجز عمليات من صنف 

"القرض" أو صنف "التبرع" أن تحصل قبل مزاولة نشاطها 

   .على اعتماد يسلم من طرف بنك المغرب

يجب على كل شركة تمويل تعاوني تنجز عمليات من صنف 

"االستثمار" أن تحصل قبل مزاولة  نشاطها على اعتماد يسلم 

 من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يخضع كل إحداث لمنصة جديدة للتمويل التعاوني لنفس الشروط 

 في هذا القانون. والكيفيات الواردة 

 8المادة 

تمويل تعاوني تنجز عمليات من صنف "القرض" يجب على كل شركة 

أو صنف "التبرع" أن تحصل قبل مزاولة نشاطها على اعتماد يسلم من 

   .طرف بنك المغرب

يجب على كل شركة تمويل تعاوني تنجز عمليات من صنف 

"االستثمار" أن تحصل قبل مزاولة  نشاطها على اعتماد يسلم من 

 يل.طرف الهيئة المغربية لسوق الرسام

يخضع كل إحداث لمنصة جديدة للتمويل التعاوني لنفس الشروط 

 في هذا القانون. والكيفيات الواردة 

 

 كما جاءتإجماع 
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 9المادة 

يوجه مؤسسو شركة التمويل التعاوني طلب االعتماد إلى بنك 

 المغرب أو إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة ،

مرفقا بملف يتضمن على األقل الوثائق والمعلومات المتعلقة 

بالموارد البشرية والتقنية والمالية المسخرة من طرف الشركة 

 .من أجل مزاولة نشاطها، وكذا مشروع نظام تسيير المنصة

يتم تحديد الئحة الوثائق والمعلومات التي يجب أن يتضمنها ملف 

المغرب أو الهيئة المغربية طلب االعتماد بموجب منشور لبنك 

 .لسوق الرساميل، حسب الحالة

يتم إثبات إيداع الملف بوصل مؤرخ ومختوم يسلم من لدن بنك 

 المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

 9المادة 

يوجه مؤسسو شركة التمويل التعاوني طلب االعتماد إلى بنك المغرب 

وق الرساميل، حسب الحالة ، مرفقا بملف أو إلى الهيئة المغربية لس

يتضمن الوثائق والمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية والتقنية والمالية 

المسخرة من طرف الشركة من أجل مزاولة نشاطها، وكذا مشروع 

 .نظام تسيير المنصة

يتم تحديد الئحة الوثائق والمعلومات التي يجب أن يتضمنها ملف طلب 

ب منشور لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق االعتماد بموج

 .الرساميل، حسب الحالة

يتم إثبات إيداع الملف بوصل مؤرخ ومختوم يسلم من لدن بنك المغرب 

كما يمكن إيداع  .أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة

  الملف إلكترونيا مقابل إشعار بالتوصل.

 كما عدلت إجماع 

  10المادة 

بادإضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في مواد أخرى 

من هذا القانون، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير منصة 

  :التمويل التعاوني على األقل، البيانات والوثائق التالية

اسم منصة التمويل التعاوني واسم شركة التمويل التعاوني -

 كل منهما؛ والمؤسسة الماسكة للحسابات و عنوان مقر

   10المادة 

بادإضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا 

القانون، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير منصة التمويل التعاوني 

  :الوثائق التاليةعلى األقل، البيانات و

اسم منصة التمويل التعاوني واسم شركة التمويل التعاوني والمؤسسة -

 الماسكة للحسابات و عنوان مقر كل منهما؛

 كما جاءت إجماع
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 فئة عمليات التمويل التعاوني المستهدفة؛-

  شروط وكيفيات اشتغال منصة التمويل التعاوني؛-

 وصف التصميم التقني لمنصة التمويل التعاوني ؛-

 شروط أداء مستحقات شركة التمويل التعاوني و كيفياته ؛-

كيفيات وطبيعة المعلومات التي يتعين تقديمها بشكل دوري -

 للمساهمين و للعموم؛

الشروط الدنيا التي يجب التنصيص عليها في العقد النموذجي -

 للتمويل التعاوني؛

 نموذج مذكرة تقديم المشاريع؛-

 مساطر تدبير تنازع المصالح؛-

   كيفيات معالجة الشكايات؛-

 .كل معلومة تعتبرها الشركة مفيدة لتقييم نشاطها-

منصة التمويل التعاوني يخضع كل تغيير يطال نظام تسيير 

للموافقة المسبقة لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، 

 حسب الحالة.

 فئة عمليات التمويل التعاوني المستهدفة؛-

  شروط وكيفيات اشتغال منصة التمويل التعاوني؛-

 وصف التصميم التقني لمنصة التمويل التعاوني ؛-

 أداء مستحقات شركة التمويل التعاوني و كيفياته ؛شروط -

كيفيات وطبيعة المعلومات التي يتعين تقديمها بشكل دوري للمساهمين -

 و للعموم؛

الشروط الدنيا التي يجب التنصيص عليها في العقد النموذجي للتمويل -

 التعاوني؛

 نموذج مذكرة تقديم المشاريع؛-

 مساطر تدبير تنازع المصالح؛-

   يات معالجة الشكايات؛كيف-

 .كل معلومة تعتبرها الشركة مفيدة لتقييم نشاطها-

يخضع كل تغيير يطال نظام تسيير منصة التمويل التعاوني للموافقة 

 المسبقة لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.



 يتعلق بالتمويل التعاوني 15.18مشروع قانون رقم تقرير                  لجنة املالية والتنمية االقتصادية                    البرملان ــ مجلس النواب

                                                                                                                        

                                                                    

146 
 

 11المادة 

يتحقق بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب 

الحالة، من أن الشركة طالبة االعتماد ومسيريها يستوفون الشروط 

  . أعاله 7الواردة في المادة 

يمكن لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب 

الحالة، أن يطلب من مقدمي طلب االعتماد كل معلومة تكميلية 

عتبرها مفيدة لدراسة ملف االعتماد. ويراقب بنك المغرب أو ي

الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من خالل المستندات وفي عين 

المكان، مدى احترام الشركة للتصاريح وااللتزامات المضمنة  في 

  .ملف االعتماد

تتم دراسة ملف طلب االعتماد من قبل بنك المغرب أو الهيئة 

 45لرساميل، حسب الحالة، داخل أجل ال يتعدى المغربية لسوق ا

يوما  كاملة ابتداء من تاريخ إيداع ملف مكتمل لطلب االعتماد. 

ويترتب عن كل طلب للحصول على معلومات أو وثائق تكميلية 

 وقف سريان األجل المذكور.  

 11المادة 

يتحقق بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، 

أن الشركة طالبة االعتماد ومسيريها يستوفون الشروط الواردة في  من

  . أعاله 7المادة 

يمكن لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، أن 

يطلب من مقدمي طلب االعتماد كل معلومة تكميلية يعتبرها مفيدة لدراسة 

 غربية لسوق الرساميل،ملف االعتماد. ويراقب بنك المغرب أو الهيئة الم

من خالل المستندات وفي عين المكان، مدى احترام الشركة للتصاريح 

  .وااللتزامات المضمنة  في ملف االعتماد

تتم دراسة ملف طلب االعتماد من قبل بنك المغرب أو الهيئة المغربية 

يوما  كاملة  45لسوق الرساميل، حسب الحالة، داخل أجل ال يتعدى 

اريخ إيداع ملف مكتمل لطلب االعتماد. ويترتب عن كل طلب ابتداء من ت

 للحصول على معلومات أو وثائق تكميلية وقف سريان األجل المذكور.  

 اجماع كما جاءت

 12المادة 

يبلغ بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب 

رفضه المعلل إلى الشركة  الحالة، مقرر منح االعتماد  أو

 12المادة 

يبلغ بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، 

أو رفضه المعلل إلى الشركة المتقدمة بالطلب،  مقرر منح االعتماد

 كما جاءتإجماع 
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أعاله،   11المتقدمة بالطلب، داخل األجل المشار إليه في المادة 

 .بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل

 ينشر مقرر منح االعتماد في الجريدة الرسمية.

أعاله،  بواسطة رسالة مضمونة  11داخل األجل المشار إليه في المادة 

 .مع إشعار بالتوصل

 ينشر مقرر منح االعتماد في الجريدة الرسمية.

 13المادة 

كل تغيير في مراقبة شركة التمويل التعاوني أو في شكلها 

أو كل اندماج لشركتين للتمويل التعاوني أو أكثر أو ضم القانوني 

شركة للتمويل التعاوني لشركة للتمويل التعاوني أو أكثر، يتطلب 

  .الحصول على اعتماد جديد يمنح طبقا لمقتضيات هذا الباب

تكون مراقبة شركة التمويل التعاوني ناتجة حسب مدلول هذه 

 :المادة عن

ير مباشرة لقسط من رأس المال الحيازة بصفة مباشرة أو غ-

 يخول أغلبية حقوق التصويت بالجمعيات العامة؛

أو قدرة التوفر على أغلبية حقوق التصويت عمال باتفاق يبرم    -

 مع شركاء أو مساهمين آخرين؛

أو الممارسة لسلطة ادإدارة أو التسيير أو الرقابة باالشتراك   -

 ؛مع عدد محدود من الشركاء  أو المساهمين

 13المادة 

أو  يكل تغيير في مراقبة شركة التمويل التعاوني أو في شكلها القانون

، يتطلب أو أكثرلشركتين للتمويل التعاوني   أو ضمكل اندماج 

  .الحصول على اعتماد جديد يمنح طبقا لمقتضيات هذا الباب

تكون مراقبة شركة التمويل التعاوني ناتجة حسب مدلول هذه المادة 

 على إحدى الحاالت اآلتية:

يخول الحيازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقسط من رأس المال -

 أغلبية حقوق التصويت بالجمعيات العامة؛

قدرة التوفر على أغلبية حقوق التصويت عمال باتفاق يبرم مع    -

 شركاء أو مساهمين آخرين؛

الممارسة لسلطة ادإدارة أو التسيير أو الرقابة باالشتراك مع عدد   -

 محدود من الشركاء  أو المساهمين؛

سيير أو الرقابة عمال بأحكام نصوص الممارسة لسلطة ادإدارة أو الت  -

 تشريعية أو نظامية أو تعاقدية؛

 كما عدلتإجماع 
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أو الممارسة لسلطة ادإدارة أو التسيير أو الرقابة عمال بأحكام   -

 نصوص تشريعية أو نظامية أو تعاقدية؛

أو القدرة على اتخاذ القرارات بمجالس الجمعيات العامة عن  -

 .طريق حقوق التصويت

محل نشاطها  يخضع كل تغيير للمقر االجتماعي للشركة  أو

الفعلي داخل التراب الوطني ، لموافقة مسبقة من لدن بنك 

المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة. 

ويؤخذ بعين االعتبار، عند دراسة هذا التغيير، آثاره على تنظيم 

 الشركة.

القدرة على اتخاذ القرارات بمجالس الجمعيات العامة عن طريق  -

 .حقوق التصويت

محل نشاطها الفعلي  يخضع كل تغيير للمقر االجتماعي للشركة  أو

داخل التراب الوطني ، لموافقة مسبقة من لدن بنك المغرب أو الهيئة 

المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة. ويؤخذ بعين االعتبار، عند 

 دراسة هذا التغيير، آثاره على تنظيم الشركة.

 14المادة 

 بنك المغرب يمكن سحب اعتماد شركة التمويل التعاوني من لدن

أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، في الحاالت 

 :  التالية

 بناء على طلب من شركة التمويل التعاوني ؛- 

عدم شروع شركة التمويل التعاوني في مزاولة نشاطها - 

( شهرا من تاريخ اعتمادها 12الرئيسي  بعد انصرام اثني عشر)

  ؛

 14المادة 

يمكن سحب اعتماد شركة التمويل التعاوني من لدن بنك المغرب أو 

 :  الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، في الحاالت التالية

 بناء على طلب من شركة التمويل التعاوني ؛- 

 في مزاولة نشاطها الرئيسي  بعد عدم شروع شركة التمويل التعاوني- 

  من تاريخ اعتمادها ؛ ( شهرا18ثمانية عشر )انصرام 

توقف شركة التمويل التعاوني عن مزاولة نشاط  تسيير المنصة لمدة -  

( شهرا تحتسب ابتداء من تاريخ آخر عملية  12تفوق اثني عشر )

  تمويل تعاوني ؛

 كما عدلتإجماع 
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وني عن مزاولة نشاط  تسيير توقف شركة التمويل التعا- 

( شهرا تحتسب ابتداء من 12المنصة لمدة تفوق اثني عشر )

  تاريخ آخر عملية  تمويل تعاوني ؛

 7الخرق المتعمد لشركة التمويل التعاوني لمقتضيات المواد - 

  من هذا القانون ؛ 18و 17و

عندما تكون شركة التمويل التعاوني موضوع مقرر بفتح - 

 .للتسوية أو للتصفية القضائيةمسطرة 

يترتب على سحب االعتماد، شطب الشركة من قائمة شركات 

أدناه، وكذا إغالق  15التمويل التعاوني المشار إليها في المادة 

جميع المنصات التي تسيرها الشركة ونقل أنشطتها إلى شركة أو 

عدة شركات للتمويل التعاوني، يعينها  بنك المغرب أو الهيئة 

مغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة. ويتم سحب االعتماد ال

 .المذكور بمقرر معلل ويبلغ وفق نفس شكليات منحه

في حالة سحب االعتماد، يتعين على بنك المغرب أو الهيئة 

المغربية لسوق الرساميل حسب الحالة،  التأكد من أن شركة 

رية لضروالتمويل التعاوني المعنية قد اتخذت جميع  ادإجراءات ا

 لحماية مصالح المساهمين وحاملي المشاريع.

 17و 7لمقتضيات المواد الخرق المتعمد لشركة التمويل التعاوني - 

  من هذا القانون ؛ 18و

عندما تكون شركة التمويل التعاوني موضوع مقرر بفتح مسطرة - 

 .للتسوية أو للتصفية القضائية

يترتب على سحب االعتماد، شطب الشركة من قائمة شركات التمويل 

أدناه، وكذا إغالق جميع المنصات  15التعاوني المشار إليها في المادة 

تي تسيرها الشركة ونقل أنشطتها إلى شركة أو عدة شركات للتمويل ال

التعاوني، يعينها  بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، 

حسب الحالة. ويتم سحب االعتماد المذكور بمقرر معلل ويبلغ وفق 

 .نفس شكليات منحه

ية ربفي حالة سحب االعتماد، يتعين على بنك المغرب أو الهيئة المغ

لسوق الرساميل حسب الحالة،  التأكد من أن شركة التمويل التعاوني 

المعنية قد اتخذت جميع  ادإجراءات الضرورية لحماية مصالح 

 المساهمين وحاملي المشاريع.
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 15المادة 

يتولى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب 

الحالة، إعداد وتحيين قائمة تسجل فيها شركات التمويل التعاوني 

المعتمدة. وتنشر هذه القائمة، حسب الحالة ،على الموقع 

 ادإلكتروني لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

 15المادة 

هيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، يتولى بنك المغرب أو ال

إعداد وتحيين قائمة تسجل فيها شركات التمويل التعاوني المعتمدة. وتنشر 

هذه القائمة، حسب الحالة ،على الموقع ادإلكتروني لبنك المغرب أو للهيئة 

 المغربية لسوق الرساميل.

 كما جاءتإجماع 

 

 القسم الفرعي الثاني

 تسيير منصات التمويل التعاوني من طرف 

 شركات التمويل التعاوني

 

 16المادة 

تصنف منصات التمويل التعاوني إلى فئات، حسب طبيعة عمليات 

التمويل التعاوني التي تنجزمن خاللها. ويمكن أن تكون منصات 

 قرض أو استثمار أو تبرع.

 16المادة 

حسب طبيعة عمليات تصنف منصات التمويل التعاوني إلى فئات، 

التمويل التعاوني التي تنجزمن خاللها. ويمكن أن تكون منصات قرض 

 أو استثمار أو تبرع.

 كما جاءتإجماع 
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 17المادة 

يمكن لعمليات التمويل التعاوني أن تشمل مشاريع ربحية أو غير 

ربحية، تتعلق بجميع األنشطة المشروعة، باستثناء تلك التي تحدد 

 تنظيمي.قائمتها بنص 

 17المادة 

يمكن لعمليات التمويل التعاوني أن تشمل مشاريع ربحية أو غير ربحية، 

تتعلق بجميع األنشطة المشروعة، باستثناء تلك التي تحدد قائمتها بنص 

 تنظيمي.

 الأحدالمعارضون: 9الموافقون:

 1الممتنعون:

 كما جاءت

 :18المادة 

أعاله، يمكن ألي شخص ذاتي  17مع مراعاة مقتضيات المادة 

أو اعتباري اللجوء إلى عمليات للتمويل التعاوني، باستثناء 

الشركات والهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب طبقا 

 17.95السالف الذكر و للقانون رقم  44.12للقانون رقم 

د في طور المتعلق بشركات المساهمة  و الشركات التي توج

التسوية أو التصفية القضائية و كذا كل شخص آخر  يرد في  

 .الئحة تحدد بنص تنظيمي

يراعى، على الخصوص، في تحديد الئحة األشخاص المذكورة 

أعاله حماية أنشطة التمويل التعاوني من األشخاص الذين هم في 

وضعية مالية صعبة تمنعهم من الوفاء بااللتزامات المنصوص 

ي هذا القانون أو الذين يزاولون مهنا أو أنشطة تتعارض عليها ف

 مع مقتضياته.

 

 18المادة 

أعاله، يمكن ألي شخص ذاتي أو  17مع مراعاة مقتضيات المادة 

اعتباري اللجوء إلى عمليات للتمويل التعاوني، باستثناء الشركات 

 44.12والهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب طبقا للقانون رقم 

المتعلق بشركات المساهمة  و  17.95السالف الذكر و للقانون رقم 

الشركات التي توجد في طور التسوية أو التصفية القضائية و كذا كل 

 .شخص آخر  يرد في  الئحة تحدد بنص تنظيمي

يراعى، على الخصوص، في تحديد الئحة األشخاص المذكورة أعاله 

اص الذين هم في وضعية حماية أنشطة التمويل التعاوني من األشخ

مالية صعبة تمنعهم من الوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في هذا 

 القانون أو الذين يزاولون مهنا أو أنشطة تتعارض مع مقتضياته.

 كما جاءت إجماع 
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 19المادة 

يجب على شركة التمويل التعاوني تسيير المنصة لمصلحة 

هذا القانون األطراف المعنية بالمشروع ووفق مقتضيات 

 والنصوص المتخذة لتطبيقه ونظام تسيير المنصة المذكورة.

 

 19المادة 

يجب على شركة التمويل التعاوني تسيير المنصة لمصلحة األطراف 

المعنية بالمشروع ووفق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة 

 لتطبيقه ونظام تسيير المنصة المذكورة.

 

 كما جاءتإجماع 

 20المادة 

يجب على شركة التمويل التعاوني وضع مساطر مبسطة، من 

أجل عرض مشاريع للتمويل وكذا تسجيل أي مساهم من 

المساهمين أو تراجعه، وفق الكيفيات المحددة في نظام تسيير 

 .المنصة

يجب أن تكون هذه المساطر محددة بشكل واضح على منصة 

 التمويل التعاوني وسهلة الولوج إليها.

 20المادة 

يجب على شركة التمويل التعاوني وضع مساطر مبسطة، من أجل 

عرض مشاريع للتمويل وكذا تسجيل أي مساهم من المساهمين أو 

 .تراجعه، وفق الكيفيات المحددة في نظام تسيير المنصة

يجب أن تكون هذه المساطر محددة بشكل واضح على منصة التمويل 

 التعاوني وسهلة الولوج إليها.

 جاءتكما إجماع 
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 21المادة 

تقوم شركة التمويل التعاوني، ألغراض تسيير منصتها، بجميع 

 :التدابير الالزمة لتنفيذ هذه المهمة،  والسيما

 نشر مذكرات تقديم المشاريع على المنصة ؛- 

إعداد عقود التمويل التعاوني وعرضها على األطراف، قصد  -

 التوقيع عليها؛

الماسكة للحسابات لألموال التي تم التأكد من تسليم المؤسسة - 

 جمعها لدى المساهمين عن طريقها، لفائدة حاملي المشاريع ؛

  تدبير الحسابات المفتوحة لدى المؤسسة الماسكة للحسابات ؛- 

تدبير األموال المتأتية من حاملي المشاريع، وتوزيعها على - 

 المساهمين، عند االقتضاء.

 21المادة 

التعاوني، ألغراض تسيير منصتها، بجميع التدابير تقوم شركة التمويل 

 :الالزمة لتنفيذ هذه المهمة،  والسيما

 نشر مذكرات تقديم المشاريع على المنصة ؛- 

إعداد عقود التمويل التعاوني وعرضها على األطراف، قصد التوقيع  -

 عليها؛

معها جالتأكد من تسليم المؤسسة الماسكة للحسابات لألموال التي تم - 

 لدى المساهمين عن طريقها، لفائدة حاملي المشاريع ؛

  تدبير الحسابات المفتوحة لدى المؤسسة الماسكة للحسابات ؛- 

تدبير األموال المتأتية من حاملي المشاريع، وتوزيعها على - 

 المساهمين، عند االقتضاء.

 كما جاءتإجماع 

 22المادة 

إطالق أي عملية تمويل يجب على شركة التمويل التعاوني، قبل 

 :تعاوني، القيام على وجه الخصوص بما يلي

 22المادة 

يجب على شركة التمويل التعاوني، قبل إطالق أي عملية تمويل 

 :تعاوني، القيام على وجه الخصوص بما يلي

مطابقة مذكرة تقديم المشروع لمقتضيات هذا القانون ولنظام التأكد من -

 تسيير منصة التمويل التعاوني والتحقق من انسجامها ووضوحها؛

 كما عدلتإجماع 
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التأكد من مطابقة مذكرة تقديم المشروع لمقتضيات هذا القانون -

ولنظام تسيير منصة التمويل التعاوني والتحقق من انسجامها 

 ووضوحها؛

التحقق من هوية حامل المشروع و من هوية مسيري الشركة -

من كونهم ليسوا موضوع أي منع أو إدانة  عند االقتضاء، والتأكد

تتعلق بوسائل األداء وأنهم لم يكونوا موضوع حكم نهائي بادإدانة 

  له عالقة بممارسة أنشطتهم؛

التأكد من تمامية ومطابقة الوثائق القانونية المتعلقة بحامل -

 المشروع بالنسبة لألشخاص االعتباريين ؛

م تسيير منصة التمويل التأكد من قبول حامل المشروع بنظا-

 التعاوني والشروط الخاصة بعملية التمويل التعاوني المستهدفة؛

التأكد من معرفة حامل المشروع بنمط اشتغال فئة التمويل -

التعاوني المستهدفة والمخاطر المرتبطة بها وااللتزامات المترتبة 

 عنها وال سيما  تجاه المساهمين؛

  على االستدانة.التأكد من قدرة حامل المشروع -

عندما ال يدلي حامل المشروع بالمعلومات المطلوبة، يمكن 

اعتبار العرض المقدم من طرفه غير مالئم لوضعه على منصة 

 التمويل التعاوني.

التحقق من هوية حامل المشروع و من هوية مسيري الشركة عند -

االقتضاء، والتأكد من كونهم ليسوا موضوع أي منع أو إدانة تتعلق 

وا موضوع حكم نهائي بادإدانة له عالقة بوسائل األداء وأنهم لم يكون

  بممارسة أنشطتهم؛

سبة المشروع بالن لحاملومطابقة الوثائق القانونية  استيفاءالتأكد من -

 لألشخاص االعتباريين ؛

التأكد من قبول حامل المشروع بنظام تسيير منصة التمويل التعاوني -

 والشروط الخاصة بعملية التمويل التعاوني المستهدفة؛

التأكد من معرفة حامل المشروع بنمط اشتغال فئة التمويل التعاوني -

المستهدفة والمخاطر المرتبطة بها وااللتزامات المترتبة عنها وال سيما  

 تجاه المساهمين؛

عندما ال يدلي حامل المشروع بالمعلومات المطلوبة، يمكن اعتبار 

التمويل العرض المقدم من طرفه غير مالئم لوضعه على منصة 

 التعاوني.
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 23المادة  

يجب على شركة التمويل التعاوني، قبل قبول تسجيل أي مساهم 

   :على منصة التمويل التعاوني،  التأكد على الخصوص مما يلي

هوية المساهم، وإذا تعلق األمر بأشخاص اعتباريين، هوية -

  ه لهذا الغرض ؛ممثلهم القانوني والصالحيات  المفوضة إلي

تمامية ومطابقة الوثائق القانونية المتعلقة باألشخاص -

 االعتباريين المساهمين ؛

معرفة المساهم بنظام تسيير منصة التمويل التعاوني وبالشروط -

 الخاصة بتمويل المشروع المستهدف؛

قبول المساهم بنمط اشتغال فئة التمويل التعاوني المستهدفة -

بحقوق والتزامات هذا األخير و حقوق و وخاصة كل ما تعلق 

التزامات شركة التمويل التعاوني وحامل المشروع والمؤسسة 

 الماسكة للحسابات وباقي الشركاء المحتملين؛

قبول المساهم بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالتمويل التعاوني و -

بالمخاطر الخاصة بالفئة التي يعتزم تسجيل مساهمته فيها 

 23المادة  

يجب على شركة التمويل التعاوني، قبل قبول تسجيل أي مساهم على 

   :منصة التمويل التعاوني،  التأكد على الخصوص مما يلي

هوية المساهم، وإذا تعلق األمر بأشخاص اعتباريين، هوية ممثلهم -

  والصالحيات  المفوضة إليه لهذا الغرض ؛القانوني 

تمامية ومطابقة الوثائق القانونية المتعلقة باألشخاص االعتباريين -

 المساهمين؛

معرفة المساهم بنظام تسيير منصة التمويل التعاوني وبالشروط -

 الخاصة بتمويل المشروع المستهدف؛

اصة هدفة وخقبول المساهم بنمط اشتغال فئة التمويل التعاوني المست-

كل ما تعلق بحقوق والتزامات هذا األخير و حقوق و التزامات شركة 

التمويل التعاوني وحامل المشروع والمؤسسة الماسكة للحسابات وباقي 

 الشركاء المحتملين؛

 كما جاءتإجماع 
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خاطر فشل حامل المشروع والخسارة الكلية أو والسيما، م

   الجزئية للمساهمات.

قبول المساهم بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالتمويل التعاوني و -

 ساهمته فيها والسيما،بالمخاطر الخاصة بالفئة التي يعتزم تسجيل م

   مخاطر فشل حامل المشروع والخسارة الكلية أو الجزئية للمساهمات.

 24المادة 

يجب على شركة التمويل التعاوني، قبل إبرام أي عقد تمويل 

 :تعاوني، التأكد على وجه الخصوص،  مما يلي

ونية التي القان بالنسبة لألشخاص االعتباريين المساهمين، الوثائق-

ترخص لوكالء شركاتهم بالمساهمة في عملية التمويل التعاوني 

 المستهدفة؛

 24المادة 

شركة التمويل التعاوني، قبل إبرام أي عقد تمويل تعاوني، يجب على 

 :التأكد على وجه الخصوص،  مما يلي

بالنسبة لألشخاص االعتباريين المساهمين، الوثائق القانونية التي -

ترخص لوكالء شركاتهم بالمساهمة في عملية التمويل التعاوني 

 المستهدفة؛

 كما جاءتإجماع 
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معرفة وقبول المساهمين بمذكرة تقديم المشروع المشار إليها في -

 أعاله؛ 21المادة 

معرفة المساهمين وقبولهم بالشروط المالية الخاصة بعملية -

ع األموال تحت التمويل التعاوني المعنية، والسيما شروط وض

تصرف حامل المشروع، وكذا كيفيات أداء العوائد المتوقعة عن 

 المساهمات أو استرجاع المساهمات أوهما معا ؛

معرفة وقبول المساهم بالمقتضيات المنظمة للحق في التراجع ، -

والسيما طبيعة وشكل هذا الحق وآجال االستفادة منه وكيفيات 

 ممارسته.

 

 

المشروع المشار إليها في المادة معرفة وقبول المساهمين بمذكرة تقديم -

 أعاله؛ 21

معرفة المساهمين وقبولهم بالشروط المالية الخاصة بعملية التمويل -

التعاوني المعنية، والسيما شروط وضع األموال تحت تصرف حامل 

المشروع، وكذا كيفيات أداء العوائد المتوقعة عن المساهمات أو استرجاع 

 المساهمات أوهما معا؛

معرفة وقبول المساهم بالمقتضيات المنظمة للحق في التراجع ، والسيما -

 طبيعة وشكل هذا الحق وآجال االستفادة منه وكيفيات ممارسته.

 25المادة 

يجب على شركة التمويل التعاوني إخبار الجمهور بطريقة واضحة 

 :و مفهومة عن طريق المنصة بما يلي

ة من فئات التمويل التعاوني والمخاطر المتعلقة نمط اشتغال كل فئ-

بها وااللتزامات المترتبة عنها بالنسبة للمساهم ولحامل المشروع 

وإخبارهما كذلك ، بجميع المعلومات المتعلقة بسير منصة التمويل 

 25المادة 

يجب على شركة التمويل التعاوني إخبار الجمهور بطريقة واضحة و 

 :مفهومة عن طريق المنصة بما يلي

نمط اشتغال كل فئة من فئات التمويل التعاوني والمخاطر المتعلقة بها -

ا بالنسبة للمساهم ولحامل المشروع وإخبارهما وااللتزامات المترتبة عنه

كذلك ، بجميع المعلومات المتعلقة بسير منصة التمويل التعاوني والسيما 

 كما جاءتإجماع 
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التعاوني والسيما تلك المتعلقة بالمشاريع الممكن قبولها وشروط 

 ة شركة  التمويل التعاوني؛انتقائها  و كيفيات احتساب عمول

خصائص كل مشروع مقدم والشروط المالية الخاصة بعملية -

التمويل التعاوني المستهدفة. وتتعلق هذه المعلومات بصفة خاصة 

بشروط وضع األموال رهن تصرف حامل المشروع وكيفيات أداء 

العوائد عن المساهمات أو استرجاعها  أوهما معا  وكذلك الشروط 

ن من خاللها استخالص األموال في حالة تخلف حاملي التي يمك

 المشروع عن أدائها.

تلك المتعلقة بالمشاريع الممكن قبولها وشروط انتقائها  و كيفيات احتساب 

 عمولة شركة  التمويل التعاوني؛

لية التمويل خصائص كل مشروع مقدم والشروط المالية الخاصة بعم-

التعاوني المستهدفة. وتتعلق هذه المعلومات بصفة خاصة بشروط وضع 

األموال رهن تصرف حامل المشروع وكيفيات أداء العوائد عن 

المساهمات أو استرجاعها  أوهما معا  وكذلك الشروط التي يمكن من 

 خاللها استخالص األموال في حالة تخلف حاملي المشروع عن أدائها.

26المادة   

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تضع رهن إشارة 

المساهمين، بالنسبة لكل مشروع ممول، بيانا دوريا يمكن من تتبع 

تقدم عملية تمويل المشروع والمساهمات التي تم جمعها وفق 

الكيفيات المحددة بموجب منشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية 

 حسب الحالة.لسوق الرساميل، 

 

26المادة   

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تضع رهن إشارة المساهمين، 

بالنسبة لكل مشروع ممول، بيانا دوريا يمكن من تتبع تقدم عملية تمويل 

المشروع والمساهمات التي تم جمعها وفق الكيفيات المحددة بموجب 

 الة.ل، حسب الحمنشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرسامي

 

كما جاءتإجماع   

 القسم الفرعي الثالث

 التزامات شركة التمويل التعاوني وقواعد اشتغالها

 كما جاءتإجماع  27 المادة 27 المادة
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عالوة على االلتزامات التي تخضع لها شركة التمويل التعاوني 

فيما يخص تسيير المنصة والواردة في القسم الفرعي الثاني 

أعاله، ال يجوز للشركة القيام بأي نشاط آخر غير ذلك 

المنصوص عليه في مقرر اعتمادها،  أو التعاقد في شأن أي 

ام بنفقات تسيير التزام آخر أو اللجوء الى تمويالت أو االلتز

أخرى غير تلك الالزمة لتسيير منصة التمويل التعاوني 

والمنصوص عليها صراحة في هذا القانون و النصوص المتخذة 

 .لتطبيقه وفي نظام تسيير المنصة المذكورة

ال يجوز لشركة التمويل التعاوني اللجوء إلى السعي المالي من 

 التعاوني.أجل تعبئة تمويالت من خالل منصة التمويل 

 

 

عالوة على االلتزامات التي تخضع لها شركة التمويل التعاوني فيما 

يخص تسيير المنصة والواردة في القسم الفرعي الثاني أعاله، ال يجوز 

للشركة القيام بأي نشاط آخر غير ذلك المنصوص عليه في مقرر 

الى تمويالت أو  اعتمادها،  أو التعاقد في شأن أي التزام آخر أو اللجوء

االلتزام بنفقات تسيير أخرى غير تلك الالزمة لتسيير منصة التمويل 

التعاوني والمنصوص عليها صراحة في هذا القانون و النصوص 

 .المتخذة لتطبيقه وفي نظام تسيير المنصة المذكورة

ال يجوز لشركة التمويل التعاوني اللجوء إلى السعي المالي من أجل 

 من خالل منصة التمويل التعاوني. تعبئة تمويالت

 

 28المادة 

ال يجوز لشركة التمويل التعاوني المشاركة في عمليات تمويل 

تعاوني بصفتها مساهما أو حامال لمشروع أو أن تمتلك أسهما أو 

حصصا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال الشركة 

 .المنصة التي تتولى تسييرهاالحاملة للمشروع المعروض على 

غير أنه في حالة تواجد أحد أجراء أو حاملي األسهم أو الشركاء 

في شركة التمويل التعاوني، في إحدى الحاالت المذكورة أعاله، 

 28المادة 

المشاركة في عمليات تمويل تعاوني ال يجوز لشركة التمويل التعاوني 

بصفتها مساهما أو حامال لمشروع أو أن تمتلك أسهما أو حصصا، 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال الشركة الحاملة للمشروع 

 .المعروض على المنصة التي تتولى تسييرها

غير أنه في حالة تواجد أحد أجراء أو حاملي األسهم أو الشركاء في 

التمويل التعاوني، في إحدى الحاالت المذكورة أعاله، يجب على  شركة

 كما جاءتإجماع 
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يجب على الشركة المذكورة ادإشارة الى ذلك في مذكرة تقديم 

 المشروع.  

 الشركة المذكورة ادإشارة الى ذلك في مذكرة تقديم المشروع.  

  29المادة 

يمنع على شركة التمويل التعاوني استعمال األموال التي تم 

جمعها لفائدة مشروع معين ألغراض غير تلك التي خصصت 

 لها.

  29المادة 

يمنع على شركة التمويل التعاوني استعمال األموال التي تم جمعها 

 لفائدة مشروع معين ألغراض غير تلك التي خصصت لها.

 كما جاءتإجماع 

  30المادة 

 43-05تخضع شركة التمويل التعاوني ألحكام القانون رقم 

المتعلق بمكافحة غسل األموال والسيما، لاللتزامات المتعلقة 

 .بادإعالم واليقظة المفروضة عليها بموجب القانون المذكور

المتعلق  09-08ويجب عليها التقيد كذلك  بأحكام القانون رقم 

بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع 

 الشخصي.

  30المادة 

المتعلق  43-05تخضع شركة التمويل التعاوني ألحكام القانون رقم 

سل األموال والسيما، لاللتزامات المتعلقة بادإعالم واليقظة بمكافحة غ

 .المفروضة عليها بموجب القانون المذكور

المتعلق بحماية  09-08ويجب عليها التقيد كذلك  بأحكام القانون رقم 

 األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 كما جاءتإجماع 
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 31المادة 

يجوز لكل حامل مشروع أو مساهم  يعتبر نفسه متضررا من 

جراء إخالل شركة التمويل التعاوني بأحكام هذا القانون 

والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع األمر إلى بنك المغرب أو 

الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، الذي يتخذ في 

وز لبنك المغرب أو شأن طلبه ما يراه مالئما. ولهذه الغاية، يج

للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة أن يقوم بمراقبات 

 أدناه. 57و 56وفق المادتين 

 31المادة 

يجوز لكل حامل مشروع أو مساهم  يعتبر نفسه متضررا من جراء 

إخالل شركة التمويل التعاوني بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة 

لى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق لتطبيقه أن يرفع األمر إ

الرساميل، حسب الحالة، الذي يتخذ في شأن طلبه ما يراه مالئما. ولهذه 

الغاية، يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب 

 أدناه. 57و 56الحالة أن يقوم بمراقبات وفق المادتين 

 كما جاءتإجماع 

 32المادة 

تمويل التعاوني على منصة التمويل التعاوني، تنشر شركة ال

بطريقة يسهل ولوج العموم اليها انطالقا من الصفحة الرئيسية 

وعلى جميع المراسالت و جميع ادإعالنات كيفما كانت دعامتها، 

اسم الشركة و مقرها االجتماعي وبريدها ادإلكتروني ورقم قيدها 

لى اسم وعنوان في السجل التجاري ومراجع اعتمادها، إضافة إ

 المؤسسة الماسكة للحسابات.

 32المادة 

تنشر شركة التمويل التعاوني على منصة التمويل التعاوني، بطريقة 

يسهل ولوج العموم اليها انطالقا من الصفحة الرئيسية وعلى جميع 

المراسالت و جميع ادإعالنات كيفما كانت دعامتها، اسم الشركة و 

دإلكتروني ورقم قيدها في السجل التجاري مقرها االجتماعي وبريدها ا

ومراجع اعتمادها، إضافة إلى اسم وعنوان المؤسسة الماسكة 

 للحسابات.

 كما جاءتإجماع 

 33المادة 

يجب على شركة التمويل التعاوني إعداد تقرير سنوي عن كل 

منصة تمويل تعاوني تسيرها. ويجب أن يوضع التقرير السنوي 

 33المادة 

يجب على شركة التمويل التعاوني إعداد تقرير سنوي عن كل منصة 

تمويل تعاوني تسيرها. ويجب أن يوضع التقرير السنوي رهن إشارة 

 كما عدلتإجماع 
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االطالع عليه على منصة التمويل رهن إشارة العموم قصد 

( أشهر الموالية الختتام السنة 3التعاوني، داخل أجل أقصاه ثالثة )

 .المحاسبية التي تم برسمها إعداد التقرير

توجه شركة التمويل التعاوني نسخة من التقرير المذكور إلى  

و كذا إلى  بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل،  ادإدارة

 .حسب الحالة، داخل األجل المشار إليه أعاله

يحدد شكل ومضمون التقرير بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة 

 المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

تنشر شركة التمويل التعاوني كذلك على المنصة كل ثالثة أشهر، 

ل الولوج إليها انطالقا من الصفحة الرئيسية، مؤشر بطريقة يسه

الفشل المتمثل في نسبة فشل المشاريع المعروضة على المنصة 

شهرا األخيرة وإذا شرعت الشركة في مزاولة  36والمسجلة خالل 

شهرا، خالل المدة التي تبتدئ من الشروع  36نشاطها منذ أقل من 

 .في مزاولة نشاطها

 عايير الخاصة  باحتساب مؤشر الفشل.تحدد بنص تنظيمي الم

العموم قصد االطالع عليه على منصة التمويل التعاوني، داخل أجل 

ام السنة المحاسبية التي تم برسمها ( أشهر الموالية الختت3أقصاه ثالثة )

 .إعداد التقرير

لطة الستوجه شركة التمويل التعاوني نسخة من التقرير المذكور إلى  

و كذا إلى  بنك المغرب أو الهيئة المغربية  الحكومية المكلفة بالمالية

 .لسوق الرساميل، حسب الحالة، داخل األجل المشار إليه أعاله

رير بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية يحدد شكل ومضمون التق

 لسوق الرساميل، حسب الحالة.

تنشر شركة التمويل التعاوني كذلك على المنصة كل ثالثة أشهر، بطريقة 

يسهل الولوج إليها انطالقا من الصفحة الرئيسية، مؤشر الفشل المتمثل 

 36في نسبة فشل المشاريع المعروضة على المنصة والمسجلة خالل 

 36شهرا األخيرة وإذا شرعت الشركة في مزاولة نشاطها منذ أقل من 

 .شهرا، خالل المدة التي تبتدئ من الشروع في مزاولة نشاطها

 تحدد بنص تنظيمي المعايير الخاصة  باحتساب مؤشر الفشل.
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34المادة   

 يجب على شركة التمويل التعاوني أن تتوفر، وفق الشروط المحددة 

بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب 

الحالة، على نظام للمراقبة الداخلية مالئم لها،  يهدف إلى تحديد 

  . المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها وقياسها ورقابتها

تشكل مواصفات هذا النظام موضوع وثيقة تدرج ضمن الوثائق 

 7من المادة  2من الفقرة  4د المتعلقة بالشروط الواردة في البن

 .أعاله

 

34المادة   

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تتوفر، وفق الشروط المحددة  

بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، 

على نظام للمراقبة الداخلية مالئم لها،  يهدف إلى تحديد المخاطر التي 

  . وقياسها ورقابتهايمكن أن تتعرض لها 

تشكل مواصفات هذا النظام موضوع وثيقة تدرج ضمن الوثائق المتعلقة 

 .أعاله 7من المادة  2من الفقرة  4بالشروط الواردة في البند 

كما جاءتإجماع   

 الفرع الثاني

 المؤسسة الماسكة للحسابات
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 35المادة 

منصة تبرم شركة التمويل التعاوني، من أجل مزاولة أنشطة 

التمويل التعاوني، عقد خدمات مع مؤسسة ائتمان ماسكة للحسابات 

معتمدة من طرف بنك المغرب، تسمى بعده بالمؤسسة الماسكة 

 للحسابات.

 35المادة 

تبرم شركة التمويل التعاوني، من أجل مزاولة أنشطة منصة التمويل 

 منالتعاوني، عقد خدمات مع مؤسسة ائتمان ماسكة للحسابات معتمدة 

 طرف بنك المغرب، تسمى بعده بالمؤسسة الماسكة للحسابات.

 .تحدد البنود الدنيا لعقد الخدمات السالف الذكر بمنشور لبنك المغرب

 كما عدلتإجماع 

 36المادة 

يجب على مؤسسة التمويل التعاوني أن تفتح، لكل مشروع مقدم، 

حسابا خاصا لدى المؤسسة الماسكة للحسابات. ويخصص هذا 

الحساب حصرا دإيداع األموال التي تم جمعها لفائدة كل مشروع 

على حدة، و عند االقتضاء، ألداء المبالغ المستحقة لفائدة 

 المساهمين.

 36المادة 

مويل التعاوني أن تفتح، لكل مشروع مقدم، حسابا الت شركةيجب على 

خاصا لدى المؤسسة الماسكة للحسابات. ويخصص هذا الحساب 

حصرا دإيداع األموال التي تم جمعها لفائدة كل مشروع على حدة، 

 .وعند االقتضاء، ألداء المبالغ المستحقة لفائدة المساهمين

 كما عدلتإجماع 
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  37المادة 

الماسكة للحسابات بتنفيذ قرارات شركة التمويل تقوم المؤسسة 

التعاوني المتعلقة باالقتطاعات وبتحويل األموال، كما تمسك 

كشوفات عمليات التمويل التعاوني المنجزة لفائدة منصة التمويل 

 .التعاوني

تتحقق المؤسسة الماسكة للحسابات، قبل تنفيذ هذه القرارات، من 

  .ن و لنظام تسيير المنصةمطابقتها لمقتضيات هذا القانو

يجب على المؤسسة الماسكة للحسابات أن تبلغ فورا هيئة المراقبة 

المعنية بأي مخالفة تعاينها أو بلغت إلى علمها خالل ممارسة 

 أنشطتها.

  37المادة 

تقوم المؤسسة الماسكة للحسابات بتنفيذ قرارات شركة التمويل التعاوني 

األموال، كما تمسك كشوفات عمليات  المتعلقة باالقتطاعات وبتحويل

 .التمويل التعاوني المنجزة لفائدة منصة التمويل التعاوني

تتحقق المؤسسة الماسكة للحسابات، قبل تنفيذ هذه القرارات، من 

  .مطابقتها لمقتضيات هذا القانون و لنظام تسيير المنصة

ة المعنية قبيجب على المؤسسة الماسكة للحسابات أن تبلغ فورا هيئة المرا

 بأي مخالفة تعاينها أو بلغت إلى علمها خالل ممارسة أنشطتها.

كما جاءتإجماع   

 38المادة 

ال يمكن أن تكون األموال التي تم جمعها في إطار عملية تمويل 

تعاوني محل أي مسطرة حجز مقامة من لدن المؤسسة الماسكة 

 للحسابات أو دائني شركة التمويل التعاوني. 

 

 

 38المادة 

ال يمكن أن تكون األموال التي تم جمعها في إطار عملية تمويل تعاوني 

محل أي مسطرة حجز مقامة من لدن المؤسسة الماسكة للحسابات أو 

 دائني شركة التمويل التعاوني. 

 

كما جاءتإجماع   
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 39المادة 

تعتبر شركة التمويل التعاوني والمؤسسة الماسكة للحسابات 

بصفة فردية أو تضامنية، حسب الحالة، إزاء مسؤولتين، 

المساهمين وحاملي المشاريع واألغيار عن المخالفات لألحكام 

التشريعية أو التنظيمية المطبقة على منصات التمويل التعاوني 

وعن مخالفة نظام تسيير المنصة وعن األخطاء المرتكبة في 

م التسيير إطار المهام الموكلة إليهما بموجب هذا القانون ونظا

 المذكور.

 39لمادة ا

تعتبر شركة التمويل التعاوني والمؤسسة الماسكة للحسابات مسؤولتين، 

بصفة فردية أو تضامنية، حسب الحالة، إزاء المساهمين وحاملي 

المشاريع واألغيار عن المخالفات لألحكام التشريعية أو التنظيمية 

ة نظام تسيير المطبقة على منصات التمويل التعاوني وعن مخالف

المنصة وعن األخطاء المرتكبة في إطار المهام الموكلة إليهما بموجب 

 هذا القانون ونظام التسيير المذكور.

كما جاءتإجماع   

 الباب الثالث

 عمليات التمويل التعاوني

 الفرع األول

 مقتضيات مشتركة

 

 40المادة 

تخصص األموال التي تم جمعها في إطار عمليات التمويل 

التعاوني، وفقا لنظام تسيير منصة التمويل التعاوني ومذكرة 

 تقديم المشروع،  حصرا للمشروع المستهدف.

  40لمادة 

تخصص األموال التي تم جمعها في إطار عمليات التمويل التعاوني، 

ذكرة تقديم المشروع،  وفقا لنظام تسيير منصة التمويل التعاوني وم

 حصرا للمشروع المستهدف.

كما جاءتإجماع   
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 41المادة 

ال يمكن عرض نفس المشروع، على عدة منصات للتمويل 

 .التعاوني، في آن واحد

ال يمكن أن يتجاوز عرض مشروع على منصة للتمويل التعاوني 

مدة محددة بنص تنظيمي بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل 

 .التعاوني

إذا تم تحقيق مبلغ المساهمات المطلوب للمشروع قبل انتهاء أجل 

عملية التمويل، تقوم شركة التمويل التعاوني بالتوقف عن تلقي 

 المساهمات.

 41المادة 

ال يمكن عرض نفس المشروع، على عدة منصات للتمويل التعاوني، في 

 آن واحد.

ال يمكن أن يتجاوز عرض مشروع على منصة للتمويل التعاوني مدة 

 ( أشهر.6ستة )

إذا تم تحقيق مبلغ المساهمات المطلوب للمشروع قبل انتهاء أجل عملية 

 .التمويل، تقوم شركة التمويل التعاوني بالتوقف عن تلقي المساهمات

 

 كما عدلتإجماع 

  42المادة 

الذي تم جمعه لفائدة نفس المشروع، ال يمكن أن يتجاوز المبلغ 

مبلغا أقصى، يحدد بنص تنظيمي بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل 

 ( ماليين درهم.10التعاوني، وذلك في حدود عشرة )

 

 

 

  42المادة 

ال يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي تم جمعه لفائدة نفس المشروع، مبلغا 

أقصى، يحدد بنص تنظيمي بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل التعاوني، 

في السنة الواحدة ( ماليين درهم 10وذلك في حدود عشرة ) 

 .( مليون درهم كمبلغ إجمالي20وعشرون )

 

 كما عدلتإجماع 
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  43المادة 

يتجاوز مجموع مختلف المساهمات التي يقدمها نفس  ال يمكن أن

الشخص الذاتي في كل مشروع مبلغا يحدد بنص تنظيمي. كما ال 

يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف مساهمات نفس الشخص الذاتي 

في عدة عمليات للتمويل التعاوني، برسم نفس السنة، مبلغا يحدد 

 بنص تنظيمي.

  43المادة 

مجموع مختلف المساهمات التي يقدمها نفس ال يمكن أن يتجاوز 

الشخص الذاتي في كل مشروع مبلغا يحدد بنص تنظيمي. كما ال يمكن 

أن يتجاوز مجموع مختلف مساهمات نفس الشخص الذاتي في عدة 

 عمليات للتمويل التعاوني، برسم نفس السنة، مبلغا يحدد بنص تنظيمي.

 كما جاءتإجماع 

44المادة   

مساهمات  األشخاص الذاتيين الذين يحملون صفة ال تخضع 

 43مستثمر مساند  للحدود القصوى المشار إليها في المادة 

 أعاله.

44لمادة   

ال تخضع مساهمات  األشخاص الذاتيين الذين يحملون صفة مستثمر 

أعاله. 43مساند  للحدود القصوى المشار إليها في المادة   

كما جاءتإجماع   

45المادة   

يجب أن تتم كل عملية للتمويل التعاوني بموجب عقد يبرم كتابة 

بين حامل المشروع و المساهم على حامل ورقي أو على أي 

دعامة أخرى مطابقة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

 .العمل.

يجب أن تتطابق بنود عقد التمويل التعاوني ،على األقل، مع 

كل فئة من فئات التمويل التعاوني،  البنود الدنيا المحددة ، حسب

45المادة   

يجب أن تتم كل عملية للتمويل التعاوني بموجب عقد يبرم كتابة بين 

، أو على أي دعامة أخرى حامل المشروع و المساهم على حامل ورقي

لجاري اللنصوص التشريعية و التنظيمية  مطابقةو السيما الكترونية، 

 .بها العمل

كما عدلتإجماع   
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بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب 

 الحالة.

يجب أن تتطابق بنود عقد التمويل التعاوني ،على األقل، مع البنود الدنيا 

المحددة، حسب كل فئة من فئات التمويل التعاوني، بمنشور لبنك المغرب 

 أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة

 

46المادة   

يجب على حامل المشروع أن يقدم لشركة التمويل التعاوني، عند 

كل عملية تمويل تعاوني، مذكرة تقديم للمشروع، تتضمن جميع 

  .المعلومات القانونية و التقنية والمالية المتعلقة بالمشروع

يجب أن تبين هذه المذكرة، على الخصوص، طبيعة المشروع 

مستفيد أو المستفيدين من وأهدافه وكيفيات إنجازه وتدبيره وال

المشروع و كيفيات تمويله ومبلغ ووجهة األموال التي سيتم 

جمعها  من خالل منصة التمويل التعاوني و كذا التزامات حامل 

 .المشروع

يجب على حامل المشروع احترام االلتزامات التي تعهد بها 

 .بموجب مذكرة تقديم المشروع

 

 

46المادة   

يجب على حامل المشروع أن يقدم لشركة التمويل التعاوني، عند كل 

عملية تمويل تعاوني، مذكرة تقديم للمشروع، تتضمن جميع المعلومات 

  .القانونية و التقنية والمالية المتعلقة بالمشروع

يجب أن تبين هذه المذكرة، على الخصوص، طبيعة المشروع وأهدافه 

مستفيد أو المستفيدين من المشروع و وكيفيات إنجازه وتدبيره وال

كيفيات تمويله ومبلغ ووجهة األموال التي سيتم جمعها  من خالل 

 .منصة التمويل التعاوني و كذا التزامات حامل المشروع

يجب على حامل المشروع احترام االلتزامات التي تعهد بها بموجب 

 .مذكرة تقديم المشروع

كما جاءتإجماع   
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47المادة   

على  حامل المشروع، بعد اختتام عملية التمويل، إخبار يتعين 

المساهمين، وال سيما  من خالل منصة التمويل التعاوني، بتقدم 

نشاط المشروع و بوضعه المالي و عند االقتضاء، بالصعوبات 

  .التي تعترضه

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة 

 .الرساميل، حسب الحالةالمغربية لسوق 

47المادة   

يتعين على  حامل المشروع، بعد اختتام عملية التمويل، إخبار 

المساهمين، وال سيما  من خالل منصة التمويل التعاوني، بتقدم نشاط 

المشروع و بوضعه المالي و عند االقتضاء، بالصعوبات التي 

  .تعترضه

المغرب أو للهيئة المغربية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور لبنك 

 .لسوق الرساميل، حسب الحالة

كما جاءتإجماع   

 الفرع الثاني

 مقتضيات خاصة 

 القسم الفرعي األول 

 "عمليات التمويل التعاوني من فئة " االستثمار 

 

48المادة   

تتم عملية التمويل التعاوني من فئة "االستثمار"، في شكل 

 .في رأسمال شركة تجارية مساهمة، مباشرة أو غير مباشرة،

48المادة   

تتم عملية التمويل التعاوني من فئة "االستثمار"، في شكل مساهمة، 

 .مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال شركة تجارية

كما جاءتإجماع   
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49المادة   

أعاله،  21عالوة على المقتضيات المنصوص عليها في المادة 

يجب على شركة التمويل التعاوني، قبل الشروع في إنجاز أي 

عملية تمويل تعاوني من فئة "االستثمار" على المنصة،  أن 

 :تتحقق على وجه الخصوص من إنجاز ما يلي

 دراسة مسبقة لجدوى عملية التمويل المستهدفة،  -

 .لمشروع المستهدفتقييم ل  -

49المادة   

أعاله، يجب  21عالوة على المقتضيات المنصوص عليها في المادة 

على شركة التمويل التعاوني، قبل الشروع في إنجاز أي عملية تمويل 

تعاوني من فئة "االستثمار" على المنصة،  أن تتحقق على وجه 

 :الخصوص من إنجاز ما يلي

 تمويل المستهدفة،دراسة مسبقة لجدوى عملية ال  -

 .تقييم للمشروع المستهدف  -

كما جاءتإجماع   

 القسم الفرعي الثاني

 "عمليات التمويل التعاوني من فئة " القرض  

 

50المادة   

تتم عملية التمويل التعاوني من فئة " القرض"، في شكل قرض 

يمنح بفائدة أو بدونها، من طرف المساهمين لفائدة حامل 

 .المشروع

شروط و كيفيات إنجاز العمليات التي تدخل ضمن هذه تحدد  

 .الفئة بمنشور لبنك المغرب

50المادة   

تتم عملية التمويل التعاوني من فئة " القرض"، في شكل قرض يمنح 

 .بفائدة أو بدونها، من طرف المساهمين لفائدة حامل المشروع

ة تحدد  شروط و كيفيات إنجاز العمليات التي تدخل ضمن هذه الفئ

 .بمنشور لبنك المغرب

كما جاءتإجماع   
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51المادة   

عندما يمنح القرض في إطار عملية للتمويل التعاوني مقابل 

فائدة، ال يمكن لسعر الفائدة المطبق، أن يتجاوز سعرا أقصى 

 .يحدد بمنشور لبنك المغرب

51المادة   

 عندما يمنح القرض في إطار عملية للتمويل التعاوني مقابل فائدة، ال

يمكن لسعر الفائدة المطبق، أن يتجاوز سعرا أقصى يحدد بمنشور لبنك 

 .المغرب

كما جاءتإجماع   

 القسم الفرعي الثالث 

 "عمليات التمويل  التعاوني من فئة "التبرع

 

52المادة   

تتم عملية التمويل التعاوني من فئة "التبرع" في شكل تبرع نقدي 

 .لفائدة حامل المشروع

للتمويل التعاوني من فئة "التبرع"، يتجاوز   تخضع كل عملية

( درهم، لترخيص مسبق من 500.000مبلغها خمسمائة ألف )

 .طرف ادإدارة المختصة

ترفق نسخة من هذا الترخيص بمذكرة تقديم المشروع  وتوضع 

 .رهن إشارة المساهمين

 .تحدد كيفيات الحصول على الترخيص المسبق بنص تنظيمي

52المادة   

ة التمويل التعاوني من فئة "التبرع" في شكل تبرع نقدي لفائدة تتم عملي

 .حامل المشروع

تخضع كل عملية  للتمويل التعاوني من فئة "التبرع"، يتجاوز مبلغها 

( درهم، لترخيص مسبق من طرف ادإدارة 500.000خمسمائة ألف )

 .المختصة

 ترفق نسخة من هذا الترخيص بمذكرة تقديم المشروع  وتوضع رهن

 .إشارة المساهمين

 .تحدد كيفيات الحصول على الترخيص المسبق بنص تنظيمي

كما جاءتإجماع   
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 الباب الرابع 

 المقتضيات المتعلقة بمراقبي الحسابات وبمراقبة شركات التمويل التعاوني 

 الفرع األول

    مراقبو الحسابات         

53المادة   

مراقبا للحسابات يكلف يجب أن تعين شركة التمويل التعاوني 

بمهمة مراقبة وتتبع الحسابات الخاصة بأنشطتها المتعلقة بالتمويل 

التعاوني وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه 

 .ونظام تسيير منصات التمويل التعاوني التي تسيرها

يعين مراقب الحسابات من طرف شركة التمويل التعاوني، لمدة  

تتالية قابلة للتجديد، من بين الخبراء المحاسبين ثالث سنوات م

 .المسجلين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين

يعد مراقب الحسابات تقارير يبين فيها نتائج قيامه بمهمته. وتبلغ 

نسخة من هذه التقارير إلى بنك المغرب أو إلى الهيئة المغربية 

 لسوق الرساميل، حسب الحالة.

53المادة   

ن شركة التمويل التعاوني مراقبا للحسابات يكلف بمهمة يجب أن تعي

مراقبة وتتبع الحسابات الخاصة بأنشطتها المتعلقة بالتمويل التعاوني وفق 

مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ونظام تسيير منصات 

 .التمويل التعاوني التي تسيرها

عاوني، لمدة ثالث يعين مراقب الحسابات من طرف شركة التمويل الت 

سنوات متتالية قابلة للتجديد، من بين الخبراء المحاسبين المسجلين في 

 .جدول هيئة الخبراء المحاسبين

يعد مراقب الحسابات تقارير يبين فيها نتائج قيامه بمهمته. وتبلغ نسخة 

من هذه التقارير إلى بنك المغرب أو إلى الهيئة المغربية لسوق 

لة.الرساميل، حسب الحا  

 

كما جاءتإجماع   
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54المادة   

يُخبر مراقب الحسابات على الفور، هيئة المراقبة المعنية، بكل 

المخالفات أو البيانات غير الصحيحة التي يالحظها أثناء قيامه 

 .بمهمته

يتعين عليه كذلك أن يستجيب لكل طلب إيضاح أو تفسير لمضمون 

المغربية لسوق هذه التقارير يتقدم به بنك المغرب أو الهيئة 

 .الرساميل، حسب الحالة

54المادة   

يُخبر مراقب الحسابات على الفور، هيئة المراقبة المعنية، بكل المخالفات 

 .أو البيانات غير الصحيحة التي يالحظها أثناء قيامه بمهمته

يتعين عليه كذلك أن يستجيب لكل طلب إيضاح أو تفسير لمضمون هذه 

مغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التقارير يتقدم به بنك ال

( يوما كاملة ابتداء 30وذلك داخل اجل ال يتعدى ثالثين )حسب الحالة، 

 .من تاريخ الطلب.

كما عدلتإجماع   

55المادة   

سب ح إذا تبين لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ،

الحالة، أن مراقب الحسابات لم يتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص 

المتخذة لتطبيقه أو صدرت في حقه عقوبات تأديبية من لدن هيئة 

الخبراء المحاسبين أو عقوبات جنائية منصوص عليها في القانون 

، يرفع األمر إلى األجهزة المقررة 17.95المشار إليه أعاله رقم 

التعاوني  من أجل إنهاء انتداب مراقب الحسابات   بشركة التمويل

 .المذكور والعمل على تعويضه

55المادة   

إذا تبين لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب 

الحالة، أن مراقب الحسابات لم يتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص 

دن هيئة المتخذة لتطبيقه أو صدرت في حقه عقوبات تأديبية من ل

الخبراء المحاسبين أو عقوبات جنائية منصوص عليها في القانون 

، يرفع األمر إلى األجهزة المقررة بشركة 17.95المشار إليه أعاله رقم 

التمويل التعاوني  من أجل إنهاء انتداب مراقب الحسابات  المذكور 

  .والعمل على تعويضه

كما جاءتإجماع   
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 الفرع الثاني

 مراقبة شركات التمويل التعاوني 

 :56المادة 

تخضع شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل 

، لمراقبة بنك المغرب« التبرع»و « القرض»التعاوني من فئتي 

-12وفق مقتضيات هذا القانون والقانون المشار اليه أعاله  رقم 

103. 

يتحقق بنك المغرب من احترام الشركات المشار إليها في الفقرة 

األولى أعاله لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، 

ومناشير بنك المغرب و جميع النصوص التشريعية والتنظيمية 

 .المطبقة عليها

يؤهل بنك المغرب، في إطار ممارسة مهامه الرقابية، للقيام عن  

أو أي شخص آخر ينتدبه والي بنك المغرب لهذا  طريق أعوانه

الغرض دإجراء المراقبة في عين المكان وعلى وثائق الشركات 

-12المذكورة  طبقا لمقتضيات القسم الخامس من القانون رقم  

 .السالف الذكر 103

 :56المادة 

تخضع شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من 

لمراقبة بنك المغرب، وفق مقتضيات هذا « التبرع»و « القرض»فئتي 

 .103-12القانون والقانون المشار اليه أعاله  رقم 

ركات المشار إليها في الفقرة األولى يتحقق بنك المغرب من احترام الش

أعاله لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ومناشير بنك 

 .المغرب و جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها

يؤهل بنك المغرب، في إطار ممارسة مهامه الرقابية، للقيام عن طريق  

المغرب لهذا الغرض دإجراء  أعوانه أو أي شخص آخر ينتدبه والي بنك

المراقبة في عين المكان وعلى وثائق الشركات المذكورة  طبقا لمقتضيات 

 .السالف الذكر 103-12القسم الخامس من القانون رقم  

يتعين على شركة التمويل التعاوني أن تحتفظ بمقرها االجتماعي بجميع 

المنتدبين لهذا  الوثائق الالزمة لمراقبتها ووضعها رهن إشارة األعوان

 .الغرض.  وتحدد الئحة هذه الوثائق من طرف بنك المغرب

 كما جاءتإجماع 
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يتعين على شركة التمويل التعاوني أن تحتفظ بمقرها االجتماعي 

قبتها ووضعها رهن إشارة األعوان بجميع الوثائق الالزمة لمرا

المنتدبين لهذا الغرض.  وتحدد الئحة هذه الوثائق من طرف بنك 

 .المغرب

يمكن لبنك المغرب أن يطلب من شركات التمويل التعاوني تزويده 

 .بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية دإنجاز مهامه

ق ئتحدد بمنشور لبنك المغرب قائمة ومحتوى ونموذج هذه الوثا

 ودعائمها، وكذا دورية وآجال توجيهها إليه.

يمكن لبنك المغرب أن يطلب من شركات التمويل التعاوني تزويده بجميع 

 .الوثائق والمعلومات الضرورية دإنجاز مهامه

تحدد بمنشور لبنك المغرب قائمة ومحتوى ونموذج هذه الوثائق 

توجيهها إليه.ودعائمها، وكذا دورية وآجال   

57المادة   

تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق مقتضيات 

المتعلق بالهيئة المغربية لسوق  43-12هذا القانون والقانون رقم 

الرساميل، شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل 

 ."التعاوني من فئة "االستثمار

لمغربية لسوق الرساميل من احترام الشركات تتحقق الهيئة ا

المشار إليها في الفقرة األولى أعاله  لمقتضيات هذا القانون 

والنصوص المتخذة لتطبيقه و مناشير الهيئة المغربية لسوق 

  .الرساميل وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها

57المادة    

تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق مقتضيات هذا 

بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، المتعلق  43-12القانون والقانون رقم 

شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من فئة 

 .""االستثمار

تتحقق الهيئة المغربية لسوق الرساميل من احترام الشركات المشار 

إليها في الفقرة األولى أعاله  لمقتضيات هذا القانون والنصوص 

ئة المغربية لسوق الرساميل وجميع المتخذة لتطبيقه و مناشير الهي

  .النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها

كما جاءتإجماع   
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ارسة مهامها تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مم

السالف الذكر،  43-12الرقابية ، وفق مقتضيات  القانون رقم 

دإجراء المراقبة في عين المكان وعلى وثائق شركات التمويل 

التعاوني الخاضعة لمراقبتها ، عن طريق أي   عون محلف 

 .ومفوض من لدنها خصيصا  لهذا الغرض

جتماعي االيتعين على شركة التمويل التعاوني أن تحتفظ بمقرها 

بجميع الوثائق الالزمة لمراقبتها ووضعها رهن إشارة األعوان 

المنتدبين لهذا الغرض.  وتحدد الئحة  هذه الوثائق من طرف 

 .الهيئة المغربية لسوق الرساميل

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من شركات 

ورية لضرالتمويل التعاوني تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات ا

 .دإنجاز مهامها

تحدد بمنشور للهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة ومحتوى 

ونموذج هذه الوثائق ودعائمها، وكذا دورية وآجال توجيهها 

 .إليها

 

 

 

تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار ممارسة مهامها الرقابية 

السالف الذكر، دإجراء المراقبة  43-12وفق مقتضيات  القانون رقم  ،

في عين المكان وعلى وثائق شركات التمويل التعاوني الخاضعة 

لمراقبتها ، عن طريق أي   عون محلف ومفوض من لدنها خصيصا  

 .لهذا الغرض

يتعين على شركة التمويل التعاوني أن تحتفظ بمقرها االجتماعي بجميع 

ق الالزمة لمراقبتها ووضعها رهن إشارة األعوان المنتدبين لهذا الوثائ

الغرض.  وتحدد الئحة  هذه الوثائق من طرف الهيئة المغربية لسوق 

 .الرساميل

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من شركات التمويل 

التعاوني تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية دإنجاز 

 .مهامها

تحدد بمنشور للهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة ومحتوى ونموذج 

 ..هذه الوثائق ودعائمها، وكذا دورية وآجال توجيهها إليها.
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58المادة   

يوجه بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب 

تمويل الالحالة، نتائج مراقبته وتوصياته إلى جهاز ادإدارة بشركة 

 .التعاوني المعنية

يمكن كذلك لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، 

 .حسب الحالة، توجيه هذه النتائج إلى مراقبي الحسابات

58المادة   

يوجه بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، 

ي يل التعاوننتائج مراقبته وتوصياته إلى جهاز ادإدارة بشركة التمو

 .المعنية

يمكن كذلك لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب 

 .الحالة، توجيه هذه النتائج إلى مراقبي الحسابات.

كما جاءتإجماع   

59المادة   

إذا كانت شركة التمويل التعاوني ال تقدم الضمانات الكافية فيما 

اقبتها الداخلية يخص موثوقية نظامها المعلوماتي أو نظام مر

أعاله أو تشوبها ثغرات مهمة، وجه  34المشار إليه في المادة 

إليها بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب 

 .الحالة، أمرا بتدارك ذلك داخل أجل يحدده كل منهما

59المادة   

إذا كانت شركة التمويل التعاوني ال تقدم الضمانات الكافية فيما يخص 

قية نظامها المعلوماتي أو نظام مراقبتها الداخلية المشار إليه في موثو

أعاله أو تشوبها ثغرات مهمة، وجه إليها بنك المغرب أو  34المادة 

الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، أمرا بتدارك ذلك داخل 

 .أجل يحدده كل منهما.

كما جاءتإجماع   

كما جاءتإجماع  60المادة  60المادة   
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الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب يمكن لبنك المغرب أو 

الحالة، قبل الشروع في سحب االعتماد لألسباب المشار إليها في 

أعاله، أن يوجها أمرا بتدارك المخالفات التي تمت  14المادة 

 معاينتها داخل أجل يحدده كل منهما.

، يمكن لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة

 14قبل الشروع في سحب االعتماد لألسباب المشار إليها في المادة 

أعاله، أن يوجها أمرا بتدارك المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل 

 يحدده كل منهما.

 الباب الخامس

 أحكام متفرقة

 

 61المادة 

تلزم شركة التمويل التعاوني بأداء عمولة سنوية لفائدة هيئة 

المراقبة المختصة عن كل منصة تمويل تعاوني تقوم بتسييرها. 

وتحتسب العمولة المذكورة على أساس حجم األموال التي تم 

 .جمعها من خالل كل منصة للتمويل التعاوني

تحدد نسبة هذه العمولة و كيفيات احتسابها، بالنسبة لكل فئة من 

لنسبة دى افئات التمويل التعاوني، بنص تنظيمي على أن ال تتع

 .( في األلف3المذكورة  ثالثة )

 61المادة 

ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تاريخ التمويل التعاوني تلزم شركة 

نصة ل مبأداء عمولة سنوية لفائدة هيئة المراقبة المختصة عن كاعتمدها 

تمويل تعاوني تقوم بتسييرها. وتحتسب العمولة المذكورة على أساس 

 .حجم األموال التي تم جمعها من خالل كل منصة للتمويل التعاوني

تحدد نسبة هذه العمولة و كيفيات احتسابها، بالنسبة لكل فئة من فئات 
 التمويل التعاوني، بنص تنظيمي على أن ال تتعدى النسبة المذكورة

 .(%0,3) في المئة  0,3

تدفع هذه العمولة من طرف شركة التمويل التعاوني الى هيئة المراقبة  

المختصة، في أجل أقصاه آخر يوم عمل من الشهر الثالث الذي يلي نهاية 

 .السنة المحاسبية

كما عدلتإجماع   
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تدفع هذه العمولة من طرف شركة التمويل التعاوني الى هيئة  

المراقبة المختصة، في أجل أقصاه آخر يوم عمل من الشهر الثالث 

 .الذي يلي نهاية السنة المحاسبية

يترتب على عدم الدفع داخل األجل المشار إليه أعاله فرض مبلغ 

تأخير، ال يمكن  أن تزيد نسبته على اثنين في المائة إضافي عن ال

( عن كل شهر تأخير أو جزء منه، تحتسب على أساس مبلغ 2)%

 .العمولة المستحقة

 

يترتب على عدم الدفع داخل األجل المشار إليه أعاله فرض مبلغ إضافي 

( عن 2ه على اثنين في المائة )%عن التأخير، ال يمكن  أن تزيد نسبت

 .كل شهر تأخير أو جزء منه، تحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة

 62المادة 

تلزم شركات التمويل التعاوني المعتمدة باالنخراط في جمعية 

مهنية تسمى "جمعية شركات التمويل التعاوني" خاضعة ألحكام 

جمادى األولى  3الصادر في  1.58.376الظهير الشريف رقم 

( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم 1958نوفمبر  15) 1378

 .تغييره وتتميمه

تصادق ادإدارة المختصة بعد استطالع رأي بنك المغرب والهيئة 

األساسي للجمعية المشار  المغربية لسوق الرساميل، على  النظام

 . اليها في الفقرة األولى أعاله و كذا على كل تغيير يطرأ عليه

تعتبر الجمعية الممثل الوحيد لنشاط التمويل التعاوني وألعضائها 

 .أمام السلطات العمومية وأمام كل هيئة وطنية أو أجنبية

 62المادة 

في جمعية مهنية تلزم شركات التمويل التعاوني المعتمدة باالنخراط 

تسمى "جمعية شركات التمويل التعاوني" خاضعة ألحكام الظهير 

 15) 1378جمادى األولى  3الصادر في  1.58.376الشريف رقم 

 .( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه1958نوفمبر 

بعد استطالع رأي بنك  السلطة الحكومية المكلفة بالماليةتصادق 

يئة المغربية لسوق الرساميل، على  النظام األساسي المغرب واله

للجمعية المشار اليها في الفقرة األولى أعاله و كذا على كل تغيير يطرأ 

 . عليه

تعتبر الجمعية الممثل الوحيد لنشاط التمويل التعاوني وألعضائها أمام 

 .السلطات العمومية وأمام كل هيئة وطنية أو أجنبية

كما عدلتإجماع   
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 الباب السادس

 العقوبات

 الفرع االول

 العقوبات التأديبية

63المادة   

يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب 

الحالة، أن تصدر عقوبات تأديبية، كادإنذار أو التوبيخ وفق نفس 

 103.12الشكليات والمساطر التي ينص عليها القانون رقم 

السالفي الذكر، في حق شركة التمويل  43.12والقانون رقم 

التعاوني الخاضعة لمراقبتها والتي ال تتقيد بالتزاماتها 

 .المنصوص عليها في هذا القانون

63المادة   

يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، 

عقوبات تأديبية، كادإنذار أو التوبيخ وفق نفس الشكليات  إصدار

 43.12والقانون رقم  103.12طر التي ينص عليها القانون رقم والمسا

الذكر، في حق شركة التمويل التعاوني الخاضعة لمراقبتها  سالفي

 .والتي ال تتقيد بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون

كما عدلتإجماع   
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64المادة   

أعاله،  63عالوة على العقوبات التأديبية الواردة في المادة 

يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب 

الحالة، أن تصدر عقوبات مالية ال تتجاوز خمسين ألف 

( درهم في حق شركة التمويل التعاوني التي ال تتقيد 50.000)

 بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون.

64المادة   

أعاله، يجوز لبنك  63عالوة على العقوبات التأديبية الواردة في المادة 

 إصدارالمغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، 

( درهم في حق شركة 50.000عقوبات مالية ال تتجاوز خمسين ألف )

التمويل التعاوني التي ال تتقيد بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا 

 القانون.

كما عدلتإجماع   

65المادة   

إذا لم تعمل شركة التمويل التعاوني على تصحيح الوضعية التي 

المغرب أو  أدت إلى إصدار التوبيخ أو ادإنذار، يجوز  لبنك

للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، إيقاف عضوية 

واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة ادإدارة  أو التدبير أو التسيير أو 

 من مجلس الرقابة لشركة التمويل التعاوني المعنية.

65المادة   

إذا لم تعمل شركة التمويل التعاوني على تصحيح الوضعية التي أدت 

التوبيخ أو ادإنذار، يجوز  لبنك المغرب أو للهيئة المغربية  إلى إصدار

لسوق الرساميل، حسب الحالة، إيقاف عضوية واحد أو أكثر من 

أعضاء أجهزة ادإدارة  أو التدبير أو التسيير أو من مجلس الرقابة 

 لشركة التمويل التعاوني المعنية.

كما جاءتإجماع   

 الفرع الثاني
الزجرية العقوبات  

66المادة   

( سنوات 3( أشهر إلى ثالث )6يعاقب بالحبس من ستة )

( 1.000.000( إلى مليون )100.000وبغرامة من مائة ألف )

66المادة   

( سنوات وبغرامة من 3( أشهر إلى ثالث )6يعاقب بالحبس من ستة )

( درهم أو بإحدى 1.000.000( إلى مليون )100.000مائة ألف )

جاءت كماإجماع   
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درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لحسابه 

 : الخاص أو لحساب شخص اعتباري

المادة األولى أعاله كمهنة  بممارسة العمليات المشار إليها  في -

اعتيادية دون الحصول بشكل قانوني  على اعتماد شركة التمويل 

التعاوني ، مسلم من طرف بنك المغرب  أو الهيئة المغربية 

  لسوق الرساميل، حسب الحالة ؛

 بعمليات تمويل تعاوني ال يتوفر على االعتماد الخاص بها؛ -

 أعاله ؛ 18في المادة بمخالفة مقتضيات المنع الواردة  - 

باستعمال اسم تجاري أو تسمية شركة أو إشهار، بغير وجه  -

حق،  وبصفة عامة، كل عبارة تدفع إلى االعتقاد بأنه معتمد 

 كشركة تمويل تعاوني ؛

باستخدام أي أساليب تهدف الى خلق التباس  لدى العموم  -

 بخصوص فئة عمليات التمويل التعاوني التي تم على أساسها

 .اعتماده

هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لحسابه الخاص أو لحساب شخص 

 : اعتباري

ه كمهنة بممارسة العمليات المشار إليها  في المادة األولى أعال -

اعتيادية دون الحصول بشكل قانوني  على اعتماد شركة التمويل 

التعاوني ، مسلم من طرف بنك المغرب  أو الهيئة المغربية لسوق 

  الرساميل، حسب الحالة ؛

 بعمليات تمويل تعاوني ال يتوفر على االعتماد الخاص بها؛ -

 ؛أعاله  18بمخالفة مقتضيات المنع الواردة في المادة  - 

باستعمال اسم تجاري أو تسمية شركة أو إشهار، بغير وجه حق،   -

وبصفة عامة، كل عبارة تدفع إلى االعتقاد بأنه معتمد كشركة تمويل 

 تعاوني ؛

باستخدام أي أساليب تهدف الى خلق التباس  لدى العموم بخصوص  -

 .فئة عمليات التمويل التعاوني التي تم على أساسها اعتماده

67المادة   

( إلى خمسمائة ألف 100.000يعاقب بغرامة من مائة ألف )

 :  ( درهم كل شخص يخالف500.000)

67المادة   

( إلى خمسمائة ألف 100.000يعاقب بغرامة من مائة ألف )

 :  ( درهم كل شخص يخالف500.000)

كما جاءتإجماع   
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  أعاله؛ 29)الفقرة األولى( و 28و  27مقتضيات المواد  -

 .)الفقرة الثانية( أعاله 54و 37و 36مقتضيات المواد  -

  أعاله؛ 29)الفقرة األولى( و 28و  27مقتضيات المواد  -

)الفقرة الثانية( أعاله 54و 37و 36مقتضيات المواد  - . 

68المادة   

إلى مائتي ( 10.000يعاقب بغرامة من عشرة آالف  )   :  

:( درهم مسيرو شركة التمويل التعاوني الذين200.000)  

والفقرة الثانية من  26و  25يخالفون مقتضيات المادتين    -

 أعاله؛ 28المادة 

يتعمدون ترك منصاتهم خالية من البيانات المنصوص عليها  -

 .أعاله 32في المادة 

68المادة   

( 200.000مائتي ) ( إلى10.000يعاقب بغرامة من عشرة آالف  )

 درهم مسيرو شركة التمويل التعاوني الذين

 28والفقرة الثانية من المادة  26و  25يخالفون مقتضيات المادتين    -

 أعاله؛

-يتركون  منصاتهم خالية من البيانات المنصوص عليها في المادة 32 

( أيام.10وذلك بعد إنذارهم داخل أجل عشرة )أعال ه،   

كما عدلتإجماع   

 69المادة 

في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا 
 .الفرع

يعتبر في حالة العود كل من سبق أن صدر في حقه مقرر 
قوة الشيء المقضي به من أجل مخالفة من  قضائي  اكتسب

المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، ثم عاد إلى ارتكاب 
نفس المخالفة داخل األجل المنصوص عليه في مجموعة القانون 

 .الجنائي

 .في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع

ي حقه مقرر قضائي  يعتبر في حالة العود كل من سبق أن صدر ف

المنصوص  جنحة من الجنحاكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل 

داخل األجل   الجنحةعليها في هذا القانون، ثم عاد إلى ارتكاب نفس 

 المنصوص عليه في مجموعة القانون الجنائي.

 كما عدلتإجماع 
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 الباب السابع

 أحكام انتقالية
 الباب السابع

وختامية.أحكام انتقالية   

كما عدلإجماع   

  70المادة 

يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة 

  .الرسمية

تدعو ادإدارة، سنتين بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، 

شركات التمويل التعاوني التي تم اعتمادها لعقد الجمع العام 

أعاله قصد  62التأسيسي للجمعية المهنية المشار إليها في المادة 

 انتخاب رئيسها وأعضاء مكتبها .

 70المادة 

 .يةتاريخ نشره في الجريدة الرسم ابتداء من التنفيذيدخل هذا القانون حيز 
ي ، سنتين بعد نشر هذا القانون فالسلطة الحكومية المكلفة بالماليةتدعو 

الجريدة الرسمية، شركات التمويل التعاوني التي تم اعتمادها  لعقد الجمع 
أعاله قصد  62العام التأسيسي للجمعية المهنية المشار إليها في المادة 

 مكتبها . انتخاب رئيسها وأعضاء

كما عدلتإجماع   
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افق لـ  1441ربيع الثاني  27الثالثاء االجتماع األول:  ، على الساعة العاشرة 2019دجنبر  24املو

يتعلق بالتمويل  15.18مشروع قانون رقم تقديم ل بالقاعة املغربية، صباحا،

 التعاوني.
 

 حضر هذا االجتماع النواب السيدات والسادة: 

 : عن فريق العدالة والتنمية

 النائب السيد عبد هللا بووانو -

 النائبة السيدة لبنى الكحلي -

 النائب السيد مصطفى إبراهيمي -

 النائب السيد إدريس األزمي اإلدريس ي -

 النائب السيد عبد هللا  هامل -

 النائبة السيدة مجدة بنعربية -

 النائبة السيدة ميمونة أفتاتي -

 النائب السيد نوفل الناصري  -

 النائبة السيدة إيمان اليعقوبي -

 : عن فريق األصالة واملعاصرة

 النائب السيد عزيز اللبار -

 النائب السيد سعيد ضور  -

 النائب السيد عبد الحق فائق -

 : عن فريق التجمع الدستوري

 النائب السيد مولود بركايو -

 النائب السيد توفيق كميل -

 النائب السيد محمد الوالف -

 النائبة السيدة سمية وعالل -

 النائب السيد عبد الرحمن أبليال -

 : للوحدة والتعادليةعن الفريق االستقاللي 

 النائب السيد أحمد التومي -

 النائب السيد لحسن حداد -

 : عن الفريق الـحركي

 النائبة السيدة حكيمة بلقساوي  -

 : عن الفريق االشتراكي

 النائبة السيدة حنان رحاب -

 النائب السيد سعيد بعزيز -

 :اعتذر عن حضور هذا االجتماع  النواب السيدات والسادة 
 : والتنميةعن فريق العدالة 

 النائب السيد عبد اللطيف بروحو -
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 النائب السيد محمد خيي  -

 : عن فريق األصالة واملعاصرة

 النائبة السيدة مريم وحساة -

 النائبة السيدة وئام املحرش ي -

 النائبة السيدة أمال بوكير -

 النائب السيد صالح الدين أبو الغالي -

 النائب السيد محمد أبودرار -

 املسعودي النائب السيد عبد الواحد -

 النائب السيد عادل البيطار -

 : عن فريق التجمع الدستوري

 النائبة السيدة أسماء أغاللو -

 النائب السيد خالد الشناق -

 : عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

 النائب السيد نور الدين مضيان -

 النائب السيد بولون السالك -

 النائبة السيدة رفيعة املنصوري -

 : الـحـركيعن الفريق 

 النائبة السيدة غيثة الحاتمي -

  عن الفريق االشتراكي:

  النائب السيد الحبيب املالكي -

 : عن الحزب االشتراكي املوحد

 النائب السيد عمر بالفريج -

  ،النواب السيدات والسادةتغيب عن هذا االجتماع وبدون اعتذار: 
 : عن فريق العدالة والتنمية

 النائب السيد رمضان بوعشرة -

 النائب السيد عبد الرحيم لقراع -

 النائبة السيدة خديجة شامي -

 : عن فريق األصالة واملعاصرة

 النائب السيد محمد الحموتي -

 عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية:

 النائب السيد أحمد الغزوي  -
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افق لـ  1441جمادى األول  19 األربعاء  :االجتماع الثاني ، على الساعة الثالثة 2020يناير  15املو

يتعلق  15.18مشروع قانون رقم بعد الزوال، بالقاعة املغربية، ملتابعة دراسة 

 بالتمويل التعاوني.

 حضر هذا االجتماع النواب السيدات والسادة: 

 : فريق العدالة والتنميةعن 

 النائبة السيدة لبنى الكحلي -

 النائب السيد مصطفى إبراهيمي -

 النائب السيد عبد الرحيم لقراع -

 النائبة السيدة مجدة بنعربية -

 النائبة السيدة ميمونة أفتاتي -

 النائب السيد نوفل الناصري  -

 النائبة السيدة إيمان اليعقوبي -

 : عن فريق األصالة واملعاصرة

 النائبة السيدة مريم وحساة -

 النائب السيد سعيد ضور  -

 سيد محمد أبودرارالنائب ال -

 : عن فريق التجمع الدستوري

 النائب السيد توفيق كميل -

 النائب السيد عبد الرحمن أبليال -

 : عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

 النائب السيد أحمد التومي -

 النائب السيد لحسن حداد -

 : عن الفريق الـحركي

 النائبة السيدة غيثة الحاتمي -

 بلقساوي النائبة السيدة حكيمة  -

 : عن الفريق االشتراكي

 النائبة السيدة حنان رحاب -

 النائب السيد سعيد بعزيز -

 : عن الحزب االشتراكي املوحد

 النائب السيد عمر بالفريج -

 :اعتذر عن حضور هذا االجتماع  النواب السيدات والسادة 
 : عن فريق العدالة والتنمية

 النائب السيد عبد اللطيف بروحو -

 النائب السيد إدريس األزمي اإلدريس ي -

 النائب السيد عبد هللا  هامل -
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 النائب السيد محمد خيي  -

 النائب السيد رمضان بوعشرة -

 : عن فريق األصالة واملعاصرة

 النائبة السيدة وئام املحرش ي -

 النائبة السيدة أمال بوكير -

 : عن فريق التجمع الدستوري

 النائب السيد مولود بركايو -

 النائبة السيدة أسماء أغاللو -

 النائب السيد محمد الوالف -

 النائبة السيدة سمية وعالل -

 النائب السيد خالد الشناق -

 : عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

 النائب السيد نور الدين مضيان -

 النائب السيد بولون السالك -

 النائبة السيدة رفيعة املنصوري -

  عن الفريق االشتراكي:

  النائب السيد الحبيب املالكي -

  ،النواب السيدات والسادةتغيب عن هذا االجتماع وبدون اعتذار: 
 : عن فريق العدالة والتنمية

 النائبة السيدة خديجة شامي -

 : عن فريق األصالة واملعاصرة

 النائب السيد عزيز اللبار -

 النائب السيد محمد الحموتي -

 النائب السيد صالح الدين أبو الغالي -

 النائب السيد عبد الواحد املسعودي -

 النائب السيد عادل البيطار -

 النائب السيد عبد الحق فائق -

 عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية:

 النائب السيد أحمد الغزوي  -
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افق لـ  1441جمادى الثانية  4الخميس  :االجتماع الثالث ، على الساعة 2020يناير  30املو

شروع مالعاشرة صباحا، بالقاعة املغربية، للبت في التعديالت والتصويت على 

 يتعلق بالتمويل التعاوني. 15.18قانون رقم 

 حضر هذا االجتماع النواب السيدات والسادة: 

 : عن فريق العدالة والتنمية

 النائب السيد عبد اللطيف بروحو -

 النائب السيد عبد هللا  هامل -

 النائب السيد محمد خيي  -

 النائب السيد نوفل الناصري  -

 النائبة السيدة إيمان اليعقوبي -

 : عن فريق األصالة واملعاصرة

 النائب السيد سعيد ضور  -

 النائب السيد محمد أبودرار -

 النائب السيد عبد الحق فائق -

 : الدستوريعن فريق التجمع 

 النائبة السيدة أسماء أغاللو -

 النائبة السيدة سمية وعالل -

 : عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

 النائب السيد لحسن حداد -

 : عن الفريق الـحركي

 النائبة السيدة حكيمة بلقساوي  -

 

 : عن الفريق االشتراكي

 النائب السيد سعيد بعزيز -

 واالشتراكية:عن املجموعة النيابية للتقدم 

 النائب السيد أحمد الغزوي  -

 : عن الحزب االشتراكي املوحد

 النائب السيد عمر بالفريج -

 :اعتذر عن حضور هذا االجتماع  النواب السيدات والسادة 
 : عن فريق العدالة والتنمية

 النائبة السيدة لبنى الكحلي -

 النائب السيد مصطفى إبراهيمي -

 اإلدريس ي النائب السيد إدريس األزمي -

 النائب السيد رمضان بوعشرة -

 النائب السيد عبد الرحيم لقراع -
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 النائبة السيدة مجدة بنعربية -

 النائبة السيدة ميمونة أفتاتي -

 النائبة السيدة خديجة شامي -

 : عن فريق األصالة واملعاصرة

 النائبة السيدة مريم وحساة -

 النائبة السيدة وئام املحرش ي -

 النائبة السيدة أمال بوكير -

 النائب السيد محمد الحموتي -

 النائب السيد عبد الواحد املسعودي -

 : عن فريق التجمع الدستوري

 النائب السيد مولود بركايو -

 النائب السيد توفيق كميل -

 النائب السيد محمد الوالف -

 النائب السيد خالد الشناق -

 النائب السيد عبد الرحمن أبليال -

 : عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

 النائب السيد أحمد التومي -

 النائب السيد نور الدين مضيان -

 النائب السيد بولون السالك -

 النائبة السيدة رفيعة املنصوري -

 : عن الفريق الـحركي

 النائبة السيدة غيثة الحاتمي -

  عن الفريق االشتراكي:

  النائب السيد الحبيب املالكي -

 النائبة السيدة حنان رحاب -

  ،النواب السيدات والسادةتغيب عن هذا االجتماع وبدون اعتذار: 
 : عن فريق األصالة واملعاصرة

 النائب السيد عزيز اللبار -

 النائب السيد صالح الدين أبو الغالي -

 النائب السيد عادل البيطار -

 

 


