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مشوع قانون عدد  26/2020يتعلق بالتمويل التشارك
• لمحة عن التمويل التشارك
يضع ر
مشوع القانون عدد  26/2020االطار القانون للتمويل التشارك الذي يمثل وسيلة تمويل تكميلية
توفي
او بديلة لتمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة و متناهية الصغر .و يمكن التمويل التشارك من ر
كثيا ما تكون معرضة
مصادر تمويل لهذه المؤسسات الت تمثل  %90من النسيج االقتصادي و الت ر
توفي مصادر تمويل
للهشاشة المالية و االقتصادية .كما يمكن هذا الصنف الجديد من التمويل من
ر
كبية ف ايجاد تمويالت نظرا لما تقتضيه طبيعتها من مخاطرة.
للمشاري ع المجددة الت تجد صعوبة ر
التاطي القانون للتمويل التشارك ف تونس بصفة متاخرة نسبيا .اذ ظهر التمويل التشارك
و يان هذا
ر
الول مرة بالواليات المتحدة االمريكية ف سنة  1875و ذلك ف اطار حملة لجمع التمويالت االزمة لتشييد
تمثال الحرية.و ظهرت اول المنصات المخصصة للتمويل التشارك عىل شبكة االنينات ف بداية
كبيا بعد االزمة االقتصادية لسنة  2008و مكن العديد من
االلفينات  .شهد التمويل التشارك ازدهارا ر
المستثمرين و المؤسسات الصغرى من تجاوز الصعوبات المتعلقة بجمع التمويالت بالوسائل الكالسيكية
المتعاهد عليها .و ف  2012تم بمقتض ) Jump Start Our Buisness Start-ups (Jobs Actاضفاء
ر
المباش و تعميم التمويل التشارك.
قدر هام من المرونة عىل رشوط وسائل التمويل
اما ف فرنسا فقد تم وضع اطار قانون للتمويل التشارك بمقتض المرسوم عدد -559
 (ordonnance)2014المؤرخ ف  30ماي  2014الذي اضاف فصوال لمجلة النقد و المالية و الذي
يهدف اىل وضع اطار قانون مالءم لهذا الصنف الجديد من التمويل من اجل ضمان تطويره ف اطار
المقرضي .و قد تم اكمال هذا المرسوم
توفي الحماية االزمة للمستثمرين و
ر
ظروف قانونية امنة و ر
سبتمي  2014الذي يضبط رشوط عمل منصات التمويل و حدود المبلغ االقض
بالمرسوم المؤرخ ف 16
ر
توفي
الخاص بالقروض .و قد مكن التمويل التشارك ف كل من الواليات المتحدة االمريكية و فرنسا من ر
مبالغ هامة من التمويالت بلغت  1.6مليار دوالر ف الواليات المتحدة و ف فرنسا مكنت من  152مليون
اورو ف .2014
ٌّ
اما بالنسبة اىل المغرب فقد تمت المصادقة عىل القانون المتعلق بالتمويل التعاون ف فيفري . 2020
ومن ربي اهداف هذا االطار القانون  ،تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة ر
الصغية
الصغية جدا و
الشكات
ر
ر
و المتوسطة و الشباب حامىل المشاري ع المبتكرة ،المشاركة الفعالة لمغاربة العالم ف تمويل مشاري ع
للتنمية بالمغرب و دعم المجتمع المدن ف تمويل المشاري ع ذات االثر االجتماع العاىل و المساهمة ف
التنمية ر
البشية.
و ف تونس يندرج ر
القواني المعروضة عىل
مشوع القانون المتعلق بالتمويل التشارك ضمن مشاري ع
ر
المجلس.

• مالحظات حول ر
مشوع القانون عدد  26/2020المتعلق بالتمويل التشارك
يندرج ر
مشوع القانون المتعلق بالتمويل التشارك ضمن التوصيات المنبثقة عن نتائج تقييم االجراءات
المتخذة لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة ف البلدان المتوسطية سنة  2014و ذلك حسب
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"تحسي مناخ
الينامج االقليم
ر
الميثاق االورومتوسط لمناخ االعمال باوروبا .ذلك باالضافة اىل انطالق ر
االورون ،الذي يهدف
االعمال ف جنوب المتوسط ")2017-2014("EBESMالممول من طرف االتحاد
ر
االورون ف تطوير مناخ االعمال ببلدان
اىل تسهيل تبادل و نقل التجارب الناجحة عىل المستوى الدوىل و
ر
جنوب المتوسط و تكريس الميثاق االورومتوسط.
تمت احالة ر
مشوع القانون عدد  26/2020عىل مجلس نواب الشعب بتاري خ  21فيفري  2020بمبادرة
من وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة.

ويعتي ر
مشوع القانون اجماال مرضيا .وفيما يىل جملة من المالحظات الت نسوقها بهدف ضمان
ر
ر
اضفاء مزيد من الدقة و الوضوح عىل مشوع القانون.
التيع
عي ر
 ضورة التطرق اىل التمويل التشارك ريتمثل ابرز اختالف ر
لمشوع القانون عدد  26لسنة  2020عن النصوص المنظمة له ف القانون المقارن
ف غياب التنصيص عىل نوع من انواع التمويل التشارك .اذ خالفا لالطر القانونية المنظمة للتمويل
التشارك ف العديد من الدول ،لم يتعرض ر
التيع و
عي ر
مشوع القانون عدد  26اىل التمويل التشارك ر
المعمول به عادة لتمويل مشارع لمنظمات غ ري ربحية او قضايا انسانية.
و ينقسم التمويل التشارك اىل عدة انواع يمكن تلخيصها ف ارب ع .يتمثل النوع االول فRewards-
 based crowdfundingو الت يقدم ف اطارها االشخاص مبالغ مالية بسيطة و يتلقون ف المقابل
مكافاة رمزية و يتمثل النوع الثان ف  Donation-based crowdfundingو يكون ف اطارها التمويل
صغية و يمثل هذان النوعان التمويل التشارك
التشارك مبنيا عىل ال رتيع و المتمثل عادة ف مبالغ مالية
ر
التيع .اما النوع الثالث فيتمثل ف  Equity Crowdfundingو يهدف هنا التمويل التشارك اىل
عي ر
ر
جمع التمويالت الزمة لبعث او ازدهار المؤسسات و ال يتلق المشاركون ف اطاره مكافاة انما يصبحون
االخي ف  Debt Crowdfundingحيث يكتق المقرضون باسيجاع
مساهمي و يتمثل النوع
عادة
ر
ر
المبالغ المالية الت تم اقراضها دون توظيف فائض.
التيع .ف هذا
و قد تناولت مختلف النصوص القانونية المؤطرة للتمويل التشارك التمويل عن طريق ر
االطار خصص مرسوم  2014المتعلق بالتمويل التشارك بفرنسا العنوان الثان للتمويل التشارك عن
طريق قروض او رتيع.
كما تنص المادة  16من ر
مشوع القانون رقم  15.18المتعلق بالتمويل التعاون ف المغرب عىل ان منصات
التمويل التعاون يمكن ان تكون منصات قرض ،استثمار او رتيع .كما تنص المادة  17من ر
مشوع القانون
غي ربحية ،تتعلق بجميع االنشطة
عىل انه يمكن لعمليات التمويل التعاون ان تشمل مشاري ع ربحية او ر
ر
المشوعة ،باستثناء تلك الت تحدد قائمتها بنص تنظيم.
التيع بمقابل او دون مقابل (reward-based crowdfunding
عي ر
يمكن ان يكون التمويل التشارك ر
ر
) ،donation-based crowdfundingو يمكن ان تلجا اليه الشكات ،الجمعيات و االشخاص
الطبيعي.
ر
و يتم اللجوء اليه عادة من قبل المسثمرين ف اطار مشاري ع بعث رشكات او اسيجاع مؤسسات و ذلك
لعدم قدرتهم عىل او رغبتهم ف اللجوء اىل البنوك للحصول عىل التمويل او لرغبتهم ف تكوين قاعدة من

2

الحرفاء الختبار ر
المشوع و التاكد من مدى تفاعلهم معه .كما يكتس التمويل التشارك اهمية بالنسبة
لتمويل رشكات القرب financement des entreprises de proximité.
التيع عدة ايجابيات منها تعزيز األموال الذاتية ر
للشكة و تمكينها ف مرحلة الحقة
عي ر
و للتمويل التشارك ر
يتمي بشعة تنفيذه و اليمثل مخاطرة بالنسبة للمستثمرين .
من الحصول عىل تمويل بنك ،كما انه ر
عي اسناد قروض يمكن ان يكون من خالل قروض
 ضورة التنصيص عىل ان التمويل التشارك ربفائدة او قروض دون فائدة
لم يتعرض ر
عي اسناد قروض و هما القروض بفائدة و القروض
مشوع القانون اىل نوع التمويل التشارك ر
دون فائدة ال ف اطار تعريف التمويل التشارك ف الفصل  2و ال اطار التنصيص عىل القسم الثان من
مشوع القانون و المتعلق ر
ر
عي اسناد قروض.
بشوط ممارسة نشاط التمويل التشارك ر
و اكتق ف المقابل بالتنصيص ف الفصل  35عىل ان حدود المبلغ االقض الخاص بالقروض بفائدة و
القروض دون فائدة تظبط بامر حكوم .
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مشروع القانون عدد  26 /2020المتعلّق بالتّمويل
التشاركي
الفصل : 2
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون
 التمويل التشاركي  :صيغة التمويل التي تعتمد علىجمع األموال من العموم عبر منصة على االنترنات
مخصصة للغرض بهدف تمويل مشاريع او شركات
من خالل االستثمار في اوراق مالية او اسناد
قروض
 شركة اسداء خدمات التمويل التشاركي الشركةالمختصة في نشاط التمويل التشاركي عبر إحداث
وتسيير منصات على االنترنات الرابطة بين العموم
و بين الشركات و المشاريع التي يرغب أصحابها
في الحصول على تمويل .و تعتبر شركة اسداء
خدمات التمويل التشاركي ،مشغل منصة على الخط
على معنى التشريع الجاري به العمل.
 منصة التمويل التشاركي  :موقع واب او تطبيقةعلى الهاتف الجوال توضع على ذمة المستعملين
بهدف الربط بين العموم وبين الشركة و المشروع
لالستفادة من خدمات التمويل التشاركي.
 المشارك :كل شخص طبيعي او معنوي مقيم أو غيرمقيم ساهم في تمويل الشركة او المشروع عبر
التمويل التشاركي
 صاحب المشروع :كل شخص طبيعي او معنوييرغب في الحصول على تمويل عبر اللجوء إلى
التمويل التشاركي

شرح االسباب

التعديالت المقترحة

يعرف
ال يبيّن الفصل  2من مشروع القانون و ال ّذي
ّ
المصلحات ّ
ان التمويل التشاركي عبر اسناد قروض يمكن ان
يكون عبر قروض بفائدة او قروض دون فائدة.
يقترح اذا اضافة قروض "بفائدة او قروض دون فائدة"
الضفاء مزيد من الدقّة و الوضوح.
و ال يتعرض مشروع القانون عا ّمة الى التمويل التشاركي
ّ
المنظمة للتمويل
التبرع و ذلك خالفا للنّصوص القانونية
عبر ّ
التشاركي بالقانون المقارن.
االتبرع
يقترح في هذا االطار اضافة التمويل التشاركي عبر
ّ
في اطار تعريف التمويل التشاركي.

الفصل : 2
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون
 التمويل التشاركي  :صيغة التمويل التي تعتمد علىجمع األموال من العموم عبر منصة على االنترنات
مخصصة للغرض بهدف تمويل مشاريع او شركات
من خالل االستثمار في اوراق مالية او اسناد
التبرع
قروض بفائدة اوقروض دون فائدة او عبر
ّ
 شركة اسداء خدمات التمويل التشاركي الشركةالمختصة في نشاط التمويل التشاركي عبر إحداث
وتسيير منصات على االنترنات الرابطة بين العموم
و بين الشركات و المشاريع التي يرغب أصحابها
في الحصول على تمويل .و تعتبر شركة اسداء
خدمات التمويل التشاركي ،مشغل منصة على الخط
على معنى التشريع الجاري به العمل.
 منصة التمويل التشاركي  :موقع واب او تطبيقةعلى الهاتف الجوال توضع على ذمة المستعملين
بهدف الربط بين العموم وبين الشركة و المشروع
لالستفادة من خدمات التمويل التشاركي.
 المشارك :كل شخص طبيعي او معنوي مقيم أو غيرمقيم ساهم في تمويل الشركة او المشروع عبر
التمويل التشاركي
 صاحب المشروع :كل شخص طبيعي او معنوييرغب في الحصول على تمويل عبر اللجوء إلى
التمويل التشاركي

 المشروع :كل مبادرة ربحية يتقدم بها صاحبالمشروع بهدف الحصول على تمويل تشاركي .و
يتعين ان يتم انجاز المشروع المعروض على منصة
انترنات للتمويل التشاركي بالبالد التونسية.
 سلطة الرقابة  :هيئة السوق المالية والبنك المركزيالتونسي
القسم الثاني
شروط ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر اسناد
قروض

الفصل : 32
تخضع ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر اسناد قروض
لترخيص تسنده لجنة التراخيص المحدثة لدى البنك الشركة
اسداء مركزي التونسي بمقتضى القانون عدد  48لسنة
 2016المؤرخ في  11جويلية  2016المتعلق بالبنوك و
المؤسسات المالية .
تظبط شرو ط اسناد الترخيص بمقتضى امر حكومي.
و يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص
بالموقع االلكتروني الخاص به.

 المشروع :كل مبادرة ربحية يتقدم بها صاحبالمشروع بهدف الحصول على تمويل تشاركي .و
يتعين ان يتم انجاز المشروع المعروض على منصة
انترنات للتمويل التشاركي بالبالد التونسية.
 سلطة الرقابة  :هيئة السوق المالية والبنك المركزيالتونسي
يتعلّق القسم الثاني من مشروع القانون بشروط ممارسة القسم الثاني جديد
يتعرض الى شروط ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر اسناد قروض
التمويل التشاركي عبر اسناد قروض و ال
ّ
التبرع
كرسته النصوص او عبر
التمويل التشاركي عبر
التبرع و الذّي ّ
ّ
ّ
ّ
المنظمة للتمويل التشاركي.
القانونيّة المقارنة
يقترح التنصيص على امكانية ممارسة التمويل التشاركي
التبرع واضافة فصل يتعلّق بشروط ممارسة التمويل
عبر
ّ
التبرع.
التشاركي عبر
ّ
سر الفصل  32من مشروع القانون ان نشاط التمويل فصل  32جديد:
ال يف ّ
التشاركي عبر اسناد قروض يمكن ان يكون بفائدة او بدون تخضع ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر اسناد قروض
فائدة .و يكتفي مشروع القانون بالتنصيص في فصله  35بفائدة و قروض دون فائدة لترخيص تسنده لجنة التراخيص
الخاص بالقروض بفائدة و المحدثة لدى البنك الشركة اسداء مركزي التونسي بمقتضى
على ّ
ان حدود المبلغ االقصى
ّ
القانون عدد  48لسنة  2016المؤرخ في  11جويلية 2016
القروض دون فائدة تظبط بامر حكومي.
ّ
ينص على ان التمويل المتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية .
يقترح اذا توضيح الفصل  32بجعله
ّ
التشاركي عبر اسناد قروض يمكن ان يكون بفائدة او دون تظبط شرو ط اسناد الترخيص بمقتضى امر حكومي.
و يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص
فائدة.
بالموقع االلكتروني الخاص به.

