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 503 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي   .)م2022 ماي 10(هـ  1443 شوال 9 الثال
شار  :لرئاسةا نيالسيد املس ٔول ل، دمحم ح س جملس اخلليفة ا رئ

شارن   .املس
ت د :التوق قةوثالثون  وا ة دق قة و  اخلامسة، ابتداء من السا ق التاسعة ا

ٔربعني مساء   .وا
ٔعامل ىلراسة والتصو ا :دول ا   :يت 

ظمي معليات  18.18مرشوع قانون رمق  - ات من العموم مجع ب الترب
ريية ٔغراض  دات   .وتوزيع املسا

------ --------------------------------------------------------------  

س اجللسة ني، رئ شار السيد دمحم ح   :املس
﷽  

ٔرشف  ىل    .املرسلنيوالصالة والسالم 
رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  

ر احملرتم،   السيد الوز
شارن احملرتمني،   السادة والسيدات املس

ىل  راسة والتصويت  مرشوع القانون رمق "خنصص هذه اجللسة 
ظمي معليات املتعلق  18.18 دات مجع ب ات من العموم وتوزيع املسا الترب

ريية ي مت ٕايدا، "ٔغراض  ب جملس وا ى مك ة  ٔسبق ه 
س احلكومة ن السيد رئ شارن من    .املس

ٔعضاء  ، لجنة و س ا لشكر اجلزيل لرئ لس  مس ا ٔتقدم  ٔن  ٔود 
لسيد  ٔساسية، وكذ الشكر  ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا جلنة ا

راسة ا ل ا هودات اليت بذلوها يف س ىل ا لية  ا ر ا ملعمقة ملرشوع وز
ٔعامل هذه اجللسة دول  ل يف  ي سبقت إالشارة ٕاليه واملس   .القانون ا

ٔعطي اللكمة  ٔن  اقشة هذا املرشوع  ل م وامسحوا يل يف البداية ق
لية  ا ر ا وب عن السيد وز لحكومة لتقدمي هاذ املرشوع، وس ارشة  م

لعال س احلكومة، امللكف  ى رئ ر املنتدب  قات مع الربملان، السيد الوز
مس احلكومة   .الناطق الرمسي 

ر احملرتم لتقدمي هاذ  يتاس، السيد الوز تفضل اليس مصطفى 
  .املرشوع

  .شكرا

س احلكومة امللكّف  ى رئ ر املنتدب  يتاس، الوز السيد مصطفى 
مس احلكومة، نيابة عن السيد عبد  لعالقات مع الربملان، الناطق الرمسي 

ليةالوايف لف  ا ر ا   :يت وز

س   .شكرا السيد الرئ
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصبه  ىل سيد دمحم و   .والصالة والسالم 
س،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لية، لتقدمي  ا ر ا ٔتناول اللكمة، نيابة عن السيد وز ٔن  سعدين 

ات من العموم املت 18.18مرشوع القانون رمق  ظمي معليات مجع الترب علق ب
لية  ا ليه جلنة ا ي صوتت  ريية، وا ٔغراض  دات  وتوزيع املسا

ٕالجامع شارن  لس املس ٔساسية مب ات ا ات الرتابية والب   .وامجلا
الت السيدات  ويف هذا إالطار، البد من التنويه مبا عكسته مدا

لج  ل هذه ا شارن دا ل إالجيايب والسادة املس ىل التفا نة من حرص 
ٔهدافه  اسب مع  نه، مبا ي والبناء مع مرشوع هذا القانون وجتويد مضام
ختاذ إالجراءات القانونية  ة، القاضية  ة السام ت امللك لتعل ذا  ، تنف الن
س إالحسان العمويم وتوزيع  ٔطري معليات ال الرضورية، قصد ت

دات   .املسا
ة جلال امل  وامسحوا يل يف لتوجهيات السام هذا الصدد التذكري 

ٔكتور  12دمحم السادس، حفظه هللا، الواردة يف اخلطاب السايم بتارخي 
ٔوىل من السنة  2018 ورة ا تاح ا ٔعضاء جمليس الربملان، مبناسبة اف ٔمام 

اء فهيا رشيعية العارشة، واليت  رشيعية الثالثة من الوالية ال   :ال
ىل املظاهر، ٔن ر " رص فقط  سك بني املغاربة ال تق دة وال وابط الو

ٔحزان  ذرة يف القلوب، والتضامن يف ا ٔخوة والوئام، املت ع من قمي ا وٕامنا ت
ىل  ىل تعزز هذه الروابط اليت جتمع املغاربة  واملرسات، وٕاننا حريصون 

ٔو  جعة  عية  د سياسات اج الل اع وام، سواء من  سهيل ا رب 
ت ىل خمتلف املستو ية    .وشجيع املساهامت التضام

ٔشاكل التربع  شجيع خمتلف  سيط املساطر ل ولهذه الغاية، ندعو لت
عية واملقاوالت املواطنة ج ٔعامل اخلريية ودمع املبادرات  ". والتطوع وا

ى املنطوق املولوي هت   .ا
ة،  ت والتوجهيات السام ىل ضوء هذه التعل متت دراسة مظاهر و

املتعلق  1971ٔكتور  12بتارخي  04.71القصور اليت تعرتي القانون رمق 
شلك إالطار القانوين احلايل املنظم لعمليات  ي  ٕالحسان العمويم، ا
ة هتم معليات  ىل العموم يف غياب ضوابط اكف س إالحسان واملمتث  ال

لوسائل دم مشو  س إالحسان العمويم و ية اجلديدة اكلرسائل  ال التق
دم  ات والتلفزة، و القصرية والربيد إاللكرتوين واملواقع إاللكرتونية وإالذا
الل هذه العمليات، ٕاضافة ٕاىل  ٔغيار  ٔرضار الالحقة  حتديد مسؤولية ا
لهيا من معليات  ل املتحصل  ة رصف املداخ يف ة  د مراق دم تضمنه قوا

س إالحسان العمويم   .ال
ر  سا ديدة  لول  ت و ا ٕ ٔىت مرشوع هذا القانون  وتبعا  
ا العرصية، مع ما  ولوج ىش مع التك ، كام ت متعية لبالد التطورات ا
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رشيد وعقلنة وحسن  لتطوع والتربع ومن  شجيع  ضيه لك ذ من  يق
لمساطر سيط    .تدبري وت

س،   السيد الرئ
شارو   ن احملرتمون،حرضات السيدات والسادة املس

ساين اليت  ش املشرتك والتعاون إال يعترب العمل اخلريي قمية من قمي الع
عي، بغرض  ج لغة يف جمال التاكفل التطوعي والتضامن  ٔمهية  يس  ك

متع وعنايته دة ا ن حيتاجون ٕاىل مسا اص ا ٔش   .دمع ا
ري م ن التطورات وكام يعمل امجليع فٕان العمل اخلريي ببالد عرف الك

لتضامن والتاكفل النابعة من  والرتاكامت إالجيابية املسمتدة من القمي العليا 
يين لاكفة املغاربة   .املوروث الثقايف واحلضاري وا

شجيع العمل  سعى ل ددة  رؤية م اء هذا املرشوع   ، ل ذ ٔ من 
ين قوا الل ت رفع من مردوديته وفعاليته من  شلك  د اخلريي وتنظمييه 

ات  ة يف معليات مجع الترب ىل ضامن الشفاف ٔساسا  نية  دة، م حاكمة ج
ع  و يف الت سعى ٕاىل تفعيل دور وسائل ا دات عفوا، كام  وتوزيع املسا
دم  ساين لهذه العمليات، ويضمن  ىل البعد إال شلك حيافظ  ة  واملراق

ٔهداف مشبوهة   .توجهيها خلدمة 
دات اليت ز  وميكن تقدمي املست رب راك ٔىت هبا مرشوع هذا القانون 

ٔساسية مرتبطة بعمليات  متحور حول حمطات  اكم  ناسقة وم مرتابطة م
هتا دات ومراق ات وتوزيع املسا   .مجع الترب

ات   :ٔوال، حمور مجع الترب
ٔساسية ميكن تقدميها كام ييل ادئ   :ٔرىس مرشوع هذا القانون م

 ٔول ٔ ا ات  ٕاخضاع مجيع معليات :املبد دعوة العموم ٕاىل مجع الترب
يفام اكنت الوسي  ى إالدارة  ص املسبق  ملسطرة الرتخ
رب  عوة، واملقصود هنا دعوة العموم ٕاىل التربع  املستعم يف ا
ٔو إاللكرتونية، وسائل  ة، الرباح  ابة، إالذا الوسائل التقليدية، الك

ت؛ ٔنرتن عي وا ج  التواصل 
 الثاين ٔ ات من العموم يف هدفني حت: املبد ديد الغاية من مجع الترب

 :حرصيني هام
  سانية ٔو ٕا عية  شطة ومشاريع ذات صبغة اج ٔ متويل ٕاجناز 

ة؛ ٔو ثقاف ريية  ٔو  ية   ٔو تضام
  اص يف وضعية ٔش ت ل ا ٔو إال دات  تقدمي املسا

ري  عية  ج لمؤسسات  ٔو  ا استغاثة  ٔو يف  ياج  اح
هالرحبية احملد ار ٔو  ل املغرب   .ثة بصفة قانونية، سواء دا

لعموم  ٔي معلية دعوة  ع املرشوع  ن فقد م ٔ ن املبد ىل هذ بناء 
ٔو ٕاشهارية  ائية  ٔو د ٔهداف جتارية  ق  ات لتحق ل مجع الترب ٔ من 
ٔداء غرامات  ٔو  دمات  ٔو  ٔو سلع  ات  ٔو الرتوجي ملنت ابية  ٔو انت

 ٔ ش ٔو تعويضات صادرة  ر  ٔداء ديونٔو صوا ٔو  ٔحاكم قضائية   .ن 

 الثالث ٔ لتربع يف مجعيات : املبد ام بعمليات دعوة العموم  حرص الق
دا ٕاذا اكن الهدف هو تقدمي  ريها، ما  متع املدين دون  ا
ل  ام بذ من ق ستغاثة، فميكن الق ا  ا يف  دات  مسا

ري املنضويني يف ٕاطار مج  اتيني  اص ا ٔش ة من ا  .عياتمجمو

 الرابع ٔ لهيا من العموم : املبد ٔموال النقدية املتحصل  ة ٕايداع ا ٕالزام
سمترار يف تلقي  ع  يف حساب بنيك خمصص لهذه العملية، مع م
صصة مجلع  ارج املدة ا ور  حلساب البنيك املذ ات  الترب

ات؛  الترب

 اخلامس ٔ ة املراد مجعها : املبد ات العي ىل رضورة توفر الترب
الرشوط واملعايري املتعلقة هبا، وفق الرشوط القانونية املطبقة يف 

لشلك املالمئ  ة واجلودة،  هتا جمال حفظ الص ي يضمن صالح ا
سهتالك؛ ٔو    وسالمهتا وقابليهتا لالستعامل 

 السادس ٔ ار العموم : املبد ٕالزام اجلهة اليت دعت ٕاىل التربع ٕاىل ٕاخ
ٔي وسي من الوسائل املت ة مبا حتصل من معلية مجع التربع، مع ب ا

ى اجلهات املرخص لها جبمع  ربع يف إالطالع  ة لك م ٔحق
ٔغراض  ٔكد من ٕانفاقها يف ا ىل حصي العملية والت ات  الترب

صصة لها؛   ا

 السابع ٔ ات : املبد فاظ اجلهة املرخص لها جبمع الترب رضورة اح
ت املالية ا ئق والبيا الت والو لعملية، وذ ملدة لس ملرتبطة 

  .ال تقل عن مخس سنوات

دات   :نيا، حمور توزيع املسا
لزتام  ديدة يتعني  يف هذا احملور تناول مرشوع هذا القانون مسطرة 
ى  متثل يف الترصحي املسبق  ريية،  ٔغراض  دات  ل توزيع املسا هبا ق

دات  ٔو إالقلمي املزمع توزيع املسا م امل العام  ٔ رة نفوذه عرشة  يف دا
رخي العملية و ل  ال 24ق ستع ا  ة يف    .سا

ون هذه  ٔكد من  ح إالدارة ٕاماكنية الت وريم هذه املسطرة ٕاىل م
ٔو  داث  ٔ ٔو تزتامن مع  لنظام العام  العمليات إالحسانية ال متس 
ٔن يمت استغاللها ٔو  ا من طابعها اخلريي  ٔن ختر ٔهنا  اسبات من ش  م

لها ٔ ري اليت نظمت من    .ٔغراض 
ة املراد  دات العي ٔن تتوفر يف املسا ىل  يد  ٔ لت اء املرشوع  كام 
ات  ىل السلع واملنت ة والسالمة املطبقة  توزيعها نفس رشوط الص
ٔن  رشيعية والتنظميية، و لهيا يف النصوص ال لعموم املنصوص  املعروضة 

فها ونقل  هتا يمت مجعها وختزهنا وتلف ي يضمن صالح لشلك املالمئ ا ها 
سهتالك ٔو    .وسالمهتا وقابليهتا لالستعامل 



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

3 

 )2022 ماي 10( 1443 شوال 9

ة معلية امجلع والتوزيع   :لثا، حمور مراق
ادئ اء املرشوع بثالثة م   :يف هذا احملور 

 ٔول ٔ ا امة والسلطة إالدارية  :املبد ة لٕالدارة بصفة  ٕاعطاء الصالح
اص رابيا بصفة  تصة  ل احمللية ا ة مجيع مرا ع ومراق لت ة 

دات؛ ات من العموم وكذا معليات توزيع املسا  معليات مجع الترب

 الثاين ٔ ات من العموم  :املبد ٕالزام اجلهة املنظمة لعملية مجع الترب
ات وكذا  مبوافاة إالدارة بتقرر مفصل حول سري معلية مجع الترب

ت ختصيص مجم ئق واملعلومات اليت تث ٔموال املتربع جبميع الو وع ا
ٔغراض املعلن عهنا؛ ٔو ل لغرض   هبا 

 الثالث ٔ ة مبوافاة إالدارة جبميع املعلومات  :املبد ٕالزام اجلهة املوز
دات، والس توضيح  ئق املتعلقة بعملية تنظمي توزيع املسا والو
دات املزمع توزيعها مع حتديد مصادر  لمسا رية  القمية املالية التقد

 .متويلها

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ا  ا ٔداء  سمترارها يف  ٕاذا اكن تعزز قمي التربع والتضامن رهينا 
متع املدين  يض اخنراط امجليع، من مواطنني وفعاليات ا ، فٕان ذ يق الن
ٔهداف الن  حنراف عن ا لحيلو دون  ة،  ات حكوم ني و رب وم

هيا امجليعا سعى ٕا ٔن مرشوع هذا . ليت  ٔخرى  يد مرة  ٔ  يتعني الت
لني  يق املتد ة و ٔداء السلطات العموم ٔمهية كربى يف حتسني  القانون  
شودة يف  ٔهداف واملرايم امل ق ا متع املدين، بغية ضامن حتق ت ا من مكو

ساين والتضامين   .هذه املبادرات ذات الطابع إال
  .ٔمه مضامني مرشوع هذا القانون تلمك يه

ادة الرشيدة لصاحب  ري وطننا، حتت الق ه  ا هللا مجيعا ملا ف وفق
ٔقر عينه بويل عهده  ٔيده، و اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا و
ٔزره بصا السمو  ٔمري موالي احلسن، وشد  صاحب السمو املليك ا

ٔفراد ا ر  ٔمري موالي الرشيد وسا ة الرشيفة، ٕانه مسيع املليك ا ٔرسة امللك
اء   .ا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر احملرتم   .شكرا السيد الوز
لجنة   .تفضل السيد املقرر.. ٔعطي اللكمة ملقرر ا

  .تفضل

شار  ات الرتابية  السيداملس لية وامجلا ا املهدي عمتون، مقرر جلنة ا
 ٔ ات ا   :ساسيةوالب

﷽  

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارن،   السيدات والسادة املس
دته جلنة  ٔ ي  ىل جملسنا املوقر نص التقرر ا ٔعرض  ٔن  رشفين 

ٔساسية مبناسبة دراسهتا  ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا مرشوع "ا
ات م 18.18قانون  ظمي معليات مجع الترب دات ب ن العموم وتوزيع املسا

ريية   ".ٔغراض 
اهتا املنعقدة بتارخي  لجنة مرشوع هذا القانون يف اج  29تدارست ا

ريل  26و 19، و2021نونرب  رئاسة السيد موالي عبد الرحامن 2022ٔ  ،
لية ا ر ا يت وز لجنة، وحبضور السيد عبد الوايف لف س ا   .ٔبليال رئ

ة جلال امل ٕان هذا املرشوع قانون ي  ات السام ندرج يف ٕاطار التو
رخي  ٔيده، الواردة يف اخلطاب السايم من   12دمحم السادس، نرصه هللا و

ٔوىل من 2018ٔكتور  ورة ا تاح ا ٔعضاء جمليس الربملان مبناسبة اف ٔمام   ،
لعمليات  رشيعية العارشة، واعتبارا لٕالطار القانوين احلايل املنظم  السنة ال

ت االٕ  د متعية لبالد والت ر التطورات ا سا ي ال  حسانية، ا
ش  لعمل اخلريي كقمية من قمي الع رىق  ة العرصية، واليت ال  ولوج التك
لغة يف جمال التاكفل  ٔمهية  يس  ك ساين، اليت  املشرتك والتعاون إال

عي هبدف التغلب عن مظاهر إالقصاء والهشاشة والفقر   .ج
شجيع العمل اخلريي مرشوع  سعى ل ددة  هذا القانون حيمل رؤية م

د  ين قوا الل ت ىل منط يعظم من مردوديته وفعاليته، من  وتنظميه 
ة  ع واملراق و يف الت دة، كام هيدف ٕاىل تفعيل دور وسائل ا حاكمة ج
ٔطري التطوع ورسيخ قمي التاكفل والتضامن  متع املدين من ت ومتكني ا

  .عينيج

س،   السيد الرئ
ٔمهية هذا مرشوع قانون  ىل  شارون  ٔمجع السيدات والسادة املس
لتواصل، ومت التنويه  لوسائل احلديثة  ذ  ٔ ا شامال، ي واعتربوه مرشو
هودات املبذو من طرف احلكومة لتطور وجتويد املنظومة القانونية 

س إالحسان العمويم وتوزي دات يف ٕاطار املؤطرة لعملية ال ع املسا
رامة املواطنني متع وحفظ  ات ا سك والتضامن بني مجيع ف   .رسيخ قمي ال

ٔن هذا املرشوع قانون سيعزز ويطمنئ املسامهني يف إالحسان  كام 
ٔو  ق ماكسب مالية  ٔمام لك التالعبات لتحق العمويم ويقطع الطريق 

ٔو سياسية، ومت استحضار التوجهيات الس ابية  سانية انت ة واملواقف إال ام
د  ٔيده، يف جمال اع الن لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و
رب  ية و سهيل وشجيع املساهامت التضام رب  جعة،  عية  سياسات اج
ات من  سيط املساطر القانونية املؤطرة لتنظمي معليات مجع الترب ٕاقرار ت

دات اخل ٔشاكل التربع والتطوع العموم وتوزيع املسا تلف  ٔو دمعها  ريية 
عية لتعزز هذه الروابط وحتسني ظروف  ج ٔعامل اخلريية واملبادرات  وا
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وام ىل ا ش املشرتك اليت جتمع املغاربة    . الع
ظومة  ديدة يف م ٔن هذا املرشوع قانون سيؤرخ ملر  كام 

ن إالحسان العمويم، بعيدا عن املزايدات والروب  الم املواطنني ا ىل 
ٔبناهئم، ومت التوقف عند ما ييل ش    :يبحثون عن لقمة 

  ذ ٔ ى إالدارة، مع ا رتام مسطرة الترصحي املسبق  رضورة ا
ت  د ات والت ليات مجع الترب ي شهدته  عتبار التطور ا بعني 

ا؛   اليت تطر
  ة وضع رشحية من املو ا اطنني نيا، حماربة استغالل عوز و

 واملواطنات؛
  ٔهداف املسطرة من ات من العموم وا ة معليات مجع الترب مراق

ات؛ ٔموال والترب  معلية مجع ا
  سهتالك ف ٔو  ة والسالمة لالستعامل  اة توفر عنارص الص مرا

ة دات العي   .خيص املسا
  ملنظومة القانونية يف ٔخرى، وٕالعطاء دفعة قوية لالرتقاء  ة  ومن 

دات  جمال ات من العموم وتوزيع املسا تنظمي معليات مجع الترب
ىل يد  ٔ ريية، مت الت   :ٔغراض 

  ات الوجهية لتجويد املرشوع وضبطه قرتا ة من  د مجمو اع
ٔكرث سالمة يؤطر العملية وال يعرقلها؛  وجع 

  ٔمام معلية التربع سيط املساطر إالدارية  ىل ت كذ العمل 
دة؛  واملسا

 رسيع ٕاصدار النصوص التنظميية املؤطرة ملرشوع هذا  العمل ىل 
 القانون؛

  هودات اليت وهني  د، م عي املو ج ل  ٔجرٔة تزنيل الس
لية يف ٕاقراره مع إالرساع يف تزني ا   .تبذلها وزارة ا

ة من القوانني  ىل مجمو ٔن هذا املرشوع قانون حييل  وجتدر إالشارة 
سيط املساطر وإالجراءات إالدارية،  55.19اكلقانون رمق  املتعلق بت
اتيني جتاه معاجلة املعطيات  09.08والقانون رمق  اص ا ٔش املتعلق حبامية ا

املتعلق مبدونة احملامك املالية، مما  99.62ذات الطابع الشخيص والقانون رمق 
ضياهتا رتام مق   .يفرض ا

س،   السيد الرئ
ات الربملانية وٕاعامال حلق التعديل الربملاين مو ، تقدمت الفرق وا

ىل التعديالت التالية 108بتعديالت بلغ مجموعها  لجنة    :تعديل، ووافقت ا
ذفت من  32- 29-  27-  25-  24- 22- 10- 9- 7- 6 -2املادة 

ب املواد مرشوع القانون، واملادة  رت ادة  ذفت كذ مع  37و 34ٕا
ب مواد مرشوع القانون وامل رت ادة  ، ف مت رفض 45-43 -42 -41ادة ٕا

اع مقدمهيا  يق التعديالت بعد ٕاق لهيا، وحسبت  بعضها بعد التصويت 
لية ا ر ا ا السيد وز ات اليت قد ات والتوضي   .لرشو

ىل مواد املرشوع قانون رمق  لجنة  ظمي معليات  18.18وصادقت ا ب
ٔغراض  دات  ات من العموم وتوزيع املسا ىل مرشوع مجع الترب ريية و

ٕالجامع ه  رم   .القانون 
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ليك   .شكرا، تبارك هللا 

هود ىل ا   .شكرا السيد املقرر، شكرا 
ٔعطي اللكمة لفريق التجمع الوطين  ب املناقشة، و ح  قل ٕاىل ف ٕاذن ن

ٔحرار فقني.. ل فقني الرؤساء؟ م الت؟ م   ؟سلمو املدا
  .ٕاذن شكرا

ش نضمومه  سلمو هادوك  لتصويت، فعال حىت  قل  ٕاذن ن
  .لمحرض

لجنة ليه ا ىل مواد املرشوع كام وافقت  قل ٕاىل التصويت    .ٕاذن ن
ٔوىل ملادة ا  ٔ ٔبد   :و

  إالجامع؛: املوافقون
ش؛: املعارضون   ما اكي
  .املمتنعون

ملواد، عند  ري نتفق 2ندوز  ىل املهنجية، عند مواد فهيم تعديل،  و 
د  ادي  2وا ا ميل نوصل هلم  مواد فهيم تعديلني، يعين مقرتح تعديل، اح

فقني؟ ٕالجامع، م ٔخرى غمنشيو لكيش  ٔما املواد ا ليمك،    نعرضهم 
  :ٕاذن

  :1املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :2املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :3املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :4املادة 
  ٕاجامع؛: قوناملواف

  :5املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :6املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون
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  :7املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :8املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :9املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :10املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :11املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :12املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :13املادة 
  ٕاجامع؛: قوناملواف

  :14املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :15املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :16املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :17املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :18املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :19املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :20املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :21املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :22املادة 
  ٕاجامع؛: ملوافقونا

لشغل املغرب: 23املادة  حتاد الوطين  ٔهنا تعديل من عضوي  ش   .ورد 
د مقديم التعديل ٔ   .تفضل، اللكمة 

شار    :ا السطي السيداملس
س،   السيد الرئ

لشغل  حتاد الوطين  ا به يف  شب يل  بطبيعة احلال التعديل ا
يوما ف خيص  90ٕاىل  30 وهو رفع املدة من 23ملغرب خبصوص املادة 

ٔن  الش؟  ات،  لترب ل امجلعية املعنية  ل تقدمي التقرر د ٔ د املس
داد حماسباهتا السنوية  ٕ ٔصال جيب ٕالزام مجيع امجلعيات  ٔنه  شوفو  ت

تصة لمصاحل املالية ا   . وتقدميها 
ق الشف ل بتحق سبة ٕالينا هو كف ل ة بطبيعة احلال هاذ إالجراء هذا  اف

داد  ح امجلعيات الوقت الاكيف ٕال ل م ٔ ٔموال احملص ومن  يف تدبري ا
ات وموافاة إالدارة، بطبيعة احلال  تقرر مفصل حول سري معليات مجع الترب

ش قلنا بدل    . يوما 90يوما تطلع ٕاىل  30هذا 
س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  . شكرا

لحكومة، تفضل معايل ر اللكمة    .الوز

لعالقات مع الربملان،  س احلكومة، امللكّف  ى رئ ر املنتدب  السيد الوز
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 

س   .شكرا السيد الرئ
ه،  90طبعا التعديل املقرتح من طرف الفريق احملرتم  الغ ف  30يوما م

رفض التعديل لتقرر،   ة    .يوم اكف

س اجللسة   :السيد رئ
  . شكرا

ىل التصويتإ  ٔعرض التعديل    .ذن 
  ؛01= املوافقون

  ؛33= املعارضون
  .09= املمتنعون

ىل التصويت 23ٔعرض املادة ٕاذن    :رمهتا 
  .إالجامع: املوافقون

  :ٕاذن منر ٕاىل

  :24املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  .إالجامع: املوافقون
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حتاد :26املادة  ٔهنا كذ تعديل من عضوي  ش لشغل ورد    .الوطين 
سط هذا التعديل، تفضل شار ل   .تفضل السيد املس

شار    :ا السطي السيداملس
س،   السيد الرئ

ٕالجامع، بغينا حىت  ا بغينا القانون يدوز  ا ما غيتوافقوش معنا، اح و
ة القانونية نعدلوه   .ٕاىل اكنت فهيا ٕاشاكل من الناح

سبة لنا بغينا ل ا    ..اح

س اجلل    :سةالسيد رئ
ٕالجامع،  لجنة  ث داز يف ا  )..donc(ال ح

شار    :ا السطي السيداملس
ش   .ال، ما س

ا خبصوص املادة  ده 26اح ح القضاء و ٔن يمت م لنا هو  قرتاح د  ،
كون  ٔن  غي  ات من العموم، حبيث ال ي سلطة ٕايقاف معليات مجع الترب

  .إالدارة طرفا وحكام يف نفس الوقت
ل بطبيعة احلال يف ٕاطار بطبيعة احل يتد ال القضاء ٕاىل اكن هنا 

يل  يل توقف ويه ا ٔما إالدارة يه ا يل تيوقف،  لو وهو ا ستقاللية د
كون سبة ٕالينا تنقولو ما خصوش  ل   .جتمع هذا 

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

لحكومة   .اللكمة 

س احل ى رئ ر املنتدب  لعالقات مع الربملان، السيد الوز كومة امللكّف 
مس احلكومة   :الناطق الرمسي 

س،   ال، السيد الرئ
سحبه ص يه اليت  ٔن اجلهة اليت تعطي الرتخ   .املفروض 

لتايل يه اليت لها  ص؟ يه إالدارة، و ٓن من يعطي الرتخ د هنا ا
ٔ ٕاىل الق ٔن يل ه  سحب، لكن املترضر من هذا القرار ميك ٔن    .ضاءاحلق 

  . هذا التعديل مرفوض
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل التصويت ٔعرض هذا التعديل    :ٕاذن 
  .حسب التعديل

ٔعرض  ىل التصويت 26املادة و   :رمهتا 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :27املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :28املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :29املادة 
  امع؛ٕاج: املوافقون

  :30املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :31املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :32املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :33املادة 
  ٕاجامع؛: ا املوافقون

  :34املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :35املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :36املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :37املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :38املادة 
  ٕاجامع؛: قوناملواف

  :39املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :40املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :41املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :42املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون
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  :43املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

  :44املادة 
  ٕاجامع؛: املوافقون

ادة  لتصويت كام مت تعدي وٕا ه  رم ٔعرض مرشوع القانون   ، بعد ذ
ب م   .32واده ابتداء من املادة رت

  .ٕاجامع: املوافقون
ىل مرشوع القانون رمق  شارن  ظمي  18.18ٕاذن، وافق جملس املس ب

ريية ٔغراض  دات  ات من العموم و توزيع املسا   .معليات مجيع الترب
لجميع   .شكرا 

  .ورفعت اجللسة

 ------------------------------------------------------  

وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: امللحق الت املك   .املدا

شار ) 1 مس فر السيد مدا املس ٔحرارق يدمحم بودس    :التجمع الوطين ل
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لبية، ملناقشة مرشوع قانون ٔ مس فرق ا ٔتناول اللكمة  ٔن   رشفين 

دات  18.18رمق  ات من العموم وتوزيع املسا ظمي معليات مجع الترب ب
هودات املبذو من  اللها  اسبة ننوه من  ريية، ويه م ٔغراض 
س  طرف احلكومة لتطور وجتويد املنظومة القانونية املؤطرة لعمليات ٕال

دم احنراف التربع ع ل  ٔ دات، من  ن إالحسان العمويم وتوزيع املسا
ق التوازن  ؤوب لتحق سانية، يف ٕاطار سعهيا ا ٔهدافه الن وإال
متع، وحفظ  ات ا سك والتضامن بني مجيع ف عي ورسيخ قمي ال ج
لية تفا إالجيايب مع تعديالت  ا ر ا را السيد وز رامة املواطنني، شا

ات واليت وصلت ٕاىل  مو ث است 106خمتلف فرق وا اب تعديل، ح
ات يف  مو اللها خمتلف الفرق وا بري من التعديالت سامهت من  لعدد 
ت لتطور وحتصني معليات  جتويد النص وٕاعطائه املزيد من الضام
ٔعضاء  لجنة ولاكفة  س ا لسيد رئ ٔيضًا  إالحسان العمويم الشكر موصول 

ىل تعاطهيم إالجيايب مع هذا املرشوع لجنة احملرتمني    .ا
ه القصوى ٕاذ سيعزز من هذا امل  نطلق،نعترب هذا املرشوع  راهن

ة اكنت  ٔي  ٔمام  ٔنة املسامهني يف إالحسان العمويم، ويقطع الطريق  طم
ت  هيك عن دمع تنظ ٔو سياسية،  ابية،  ٔو انت ق ماكسب مالية،  لتحق

ريي طرفة حتت غطاء  ة وم ات ٕاجرام ٔفاكر وتو ولنا اليوم مناذج . ذات 
ارص  ة، برية  لك ثقة وجشا ل واخلارج،  ا ية الباس يف ا ٔم زتنا ا ٔ هتا 

جامعها  ٕ ا احلنيف كرث،وستواصل بالد  فاملرتبصون بب حتت غطاء دي

ىل هذا املد إالحساين املسموم لية يف تضييق اخلناق  ا هتا ا   .وتعب

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ن ا اب، لقد حرص ا سك مرتابط وم ىل ٕاقامة جممتع م ٕالساليم 
ق هذا الغرض، ومن هذه  عي لتحق ج فوضع بعض القمي يف السلوك 
دة قوية  متع و ٔفراد ا ث جعل من  ٓزر، ح القمي قمية التضامن والت

سودها احملبة، ومحلهتا الصاحل العام سكة،    .م
ة ستحرض التوجهيات امللك ة واملواقف  ويف هذا إالطار،  السام

د  سانية الن لصاحب اجلال امل دمحم السادس يف جمال اع إال
رب ٕاقرار  ية  سهيل وشجيع املساهامت التضام جعة ل عية  سياسات اج
ات من العموم  سيط املساطر القانونية املؤطرة لتنظمي معليات مجع الترب ت

ت ٔو دمعها  دات اخلريية  ٔشاكل التربع والتطوع وخمتلف وتوزيع املسا لف 
عية لتعزز هذه الروابط وحتسني ظروف  ج ٔعامل اخلريية واملبادرات  ا

وام ىل ا ش املشرتك اليت جتمع املغاربة    .الع
متع ورشه  ٔن تعزز مفهوم التضامن يف ا لبية  ٔ ٕاننا نعترب يف فرق ا

متع مبختلف رشاحئ عية هيئات كقمية سلوية هو مسؤولية ا ج ه 
متع  ٔفراد ا ا مجيعا املسامهة يف توعية  يض م ٔفراد،وهذا يق ات و وجام
ت اليت متر هبا  د ة الت ٔطريمه ملساندة اجلهود الوطنية املبذو ملوا وت
و واملؤسسات اليت تبذل  متعية جتاه ا البالد، انطالقا من املسؤولية ا

ىل ا واهئا  برية الح متع يف وضعية ودا  ات من ا ٔن هناك ف عتبار 
ٓزر  ة ٕاىل من يت ٔمس احلا ا صعبة، ويه يف  ٔوضا ش  هشاشة تع

شية الرضورية اهتا املع اج سط  ٔ  .ويتضامن معها لتلبية 
ٔسف الفاجعة املؤملة لوفاة  لك  ر مجيعا   15ويف هذا السياق، نتذ

ة بولعالم يف) رمحهن هللا(امرٔة  ب الزتامح جبام ل س ٔ  ٕاقلمي الصورة، من 
عية ٕاحسانية دات اج ىل مسا شعر مجيعا جحم  ،احلصول  س وٕاذ 

ٔبناء هذا  عية واسعة من  ات اج شها ف اخلصاص والهشاشة اليت تع
ا ،الوطن ٔننا سنجعلها مضن مسؤولي ىل  حكومة ورملا وجممتع  ،نؤكد 
ود ملواص حماربة لك مظاهر  ،مدين يف  ك ل رب  الهشاشة والفقر دا

دو املشرتك عتباره  متع    .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ظومة إالحسان  ديدة يف م ٕان هذا املرشوع سيؤرخ ملر 
الم مواطنات ومواطنني  ىل  العمويم، وبعيدا عن املزايدات والروب 

ٔبناهئن، ٕاذ ال مي ش  ن يبحثون عن لقمة الع كون ذ ٕاال من ا ٔن  كن 
ات من العموم  ظمي معليات مجع الترب ٔطري القانوين احملمك املتعلق ب الل الت
عية  دا اج ق رشوط  ريية هبدف حتق ٔغراض  دات  وتوزيع املسا

شود عي امل ج سك  ق ال ة، تتو إالسهام يف حتق ق   .حق
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لبية  ٔ ل فرق ا بري دا رتياح  ل  س اء هبا ٕاننا  دات اليت  املست
لهيا والتنويه هبا، فٕاضافة ٕاىل  مثيهنا واملوافقة  هذا املرشوع واليت ال ميكن ٕاال 

ٔقر ما ييل ٔن املرشع  بة جند  ٔطري واملوا   :الت
ذ بعني  - ٔ ى إالدارة مع ا رتام مسطرة الترصحي املسبق  رضورة ا

ات والت ليات مجع الترب ي شهدته  ت اليت عتبار التطور ا د
ا؛  تطر

لهيم؛ - يال  ح لنصب و  حماربة استغالل ضعف الناس وعوزمه 
ٔهداف اليت مت رصف فهيا  - ات من العموم وا ة معليات مجع الترب مراق

ٔموال املتربع هبا؛  مجموع ا
ٔو  - ة والسالمة وقابليهتا لالستعامل  اة توفر عنارص الص مرا

ة دات العي  ؛سهتالك ف خيص املسا
اص لهذه  - ٔموال املتربع هبا يف حساب بنيك يف ٕاطار  ٕايداع مجموع ا

ات  يقاف معليات مجع الترب ٕ ٔمر من إالدارة  العملية وكذا صدور 
ات؛  ارج املدة احملددة مجلع الترب

ات وتوزيعها حلاالت  - ام مبهام مجع الترب لق ٔهيل إالدارة  وجوب ت
متثل يف حضا الكوارث واحلروب و يف ٕاطار التضامن الوطين اصة 

ويل  .وا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ملنظومة القانونية يف جمال تنظمي  ل ٕاعطاء دفعة قوية لالرتقاء  ٔ من 
ريية، ندعو  ٔغراض  دات  ات من العموم وتوزيع املسا معليات مجع الترب

ا قرتا ة من  د مجمو لبية ٕاىل اع ٔ ل فرق ا راها وجهية دا ت اليت 
  :لتجويد املرشوع وضبطه وجع سلس يؤطر العملية وال يعرقلها

دة ليك  - ٔمام معلية التربع واملسا سيط املساطر إالدارية  ىل ت العمل 
ات  ٔن هناك ف ىل اعتبار  سانية  ال يعرقل العديد من املبادرات إال

ش والهشاشة؛ هتم مة تعاين من ا عية   اج
ىل مراجعة الع  - ت قاسية وتضييقا  ت املالية اليت نعتربها عقو قو

ني واليت ستكون لها نتاجئ عكسية؛  احملسنني واملترب
رسيع ٕاصدار النصوص التنظميية املؤطرة ملرشوع هذا  - ىل  العمل 

 القانون؛
لجمعيات  - بة وتعاون السلطة احمللية  ىل موا غياب التنصيص 

ٔعام ام  لق اعية ٕاىل التربع  عي ا ج ق التاكفل  ل اخلريية لتحق
سعى ٕاليه مجيعا؛ ي   ا

شجع  - شلك  ضيات مرشوع هذا القانون  رضورة مراجعة شام ملق
ال  خنراط يف ا ىل  لني املدنيني  العديد من امجلعيات والفا

ساين ملا عي وإال ستقرار  ج ىل  ارش يف املسامهة  ر م ٔ  من 

عي؛  ج
عية؛رسي - ج ات  ىل مجيع الف  ع وثرية تعممي التغطية الصحية 
هودات اليت تبذلها  - وهني  د،م عي املو ج ل  ٔجرٔة تزنيل الس

ل مع إالرساع يف تزني وهو ما  لية يف ٕاقرار هذا الس ا وزارة ا
ات قرتا بري من هذه  ابة ٕاليه يف جزء  ست  .متت 

ٔننا سنكون ٕاجيابيني يف ويف اخلتام، نؤكد لمك ا ر احملرتم ب لسيد الوز
ٕالجياب بعد الصيغة اليت  ليه  التعاطي مع هذا املرشوع وسنصوت 

تصة لجنة ا ليه ا لمك إالجيايب  ،صادقت  ديد حسن تفا را لمك من  شا
اتنا   .مع مقرت

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ٔصا واملعارصةمدا ) 2   :فريق ا
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السادة والسيدات املس
ٔفراد  سيق بني  عي مظهر من مظاهر التعاون والت ج يعد التضامن 
ق لبعض صور التاكفل  ه حتق سانية، وف ٔزمات إال ة ا متع ملوا ا

ٔفراد ا  عي، وتعزز القمية التعاون بني  ن ج متع، ٕاعامال لتعالمي ا
ولية حلقوق  ليه املواثيق ا ٔكدت  ي  ويل ا ٔ التضامن ا إالساليم وملبد

سان   .إال
ة ٕاىل  ا متع يف  ائية، اكن ا ست يف ظل هذه الظروف الصعبة و
نا وتقاليد  ا وثقاف ٔصي يف دي عي ا ج اء ثقافة وسلوك التضامن  ٕاح

عية، وهذا  ة ج ٔطريمه ملوا متع وت ٔفراد ا يض املسامهة يف توعية  يق
ة  ملال يف مساندة اجلهود الوطنية املبذو ملوا هذه الظروف والتربع 
و  متعية جتاه ا ٔزمة اليت متر هبا البالد، انطالقا من املسؤولية ا ا

شار فريوس  واء ان برية الح ودا    ".ورو"واملؤسسات اليت تبذل 
متع  متع ورشه كقمية سلوية هو مسؤولية ا تعزز مفهوم التضامن يف ا
ٔفرادا، ومبقدار ما يمت تعزز هذه القمية  ات و مبختلف رشاحئه، هيئات وجام
ة هذه الظروف الصعبة  دته ومتاسكه وقوته ملوا متع و بقدر ما حيقق ا

ستطيع جم سان مبفرده ال  ؛ فإال ٔي خطر دون وجود اليت متر هبا بالد اهبة 
سانده ويدمعه   .من 

ة ماسة ٕاىل  ا متع، يف وضعية هشاشة، يف  ات يف ا مث ٕان هناك ف
ء  س فقط تفيش و ة ل ٓزر ويتضامن معها يف موا وٕامنا " ورو"من يت

عية السلبية ج ر  ٓ   .ٔيضا ا
ب استغ ان مت استغالل هذه القمي من  ٔح ٔنه يف كثري من ا الل ري 

ي يبوئ  ستقطاب وهو اليشء ا إالحسان العمويم يف التجنيد و
ولية ذات  ة من املؤرشات ا قدمة ف يتعلق مبجمو املغرب مراتب م

، الس تصنيف  ة العمل املايل املتخصصة يف غسل " زل"الص مو
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ة  شديد يف مراق ٔموال ومتويل إالرهاب، مما اكن الزما معه رضورة ال ا
لالحئة السوداء مع  ليات طلب إالحسان العمويم لتفادي ٕادراج املغرب 

هودات املبذو سدى   .وتذهب لك ا

ر احملرتم،   السيد الوز
ي هيدف ٕاىل تنظمي  اء مرشوع قانون هذا ا من هذا املنطلق 
ريية، وذ  ٔغراض  دات  ات من العموم وتوزيع املسا معليات مجع الترب

ي بغاية ضبط إالطار  لعمليات إالحسانية، وملء الفراغ القانوين ا املنظم 
اصة ما يتعلق  لتاكفل والتضامن عند املغاربة، و ذر  يعرفه هذا التقليد املت
دات  ات وتوزيع املسا لنقص القانوين احلاصل يف طرق مجع الترب
لتطورات  بة هذا إالطار  دم موا ومسامههتا يف العمل التمنوي، وكذا 

ول رتام القانون، التك ة وا د احلاكمة والشفاف ة، وعوزه يف جمال قوا وج
ٔغراض املتربع رتام  دم ا ا  ٔح   .و

ات من العموم  وقد تضمن النص ٕاخضاع مجيع معليات مجع الترب
لطرق  ات  اء معليات مجع الترب التقليدية ٔحاكم هذا القانون مع است

ة؛ وحتديد رشوط دعوة العموم ٕاىل التربع، وحرص اجلهات اليت  والعرف
ا،  دا ه است ٔو ات و د تنظمي معليات مجع الترب تدعو ٕاليه، وحتديد قوا
ة ٕايداع  ىل ٕالزام ريية؛ و ٔغراض  دات  د توزيع املسا ورشوط وقوا

ات يف حساب بنيك ة من الترب مو ٔموال ا   .ا
ات كام ينص مرش  ىل ٕالزام اجلهة املنظمة لعملية مجع الترب وع القانون 

وختصيصها، موافاة إالدارة بتقرر مفصل حول ذ الفعل؛ وٕاخضاع مجيع 
امل  ى  لترصحي املسبق  ريية  ٔغراض  دات  معليات توزيع املسا

رة نفوذها الرتايب ٔو إالقلمي، املزمع توزيعها يف دا   .العام 
ٔهداف كام نص مرشوع القا ع دعوة العموم ٕاىل التربع ا ىل م نون 

ٔو  ات  ل الرتوجي ملنت ٔ ٔو من  ابية،  ٔو انت ٔو ٕاشهارية  ائية  ٔو د جتارية 
ٔو تعويضات صادرة  ر  ٔو صوا ٔداء غرامات  ٔو هبدف  دمات،  ٔو  سلع 
ضاء، لتنظمي  ق ٔهيل إالدارة عند  ٔداء ديون، وت ٔو  ٔحاكم قضائية  ٔهنا  ش

دات لفائدة حضا احلروب معليات مجع ال  ات من العموم وتوزيع املسا ترب
ويل وفق إالجراءات اليت  ٔو ا ٔو يف ٕاطار التضامن الوطين  ٔو الكوارث 

  .حتددها

ر احملرتم،   السيد الوز
ني مساء  ل تق ٔ نا دعوات  ٔصا واملعارصة لطاملا و ٕاننا بفريق ا

ي نعتربه التربع وإالحسان العمويم، وها حنن اليوم  رى هذا القانون ا
ٕالجياب مع هذا القانون ليه فٕاننا نصوت    .ٕاضافة نوعية، و

دة والتعادليةمدا ) 3 لو ستقاليل    :الفريق 
س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السادة املس

مس الفر  ٔتناول اللكمة  ٔن  ر احملرتم،  يق رسين السيد الوز
شارن ملناقشة  لس املس دة والتعادلية مب لو مرشوع "ستقاليل 

ات من العموم وتوزيع  18.18القانون رمق  ظمي معليات مجع الترب املتعلق ب
ريية ٔغراض  دات    ."املسا

ذ سنة  ملغرب م ني  ات عرف التق وذ  1971ٕان موضوع مجع الترب
ىض القانون رمق  ي نظم معلية  1971ٔكتور  12الصادر يف  71.004مبق وا

س  س إالحسان العمويم، والساري املفعول لغاية اليوم، وشرتط الل ال
ٔمني  ٔي خشص، احلصول مسبقا عن ٕاذن من ا إالحسان العمويم من 
رشيعي،  لحكومة، وقد اقرتحت احلكومة ٕالغاء هذا النص ال العام 

نه مل يعد  ٔ دا هبذا املرشوع قانون،  ر التغريات اليت تعرفها واس سا
سهل معلية مجع  لتواصل واليت  لوسائل اجلديدة  اصة ف يتعلق  بالد 
عي  ج ث سامهت وسائل التواصل  ٔي وقت مىض، ح ات من  الترب
اص يف وضعية صعبة، وذ من  ٔش مة لفائدة  الغ  ري ما مرة يف مجع م

ٔو معنويني، مع ما خي اص ذاتيني  ٔش لفه من مشالك وصلت ٕاىل طرف 
د  ٔيضا ٕاىل  الس والتبديد و الخ ات  د اهتام مماريس مجع هذه الترب

يال ح   .النصب و
مثن هذا املرشوع  شارن  لس املس ستقاليل مب ٕاننا يف الفريق 
ريم ٕاىل تنظمي إالحسان  ي  داده وا ن سامهوا يف ٕا ىل ا ين  قانون، ون

ات  ٔعامل اخلريية، وذ هبدف احلد من الفوىض العمويم، ومجع الترب وا
اص وامجلعيات ٔش سواء يف مواقع التواصل  ،اليت يقوم هبا بعض ا

ارش شلك م ٔو  عي،  سان  ،ج رامة إال مما يؤدي ٕاىل احلط من 
ث لكنا  ٔغراض خشصية ونفعية، ح ق  ات هبدف حتق والتوسل بذوي احلا

ٔساة  ءاليت ذهب " الصورة"ستحرض م ر ٔ بري من ا دد    .حضيهتا 

ر احملرتم،   السيد الوز
ٕان هذا املرشوع قانون ويف ظل الفراغ القانوين املؤطر لهذه العمليات 
لقطع مع  اء الوضع لبنات قانونية ورشوط واحضة  إالحسانية، 
روم كذ جتاوز بعض  ات، كام  ة معليات الترب سرتزاق، ومراق

ء حمتاجونمعليات إالحسان اليت ذهب  ر ٔ   .حضيهتا مواطنون 

ر احملرتم،   السيد الوز
ج عن معلية التوزيع من مشالك وخروقات ٔقر  ،ٕانه لتفادي ما قد ي

دات عن اختاذ مجيع  مرشوع القانون مسؤولية اجلهة اليت تقوم بتوزيع املسا
ٔحسن الظروف،  إالجراءات التنظميية لضامن سري معلية التوزيع يف 

ة فعل وتتحمل هذه اجل  لغري ن هة املسؤولية عن لك رضر يلحق 
ور داث الرضر املذ ارشة ٕاىل ٕا ة م ف ك ٔدى  هيا  سوب ٕا   .م

ر احملرتم،   السيد الوز
ضمنة يف هذا املرشوع قانون، هو  اءت م ٕانه من احلسنات اليت 
ٔغراض  دات واستغاللها  ٔثناء توزيع املسا اوزات اليت تمت  احلد من الت
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ل ة  اف ٔهداف م ق  ات لتحق ع توزيع الترب ة م ث نص رصا قانون ح
دمات ٔو  ات  ٔو الرتوجي ملنت ابية  ا  ،انت ٔنه مينع توزيعها الستغالل  كام 

ا استعانة ٔو  اج  ٔو اح دون يف وضعية هشة  اص يو   .ٔش
ٔمهية هذا املرشوع قانون وراهنته، فٕان الفريق  لنظر ٕاىل  و

دة والتع لو ٕالجيابستقاليل  شارن يتعاطى معه  لس املس   .ادلية مب

  :الفريق احلريكمدا ) 4
  مس هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اقشة  لمسامهة يف م مس الفريق احلريك  ل  ٔتد ٔن  مرشوع "رشفين 

ات من العموم وتوزيع امل  18.18القانون رمق  ظمي مجع الترب تعلق ب
ريية ٔغراض  دات    ."املسا

ىل ما قدمه  ر  لسيد الوز لشكر اجلزيل  ٔتقدم  ٔن  ٔود  ويف البداية، 
لجنة املوقرة ل ا اقشة هذا املرشوع الهام دا ٔثناء م   .من معطيات 

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

اقشته ٕاننا يف الفريق احلريك نعترب هذا ا ي حنن بصدد م ملرشوع ا
ٔساسية وقمية مضافة يف مسار حتيني وتطور الرتسانة القانونية،  اليوم لبنة 
ات من  ٔطري العمليات مجع الترب اه من ضبط وت طلق ما يتو وذ من م
ريية، وملء ثغرات القانون احلايل ف  ٔغراض  دات  العموم وتوزيع املسا

لنقص احلاصل يف ه لتطورات يتعلق  بته  دم موا ال، و ذا ا
د  ث جتسيد قوا ة، فضال عن النقائص اليت تعرتيه من ح ولوج التك

ٔن القانون احلايل رمق  لمنا  ة، خصوصا ٕاذا  املتعلق  04.71احلاكمة والشفاف
ر التغريات اليت يعرفها جمال مجع  سا س إالحسان العمويم مل يعد  ل

دات وتوزيعها ببالد صات التواصل املسا ، س بعد ظهور مواقع وم
ني  ات لفائدة احملتا سهيل معليات مجع الترب عي اليت سامهت يف  ج
ٔو هيئات  ني  طو ٔفراد م اص يف وضعية صعبة، سواء من طرف  ٔش وا

يال حتت غطاء العمل اخلريي ب ذ من نصب واح   .مدنية، وما وا

س،   السيد الرئ
سعنا يف الفريق ا لغ هذا املرشوع ال  م  ه ل  س ٔن  حلريك ٕاال 

الل احلكومة السابقة وذ سنة  ليه  ي متت املصادقة  ، هذا 2018ا
ٔشاكل النصب  ل حامية املواطنني من لك  ٔ اء من  ي  املرشوع ا
ىل ٕاخضاع  يد  ٔ الل الت ري املرشوع، وذ من  غتناء  يال و ح و

ات من  اء اكفة معليات مجع الترب ٔحاكم هذا القانون، مع است العموم 
ة، وحتديد رشوط دعوة  لطرق التقليدية والعرف ات  معليات مجع الترب
د تنظمي  العموم ٕاىل التربع، وحرص اجلهات اليت تدعو ٕاليه، وكذا حتديد قوا

د توزيع  ا ورشوط وقوا دا ه است ٔو ات، و معليات مجع الترب
ريية، ٕاضاف ٔغراض  دات  ٔموال احملص من املسا ة ٕايداع ا ة ٕاىل ٕالزام

اء هبا هذا  قات اليت  ريها من التحق ات يف حساب بنيك، و الترب
ات  يل ٕالزام اجلهات املنظمة لعمليات مجع الترب املرشوع، وذ من ق
مبوافاة إالدارة بتقرر مفصل حول لك معلية، وٕاخضاع مجيع معليات توزيع 

لت ريية  ٔغراض  دات  ٔو إالقلمي املسا امل العام  ى  رصحي املسبق 
رة نفوذها الرتايب   .املزمع توزيعها يف دا

ريم ٕاىل احلد من فوىض  ي  ٔيضا هذا املرشوع ا جياب  ٕ ل  س كام 
ٔو  ٔهداف جتارية  ع دعوة العموم ٕاىل التربع  رب م ات  استغالل مجع الترب

ل الرتوجي ٔ ٔو من  ابية  ٔو انت ٔو ٕاشهارية  ائية  ٔو  د ٔو سلع  ات  ملنت
ٔحاكم  ٔهنا  ش ٔو تعويضات صادرة  ر  ٔو صوا ٔداء غرامات  دمات هبدف 

ٔخرى ضيات املهمة ا ريها من املق ٔداء ديون و ٔو    .قضائية 

س،   السيد الرئ
ٔمهية هذا املرشوع ستحرض  ليات  ،وٕاذ  ىل رضورة تعزز  نؤكد 

ٔموال اليت يمت حتصيلها مبناسبة مجع الترب  ة ا ة مراق ات من العموم، ومراق
ٔداء لها قوة ٕاثباتية عند التربع  د وسائل  سبل رصفها وتوزيعها، واع

ة( لبطاقة البنك ٔداء  ٔمكن عن  )اكلتحويل البنيك والشيك وا بتعاد ما  و
ىل تدعمي استقاللية امجلعيات وجعل  ن  لطرق التقليدية، مؤكد التربع 

ٔداة لتطور ٕاماكنية مع ٔشاكل التطوع والتربع، القانون  شجيع  ل امجلعيات ب
 ٔ د ات، خصوصا م ادئ احلاكمة اجليدة يف جمال مجع الترب وٕاعامل م

مي اجلدوى والفعالية ة وتق   .الشفاف
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

شرتايكمدا ) 5   :الفريق 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون، السيدات والسادة   املس
شرتايك ملناقشة مرشوع قانون رمق  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

دات  18.18 ات من العموم وتوزيع املسا ظمي معليات مجع الترب املتعلق ب
شرتايك و  ل يف الفريق  س ل لك يشء  ٔوال و ق ريية،  ٔغراض 

بري"بـ ادة تنظمي ح" ارتياح  و ٕال ادرة ا ي يعد م ات، ا قل مجع الترب
يس  شلك رئ دة من إالجراءات الهامة و الرضورية، وذ الرتباطه  وا
ٔساس  ىل هذا ا ٔص يف جممتع املغريب، و بثقافة العطاء والعمل اخلريي املت
ل  ٔ ة هذا املرشوع قانون من  ىل صيا لية مشكورة  ا معلت وزارة ا

ة من  ٔحاكم، وذ حفاظا تنظمي هذا العمل يف ٕاطار مجمو الضوابط وا
ستغالل وضامن  ٔية صورة من صور  هتا من  ني وحام ٔموال املترب ىل 

ني مهنا ق ن احلق د   .وصولها ٕاىل مستحقهيا من املستف
ٔمهية ٕاخراج القانون  ٔن  ٔساسا يف  18.18كام  ىل  زي الوجود، تت ٕاىل 
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ٔو  ات  ل احلد من املشالك املرتبطة جبمع وتوزيع الترب التالعب هبا من ق
اص  ٔش ة العمل اخلريي" دميي الضمري"بعض ا ن ميسون مبصداق   .ا

سيط  انب ت طار قانوين صارم ٕاىل  ٕ ٔن ضبط هذه العملية  كام 
ٔهنا  ن من ش سيق مع السلطات احمللية، خطو الل الت املساطر من 

ساين، وتع ىل هذا العمل إال ة  زز قمي املسامهة يف ٕاضفاء مسة املصداق
ٓ اليت متزي املغاربة   .التضامن والت

س،   السيد الرئ
هيدف مرشوع القانون احلايل ٕاىل ٕاخضاع مجيع معليات دعوة العموم 
يفام اكنت  ى إالدارة،  ص املسبق  ات ٕاىل مسطرة الرتخ ٕاىل مجع الترب
ٔو إاللكرتونية،  رب الوسائل التقليدية  عوة، سواء  الوسي املستعم يف ا

ٔوهلام ٔو مشاريع ذات صبغة : وحرصها يف هدفني،  شطة  ٔ متويل ٕاجناز 
ٔغراض  ٔو  ة  ٔو بي ة  ٔو ثقاف ريية  ٔو  ية  ٔو تضام سانية  ٔو ٕا عية  اج
اص يف  ٔش ت ل ا ٔو إال دات  هيام تقدمي املسا البحث العلمي؛ و

ري الر  عية  ج لمؤسسات  ٔو  ا استغاثة،  ٔو يف  ياج  حبية وضعية اح
ه ار ٔو  ل املغرب    .احملدثة بصفة قانونية، سواء دا

ات من العموم  ىل ٕاخضاع معليات مجع الترب كام ينص املرشوع 
لطرق التقليدية  ات  اء معليات مجع الترب ٔحاكم هذا القانون، مع است
ة، وحتديد رشوط دعوة العموم ٕاىل التربع، وحرص اجلهات اليت  والعرف

ا، تدعو ٕاليه، وحتد دا ه است ٔو ات، و د تنظمي معليات مجع الترب يد قوا
ة ٕايداع  ىل ٕالزام ريية، و ٔغراض  دات  د توزيع املسا ورشوط وقوا

ات يف حساب بنيك ة من الترب مو ٔموال ا   .ا
ات وختصيصها موافاة  ىل ٕالزام اجلهة املنظمة لعملية مجع الترب وكذ 

ل، وٕاخضاع مجيع معليات توزيع إالدارة بتقرر مفصل حول ذ الفع
ٔو إالقلمي،  امل العام  ى  لترصحي املسبق  ريية  ٔغراض  دات  املسا
ع مرشوع القانون نفسه  رة نفوذه الرتايب، ٕاضافة ٕاىل م املزمع توزيعها يف دا
ٔو توزيع  ات،  دعوة العموم ٕاىل التربع، وكذا تنظمي معليات مجع الترب

ٔهداف  ق  دات، لتحق ٔو املسا ابية،  ٔو انت ٔو ٕاشهارية  ائية  ٔو د جتارية 
دمات ٔو  ٔو سلع  ات  ل الرتوجي ملنت ٔ   .من 

س   ،السيد الرئ
اة املواطنني ال  ٕان شودة وجتويد ح ق التمنية امل ٔسايس لتحق ل ا املد

ستورية  ملؤسسات ا ٔدوار املنوطة  رب تفعيل ا ٔن يمت ٕاال  ميكن 
ات الرتابية وخمتلف ا  ة وامجلا ، يف ٕاطار سياسات معوم ليات ذات الص

الل  ٔن يمت ٕاال من  ٔن متويل املشاريع التمنوية ال ميكن  ، و دجمة وفعا م
ة ٔموال العموم   .ا

س،   السيد الرئ
ادة تنظمي معلية  ٕان التغيريات اليت مت ٕاجراؤها يف هذا السياق مت ٕا

د احلاكمة  ال قوا الل ٕاد هثا من  ة إالحسان العمري وحتد اجليدة والشفاف

ٔي معلية مجع  ل  ص املسبق ق رتام القانون، والس رشط الرتخ وا
ٔموال اليت مت مجعها يف حساب بنيك  يداع ا ٕ لزتام  ات، وكذ  الترب

  .خمصص لهذه الغاية
سامه، ال دات س ٔن لك هذه املست شرتايك  ،  ورى يف الفريق  حما

ٕالحسان العمري ٕاىل رتقاء  وليةيف    . مستوى املعايري ا
ات وإالحسان،  اىن لسنوات من استغالل مجع الترب ٔن املغرب 
ل  ري القانونية، كام اكنت وسي من ق ت  ل بعض التنظ وخصوصا من ق
الل  متع، و استغالل ذ من  ل ا ذر دا لت بعض قوى السياسية 

ٔمر ابية، ا ٔغراض انت هتا لعمليات إالحسان  ٔدوار  تنظ ي خيالف ا ا
ٔحزاب السياسية ٔن تقوم هبا هذه ا   .اليت من املفرتض 

ه ما  لقوات الشعبية ٕاىل التن شرتايك  حتاد  وكنا سباقني يف حزب 
لبية  ٔ ابية ٕاىل هذه الظاهرة، سواء ح كنا يف ا اسبة انت مرة ويف لك م

ٔصبحنا يف املعارضة   .ٔو عندما 

شارة) 6 حتاد العام  مدا املس مس فريق  ل  ة خور ي السيدة ف
ملغرب   :لشغالني 

ملغرب ٕاال التنويه مبضامني  لشغالني  حتاد العام  نا يف فريق  ال ميك
ات من العموم  18.18 مرشوع قانون رمق" ظمي معليات مجع الترب املتعلق ب

ريية ٔغراض  دات  ة"وتوزيع املسا ٔنه يعكس فقط احلا س  امئة  ، ل ا
متع واليت مازال بعضها يعاين من  داث والوقائع اليت يعرفها ا ٔ بة ا ٕاىل موا
ٔن دستور  متع املدين، س  اء ليعزز ماكنة ا ٔنه  ٔطري القانوين،  غياب الت

شارية 2011 ميقراطية ال ل مركزي يف ٕاطار ا   .ارتقى به ٕاىل فا

س،   السيد الرئ
اء ٔ  اء والتعاون مرشوع القانون هذا،  يضا لتمثني قمي التضامن وإال

ٔن  ساور شك يف  ذ قرون،  ال  متع املغريب وم ٔعامق ا املرتخسة يف 
ية وسوف يوفر امحلاية القانونية  هذا القانون سوف يعزز هذه الثقافة التضام

ات لني يف معلية مجع الترب ٔطراف املتد   .الالزمة مجليع ا
زت  ني وٕانه ملن مظاهر  ٔمري املؤم ٔن موال  از والفخر لنا مجيعا، 

ذ اعتال و ئال امل حفظه هللا، وم امئ ا ٔرىس د ه العرش، 
ٔبناء هذا  ني من  عية، وجعل من قمي التضامن ودمع الفقراء واحملتا ج
ة،  فٕان توجهيات  ٔولوية قصوى يف مجيع السياسات العموم الوطن 

ة اليت داد هذا املرشوع،اللته السام تعكس حرص   اكنت وراء ٕا
هنوض  ٔهنا ا ٔعامل اخلري اليت من ش ىل دمع لك  امئ واملوصول  اللته ا

متع ل ا   .بقمي التضامن من دا

س،   السيد الرئ
ٔن هذا املرشوع انترص ٕاىل امجلعيات وٕاىل  ٔن املناسبة رشط، و

ٔن امة، مؤداها  دة  ٔقر قا متع املدين عندما  ات من العموم ال  ا مجيع الترب
ا اليوم لهذا املرشوع فرصة  اقش ٔن تقوم به ٕاال امجلعيات، فٕان م ميكن 
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ئت تقوم به العديد من  ي ما ف ساين ا لعمل الوطين وإال لتنويه 
ٔكرب  لحظات والوقائع  امجلعيات اجلادة، واليت شلكت وحبق يف العديد من ا

ة، الت السلطات العموم ٔن مضامني  سند التد ساور شك يف  وال 
ٔن  رب ربوع الوطن، س  الهتا  هذا املرشوع سوف يعزز من معلياهتا وتد
عية لعموم املواطنني  ج ٔوضاع  ىل ا رها  ٔ ولية الراهنة و التحوالت ا

لمجمتع املدين ٔقوى  ٔكرب و   .واملواطنات تفرض اخنراطا 
ٔن الفلسفة اليت حمكت روح هذا املرش  ث  وع يه افرتاض حسن وح

ات من العموم وتوزيع  ى الراغبني يف تنظمي معليات مجع الترب النية 
ل  ٔم ىل هؤالء، حسن التوظيف ا ريية، فٕان  ٔغراض  دات  املسا
لعمق  ٔن ميس  ٔنه  ٔي عن لك ما من ش ملضامني هذا القانون، والن

لزت  ٔمه هو احلرص و ساين لهذه العمليات، وا ٔن التضامين وإال ام ب
ٔغراض اليت متت دعوة  ة ل لك شفاف مت مجعها  ات اليت س ختصص الترب

لها ٔ   .العموم ٕاىل التربع من 

س،   السيد الرئ
لية  ا ر ا ات السيد وز ٔجوبة وتوضي رتياح شديد  نا  لقد تلق

ٔمهها  حىت ولو مل  - مبناسبة عرض التعديالت حول هذا املرشوع، ولعل 
ة يتضمهنا هذا املرشوع رص  ه ٕاىل رمقنة مجيع املساطر  -ا هو التو

ٔن القانون  س فقط  ٔمهية، ل لغ ا ٔمر  املتعلق  55.19والعمليات وهو 
سيط املساطر وإالجراءات إالدارية الصادر بتارخي   2020مارس  19بت

متكني إالدارات من رمقنة املساطر  ٔقصاه مخس سنوات  ل  ٔ دد 
ل يف جمال اخ  ٔن وإالجراءات اليت تد ٔمه،  صاصها، ولكن وهذا هو ا

ام به  ي جيب الق ة املاسة يك نضاعف العمل ا شفت احلا اجلاحئة 
  .التقليص الهوة الرمقية

س،   السيد الرئ
عي  ج ٔخرى يف رصح تدعمي العمل  شلك هذا القانون لبنة  سوف 

هنض به امجلعيات،  فٕان احلكومة مطالبة ويف ٕاطار إالسرتاتيج  ي  ية ا
رشيعات الوطنية ذات الص  متع املدين ٕاىل مراجعة ال لهنوض  اجلديدة 
رسانة قانونية  ىل  مجلعيات، بغية تطورها وجتويدها، مبا ميكن من التوفر 

ة ا ة املالية والن لشفاف ة    .حمفزة وضام

حتاد العام ملقاوالت املغربمدا ) 7   :فريق 
﷽  

س،ال    سيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن،   السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب يف  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  يطيب يل 

راسة مرشوع قانون رمق  ظمي املتعلق  18.18هذه اجللسة اليت ُخنَّصصها  ب
ري  ٔغراض  دات  ات من العموم وتوزيع املسا ية، ويه معليات مجع الترب

ىل تقدميه لهذا  لية  ا ر ا لشكر ٕاىل السيد وز اسبة نتقدم فهيا  م
داده املرشوع  ي ُرشع يف ٕا ة الهام، ا ة السام ت امللك لتعل ذًا  تنف

ٔطري احلازم لعمليات  لت ة ٕاىل اختاذ إالجراءات القانونية الرضورية  الرام
ىل الساك  دات    .نة املعوزةإالحسان العمويم، وتوزيع املسا

ات  ّني، فٕان مرشوع القانون هيدف ٕاىل تنظمي معليات مجع الترب وكام هو ُم
ريية، وذ هبدف ضبط إالطار  ٔغراض  دات  من العموم وتوزيع املسا
ي يعرفه هذا التقليد  ٔ الفراغ القانوين ا لعملية إالحسانية، وم املنظم 

ا لتاكفل والتضامن عن املغاربة، و ّذر  ات املُت يف صة ما يتعلق بُطرق و
دات ومسامههتا يف العمل التمنوي ات وتوزيع املسا   .مجع الترب

ر،   السيد الوز
ارضة  لقد ظلت ثقافة التاكفل راخسة يف التقاليد املغربية، كام اكنت 
ري  ٔو املنظامت  و  ىل مستوى ا متع املغريب، سواء  بقوة يف ا

ىل غرار اص،  ٔش ٔو ا ة،  دات  احلكوم امحلالت الطبية وتوزيع املسا
ٔصيال مضن هذه الثقافة ية اليت تعد ُمكّو    .واملبادرات التاكفلية والتضام

ٔزمة  الل فرتة  رز هذا العمل التاكفيل بقوة  د"وقد  ث "19- وف ، ح
ورو  احئة  ل الصندوق اخلاص بتدبري  مع املقدم من ق فضال عن ا

ة من ق  ت سام ال امل دمحم السادس نرصه هللا، احملدث بتعل ل 
ٔرس  الل محالهتا الواسعة يف دمع ا متع املدين من  سامهت مجعيات ا

رها ٓ ف من  ٔزمة الصحية والتخف   .والعائالت املعوزة املترضرة من هذه ا
لتضامن وإالحسان،  ٔمهية هذا التقليد الراخس  ىل  ملقابل، و ٔنه  ري 

ٔمن فٕان العمل التاكفيل  ٔطري قانوين يضمن  ام به دون ت غي الق ال ي
د سواء ىل  ن واحملسنني  د شّلك . وسالمة املستف ٔيضا حىت ال  و

ة ٔو دي ٔغراض سياسية  ٔو توظيفه  ابية  نت اية   ً وهو ما . َوسي
ات  الل حرص الغاية من مجع الترب اء مرشوع القانون هيدف ٕاليه من 

ريية يفمن العموم وتوزيع امل  ٔغراض  دات    :سا
ٔو  - سانية  ٔو ٕا عية  ٔو مشاريع ذات صبغة اج شطة  ٔ متويل ٕاجناز 

ٔغراض البحث العلمي؛ ٔو  ة  ٔو بي ة  ٔو ثقاف ريية  ٔو  ية   تضام
ٔو يف  - ياج  اص يف وضعية اح ٔش ت ل ا ٔو إال دات  تقدمي املسا

ري الرحبية احملد عية  ج لمؤسسات  ٔو  ثة بصفة ا استغاثة، 
ه ار ٔو  ل املغرب    .قانونية، سواء دا

لسيد  لشكر  حتاد العام ملقاوالت املغرب، نتقدم  ، فٕاننا يف  ل ذ ٔ و
ه لهذا املرشوع الهام، ومثن املضامني إالجيابية  ىل ٕاخرا لية  ا ر ا وز
ال، وضبط  ٔنه سد الفراغ القانوين يف هذا ا ٔن من ش اء هبا، ونقدر  اليت 

ات مبا خيدم شف مع ومجع الترب ة العمل إالحساين وتنظمي معليات توزيع ا اف
لعمل التاكفيل سانية الن  ٔهداف إال   .ا

لشغلمدا ) 8 حتاد املغريب    :فريق 
س احملرتم،   السيد الرئ
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ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔتناول اللكمة  ٔن  لشغل خبصوص رشفين  حتاد املغريب  مس فريق 
اقشة  ات من  18.18مرشوع قانون رمق "م ظمي معليات مجع الترب ب

ريية ٔغراض  دات  جللسة "العموم وتوزيع املسا ٔنظار  ىل  ، املعروض 
ل جلنة  ٔربعني دا ٔربعة وا اقشة مواده ا ي متت دراسته وم العامة، وا

ات الرتاب  لية وامجلا ا ر ا ٔساسية، حبضور السيد وز ات ا ية والب
لية ا   .ا

ٔجواء إالجيابية اليت سادت  ٔنوه  ٔن  وهبذه املناسبة، ال يفوتين 
ر وتفا  ي تقدم به السيد الوز لعرض القمي ا لجنة وكذا  ات ا اج

شارن ات السيدات السادة املس الت ومقرت   .إالجيايب مع خمتلف تد
ٔكد السيد  ت وكام  لتعل ذا  اء تنف ر، مفرشوع القانون هذا  الوز

ات  لية وكذا القطا ا س احلكومة ووزر ا ة ٕاىل رئ ة املو ة السام امللك
اء الختاذ إالجراءات القانونية 2017نونرب  20الوزارية املعنية بتارخي  ، كام 

دا س إالحسان العمويم وتوزيع املسا ٔطري معليات ال ت الرضورية قصد ت
ٔمر طبيعي ووقايئ، سميكن  وٕاخضاعها لرشوط ومعايري حمددة، وهو 
ة  ع ومراق رابيا من ت تصة  امة والسلطة إالدارية احمللية ا إالدارة بصفة 
ة توزيعها، القطع  ات من العموم وكذا مراق ل معليات مجع الترب مجيع مرا

ٔن تغري املسار  ٔهنا  ٔمام لك التالعبات اليت من ش اخلريي املزمع الطريق 
قه   .حتق

ر امحليدة وإالجيابية اليت  ٓ لشغل  حتاد املغريب  ا يف فريق  وٕاميا م
متع، ومسامهته يف التقليص من  اة الفرد وا ىل ح يعكسها العمل اخلريي 
ش املشرتك و  رشد، ومسامهته يف الرفع من قمي الع عوامل الفقر وال

عي والتعاون االٕ  ج ٔن التاكفل  ل  س  ، متزي به بالد ي  ساين ا
ام طال انتظاره ما يقارب  رشيعيا   50مرشوع القانون هذا يعد مكسبا 

سخ القانون رمق  ي  04.71سنة ل س إالحسان العمويم، ا ل املتعلق 
اء به مرشوع  ىل الطريقة التقليدية، عكس ما  ٔموال  اكن يعمتد يف مجع ا

شجيع العمل اخلريي ، ا18.18القانون رمق  ددة ل ي حيمل رؤية م
دة  د حاكمة ج ين قوا الل ت وتنظميه والرفع من مردوديته وفعاليته من 
ٔنة املسامهني يف  ة الطم ة واملوثوق ىل ضامن الزناهة والشفاف ٔساسا  نية  م

  .العمل اخلريي

س احملرتم،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس
ات   لية وامجلا ا ل جلنة ا ا ملواد املرشوع دا اقش الل م ومن 

ر  ليه السيد الوز ن  ٔ ي  ل إالجيايب ا ٔساسية، والتفا ات ا الرتابية والب
ول ثالثة  18مع تعديالت الفريق اليت بلغت  ث مت ق تعديال، ح

لشغل التصويت بن حتاد املغريب  ىل تعديالت، قرر يف فريق  عم 
ات من العموم وتوزيع  18.18مرشوع القانون رمق " ظمي مجع الترب ب

ريية املعروض ٔغراض  دات  جللسة العامة " املسا ٔنظار اليوم  ىل 
ء    .2022ماي  10ليوم الثال

عيةمدا ) 9 ج ة العدا    :مجمو
﷽  

ٔرشف اخللق وامل ىل    .رسلنيوالصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

عية يف ٕاطار  ج ة العدا  مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ظمي معلية مجع  18.18 القانون رمق املناقشة العامة ملرشوع املتعلق ب

دات ات وتوزيع املسا لغ  الترب ٔطري جمال حساس و ي هيدف ٕاىل ت وا
ٔعراف  لثقافة وا ن احلنيف و رتبط ارتباطا وثيقا بتعالمي ا ٔمهية لكونه  ا
س إالحسان العمويم والتضامن والكرم، تعترب من القمي  املغربية، فال
بري يف  شلك  متع املغريب واليت سامهت  متزي هبا ا والسامت البارزة اليت 

اكثفه واستقرارهضامن ت   .المحه و
ىل هذا  ٔن وقف  وقد سبق جلال امل دمحم السادس نرصه هللا 
ٔوىل من السنة  ورة ا تاح ا لقاه مبناسبة اف ٔ ي  ٔمر يف اخلطاب ا ا

رشيعية العارشة سنة  ىل 2018ال ٔكد  ث  دة "، ح ٔن روابط الو
ىل املظاهر، وٕامن رص فقط  سك بني املغاربة ال تق ٔخوة وال ع من قمي ا ا ت

ٔحزان واملرسات ذرة يف القلوب، والتضامن يف ا رب ." والوئام، املت عن "و
وام، سواء من  ىل ا ىل تعزز هذه الروابط، اليت جتمع املغاربة  حرصه 
سہيل وشجيع املساهامت  رب  ٔو  جعة،  عية  د سياسات اج الل اع

ت ىل خمتلف املستو ية  شجيع كام. التضام سيط املساطر ل ا ٕاىل ت  د
عية،  ج ٔعامل اخلريية، ودمع املبادرات  ٔشاكل التربع والتطوع وا خمتلف 

  ".واملقاوالت املواطنة
ي جيب احلرص  ٔنه من الرهان ا عية  ج ة العدا  ونعتقد يف مجمو

ٓزر فاليت  عرف ليه يف هذه العملية هو املوازنة بني تعزز قمي التضامن والت
د مسطرية  الل ٕارساء قوا ال من  هبا الشعب املغريب وبني ضبط هذا ا
ٔمر  ة، سواء تعلق ا ص والترصحي واملراق ٔي الرتخ د ىل م صارمة تقوم 
ت مالية  ىل العموم مع ٕاقرار عقو دات  ٔو بتوزيع املسا ات  جبمع الترب

اوزات واخلروق عند خمالفهتا، وذ هبدف الوقوف ات اليت يعرفها ٔمام الت
يال  ح ان مستوى النصب و ٔح ال واليت تبلغ يف بعض ا هذا ا
هتم يف العمليات  لمواطنني الس عية الهشة  ج ٔوضاع  واستغالل ا
ٔرضارا مادية  ج عن سوء تدبريها حوادث قد ختلف  ابية، كام قد ي نت

ال دى املناسبات اليت مت  رشية كام وقع يف ٕا دات وحضا  لها توزيع مسا
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  .ريية
اء هبا مرشوع  ضيات اليت  ملق عية  ج ة العدا  وننوه يف مجمو

ٔمهها ال  متعية املتعلقة هبذا ا بة التطورات ا   :القانون ملوا
ة  - لطرق التقليدية والعرف ات اليت تمت  دم ٕاخضاع معليات مجع الترب

ٔحاكم ه لهيا املغاربة ا ث ال حتتاج ٕاىل ضبط اليت توارت  ذا القانون ح
ان  ٔح الب ا ن مهنا يبقى يف  د دد املستف ٔطري لكون جحمها و وت

  حمدودا؛
ت من  - رب خمتلف الوسائل وحرص الغا عوة ٕاىل التربع  ضبط معليات ا

ٔو  سانية  ٔو ٕا عية  ٔو مشاريع ذات صبغة اج شطة  ٔ ذ يف متويل ٕاجناز 
ٔو ثقاف  ريية  ٔو  ية  ٔو يف تضام ٔغراض البحث العلمي  ٔو ا ة  ٔو بي ة 

لمؤسسات  ٔو  ياج  اص يف وضعية اح ٔش دات ل تقدمي مسا
ات اليت مت مجعها  ة مال الترب ٕالضافة ٕاىل مراق ري الرحبية  عية  ج
ملعلومات والتقارر  ىل توصل إالدارة  الل النص  ٔغراض من  لهذه ا

دات؛ حول سري خمتلف العمليات املرتبط ات وتوزيع املسا   جبمع الترب
اتيني يف  - اص ا ٔش ل امجلعيات وكذا ا ات من ق ة ٕاماكنية مجع الترب ٕا

  دد من احلاالت؛
ٔو توزيعها لرشوط  - ة اليت يمت مجعها  دات العي ة توفر املسا مراق

  السالمة الصحية؛
ٔحاكم القانون رمق  - ا 09.08لزتام ب ٔش اتيني جتاه املتعلق حبامية ا ص ا

معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخيص والس املعطيات املتعلقة هبوية 
دات ات واملسا ن من الترب د ني واملستف   .املترب

عية املالحظات التالية ج ة العدا    :ويف املقابل نثري يف مجمو
كون جح  - ريية اليت  ٔغراض  دات  اء معلية توزيع املسا مها رضورة است

ن من  د دد املستف ث  ٔو من ح ث القمية املالية  دا ال من ح صغري 
ى إالدارة؛   وجوب الترصحي املسبق بذ 

ات اليت مت  - ة من الترب ٔموال املتبق ساغ فرض حتويل ا ري املس من 
ريية حتددها  صصة لها ٕاىل مؤسسة  ٔغراض ا ق ا مجعها بعد حتق

في معه ٕاماكن  ل نفس امجلعية اليت معلت إالدارة، مما ت رها من ق ية اس
ٔو  ية  ٔو تضام سانية  ٔو ٕا عية  ٔخرى اج ٔغراض  ق  ىل مجعها يف حتق
ىل ترصحي مسبق من  ة، مع اشرتاط احلصول  ٔو بي ة  ٔو ثقاف ريية 

ه املادة  ىل غرار ما ت ل ضبط هذه العملية، وذ  ٔ  28إالدارة من 
ٔو تفوي ٔو من ٕاماكنية ختصيص  ٔشغال  ذه من  ٔو معاوضة ما مت تنف ت 

ات؛   مشاريع مت متويلها من حصي الترب
ىل تعليل القرارات الصادرة عن إالدارة ف  - شلك رصحي  يد  ٔ رضورة الت

ٔو ٕايقاف توزيع  ٔو ٕايقافها  ات  ص جبمع الترب خيص رفض الرتخ
دات اخلريية؛   املسا

ٔ املتعلقة مبصادرة - ق املس ة يف  رضورة تدق ات العي دات والترب املسا

ريية  ٔن يمت ذ لفائدة مؤسسات  ا  الفات وقد اقرتح ا بعض ا
ليه املادة  اما مع ما تنص  س من مرشوع القانون ف يتعلق  27ا

ريية حتددها إالدارة ات املالية لفائدة مؤسسة    .مبصادرة الترب

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔمهية مرش  نه، لنظر ٕاىل  وع هذا القانون، ورغبة يف جتويد مضام

عية بعدد من التعديالت، ومثن يف هذا  ج ة العدا  ا يف مجمو تقدم
سبة  ل ٔن  لية مع بعضها كام اكن الش ا ر ا ل إالجيايب لوز إالطار التفا

لس ت ا ل مكو   .تلف التعديالت املتقدم هبا من ق
ىل  ىل رضورة احلرص  ات املرونة يف تدبري ونؤكد  ٔقىص در د  اع

اص يف  ٔش دة ا ىل املبادرات الهادفة ٕاىل مسا ال بعدم التضييق  هذا ا
ٔمهية ذ  دات نظرا  ٔو توزيع املسا ات  الل مجع الترب ياج من  ا اح
سامه يف تعزز  متع املغريب مما  ي يعرب عنه ا ٓزر ا لتضامن والت سبة  ل

  .محهاستقراره وتال
ٕالجياب  عية،  ج ة العدا  ٔساس، سنصوت يف مجمو ىل هذا ا و

  .ىل مرشوع هذا القانون
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

شار مدا ) 10 لشغل ( ا السطيالسيد املس حتاد الوطين 
  :)ملغرب

  مس هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيد الوز

شارن احملرتمونال    ،سيدات والسادة املس
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
راسة  صصة  رشيعية ا شارن يف ٕاطار هذه اجللسة العامة ال املس

ىل  ات  18.18مرشوع القانون رمق "والتصويت  ظمي معليات مجع الترب ب
 ٔ دات  رييةمن العموم وتوزيع املسا   ."غراض 

اللها التنويه بقمي التضامن والتاكفل اليت  اسبة، جندد من  ويه م
ٔزمات، واليت اكن  الل فرتات ا متع املغريب، الس  تطبع قمي وتقاليد ا
انب إالجراءات اليت  ث سامه تضامن املغاربة ٕاىل  ، ح ورو ٔزمة  ٓخرها 

ٔزمة وت ف من هذه ا صادية اختذهتا بالد يف التخف ق داعياهتا 
عية ج   .و

ة  ٔسبق ىل جملسنا  ل  ٔح ي  ٔمهية هذا القانون ا ىل  كام نؤكد 
ٔحاكم الفصل  سامه يف تنظمي هذا  78طبقا  ي س ستور، وا من ا

متع، واليت مل تعد تتالءم مع  ال، خصوصا يف ظل املتغريات اليت عرفها ا ا
  .1971ادر سنة الص 004.71إالطار القانون رمق 

ر احملرتم   ،السيد الوز
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شار وسائل التواصل  متع املغريب، وان ي عرفه ا ٕان التطور ا
 ٔ ٔدوراها، فضال عن انفالهتا من الرقابة، جعل مس عي وتنايم  ج

، وظهرت  ٔهدافها الن س إالحسان العمويم حتيد عن  ات"ال " ماف
لمتاجرة يف لف العمل اخلريي  رش واستغالل الوضعية ختت   ال

اص قصد مرامكة الرثوات ٔش عية لبعض ا   .ج
ىل العمل اخلريي  لتضييق  ذ مكربر  ٔن يت غي  ٔمر ال ي ٔن هذا ا ري 
ة من املؤسسات  ٔدوار الرائدة اليت تقوم هبا مجمو ىل ا اجلاد واملسؤول و

ات الهشة والفقرية، ٓيس بغض الف ف من م لتايل ال  اخلريية يف التخف و
ٔو  ىل هذه امجلعيات  لتضييق  لية  ٔن يتحول هذا القانون ٕاىل  غي  ي

غي ؛ توظيفه توظيفا سياسو وانتقائيا فقط ، ي ىل العكس من ذ بل 
ن، سواء اكنوا ذاتيني  اص اجلاد ٔش شجيع ا لية ل شلك هذا القانون  ٔن 

ريية شطة  ٔ ام ب ىل الق   .ٔو معنويني، 

  ،ر احملرتمالسيد الوز
ات  ات الرتابية والب لية وامجلا ا ل جلنة ا ٕالجامع دا ا  ٕان تصوي
ه،  اء ف فقني متاما مع لك ما  ٔننا م ىل هذا النص ال يعين  ٔساسية  ا
بع  ىل جملسنا، بل هو  ه  ل ف ٔح ي    خصوصا ٕاذا استحرض السياق ا

ه  ال وٕاخضا ٔسسة هذا ا ٔمهية م ناعنا ب ة حىت نقطع فقط من اق لمراق
ريية  ٔعامل  الل  ني ٕاىل الرتحب من  عديم الضمري السا ٔمام م الطريق 

  .ن
ة  ملغرب مبجمو لشغل  حتاد الوطين  ا يف  ويف هذا السياق، تقدم
ٔساس ضامن حرية امجلعيات يف مجع  روم  من التعديالت املهمة اليت 

ات مع ٕاخضاعها لرقابة ٕادارية وقضائ  سيط املساطر املتعلقة هبذا الترب ية وت
ٔي شطط دم ممارسة  اد إالدارة و ال، وضامن ح   .ا

لت سلبا مع هذه التعديالت، مما  ٔسف، تفا ٔن احلكومة، مع ا ري 
متديد مدة  ث بتعديلني يتعلقان  ش موافاة إالدارة بتقرر مفصل دفعنا ٕاىل ال

ات يوما من ) 90(سعني  ٕاىل )30(ثالثني  من  حول سري معلية مجع الترب
ده سلطة رخي هناية العملية ح القضاء و ات ، وم ٕايقاف معليات مجع الترب

رشيعيةمن العموم ىل اجللسة العامة ال ل عرضها  ٔ   .، من 
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ويف اخلتام، نؤكد يف 

ىل هذا النص رمغ املالحظا ٕالجياب  ا  ىل تصوي شارن،  ت املس
  .املس

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   والسالم 


