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  السابعة وال�نني اجللسةحمرض 

  ).2017ماي  9( 1438ان بشع  12الثال�ء : التارخي

  .ا�لس رئ�سعبد �اله احللوطي، اخللیفة الثاين لاملس�شار الس�ید : الرئاسة
ٔ�ربع دقائق، ابتداء من السا�ة السادسة وا�ق�قة السادسة  :التوق�ت

  .و�ربعني مساء
یؤذن  19.17 مرشوع قانون رمق ا�راسة والتصویت �ىل :�دول أ�عامل

بتغیري رمس �س�ترياد املفروض �ىل القمح ا�لني مبوج�ه �لحكومة 
  .ومش�تقاته، احملال �ىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب

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

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله احللوطي، رئ�س اجللسة
ة �شلك م�ارش، ونطلب من ٔ��د السادة نف�تح اجللسة ال�رشیعی

الوزراء ٔ�ن یتقدم لتقدمي مرشوع احلكومة، ا�ي خيصص ا�لس يف هذه 
، یؤذن 19.17اجللسة من ٔ��ل ا�راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

مبوج�ه �لحكومة بتغیري رمس �س�ترياد املفروض �ىل القمح ا�لني 
  .من جملس النواب ومش�تقاته، احملال �ىل جملس املس�شار�ن

  .واللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع فلیتفضل مشكورا

الس�ید مصطفى اخللفي، الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  :والناطق الرمسي �مس احلكومة مع الربملان وا�متع املدين �لعالقات

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید رئ�س اجللسة،

  رتمات،الس�یدات املس�شارات احمل
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

هو مرشوع قانون یؤذن مبوج�ه �لحكومة  19.17موضوع هاذ القانون 
  .بتغیري رمس �س�ترياد املفروض �ىل القمح ا�لني ومش�تقاته

الهدف وهو حامیة إالنتاج الوطين �رب رفع الرمس د�ل �س�ترياد �ىل 
، %30و احلايل يف �دود القمح ا�لني ا�يل �اي من اخلارج، الرمس د�ل

  . %135ل اح�ا �غیني �رفعوه 
هباذ القانون غیتعطى إالذن �لحكومة �ش تصدر املرسوم املرتبط 

حامیة إالنتاج الوطين،  - كام قلت  -بذ�، وهذا الهدف د�لو أ�سايس 
  . حامیة الفالح املغريب و�لتايل حامیة الصنا�ة الفالح�ة �شلك �ام يف بالد�

  .وشكرا

  :لس�ید رئ�س اجللسةا
  . شكرا الس�ید الوز�ر

اللكمة ملقرر جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة لتقدمي تقر�ر 
  . ا�لجنة حول املرشوع

  .ٕاذن التقر�ر وزع �ىل الفرق
ٔ�ف�ح �ب املناقشة، ٕاذا اكن هناك من �رغب من الفرق يف املناقشة، 

يك تتضمن مضن التقر�ر إالجاميل وٕاال فس�ن��ظر ٔ�ن متدو� �للكامت مك�وبة ل
  .لهذه اجللسة

  .تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  ...س��وصلون �لتقر�ر ٕان شاء هللا فور

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . فور هنایة اجللسة

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .نعم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ار احملرتمشكرا الس�ید املس�ش

ٕاذن الفریق �س�تقاليل، فریق أ�صا� واملعارصة كذ�، فریق العدا� 
  . والتمنیة كذ�

ٕاذن س��وصل مبوقف ورٔ�ي السادة . ٕاذن �يق الفرق أ�خرى
  .املس�شار�ن والفرق يف وقت الحق

  :ن��قل ٕاىل التصویت �ىل املادة الفریدة اليت یت�ٔلف مهنا املرشوع
  .إالجامع: املوافقون

  .ٕاذن ما دام هناك ٕاجامع ل�س هناك معارضون، ل�س هناك ممتنعون
  .ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت

  .ٕاذن ل�س هناك معارضون، ل�س هناك ممتنعون
یؤذن  19.17وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق  ،ٕاذن

  . ومش�تقاتهمبوج�ه �لحكومة بتغیري رمس اس�ترياد املفروض �ىل القمح ا�لني 
  .ورفعت اجللسة
  .وشكرا لمك مجیعا

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

  :املدا�الت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: مالحق

  :�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة الفریقمدا�� .1
  .�سم هللا الرحامن الرحمي

  الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون

  ،ات والسادة املس�شارون احملرتمونالس�ید
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 
مب�لس املس�شار�ن ومن �ال� حزب �س�تقالل ملناقشة مرشوع قانون 
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ا�ي یؤذن مبوج�ه �لحكومة بتغیري رمس �س�ترياد املفروض  19.17رمق 
  .�ىل القمح ا�لني ومش�تقاته

شك ف�ه، ٔ�ن تو�ه الربملان ٕاىل م�ح التفویض ال�رشیعي وإالذن  ومما ال
من ا�س�تور وا�ي مينح �لحكومة  �70لحكومة يف هذا ا�ال طبقا �لفصل

ٕاماكنیة ال�رشیع يف ا�االت اليت تد�ل ٔ�صال يف م�اد�ن حمجوزة �لقانون 
ورة مبق�ىض ا�س�تور، � ما یربره، وی�ٔيت ملعاجلة ٔ�مور هامة، تفرضها الرض 

والتطورات اليت یعرفها �نتاج العاملي من القمح ا�لني ومش�تقاته، 
و�نعاكسات السلبیة والوخمية املتوقعة �ىل املنتوج الوطين ، وهو ما 
�س�توجب اس�تع�الیة التد�ل لتصحیح الوضع �رب املراس�مي التنظميیة، 

هيا من واليت �متىن ٔ�ن تعمل احلكومة �ىل عرضها �ىل الربملان �لمصادقة �ل
من ا�س�تور، وذ� حىت ی�س�ىن  70ق�ل جمليس يف ٕاطار ما یقرره الفصل

�لربملان ٔ�داء دوره اكمال و ٕابداء الرٔ�ي وتق�مي هذا التدبري، فٕان شاء ٔ�قره 
  .وٕان شاء رفضه
  الس�ید الرئ�س،

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نعترب ٔ�ن الفالح املغريب الیوم يف �ا�ة 
یة واس�تع�الیة محلایته من أ�رضار الناجتة عن ماسة ٕاىل ٕاجراءات ا�رتاز 

�خنفاض املس�ل يف ٔ�سعار القمح الطري يف أ�سواق العاملیة، �اصة يف 
ظل ق�ام العدید من املس�تورد�ن املغاربة �س�ترياد مكیات �مة وب�ٔسعار 
م�خفضة، مما ینذر ٕ�غراق السوق الوطين �لقمح املس�تورد وب�ٔمثنة �د 

زید من معا�ة الفالح يف بعض املناطق �س�ب غیاب م�خفضة، وهو ما �
 .ٔ�و لنقل ضعف الطلب �ىل املنتوج الوطين

ٕان من ش�ٔن ٕاقرار هذا املرشوع ٔ�ن یضمن بصفة اكف�ة �سویق �نتاج 
الوطين والزتوید العادي �لسوق الوطين من القمح الطري، �اصة ؤ�ن ا�مثن 

درمه  250ار عوض درمه �لق�ط 350املرجعي عند �س�ترياد س���اوز 
 .�لق�طار املعمول به �الیا

وٕاذا قدر� �لحكومة جمهوداهتا �ري املبارشة �لحفاظ �ىل مس�توى ا��ل 
�ى الفالح املغريب، فٕانه من واج�نا ٔ�ن ن��ه احلكومة يف بدایة وال�هتا ٕاىل 
ٔ�ن الفالح املغريب، خصوصا الصغري، حيتاج ٕاىل دمع م�ارش من �الل 

ة حتفظ �رام�ه و��شه الكرمي، وحامیته من �س�تغالل �شجیع �رامج م�دجم
واملضاربة �س�تف�د مهنا �ريه و�سهیل مساطر �س�تفادة من القروض 
وٕا�ادة �دو�هتا يف �ا� العرس، وتعممي الت�ٔمني ب�ٔسعار �كون يف م�ناو�، يك 
�شعر ب�ٔن املشاریع الكربى من ق�یل املغرب �خرض �اءت ضام�ة لتاك� 

 .مجیع الفال�ني املغاربة �ىل قدم املساواة الفرص بني
و�د�ر بنا ٔ�ن نثري السؤال حول مدى حصة بعض التفسريات املطرو�ة 
الیوم واليت تف�د ب�ٔن ختوف احلكومة من تداعیات قرار حتر�ر سعر رصف 
ا�رمه اكن س��ا ٔ�ساس�یا الع�د هذا القرار، �ىل اعتبار ٔ�ن �س�مترار يف 

تورة الغذائیة �لمملكة، يف وقت �شري الت�لیالت ٕاىل �س�ترياد سريفع الفا

ٕاماكنیة �سجیل اخنفاض قوي لقمية العم� مع الرشوع يف مسلسل حتر�رها 
  .ابتداء من یونیو املق�ل

  الس�ید الرئ�س،
ٕان تصوی��ا إالجيايب �ىل املرشوع، هو ت�ٔ�ید �ىل اخنراطنا الالمرشوط 

وطين من القمح الطري ومش�تقاته يف ا�هودات املبذو� محلایة املنتوج ال
وضامن تنافس��ه، �ري ٔ�نه ی��غي ٔ�ن تعمل احلكومة �ىل بلورة رؤیة 
اس�رشاف�ة وٕاصالح مشويل �لمنظومة الفالح�ة �روم جتاوز السلبیات 

  .احلالیة
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�� فریق العدا� والتمنیة.2
الصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه �سم هللا الرمحن الرحمي و 

  ٔ�مجعني،
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ا�ي یؤذن مبوج�ه  19.17يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق 

�لحكومة بتغیري رمس �س�ترياد املفروض �ىل القمح ا�لني ومش�تقاته، 
�س�تحرض مجیعا بعمق وقوة املاكنة املمتزية اليت حيظى هبا قطاع الفال�ة يف 
�ق�صاد الوطين �ىل العموم وكذ� ماكنة الفالح املغريب �ىل و�ه 

�متك�نه من �سویق م�ت�اته �ىل الصعید الوطين، ضام� لزتوید  اخلصوص،

السوق الوطين يف ٔ�حسن الظروف يف ٕاطار املنافسة الرشیفة واحلریة 
  .�ق�صادیة اليت �كفلها ا�س�تور املغريب

من هذا املنطلق، ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة واعون هبذه املر�� 
ة التحوالت العمیقة �ىل مس�توى دینام�ة ا�ق�قة اليت جتتازها بالد� ن���

املشاریع الهیلكیة �لقطاع الفال� لالس�ت�ابة بصفة مكیة ونوعیة وٕارادیة 
�لت�د�ت اليت توا�ه الفالح املغريب، ن���ة التقلبات املناخ�ة وكذ� 
�لت�ٔثري السليب اليت متارسه أ�سواق ا�ولیة �ىل مس�توى أ�سعار اليشء 

دیته املالیة ؤ��شطته الفالح�ة، مع أ��ذ بعني �عتبار ا�ي یؤ�ر �ىل مردو 
فرص الشغل اليت ميكن ٔ�ن �كون �امل اس�تقرار �لعدید من أ�رس املغربیة 

  .واحلد من الهجرة القرویة
ٕان ا�فاع �ىل مصاحل الفالح املغريب اكنت دامئا ٔ�ولوی��ا و�ای��ا �لهنوض 

ٕانتاج�ته ممثنني التدابري اليت  ب�ٔحوا� املادیة ومصاحله �ق�صادیة لتدعمي
تت�ذها احلكومة مبا يف ذ� حامیة املنتوج الوطين من القمح ا�لني 
ومش�تقاته، وخصوصا إالجراء ا�ي تعزتم احلكومة تطبیقه واملتعلق بوضع 

�ملائة عوض  135رمس �ىل �س�ترياد یطبق �ىل القمح ا�لني یقدر ب 
� ابتداء من �رخي �رش هذا القانون �ملائة، وذ 30الرمس احلايل املقدر ب 
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�زي  �2017جلریدة الرمسیة اىل �ایة �رخي دخول قانون املالیة �لس�نة املالیة 
   .التنف�ذ

هذا وینص مرشوع القانون �ىل جعل ا�مثن املرجعي عند �س�ترياد 
درمه �لق�طار  250درمه �لق�طار عوض  350یت�اوز ) خروج من املیناء(

ميكن من ضامن �سویق ج�د �لمنتوج الوطين واحلفاظ �الیا، وهو ما س� 
�ىل مصاحل الفالح املغريب من �الل ت�ٔمني املصاریف اليت حتملها طی� 

  .املومس الفال�
ويف اخلتام ال �سعنا ٕاالّ ٔ�ن نعّرب عن ثق�نا ودمعنا املطلق للك التدابري 

د العام� اليت تعزز صدارة القطاع الفال�، �عتباره ٔ�كرب قطاع مشغل �لی
�ملغرب مبا یضمن ��رتام والتقد�ر الواجب �لفالح املغريب من �الل 
حامیته من لك م�افسة �ري رشیفة �س�هتدفه يف قوت یومه ومن لك ٕاجراء 
تدبريي یعصف بوجوده وصريورته وهيدد �س�تقرار �ج�عي �لید العام� 

العدا� والتمنیة  و�� فٕان فریق. املؤه� يف هذا القطاع الهام واحلیوي
املعروض ٔ�مام�ا ا�ي  19.17یصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع القانون رمق

یؤذن مبوج�ه �لحكومة بتغیري رمس �س�ترياد املفروض �ىل القمح ا�لني 
  .ومش�تقاته

كام نغتمن هذه الفرصة لنو�ه حتیة تقد�ر ٕاىل مجیع الفال�ني والفال�ات 
لهنوض �لقطاع الفال� وتطو�ره املغاربة، وا��ن یبذلون �ودا �مة �

لزتوید السوق الوطنیة وا�ولیة يف ٔ�فق الرفع من القمية املضافة الفالح�ة 
   .وحتسني ٔ��رها �ىل ا�منو �ق�صادي الوطين

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب.3
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

 س احملرتم،الس�ید الرئ�
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
   الس�ید الرئ�س،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 
یؤذن  19.17مب�لس املس�شار�ن، مبناس�بة عرض مرشوع القانون رمق 
القمح ا�لني  مبوج�ه �لحكومة بتغیري رمس �س�ترياد املفروض �ىل

  .ومش�تقاته، �ىل ٔ�نظار اجللسة العامة، قصد املناقشة واملصادقة �لیه
  الس�ید الرئ�س،

رمغ ٔ�ن هذا املق�ىض �رتبط مبواد القانون املايل، ٕاال ٔ�نه طبقا ٔ�حاكم 
من ا�س�تور، یؤذن �لحكومة ٔ�ن تقوم،  70الفقرة أ��رية من الفصل 

لقمح ا�لني ومش�تقاته، �الل مبق�ىض مراس�مي �س�ترياد املفروض �ىل ا
الفرتة املمتدة من �رخي �رش هذا القانون �جلریدة الرمسیة ٕاىل �ایة دخول 

 .�زي التنف�ذ 2017قانون املالیة �لس�نة املالیة 

جيب ٔ�ن تعرض املراس�مي املت�ذة طبقا ٔ�حاكم هذا القانون �ىل الربملان 
ن �رخي دخول قانون �لمصادقة �لهيا دا�ل ٔ��ل ال یتعدى شهر�ن ابتداء م

املالیة املشار ٕالیه ٔ��اله �زي التنف�ذ، وح�ث ان مرشوع قانون املالیة رمق 
مل یمت اع�ده من ق�ل الربملان، فٕان احلكومة  �2017لس�نة املالیة  73.16

  .�الیا �ري مؤه� الختاذ هذه املراس�مي
اس�مي �ا، مت اختاذ مرشوع هذا القانون ملنح احلكومة إالذن �ختاذ مر 

  .بتغیري رمس �س�ترياد املفروض �ىل القمح ا�لني ومش�تقاته
  الس�ید الرئ�س،

هيدف مرشوع هذا القانون رفع الرسوم امجلر�یة املطبقة �ىل القمح 
ٕاىل  2017وذ� ابتداء من فاحت ماي  %�135الیا ٕاىل  %30الطري من 

 .�2017ایة هنایة دج�رب 
توردة، وذ� جبعل ا�مثن هذا الرمس س�ی�د بصفة هامة المكیات املس� 

 250(درمه  350یت�اوز ) خروج من املیناء(املرجعي عند �س�ترياد 
، وذ� ٔ��ذا بعني �عتبار املس�توى الق�ايس لٕالنتاج )درمه �لق�طار �الیا

التوقعات أ�ولیة �شري ٕاىل حمصول الوطين من احلبوب لهذه الس�نة، ٕاذ ٔ�ن 
�طار، وهو ما س�ميثّل ارتفا�ا ملیون ق  102ق�ايس من احلبوب س�یصل ٕاىل 

�ملقارنة مع املومس الفال� السابق، ومن املتوقع ٔ�ن �كون  %203ب�س�بة 
توزیع ٕانتاج احلبوب �ىل الشلك التايل، حسب تقد�رات وزارة الفال�ة 

  :والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت
 ملیون ق�طار؛ 50حوايل : ٕانتاج القمح الطري -
 ملیون ق�طار؛ 23.3: قمح الصلبٕانتاج ال -
  .ملیون ق�طار 29حوايل: ٕانتاج الشعري -

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٔ�سعار القمح الطري جسلت اخنفاضا �ام يف 
نظرا ٕاىل توا�د حصی� �املیة مالمئة مع  2016أ�سواق العاملیة م�ذ س�نة 

مكن مس�تو�ت هامة من إالنتاج وا�زون عند ٔ�مه املنت�ني العاملیني مما 
املغرب من الزتود من القمح الطري يف ظروف مالمئة وتوفري خمزون عند 

 3.5حوايل (ملیون ق�طار  14.7یقارب ) يف م�تصف شهر ٔ��ریل(الفا�لني 
  ).شهر من �اج�ات الطحن �ى املطاحن الصناعیة

  الس�ید الرئ�س،
بناء �ىل ما س�بق، وا�س�اما مع موقف �حتاد العام ملقاوالت املغرب 

ىل مرشوع هذا ايم ٕاىل دمع الفال�ني الس�� الصغار مهنم، فٕاننا نصوت �الر 
 .القانون �ٕالجياب

  :احلريك الفریقمدا�� .4
  الس�ید الرئ�س،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك ملناقشة مرشوع قانون ِیؤذن 
مبوج�ه �لحكومة بتغیري رمس �س�ترياد املفروض �ىل القمح ا�لني 

املرشوع الهام ا�ي یصب يف حامیة املنتوج احمليل، وذ�  ومش�تقاته، هذا
 %30عوض  %�135لرفع من الرسوم امجلر�یة �ىل القمح الطري لتبلغ 

املعمول هبا �الیا، وذ� نظرا �لمؤرشات إالجيابیة اليت ٔ��لن الس�ید وز�ر 
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الفال�ة والصید البحري واملیاه والغا�ت خبصوص املومس الفال� احلايل، 
 ٕاىل مس�تو�ت أ�سعار العاملیة احلالیة ومن ٔ��ل حامیة املنتوج وكذ�

الوطين وضامن مدخول �لفال�ني، �لام ٔ�ن ا�زون احمليل من احلبوب یناهز 
  .ملیون ق�طار تقریبا، مما یؤمن �اج�ات السوق الوطين 15

خول الفال�ني ؤ�مام هذا إالجراء ا�ي هيدف ٕاىل الرفع وضامن مد

  .، الس�ید الرئ�س، ٕاال ٔ�ن نتفا�ل ٕاجيا� مع هذا املرشوععنااملغاربة، ال �س 

 .والسالم


