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 تقرير جلنة املالية والتمنية الاقتصادية 

 حول 

نتاجئ التصويت عىل اجلزء الثاين من مرشوع 

  4102قانون املالية برمس س نة 

 الفرعيةنتاجئ التصويت عىل مشاريع املزيانيات 

يف  اليت تدخل 4102برمس الس نة املالية 

  .لجنةال  اتاختصاص
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 التقدمي العام 
لنتاجئ التصويت عىل اجلزء الثاين من مرشوع قانون 

  4102برمس الس نة املالية  001.03املالية رمق 

 املزيانيات الفرعية مشاريعوكذا نتاجئ التصويت عىل 

يف اختصاص جلنة املالية والتمنية  اليت تدخل

 4102 برمس الس نة املالية الاقتصادية
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  السيدات والسادة النواب احملرتمني،

التصويت على اجلزء  يشرفين أن أرفع إىل اجمللس املوقر نتائج

، 4.12برسم السنة املالية  11.011الثاني ملشروع قانون املالية رقم 

وكذلك نتائج التصويت على مشاريع امليزانيات الفرعية برسم سنة 

، واليت تدخل يف اختصاصات جلنة املالية والتنمية االقتصادية 4.12

 11م الثالثاء هلا هذه األخرية اجتماعا يو أفردتواليت  ،مبجلس النواب

 .4.11نونرب 

أعدت تقارير سبق وأن وال يفوتين هنا أن أذكر بأن اللجنة 

واليت تدخل يف اختصاص  4.12مشاريع امليزانيات الفرعية برسم سنة 



                     جلنة املالية والتنمية االقتصادية                                                                                                  الربملان ــ جملس النواب                   

 

 
4 

على السيدات والسادة النواب  ، يف ملحق مت توزيعه سابقاهذه األخرية

 .أعضاء اجمللس املوقر

ضمن هذا التقرير امللحق نتائج التصويت على  وستجدون

التعديالت املقدمة من طرف الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، وفريق 

األصالة واملعاصرة على اجلزء الثاني من مشروع قانون املالية برسم سنة 

4.12. 

نتائج التصويت على مواد اجلزء الثاني من نفس   وكذلك 

 .املشروع

هذا التقرير امللحق نتائج التصويت على  كما خصصنا ضمن

 :مشاريع امليزانيات الفرعية التالية

 .4.12ــ مشروع امليزانية الفرعية البالط امللكي برسم سنة 

 .4.12ــ مشروع امليزانية الفرعية لرئاسة احلكومة برسم سنة 

 .4.12ــ مشروع امليزانية الفرعية جمللس النواب برسم سنة 

 .4.12نية الفرعية جمللس املستشارين برسم سنة ــ مشروع امليزا
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ــ مشروع امليزانية الفرعية للمجلس االقتصادي  واالجتماعية 

 .4.12والبيئي برسم سنة 

ــ مشروع امليزانية الفرعية لوزارة االقتصاد واملالية برسم سنة 

4.12. 

ــ مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة 

 .4.12لفة بالشؤون العامة واحلكامة برسم سنة املك

ــ مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط برسم 

 .4.12سنة 

 

 مقررة جلنة املالية والتنمية االقتصادية      

 

 حنـــــــان أبـــــــو الفتــــــح    
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وقد عرضت التعديالت املقدمة،  وكذلك مواد اجلزء الثاني من  هذا

على التصويت  بالشكل  1112برسم السنة املالية  11.511مشروع قانون رقم 

 :التالي

  كما جاءت يف املشروع 40املادة: 

 11 :املوافقون 

 1 :املعارضون  

 ال أحد :املمتنعون 

  يف املشروع تكما جاء 14املادة: 

 11 :املوافقون 

 11 :املعارضون  

 ال أحد :املمتنعون  

  كما جاءت يف املشروع 14املادة: 

 11 :املوافقون 

 11 :املعارضون  

 ال أحد :املمتنعون  
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  مكرر 41املادة: 

 :تعديل الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية -

 12 :املوافقون 

 20 :املعارضون  

 ال أحد :املمتنعون 

  مكرر مرتني 41املادة: 

 :الفريق االستقاللي للوحدة والتعادليةتعديل -

 12 :املوافقون  

 11 :املعارضون  

 ال أحد :املمتنعون 

  كما جاءت يف املشروع 42املادة: 

 11 :املوافقون 

 12 :املعارضون  

 ال أحد :املمتنعون 
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  كما جاءت يف املشروع 44املادة: 

 11 :املوافقون  

 12 :املعارضون  

 ال أحد      :املمتنعون 

 كما جاءت يف املشروع .4 املادة: 

 11 :املوافقون  

 12 :املعارضون  

 ال أحد       :املمتنعون 

  4املادة.: 

 :تعديل الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية-

 12 :املوافقون  

 11 :املعارضون  

 ال أحد :املمتنعون 
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  (مادة جديدة إحداث )  44املادة: 

 :والتعادليةتعديل الفريق االستقاللي للوحدة -

 14 :املوافقون  

 11 :املعارضون 

 ال أحد :املمتنعون 

  (:إضافة  مادة جديدة )  44املادة 

 :فريق األصالة واملعاصرةتعديل -

 14 :املوافقون  

 11 :املعارضون 

 ال أحد     :املمتنعون 

  (:إحداث مادة جديدة )  44املادة 

 :تعديل الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية-

 14 :املوافقون  

 11 :املعارضون 

 ال أحد      :املمتنعون 
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  (:إحداث مادة جديدة )  44املادة 

 :تعديل الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية-

 14 :املوافقون  

 12 :املعارضون 

 ال أحد:      املمتنعون  

  (:إحداث مادة جديدة )  41املادة 

 :والتعادليةتعديل الفريق االستقاللي للوحدة -

 14 :املوافقون  

 12 :املعارضون 

 ال أحد:      املمتنعون  

  (:إحداث مادة جديدة )  1.املادة 

 :تعديل الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية-

 14 :املوافقون  

 12 :املعارضون 

 ال أحد:      املمتنعون  
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  (:إحداث مادة جديدة )  1.املادة 

 :للوحدة والتعادليةتعديل الفريق االستقاللي -

 14 :املوافقون  

 12 :املعارضون 

 ال أحد:      املمتنعون  

 

  التصويت على اجلزء الثاني من مشروع قانون املالية

 :4111برسم السنة املالية  21.111رقم 

 12 :املوافقون  

 14 :املعارضون 

 ال أحد :املمتنعون 

  21.111التصويت على مشروع قانون املالية رقم 

 :، وكما عدلبرمته 4111برسم السنة املالية 

 12 :املوافقون 

 14        :املعارضون 

 ال أحد       :املمتنعون 
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هذا وقد انتقلت اللجنة للتصويت على امليزانيات الفرعية اليت تدخل يف 

 :اتها اختصاص

 

 1114نية البالط امللكي برسم السنة املالية مشروع ميزا: 

 درهم 1451115111: القوائم املدنية 

 اإلجــمــــــاع :نتيجة التصويت

 

  درهم 1451445111.خمصصات السيادة 

 اإلجــمــــــاع :نتيجة التصويت

 

 درهم 1511152425111: البالط امللكي 

 اإلجــمــــــاع :نتيجة التصويت

 

  امليزانية الفرعية لرئاسة احلكومة برسم السنة مشروع

 :1114املالية 

 درهم  4452445111: واألعوان املوظفون 

 ال أحد :املمتنعون   14 :   املعارضون 12 :املوافقون

 

 درهم  44254445111: املعدات والنفقات املختلفة 

 ال أحد: املمتنعون   14:    املعارضون 12: املوافقون

 

 درهم  1451115111.: ميزانية االستثمار 

 ال أحد: املمتنعون   14:    املعارضون 12: املوافقون
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  املالية سنة المشروع امليزانية الفرعية جمللس النواب برسم

1114: 

 ميزانية التسيري : 

 درهم 21452145111: ــ املوظفون واألعوان

 اإلجــــمـــــــــاع: نتيجة التصويت

 

 درهم  4251115111: ــ املعدات والنفقات املختلفة

 اإلجــــمـــــــــاع: نتيجة التصويت

 

 درهم 1151115111: ميزانية االستثمار 

 اإلجــــمـــــــــاع: نتيجة التصويت

  امليزانية الفرعية جمللس املستشارين برسم السنة مشروع

 1114املالية 

 ميزانية التسيري : 

 درهم 1.454215111: ــ املوظفون واألعوان

 اإلجــــمـــــــــاع: نتيجة التصويت

 

 درهم 4454.15111: والنفقات املختلفة ــ املعدات

 اإلجــــمـــــــــاع: نتيجة التصويت
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  مشروع امليزانية الفرعية للمجلس االقتصادي

 1114واالجتماعي برسم السنة املالية 

 درهم 111..114.21: التسيري نفقات 

 اإلجــــمـــــــــاع: نتيجة التصويت

 

 درهم 11.1115111: نفقات االستثمار 

 اإلجــــمـــــــــاع: نتيجة التصويت

 

  مشروع امليزانية الفرعية لقطاع االقتصاد واملالية برسم

 1114السنة املالية 
 

 درهم 1514452125111: املوظفني نفقات 

 الأحد: املمتنعون     14:   املعارضون  12:املوافقون

 درهم 141.1115111: نفقات املعدات 

 الأحد: املمتنعون     14   :املعارضون  12:املوافقون

 

 درهم 214.1.1.111: نفقات االستثمار 
 

 الأحد: املمتنعون     14:   املعارضون  12:املوافقون
 

 

  مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة

 1114 السنة املاليةاملكلفة بالشؤون العامة واحلكامة برسم 
 

 درهم 000,00 196 31: املوظفني نفقات 

 الأحد: املمتنعون     14:   املعارضون  12:املوافقون
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 درهم 000,00 892 21: نفقات التسيري 

 الأحد: املمتنعون     14:   املعارضون  12:املوافقون

 

 درهم 000,00 013 10: نفقات التجهيز 

 الأحد: املمتنعون     14:   املعارضون  12:املوافقون

 

  الفرعية للمندوبية السامية للتخطيطمشروع امليزانية 

 1114 السنة املاليةبرسم 

 درهم 24451415111: ميزانية التسيري 

 اإلجــــمـــــــــاع: نتيجة التصويت      

 

 درهم 4.54125111: ميزانية االستثمار 

 اإلجــــمـــــــــاع: تيجة التصويتن  

 

 

 مقررة جلنة املالية والتنمية االقتصادية

 السيدة النائب حنان أبو الفتح

 


