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 م 1022( لسـنة 6قانون رقم )
 بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 (،95سيما المادة )وتعديالته ال 3002لسنة القانون األساسي بعد االطالع على 

 ،(4المادة ) سيمام وتعديالته ال8551( لسنة 4رقم )وعلى قانون الخدمة المدنية 
 التخطيط،الهيكلي والوظيفي لوزارة  بشأن التنظيم 3004( لسنة331اء رقم )وعلى قرار مجلس الوزر

 ،وعلى مشروع القانون المقدم من لجنة الموازنة والشئون المالية العامة بالمجلس التشريعي
 وبناء على موافقة المجلس التشريعي،

 أصدرنا القانون التـالي:

 ريفاتتع                                   
   (1مادة )                                           

م هذا القانون يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعااني المصصصاة ل اا أدناا  ماا لام افي تطبيق أحك
  تدل القرينة على صالف ذلك.

   .السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية
  .مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية

  .شريعي: المجلس التشريعي الفلسطينيالمجلس الت
  .لتصطيطالوزارة: وزارة ا
  . لتصطيطاالوزير: وزير 

  الصطة: الصطة العامة للتنمية.
 التسمية وأهداف القانون                            

  ( 2مادة )                                             
وي ادف إلاى  "الفلساطينية للسالطة الوطنياة طاة العاماة للتنمياةإعاداد الص "قاانون سمى هذا القاانون ي  

قرار عرض و إعداد و تنظيم   .صطةالا 
 
 

 إعداد مشروع قانون الخطة                         
 (3) مادة                                             

لتنميااة ياارتبط بوكياال بااالتصطيط وتنساايق باارام  ا ةصاصاا إدارةينشااف فااي كاال وزارة ومكسسااة حكوميااة 
سااتراتيجيت اة يتااولى إعااداد الباارام  الالزمااة للصطاا الااوزارة أو رساايس المكسسااة الحكوميااة وتنساايق ا  وا 

عداد نظام  تقييم ا ومتابعت ا. وتوقيت ا ، وا 
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  (4مادة )                                              
 :االلتزام بما يلي  يساتلمكسسات العامة والعلى الوزارات وا

وأيااة تعليمااات مشااروق قااانون الصطااة إلعااداد  الااوزارةالتقيااد التااام بالتعليمااات التااي ت ااع ا  -1
 من القيام بم ام ا على أكمل وجه. ةار الوز أصرى لتمكين 

إلعاااداد بجميااال البياناااات والمعلوماااات والجاااداول واإلي ااااحات التاااي تطلب اااا  الاااوزارةتزوياااد  -2
 دون تفصير.صطة ال

  ( 5مادة )                                             
مساااكولة عااان صاااحة ابرقاااام والبياناااات والمعلوماااات وال يساااات تعتبااار الاااوزارات والمكسساااات العاماااة 

 للوزارة.المقدمة من قبل ا برام  وال
 

   (6)مادة                                               
إلاااى بشااافن الصطاااة تقرياااراا شاااامالا  كااال عاااام( مااان أغساااطسفاااي ابول مااان شااا ر )الاااوزير  ي قااادم -1

 .بشفن ا  التوصياتالمرتكزات ابساسية للصطة و  مت مناا مجلس الوزراء 
 .إلحالت ا إلى المجلس التشريعي إلقرارها تم يداا  الصطة دراسة وتدقيقمجلس الوزراء  يتولى -2

 
 
 

 الخطةمشروع قانون عرض                           
   (7مادة )                                            

علاى ابقال  شا رين ى المجلاس التشاريعي قبالعلاالصطة مجلس الوزراء مشروق قانون  عرضي -1
صادارها فاي قاانو تقديم مشاروق قاانون الموازناة العاماة السانوية للسالطة  من قرارهاا وا  ن.لمراجعت اا وا 

  
واللجناااة االقتصاااادية الموازناااة والشاااكون المالياااة  ةالمجلاااس التشاااريعي المشاااروق إلاااى لجناااحيااال ي   -2

بداء الرأي فيه تفصيلياا وترفل   التشريعي. توصيات ا بشفنه إلى المجلس لدراسته وا 
صاصااة  اتجلساابااالمجلس التشااريعي واللجنااة االقتصااادية لجنااة الموازنااة والشااكون الماليااة عقااد ت -3

إلى مجلس الوزراء في مدة أقصااها شا ر مان  مشروق القانون عيدوتالصطة ون لمناقشة مشروق قان
عادتااه التشااريعي  مجلااسمصااحوباا بمالحظااات التاااريت تقااديم ا إليااه  إلجااراء التعااديالت المطلوبااة وا 

 .سبوعان من تاريت اإلحالةإلى المجلس التشريعي صالل مدة أقصاها أ
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 الخطةمشروع قانون إقرار                              
 (8مادة )                                               

تقرياراا إلاى المجلاس التشاريعي واللجناة االقتصاادية لجنة الموازنة والشكون المالية  ايقدم رسيس -1
وماا ورد فاي تقريار الاوزير توطساة الصطاة بمالحظات اللجنة بشفن ما ورد في مشروق قانون 

 الصطة.مال إجراءات إقرار مشروق قانون الستك

علاااى  اااوء تقريااار الصطاااة مشاااروق قاااانون يعقاااد المجلاااس التشاااريعي جلساااة صاصاااة لمناقشاااة  -2
  .اللجنة وتوصيات ا

 .باباا باباا  الصطةيتم التصويت على  -3

  (9مادة )                                                  
صادار  كقاانون قبال الصطاة  قاانونتستكمل إجاراءات مناقشاة مشاروق   قارار  وا  الشاروق فاي مناقشاة وا 

 مشروق قانون الموازنة العامة السنوية.

 (11مادة )                                                

 يلغى كل ما يتعارض مل أحكام هذا القانون.

 التنفيذ والسريان                                   

  ( 11مادة )                                               
على جميل الج ات المصتصة كال فيماا يصصاه تنفياذ هاذا القاانون ويعمال باه بعاد االااين يومااا مان 

  تاريت نشر  في الجريدة الرسمية.
 

 ميالدياااااة2111/   /     بتااااااريت صااااادر بمديناااااة غااااازة                                          
هجرياااة1432/    /   الموافاااق                                                                

  
 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية                                             
 


