قانون رقم  07لسنة  3701بشأن
إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها

الفصل األول :فى التخطيط الشامل لالقتصاد القومى
المادة ( :)3يهدف التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية فى جمهورية مصر العربية الى رفع
مسععتو المعيشععة وتععيوي
الخدما

الف عوار بععي الطبقععا

ع ع طري ع زيععاد الععدخ القععومى وتوسععي نطععا

وصوال الى مجتم الكفاية والعد  ,ويلك وف مباد ء الميثعا والدسعتور وبرنعام العمع

الوطنى.
المادة ( :)2تقوم الخطة القومية الشاملة على المباد ء اآلتية :
( )1شععمو الخطععة ووحععدتها بحيع

يضععم لهععا اسععتخدام جميع المعوارد الوطنيععة الماديععة والطبيعيععة

والبشرية بطريقة عملية وعلمية وانسانية .
( )2مركزي ععة التخط ععيط مع ع ض ععما اوسع ع مشعععاركة مع ع وح ععدا

االدار المحلي ععة ومع ع الوحعععدا

االقتصادية وم الجماهير فى اعداد الخطة وفى تنفييها وتحديد مسئوليا
( )3سععيطر الشععع

علععى كع أدوا

التنفيي .

االنتععا وعلععى توجيع فائضععا عع طريع تحمع القطععا العععام

للمسئولية الرئيسية ع خطة التنمية وضما أ يؤد القطا الخاص دوره فى التنمية فعى اطعار
الخطة دو انحراف أو استغال .
( )4التوزيع االقتصععاد واالدار والجغ ارفععى لمشععروعا
بما يكف خل أقاليم اقتصادية الى جان

الوحدا

خطععة التنميععة االقتصععادية واالجتماعيععة ,

االدارية المحلية .

المادة ( :)1توض خطعة قوميعة عامعة طويلعة األجع للتنميعة االقتصعادية واالجتماعيعة وتقسعم هعيه
الخطة الى مراح زمنية متوسطة األج وتقسم هيه بدورها الى خطط سنوية تفصيلية تتعوفر فيهعا
المرونة الالزمة لمواجهة مايستجد م تطو ار خال سنى الخطة .

وتتضم الخطط متوسطة األج والسنوية ,الخطط االقليمية والمحلية بصور تحق ترابط وتناس
هيه الخطط فى اطار الخطة القومية العامة .
المااااادة ( :)4تتح ععدد األه ععداف االقتص ععادية واالجتماعي ععة للخط ععة العام ععة طويل ععة األجع ع والخط ععط
المتوسععطة األجع والخطععط السععنوية فععى اطععار األهععداف العامععة للدولععة وفععى ضععوء تطععور التغي ع ار
األساسععية لالقتصععاد القععومى خععال سععنوا

الخطععة  ,وتتحععدد هععيه االهععداف علععى مسععتو اجمععالى

االقتصععاد القععومى وعلععى مسععتو القطاعععا

واألنشععطة الرئيسععية االقتصععادية واالجتماعيععة وكععيلك

على المستو االقليمى.
القواني والق ار ار التى تقررهعا السعلطا

المادة ( :)5تكو الخطة أساسا لمشروعا

العامعة وتنفعي

فى اطارها  .ويكو لألحكام الوارد فى قانو الخطة األولوية فى التطبي علعى أ حكعم يعرد فعى
قانو أخر  .ويراعى فى اعداد الموازنة العامة للدولة االلتزام بأهداف الخطة السنوية .
واليجععوز تعععدي اعتمععادا

االسععتخداما

االسععتثمارية ال عوارد فععى الموازنععة العامععة للدولععة اال طبقععا

للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء وبما اليخ باألولويا
المعاد ( :)6اليجعوز االرتبعاط بأيعة مشعروعا

الوارد فى الخطة .

أو أعمعا خاصعة بالتنميعة االقتصعادية واالجتماعيعة

أو تمويلها أو تنفييها بما يخالف االطار العام المعتمد للخطة

الفصل الاثاانى :فى أقسام الخطة ومكوناتها
المادة ( :)0يراعى عند إعداد الخطة تقدير ما يلى :
اوال  -االنتا القومى كما وقيمة  ,اجماال وعلى مستو القطاعا

واألنشطة الرئيسية لالقتصاد

القومى وموزعا مابي القطا العام والقطا التعاونى والقطا الخاص  ,ومستلزما

تحقي يلك

االنتا والدخ القومى النات عن ومكونات  ,على أ يتم التقييم باألسعار الثابتة لسنة األساس
وبأسعار سنة الخطة .

ثانيا  -حجم قو العم والعمالة  ,وحجم فعرص العمع الجديعد مع بيعا حجعم األجعور ومتوسعطها
ومعععد نموهععا وانتاجيععة العام ع ويلععك علععى مسععتو االقتصععاد القععومى وعلععى مسععتو القطاعععا
واألنشطة الرئيسية .
االس ععتثمارية الالزم ععة لتنفي ععي المش ععروعا

ثالث ععا  -اجم ععالى حج ععم االس ععتخداما

الجدي ععد ولالح ععال

والتجديد موزعة بعي اسعتثمار عينعى وانفعا اسعتثمار  ,والتكعوي ال أرسعمالى موزععا بعي االسعتثمار
الثابع

والمتغيععر فععى المخععزو السععلعى  ,مع بيععا اسععتثما ار كع مع القطاعععا

والخاص وتوزيعها بي مشعروعا

مختلعف قطاععا

العععام والتعععاونى

وأنشعطة االقتصعاد الرئيسعية والبرنعام الزمنعى

لتنفييها واالنتا والدخ المقدر منها  ,وكيلك التوزي االقليمى لالستثمار .
رابع ععا  -مع ععد نم ععو وحج ععم االس ععتهالك الع ععائلى موزع ععا ب ععي الري ععف والحض ععر ووفق ععا للمجموع ععا
السعلعية ومقومعا بكع مع األسععار الثابتعة لسعنة األسعاس وأسععار سعنة الخطعة  ,وكعيلك مععد نمعو
وحجم االستهالك الجماعى الي يمث حجم الخدما

العامة .

خامسععا  -حجععم المععدخ ار المحليععة المتاحععة لالسععتثمار علععى اسععاس التعواز االقتصععاد القععائم فععى
الخط ععة  ,وك ععيلك مع ع مختل ععف األوعي ععة االدخاري ععة والمع عوارد األجنبي ععة المتاح ععة لتحقيع ع األه ععداف
االستثمارية والجارية للخطة .
سادسععا  -الصععاد ار وال عواردا

كمععا وقيمععة باألسعععار الثابتععة لسععنة األسععاس وبأسعععار سععنة الخطععة

موزعع ع ع وفق ع ععا للمن ع ععاط الجغرافي ع ععة ودرج ع ععة التص ع ععني والقطاع ع ععا
المتحصععال

والمععدفوعا

المص ع ععدر والمس ع ععتورد وك ع ععيلك

لعوام ع االنتععا المختلفععة م ع بيععا األرقععام القياسععية ونس ع

التبععاد م ع

العالم الخارجى .
الماااادة ( :)8تح ععدد الخطععة اتجاه ععا
المحل ععى االجم ععالى ومع ععدال

وأبعععاد التع عواز االقتصععاد فيم ععا يتعل ع بمع ععد نمععو الن ععات
الس ععلعية والتوزيعي ععة والخدمي ععة  ,وك ععيلك مع ععد نم ععو

نم ععو القطاع ععا

العمالععة واألجععور واالسععتهالك النهععائى ومركععز مي ع از المععدفوعا
واسع ععتمرار نمع ععو االقتصع ععاد وتطع ععويره بالمعع ععدال
لألسعار .ويج

أ تراعى الخطة امكانيا

بمععا يكف ع ت عرابط أهععداف الخطععة

المسع ععتهدفة م ع ع المحافظع ععة علع ععى المسع ععتو العع ععام

التناس والتعاو م مختلف الدو العربية .

الفصل الثالث :فى إجراءات وضع الخطة واقرارها
الماادة ( :)7تتعولى وزار التخطععيط اععداد مشعرو االطععار الععام لخطعة التنميععة الطويلعة والمتوسععطة
األجع ع ف ععى ض ععوء االه ععداف العام ععة للدول ععة  ,ويع ععر

ه ععيا المش ععرو عل ععى مجل ععس ال ععوزراء عل ععى
القع ارره  .وتصععدر

المععؤتمر القععومى العععام لالتحععاد االشععتراكى العربععى ثععم يحععا الععى مجلععس الشععع
بقانو .
المادة ( :)37ترس العو از ار والهيئعا

والمؤسسعا

العامعة واألجهعز المركزيعة والوحعدا

االقليميعة

ع ع ع طري ع ع الع ععوزراء المختصع ععي الع ععى و ازرتع ععى التخطع ععيط والماليع ععة واالقتصع ععاد والتجع ععار الخارجيع ععة
مشععروعا

خططهععا التععى تحق ع االهععداف المحععدد لك ع قطععا ونشععاط فععى ضععوء االطععار العععام

للخط ععة  ,وكعععيلك مشع ععروعا
لالولويععا

القطع ععا التعع ععاونى والقطع ععا الخع ععاص المقاب ع ع لنشع ععاطها مرتبعععة وفقع ععا

التععى تضعععها وفععى شععك خطععط بديلععة متكاملععة ومتناسععقة وفععى حععدود حجععم االسععتثما ار

المخصصة لك منها .
المادة ( :)33لوزير التخطيط أ يشك بقرار من وباالتفا مع جهعا
العاملي بالجهاز االدار للحكومة واالجهز المركزية والهيئا
تقععديم البيانععا

التنفيعي لجانعا مشعتركة مع

العامة والمؤسسا

والتقععارير التععى يتطلبهععا اعععداد الخطععة أو د ارسععة بع ع

العامعة  ,تتعولى

المشععاك التخطيطععة وبوج ع

عام القيام بما قد يعهد ب اليها وزير التخطيط م أعما .
الماااادة ( :)32يعععر

مشععرو الخطععة السععنوية م ع مشععرو الموازنععة العامععة للدولععة علععى مجلععس

ال ععوزراء تمهي ععدا الحالتع ع ال ععى مجل ععس الش ععع

قبع ع ابت ععداء الس ععنة المالي ععة بش ععهري القع ع ارره وتص ععدر

بقانو .
الفصل الرابع :فى تنفيذ الخطة ومتابعتها
المادة ( :)31تلتزم جها

التنفيي باالطار المعتمد للخطة السنوية وأهدافها والوسعائ المحعدد بهعا

وأ تقوم باعداد مشروعا

القواني والق ار ار التى ستصدرها فى نطا هيا االطار .

الماااادة ( :)34عل ععى الجه ععاز االدار للحكوم ععة واالجه ععز المركزي ععة والهيئ ععا
والوحدا

االقليمية والمحلية  ,ك فى حدود اختصاص تنفيعي مشعروعا

والمؤسس ععا

العام ععة

وبعرام الخطعة المعتمعد

وفقا للتوقي
الجها

الزمنعى المحعدد لهعا والعمع علعى تحقيع االهعداف التعى تضعمنتها بالكامع وعلعى هعيه

بصفة خاصة العم على :

(أ) تنفيي المشروعا

االستثمارية فى حدود التكاليف المقدر لها وعلى الوج المحدد فى الخطة .

( ) تحقي أهداف االنتا السلعى والخدمى كما ونوعا م مراعا المعدال

الخاصة بمستلزما

االنتا وتكاليفها .
( ) تحقي أهداف الخطة  ,بالنسبة للعدخ المحلعى وتوزيعع بعي عوامع االنتعا المختلفعة وكعيلك
بالنسبة للعمالة وحجم االجور ومتوسطها وانتاجية العام .
(د) ضبط االستهالك النهائى فى حدود الخطة .
(ه) تحقي أهداف الصاد ار والواردا
(و) اص ععدار القع ع ار ار والتنظيم ععا

الوارد بالخطة .

واع ععداد الد ارس ععا

والتوص ععيا

الت ععى ت ععؤد ال ععى قي ععام القط ععا

الخاص المقاب لنشاطها بما هو مقدر ل فى الخطعة سعواء فعى االنتعا أو االسعتهالك أو االدخعار
أو االستثمار أو العمالة أو التعام م العالم الخارجى .
المااادة ( :)35تلتععزم الجهععا
والسجال

التععى التعم ع بالنظععام المحاسععبى الموحععد بامسععاك الععدفاتر الحسععابية

االحصائية التى تبي المراح التنفييية لخطتها ومد التقدم فى تحقي أهدافها .

المادة ( :)31لوزار التخطيط  -بعد موافقعة اللجنعة الو ازريعة المختصعة اععاد النظعر فعى الخطعوا
التنفييية للخطة السنوية تبعا لتغير الظروف الداخلية والخارجية وبما اليخ باالطار العام للخطة.
المااادة ( :)30تقععدم الععو از ار والهيئععا

والمؤسسععا

العامععة واألجهععز المركزيععة والوحععدا

االقليميععة

الى وزير التخطيط تقري ار دوريا ك ثالثة شهور  ,وكيلك ك سنة  ,متضمنا سير العم فى تنفيي
الخطع ععة ومع ععد التقع ععدم فع ععى تحقي ع ع أهع ععدافها بمع ععا فع ععى يلع ععك نشع ععاط القطع ععا الخع ععاص الع ععي ي ع عرتبط
باختصاصها .
وينظم وزير التخطيط بقرار من طريقة اعداد التقارير الدورية وكيفية متابعة تنفيي الخطة .

المااادة ( :)38يقععدم وزيععر التخطععيط تقريععر المتابعععة السععنو الععى مجلععس الشععع

بعععد اعتمععاده م ع

مجلس الوزراء وفى مد التجاوز سنة م تاريخ انتهاء السنة المالية .
الفصل الخامس :فى مستويات التخطيط
المادة ( :)37تقوم وزار التخطيط بعملية التخطيط المركز التى تتمث فعى اععداد الخطعة القوميعة
العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ومتابعة تنفييها ويعاونها فى يلك :
(أ) عل ععى المس ععتو المرك ععز للقطاع ععا

واألنش ععطة االقتص ععادية  ,هيئ ععا

القائمة على التخطيط فى الجهاز االدار للحكومة والهيئا
( ) علععى المسععتو االقليمععى  ,هيئععا
بناء على عر

والمؤسسا

التخطععيط االقليمععى التععى تنشععأ بقعرار مع رئععيس الجمهوريععة

التخطيط بالمجالس المحلية .

المااادة ( :)27يصععدر بق عرار مع رئععيس الجمهوريععة  -بنععاء علععى عععر
للهيئا
والعالقععا

العامة .

وزير التخطيط .

( ) على المستو المحلى  ,وحدا

والوحدا

التخط ععيط أو الوح ععدا

وزيععر التخطععيط  -تنظععيم

القائمة على التخطيط والمشار اليها فى الماد السابقة مع بيعا االختصاصعا

بينهععا وبععي وزار التخطععيط وكععيلك العالقععا

بععي وزار التخطععيط واألجهععز التععى تمععارس

نشاطا متصال بعملية التخطيط .

الفصل السادس :أحكام عامة
الماااادة ( :)23لععوزار التخطععيط الح ع فععى الحصععو علععى كافععة البيانععا
ومتابعة تنفيي الخطة  ,والتستخدم فى غير األغ ار
المادة (-23مكرر) :يعاق

الس عرية الالزمععة العععداد

المنصوص عليها فى هيا القانو .

بالحبس مد التزيد على سنة وبغرامة التجاوز مائعة جنيع أو باحعد

هاتي العقوبتي  ,وك موظف عام استخدم ماعهد ب الي بحكم وظيفت م وسائ عامة  ,نقودا

كان

أو موارد أو عمالة  ,فى غير األغ ار

االقتصادية واالجتماعية للدولة وبطريقة يترت
المادة ( :)22يعاق

التى خصص

لها بمقتضى الخطعة العامعة للتنميعة

عليها الحا ضرر بأهداف هيه الخطة.

بالحبس مد التزيد على سعتة أشعهر وبغ ارمعة التجعاوز مائعة جنيع أو باحعد

هععاتي العقععوبتي كع مع امتنع عع تقععديم البيانععا

والمعلومععا

التععى تطلبهععا وزار التخطععيط  ,أو

ع تقديم تقارير المتابعة الدورية المنصوص عليها فى هيا القانو  ,وكعيلك كع مع اخع بسعرية
ه ععيه البيان ععا
المعلوما

أو المعلوم ععا  ,أو أفش ععى سع ع ار مع ع أسع عرار الص ععناعة أو التج ععار أو غي ععر يل ععك مع ع
التى يكو قد اطل عليها بحكم عمل فى اعداد أو تنفيي أو متابعة الخطة.

المادة ( :)21يلغى القانو رقم  232لسنة  1661فى شأ التخطيط القومى والمتابعة كما يلغى
ك حكم يخالف أحكام هيا القانو .
المااادة ( :)24ينشععر هععيا القععانو فععى الجريععد الرسععمية  ,ويعمع بع مع تععاريخ نشعره  .يبصععم هععيا
القانو بخاتم الدولة  ,وينفي كقانو م قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى  11رج

سنة  14 ( 1363أغسطس سنة . ) 1693
أنور السادا

.

