
 بشأن  3971لسنة  77قانون رقم 
 إعداد الخطة العامة لمدولة ومتابعة تنفيذها

 

 القومى لالقتصاد الشامل التخطيط فى :األول الفصل

 رفع  الى العربية مصر جميورية فى واالجتماعية االقتصادية لمتنمية التخطيط ييدف (:3)المادة 
 نطععا  وتوسععي  القععومى الععدخ  زيععاد  طريعع  ععع  الطبقععا  بععي  الفععوار  وتععيوي  المعيشععة مسععتوى
 العمع  وبرنعام  والدسعتور الميثعا  مبادىء وف  ويلك, والعد  الكفاية مجتم  الى وصوال الخدما 
 .الوطنى

 : اآلتية المبادىء عمى الشاممة القومية الخطة تقوم (:2)المادة 

 والطبيعيععة الماديععة الوطنيععة المععوارد جميعع  اسععتخدام ليععا يضععم  بحيعع  ووحععدتيا الخطععة شععمو ( 1)
 . وانسانية وعممية عممية بطريقة والبشرية

 الوحععععدا  ومعععع  المحميععععة االدار  وحععععدا  معععع  مشععععاركة اوسعععع  ضععععما  معععع  التخطععععيط مركزيععععة( 2)
 . التنفيي مسئوليا  وتحديد تنفييىا وفى الخطة اعداد فى الجماىير وم  االقتصادية

 العععام القطععاع تحمعع  طريعع  ععع  فائضععا توجيععو وعمععى االنتععا  أدوا  كعع  عمععى الشععع  سععيطر ( 3)
 اطعار فعى التنمية فى دوره الخاص القطاع يؤدى أ  وضما  التنمية خطة ع  الرئيسية لممسئولية
 . استغال  أو انحراف دو  الخطة

,  واالجتماعيععة االقتصععادية التنميععة خطععة لمشععروعا  والجغرافععى واالدارى االقتصععادى التوزيع ( 4)
 . المحمية االدارية الوحدا  جان  الى اقتصادية أقاليم خم  يكف  بما

 ىعيه وتقسعم واالجتماعيعة االقتصعادية لمتنميعة األجع  طويمعة عامعة قوميعة خطعة توض : (1)المادة 
 فييعا تتعوفر تفصيمية سنوية خطط الى بدورىا ىيه وتقسم األج  متوسطة زمنية مراح  الى الخطة
 . الخطة سنى خال  تطورا  م  مايستجد لمواجية الالزمة المرونة



 وتناس  ترابط تحق  بصور  والمحمية االقميمية الخطط, والسنوية األج  متوسطة الخطط وتتضم 
 . العامة القومية الخطة اطار فى الخطط ىيه

 والخطععععط األجعععع  طويمععععة العامععععة لمخطععععة واالجتماعيععععة االقتصععععادية األىععععداف تتحععععدد: (4)المااااادة 
 التغيععرا  تطععور ضععوء وفععى لمدولععة العامععة األىععداف اطععار فععى السععنوية والخطععط األجعع  المتوسععطة
 اجمععالى مسععتوى عمععى االىععداف ىععيه وتتحععدد,  الخطععة سععنوا  خععال  القععومى لالقتصععاد األساسععية
 وكعععيلك واالجتماعيعععة االقتصعععادية الرئيسعععية واألنشعععطة القطاععععا  مسعععتوى وعمعععى القعععومى االقتصععاد

 .االقميمى المستوى عمى

 وتنفعي العامعة السعمطا  تقررىعا التى والقرارا  القواني  لمشروعا  أساسا الخطة تكو : (5)المادة 
 فعى يعرد حكعم أى عمعى التطبي  فى األولوية الخطة قانو  فى الوارد  لألحكام ويكو  . اطارىا فى

 . السنوية الخطة بأىداف االلتزام لمدولة العامة الموازنة اعداد فى ويراعى . أخر قانو 

 طبقععا اال لمدولععة العامععة الموازنععة فععى الععوارد  االسععتثمارية االسععتخداما  اعتمععادا  تعععدي  واليجععوز
 . الخطة فى الوارد  باألولويا  اليخ  وبما الوزراء مجمس يقررىا التى لمقواعد

 واالجتماعيعة االقتصعادية بالتنميعة خاصعة أعمعا  أو مشعروعا  بأيعة االرتبعاط اليجعوز(: 6)المعاد  
 لمخطة المعتمد العام االطار يخالف بما تنفييىا أو تمويميا أو

 

 ومكوناتها الخطة أقسام فى: الاثاانى الفصل

 : يمى ما تقدير الخطة إعداد عند يراعى: (7)المادة 

 لالقتصاد الرئيسية واألنشطة القطاعا  مستوى وعمى اجماال,  وقيمة كما القومى االنتا  - اوال
 يلك تحقي  ومستمزما ,  الخاص والقطاع التعاونى والقطاع العام القطاع مابي  وموزعا القومى
 األساس لسنة الثابتة باألسعار التقييم يتم أ  عمى,  ومكوناتو عنو النات  القومى والدخ  االنتا 
 . الخطة سنة وبأسعار



 ومتوسعطيا األجعور حجعم بيعا  مع  الجديعد  العمع  فعرص وحجم,  والعمالة العم  قو  حجم - ثانيا
 القطاععععا  مسعععتوى وعمعععى القعععومى االقتصعععاد مسعععتوى عمعععى ويلعععك العامععع  وانتاجيعععة نموىعععا ومععععد 

 . الرئيسية واألنشطة

 ولالحعععال  الجديعععد  المشعععروعا  لتنفيعععي الالزمعععة االسعععتثمارية االسعععتخداما  حجعععم اجمعععالى - ثالثعععا
 االسعتثمار بعي  موزععا الرأسعمالى والتكعوي ,  اسعتثمارى وانفعا  عينعى اسعتثمار بعي  موزعة والتجديد
 والتعععاونى العععام القطاعععا  معع  كعع  اسععتثمارا  بيععا  معع ,  السععمعى المخععزو  فععى والمتغيععر الثابعع 

 الزمنعى والبرنعام  الرئيسعية االقتصعاد وأنشعطة قطاععا  مختمعف مشعروعا  بي  وتوزيعيا والخاص
 . لالستثمار االقميمى التوزي  وكيلك,  منيا المقدر والدخ  واالنتا  لتنفييىا

 لممجموععععا  ووفقعععا والحضعععر الريعععف بعععي  موزععععا الععععائمى االسعععتيالك وحجعععم نمعععو مععععد  - رابععععا
 نمعو مععد  وكعيلك,  الخطعة سعنة وأسععار األسعاس لسعنة الثابتعة األسععار مع  بكع  ومقومعا السعمعية
 . العامة الخدما  حجم يمث  اليى الجماعى االستيالك وحجم

 فععى القععائم االقتصععادى التععواز  اسععاس عمععى لالسععتثمار المتاحععة المحميععة المععدخرا  حجععم - خامسععا
 األىععععداف لتحقيعععع  المتاحععععة األجنبيععععة والمععععوارد االدخاريععععة األوعيععععة مختمععععف معععع  وكععععيلك,  الخطععععة

 . لمخطة والجارية االستثمارية

 الخطععة سععنة وبأسعععار األسععاس لسععنة الثابتععة باألسعععار وقيمععة كمععا والععواردا  الصععادرا  - سادسععا
 وكععععععيلك والمسععععععتورد  المصعععععدر  والقطاعععععععا  التصعععععني  ودرجععععععة الجغرافيععععععة لممنعععععاط  وفقععععععا موزععععععو

 معع  التبععاد  ونسعع  القياسععية األرقععام بيععا  معع  المختمفععة االنتععا  لعوامعع  والمععدفوعا  المتحصععال 
 . الخارجى العالم

 النعععات  نمعععو بمععععد  يتعمععع  فيمعععا االقتصعععادى التعععواز  وأبععععاد اتجاىعععا  الخطعععة تحعععدد(: 8)الماااادة 
 نمعععو مععععد  وكعععيلك,  والخدميعععة والتوزيعيعععة السعععمعية القطاععععا  نمعععو ومععععدال  االجمعععالى المحمعععى
 الخطعععة أىعععداف تعععرابط يكفععع  بمعععا المعععدفوعا  ميعععزا  ومركعععز النيعععائى واالسعععتيالك واألجعععور العمالعععة

 العععععام المسععععتوى عمععععى المحافظععععة معععع  المسععععتيدفة بالمعععععدال  وتطععععويره االقتصععععاد نمععععو واسععععتمرار
 . العربية الدو  مختمف م  والتعاو  التناس  امكانيا  الخطة تراعى أ  ويج  .لألسعار

 



قرارها الخطة وضع إجراءات فى :الثالث الفصل  وا 

 والمتوسععطة الطويمعة التنميععة لخطعة الععام االطععار مشعروع اععداد التخطععيط وزار  تتعولى(: 9)الماادة 
 عمعععى العععوزراء مجمعععس عمعععى المشعععروع ىعععيا ويععععر ,  لمدولعععة العامعععة االىعععداف ضعععوء فعععى األجععع 
 وتصععدر . القععراره الشععع  مجمععس الععى يحععا  ثععم العربععى االشععتراكى لالتحععاد العععام القععومى المععؤتمر
 . بقانو 

 االقميميعة والوحعدا  المركزيعة واألجيعز  العامعة والمؤسسعا  والييئعا  العوزارا  ترس : (37)المادة 
 الخارجيععععة والتجععععار  واالقتصععععاد والماليععععة التخطععععيط وزارتععععى الععععى المختصععععي  الععععوزراء طريعععع  ععععع 

 الععععام االطععار ضعععوء فععى ونشععاطو قطعععاع لكعع  المحعععدد  االىععداف تحقعع  التعععى خططيععا مشععروعا 
 وفقععععا مرتبععععة لنشععععاطيا المقابعععع  الخععععاص والقطععععاع التعععععاونى القطععععاع مشععععروعا  وكععععيلك,  لمخطععععة

 االسععتثمارا  حجععم حععدود وفععى ومتناسععقة متكاممععة بديمععة خطععط شععك  وفععى تضعععيا التععى لالولويععا 
 . منيا لك  المخصصة

 مع  مشعتركة لجانعا التنفيعي جيعا  مع  وباالتفا  منو بقرار يشك  أ  التخطيط لوزير: (33)المادة 
 تتعولى,  العامعة والمؤسسا  العامة والييئا  المركزية واالجيز  لمحكومة االدارى بالجياز العاممي 
 وبوجععو التخطيطععة المشععاك  بععع  دراسععة أو الخطععة اعععداد يتطمبيععا التععى والتقععارير البيانععا  تقععديم
 . أعما  م  التخطيط وزير الييا بو يعيد قد بما القيام عام

 مجمعععس عمعععى لمدولعععة العامعععة الموازنععة مشعععروع مععع  السعععنوية الخطعععة مشععروع يععععر (: 32)الماااادة 
 وتصعععدر القعععراره بشعععيري  الماليعععة السعععنة ابتعععداء قبععع  الشعععع  مجمعععس العععى الحالتعععو تمييعععدا العععوزراء
 .بقانو 

 ومتابعتها الخطة تنفيذ فى: الرابع الفصل

 بيعا المحعدد  والوسعائ  وأىدافيا السنوية لمخطة المعتمد باالطار التنفيي جيا  تمتزم(: 31)المادة 
 . االطار ىيا نطا  فى ستصدرىا التى والقرارا  القواني  مشروعا  باعداد تقوم وأ 

 العامعععة والمؤسسعععا  والييئعععا  المركزيعععة واالجيعععز  لمحكومعععة االدارى الجيعععاز عمعععى(: 34)الماااادة 
 المعتمعد  الخطعة وبعرام  مشعروعا  تنفيعي اختصاصو حدود فى ك ,  والمحمية االقميمية والوحدا 



 ىعيه وعمعى بالكامع  تضعمنتيا التعى االىعداف تحقيع  عمعى والعمع  ليعا المحعدد الزمنعى لمتوقي  وفقا
 : عمى العم  خاصة بصفة الجيا 

 . الخطة فى المحدد الوجو وعمى ليا المقدر  التكاليف حدود فى االستثمارية المشروعا  تنفيي( أ)

 بمستمزما  الخاصة المعدال  مراعا  م  ونوعا كما والخدمى السمعى االنتا  أىداف تحقي (  )
 . وتكاليفيا االنتا 

 وكعيلك المختمفعة االنتعا  عوامع  بعي  وتوزيععو المحمعى لمعدخ  بالنسبة,  الخطة أىداف تحقي (  )
 . العام  وانتاجية ومتوسطيا االجور وحجم لمعمالة بالنسبة

 . الخطة حدود فى النيائى االستيالك ضبط( د)

 . بالخطة الوارد  والواردا  الصادرا  أىداف تحقي ( ه)

 القطععععاع قيععععام الععععى تععععؤدى التععععى والتوصععععيا  الدراسععععا  واعععععداد والتنظيمععععا  القععععرارا  اصععععدار( و)
 االدخعار أو االسعتيالك أو االنتعا  فعى سعواء الخطعة فى لو مقدر ىو بما لنشاطيا المقاب  الخاص

 . الخارجى العالم م  التعام  أو العمالة أو االستثمار أو

 الحسععابية الععدفاتر بامسععاك الموحععد المحاسععبى بالنظععام التعمعع  التععى الجيععا  تمتععزم: (35)المااادة 
 . أىدافيا تحقي  فى التقدم ومدى لخطتيا التنفييية المراح  تبي  التى االحصائية والسجال 

 الخطعوا  فعى النظعر اععاد  المختصعة الوزاريعة المجنعة موافقعة بعد - التخطيط لوزار : (36)المادة 
 .لمخطة العام باالطار اليخ  وبما والخارجية الداخمية الظروف لتغير تبعا السنوية لمخطة التنفييية

 االقميميععة والوحععدا  المركزيععة واألجيععز  العامععة والمؤسسععا  والييئععا  الععوزارا  تقععدم(: 37)المااادة 
 تنفيي فى العم  سير متضمنا,  سنة ك  وكيلك,  شيور ثالثة ك  دوريا تقريرا التخطيط وزير الى

 يععععرتبط الععععيى الخععععاص القطععععاع نشععععاط يلععععك فععععى بمععععا أىععععدافيا تحقيعععع  فععععى التقععععدم ومععععدى الخطععععة
 . باختصاصيا

 . الخطة تنفيي متابعة وكيفية الدورية التقارير اعداد طريقة منو بقرار التخطيط وزير وينظم



 معع  اعتمععاده بعععد الشععع  مجمععس الععى السععنوى المتابعععة تقريععر التخطععيط وزيععر يقععدم: (38)المااادة 
 . المالية السنة انتياء تاريخ م  سنة التجاوز مد  وفى الوزراء مجمس

 التخطيط مستويات فى :الخامس الفصل

 القوميعة الخطعة اععداد فعى تتمث  التى المركزى التخطيط بعممية التخطيط وزار  تقوم: (39)المادة 
 : يلك فى ويعاونيا تنفييىا ومتابعة واالجتماعية االقتصادية لمتنمية العامة

 الوحععععدا  أو التخطععععيط ىيئععععا ,  االقتصععععادية واألنشععععطة لمقطاعععععا  المركععععزى المسععععتوى عمععععى( أ)
 . العامة والمؤسسا  والييئا  لمحكومة االدارى الجياز فى التخطيط عمى القائمة

 الجميوريععة رئععيس معع  بقععرار تنشععأ التععى االقميمععى التخطععيط ىيئععا ,  االقميمععى المسععتوى عمععى(  )
 . التخطيط وزير عر  عمى بناء

 . المحمية بالمجالس التخطيط وحدا ,  المحمى المستوى عمى(  )

 تنظععيم - التخطععيط وزيععر عععر  عمععى بنععاء - الجميوريععة رئععيس معع  بقععرار يصععدر: (27)المااادة 
 االختصاصعا  بيعا  مع  السابقة الماد  فى الييا والمشار التخطيط عمى القائمة والوحدا  لمييئا 

 تمععارس التععى واألجيععز  التخطععيط وزار  بععي  العالقععا  وكععيلك التخطععيط وزار  وبععي  بينيععا والعالقععا 
 . التخطيط بعممية متصال نشاطا

 

 

 عامة أحكام :السادس الفصل

 الععععداد الالزمعععة السعععرية البيانعععا  كافعععة عمعععى الحصعععو  فعععى الحععع  التخطعععيط لعععوزار : (23)الماااادة 
 . القانو  ىيا فى عمييا المنصوص األغرا  غير فى والتستخدم,  الخطة تنفيي ومتابعة

 باحعدى أو جنيعو مائعة التجاوز وبغرامة سنة عمى التزيد مد  بالحبس يعاق : (مكرر-23)المادة 
 نقودا,  عامة وسائ  م  وظيفتو بحكم اليو بو ماعيد استخدم عام موظف وك ,  العقوبتي  ىاتي 



 لمتنميعة العامعة الخطعة بمقتضى ليا خصص  التى األغرا  غير فى,  عمالة أو موارد أو كان 
 .الخطة ىيه بأىداف ضرر الحا  عمييا يترت  وبطريقة لمدولة واالجتماعية االقتصادية

 باحعدى أو جنيعو مائعة التجعاوز وبغرامعة أشعير سعتة عمى التزيد مد  بالحبس يعاق  (:22)المادة 
 أو,  التخطععيط وزار  تطمبيععا التععى والمعمومععا  البيانععا  تقععديم ععع  امتنعع  معع  كعع  العقععوبتي  ىععاتي 
 بسعرية اخع  مع  كع  وكعيلك,  القانو  ىيا فى عمييا المنصوص الدورية المتابعة تقارير تقديم ع 
 مععع  يلعععك غيعععر أو التجعععار  أو الصعععناعة أسعععرار مععع  سعععرا أفشعععى أو, المعمومعععا  أو البيانعععا  ىعععيه

 .الخطة متابعة أو تنفيي أو اعداد فى عممو بحكم عمييا اطم  قد يكو  التى المعموما 

 يمغى كما والمتابعة القومى التخطيط شأ  فى 1661 لسنة 232 رقم القانو  يمغى (:21)المادة 
 . القانو  ىيا أحكام يخالف حكم ك 

 ىععيا يبصععم . نشععره تععاريخ معع  بععو ويعمعع ,  الرسععمية الجريععد  فععى القععانو  ىععيا ينشععر (:24)المااادة 
 . قوانينيا م  كقانو  وينفي,  الدولة بخاتم القانو 

 ( . 1673 سنة أغسطس 14)  1363 سنة رج  15 فى الجميورية برياسة صدر

 . السادا  أنور


