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  مجلس التخطيط العام

  . ميالدية بشأن التخطيط1430لسنة ) 13( على القانون رقماإلطالعبعد  -
م    و - ام رق يط الع س التخط رار مجل ى ق سنة ) 1(عل ة   1428ل دار الالئح ة بإص  ميالدي

 .الداخلية للمجلس
 .ر للمجلس. و1369 في االجتماع األول لسنة رما داوعلى  -

 

  قــــــرر
  )1(مادة 

نظم ازه       ي دد جه ام ويح يط الع س التخط ل بمجل راءات اإلداري العم د اإلج  وقواع
  . النحو المبين بهذه الالئحةالالزمة لعقد اجتماعاته على

  

  )2(مادة 
ل                يعقد ى األق د   ، المجلس اجتماعاته العادية مرة آل ثالثة أشهر عل  ويجوز أن يعق

ه دعوة من أمين ة ب ر عادي ى طلب ثلث أعضائه إذا آانت ،اجتماعات غي اء عل  أو بن
ستعجلة أو األمور           ك    التي هناك بعض الموضوعات الم ستدعى ذل اع     ، ت  ويكون اجتم

 ويتخذ   ،المجلس صحيحًا بحضور أمينه أو من يحل محله واألغلبية المطلقة ألعضائه          
  . منه األمينالذي فإذا تساوت رجح الجانب ، آراء الحاضرينبأغلبيةقراراته 

راتهم من                    وللمجلس      رأيهم أو خب تعانة ب رى االس ساته من ي  أن يدعو لحضور جل
ر         ،ء والمتخصصين  والخبرا ،مسئوولى الوحدات اإلدارية العامة    م اث  دون أن يكون له

  . اتخاذ قراراتهفيعلى النصاب الالزم النعقاد المجلس أو 
  )3(مادة 

دد ه     يح د اجتماعات ين المجلس مواعي ل ، أم ال آ ع جدول أعم د توزي  ويراعى عن
ة التفاصيل       . اجتماع على أعضاء المجلس      ذآرات شارحة تتضمن آاف ه م أن ترفق ب

ل           ،المتعلقة بالموضوع  ى األق  ويجوز   ، وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بأسبوع عل
ي وعات     ف رح الموض ة ط ر العادي ات غي ي االجتماع ي الت ا   دع ن أجله س م  المجل

  . وذلك خالل االجتماع،بشأنها واتخاذ قرار ،لالنعقاد
  

  )4(مادة 
  :التالي ترتيب بنود جداول أعمال المجلس على النحو يكون

  .ل األعمال على مشروع جدوالموقفة -1
 .بيانات أمين المجلس -2
 .مراجعة محضر االجتماع السابق -3
 .متابعة تنفيذ قرارات المجلس -4



 .الموضوعات المؤجلة -5
 .الموضوعات الجديدة -6
 .يستجد من أعمال ما -7

  )5(مادة 
ادة                         يبدأ وارد بالم ى الوجه ال اد عل التحقق من صحة االنعق ) 2( اجتماع المجلس ب

ة  في  و ،من هذه الالئحة   وفر النصاب     حال انوني عدم ت ه     الق ذلك يوقع  يحرر محضر ب
ين سر المجلس       د الموعد        ،األمين وأم ذي  يتضمن تحدي اع        ال ه االجتم يتم في الي  س  ،الت

وفر النصاب     في  و،وتحال صورة من هذا المحضر إلى أعضاء المجلس       ة عدم ت  حال
  . للمرة الثانية يعقد االجتماع أيا آان عدد الحاضرينالقانوني

  )6(مادة 
ى المجلس                تتم سائل المعروضة عل ا      ، مناقشة الموضوعات والم ًا لترتيبه  في  وفق

اع  ال الخاص باالجتم دول األعم ديم   ،ج ذلك تق ررًا ل ا رأي مب س إذا م وز للمجل  ويج
سائل   وعات والم ض الموض ى ،بع ي ويراع ك    ف ات ذل ة إثب ذه الحال ي ه ضر ف  مح

  .االجتماع
  )7(مادة 

شعبية             تغيب أمين المجلس أو     إذا     ة ال  قام مانع لديه تولى إدارة االجتماع أمين اللجن
ة د أعضائها،العام ه  ، فأح ول ب ة المعم ام األقدمي ًا لنظ ي وفق ات ف أن إدارة اجتماع  ش

  .اللجنة المذآورة
ادة ممارسة صالحياته األخرى                  ويكون      ذه الم م ه  لمن يحل محل األمين وفقاًً لحك

  .إذا قام مانع لديه
  )8(مادة 

وز  ال     ة    يج ات العادي ضور االجتماع ن ح ف ع س التخل ضاء المجل ر ، ألع  أو غي
  . وعلى المتغيب إخطار أمين المجلس بذلك،العادية إال إذا حالت ظروف دون ذلك

  )9(مادة 
شات                 تحرر  التي  محاضر اجتماعات المجلس بحيث يدون فيها ملخص واف للمناق

يدارت  اعف رارات والتوصيات ، االجتم يا والق سلت ذها المجل ع محضر ، اتخ  ويوق
تالوة المحضر والمالحظات           ،االجتماع األمين وأمين السر     ويقوم أمين سر المجلس ب

ي س   الت ى المجل ه عل ديت حول ي أب اع ف الي االجتم راءات  الت ة إج ه ومتابع  لمراجعت
  .تنفيذه

سالً            في  محاضر االجتماعات     وتدون     ًا متسل ة صفحاته ترقيم  ، سجل خاص مرقم
ي اد يب اعة االنعق اريخ وس ان وت رين ،ن مك ضاء الحاض ماء األع ائبين، وأس  ، والغ

 أتخذها  التي  والقرارات والتوصيات   ، والنقاش ، تم تناولها بالبحث   التيوالموضوعات  
يجوز إعطاء     وال ، ويحتفظ به أمين سر المجلس بعد التوقيع عليه ومراجعته         ،المجلس

  .ا إال بموافقة أمينهصورة من محاضر اجتماعات المجلس أو توزيعه
  
  

  )10(مادة 



  وال ، اجتماعات المجلس سرية   في تجرى   التي جميع المناقشات والمداوالت          تعتبر
شرها     ،ها بأية صورة من الصور       ؤ أو إفشا  ،يجوز إعالنها  رر المجلس ن م يق ا ل  أو ، م

ا رياً   ،إذاعته ا س ر منه ال يعتب س ف رارات وتوصيات المجل ا ق ا         أم ر  إال م ر تق
ذلك  اره آ ه  ،اعتب دم إذاعت ى ع ق عل شره، أو أتف ات   ، أو ن ى جه ه عل صر إبالغ  أو ق

  .معينة
  )11(مادة 

ه     للمجلس ف أمين ين أعضائه، أن يكل ن ب ة م ة ، أو لجن ام الداخل بعض المه ي ب  ف
  .اختصاصه

  )12(مادة 
ون ام      يك ب ع س آات ولى، للمجل از - يت الل الجه ن خ داد -اإلداري م  اإلع
ام     ، تعرض عليه  التي وتحضير الموضوعات    ،ت المجلس الجتماعا  باإلضافة إلى المه

ذه الالئحة  في األخرى ألمين سر المجلس المنصوص عليها        ولى اإلشراف    ، ه ا يت  آم
ررة       في وله   ، للمجلس اإلداري بالجهاز   اليوميعلى سير العمل     ك الصالحيات المق  ذل

  . لمباشر لألمين تحت اإلشراف ا، التشريعات النافذةفيللكاتب العام 
  . بشغل الكاتب العام لوظيفته قرار من أمين المجلسويصدر     

  

  )13(مادة 
  :يلي  للمجلس فيمااإلداري االختصاصات التفصيلية للجهاز تحدد

ات  ،يرد للمجلس من موضوعات    تلقى ما  -1 ارير  ، وبيان سيقها  ، وتق تيفاؤها  ، وتن  ، واس
ا   ى محتوياته ق عل ز  ،والتعلي ع األجه اون م ة  بالتع ية الفني ة  ف دات اإلداري  الوح

  . تمهيدًا لعرضها على المجلس،المختلفة 
 . وإبالغها،إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات المجلس -2
اع    ، وتوزيعها على األعضاء   ،تحرير محاضر اجتماعات المجلس    -3  ، عقب آل اجتم

 . وإبالغ أمين السر بها،المجلس من إبداء المالحظات عليهاأعضاء لتمكين 
 .يلزم لمتابعة تنفيذها  واتخاذ ما،الغ قرارات المجلس إلى الجهات المختصةإب -4
ول      -5 ات التح داف وسياس د أه ة بتحدي ات الخاص ة المقترح داد أو مراجع إع

ا        ،يلزم لذلك من دراسات      وإجراء ما  االجتماعي، و االقتصادي ك من خالل م   وذل
ا       ة وم ا من الجهات المعني راء    يرد إليه ه الخب  ومجالس  ،تصون  والمخ،توصل إلي

 .التخطيط بالشعبيات
ات التحول      ،برامجو ،دراسة مشروعات خطط   -6 اعي،  و االقتصادي  وميزاني  االجتم

ذها ات تنفي س ،وأولوي ى المجل ها عل دًا لعرض تيفاء  ، تمهي ن اس ق م  والتحق
ة      ،المشروعات المدرجة بها للبيانات االقتصادية والفنية       واآتمال دراستها من ناحي

 .الجدوى االقتصادية
وميزانيات التحول  . يلزم من تعديالت على خطط     مراجعة المقترحات الخاصة بما    -7

 .االجتماعي واالقتصادي
ة      -8 صادية    ،إعداد مشروعات الحسابات القومي اذج االقت  ، وجداول المدخالت    ، والنم

 . وتحليلها،والمخرجات



ا  ،اقتراح أسس اإلشراف على تنفيذ مشاريع خطط التحول        -9 ا  ، وميزانياته  ، ومتابعته
ا   ، وإعداد التقارير التقويمية حولها    ،والتحقق من حسن تنفيذها    زم من      واقتراح م يل
ان    أي أو وقف الصرف على   ، أو إلغاء  ،معالجات من حيث تأجيل     مشروع متى آ

 .ذلك الزمًا
شروعات     -10 ة بالم ات الخاص ة الدراس داد أو مراجع ي إع تثمارات  الت ب اس  تتطل

ة إمكاني    ،آبيرة أنها تنمي بالد   ويكون من ش اجي  المجال  في ات ال أو              اإلنت
 . أو البنية األساسية أو غيرهااالجتماعي

داد  -11 رامج شؤون اإلحصاء التع ة الدراسات الخاصة بخطط وب داد أو مراجع  إع
 . والدراسات السكانية، والمساحة،العمرانيوالتخطيط 

سيق    ،ل إعداد أو مراجعة مقترحات سياسة اإلقراض من حساب التحو            -12  في  والتن
 ودراسة طلبات القروض للتأآد من توفر الشروط فيها         ،ذلك مع الجهات المختصة   

 . وإبداء الرأي حولها،
ة  -13 ة الدوري ارير المتابع ة تق ا ، مراجع راء م ات   وإج ن دراس زم م يالت ،يل  وتحل

 وإعداد مشروع    ،حققه تنفيذ الخطط والميزانيات من تقدم       بغرض تقويم ما   ،بشأنها
 . والتقارير األخرى ذات العالقة بعمل المجلس،السنويير التقر

ات    -14 ع المنظم ات م وير العالق سبل تط ة ب ات المتعلق ة المقترح داد أو مراجع  ، إع
صناديق  ،والهيئات ة        ، وال ة واإلقليمي ة الدولي  والتخطيط لتطوير     ، ومصارف التنمي

 .تابعة تنفيذها وماالجتماعي، واالقتصاديالتعاون معها بما يخدم أهداف التحول 
 . إعداد التشريعات الالزمة لتنفيذ خطط التحول االقتصادية واالجتماعية-15
ة             التي  اإلشراف على الجهات     -16  تكلف بدراسة أو تحضير موضوعات ذات عالق

 .بعمل المجلس
 . والعاملين به، مباشرة الشؤون اإلدارية والمالية للمجلس-17
  .من قبل المجلس أو أمينه تكلف بها التي المسائل األخرى -18

 

 )14(مادة 
  . للجهاز من عدد من اإلدارات والمكاتبالتنظيمي الهيكل      يتكون

سامها ويصدر              ويحدد      قرار تنظيم الجهاز اإلدارات والمكاتب واختصاصاتها وأق
  .بتنظيم الجهاز قرار من أمين المجلس

  

  )15(مادة 
ولى ة       يت وعات الداخل ة الموض ي دراس س  ف صاصات المجل راء ،اخت  الخب

ة   ،والمختصون بمجالس التخطيط بالشعبيات     والجهات   ، والجامعات  ، والمراآز البحثي
  . والوحدات اإلدارية المختصة،األخرى المكونة له

صدر     الخبراء    وي تعانة ب ام االس رارًا بنظ س ق ين المجل ي أم ام ف از المه ي إنج  الت
م    ويحدد ضوابط    ،تحتاج إلى خبرات متميزة    آتهم  ،وشروط االستعانة به ر   ، ومكاف  وغي

  . وتحفظ حقوقهم، تضمن االستفادة من خبرتهمالتيذلك من األمور 
  
  

  )16(مادة 



شؤون                     تكون ة بال رارات المتعلق ام صالحية إصدار الق  ألمين مجلس التخطيط الع
ين    في  بما   اإلداريالوظيفية للعاملين بالجهاز     ك التعي ل  ، ذل دب  ، والنق  ،عارة  واإل ، والن

  . الداخل والخارجفي مهام رسمية فيواإليفاد 
  

  )17(مادة 
م              يلغى ام رق سنة   ) 1( قرار مجلس التخطيط الع ة بإصدار الالئحة       1428ل  ميالدي

  .الداخلية للمجلس
  )18(مادة 

  .يخالفه  بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما     يعمل
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  ربيع اآلخر/18: سرت بتاريخ صدر في
  ر.و8/7/1369                 الموافق 

  
 


