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م  سم هللا الرحمن الرح

عي الـفلسطیني   المـجلس الـتشر
عة ة الرا   الدورة غیر العاد

عون  –الجلسة األولى    االجتماع الواحد والس
  (اجتماع خاص) 

  المنعقدة في مدینتي رام هللا وغزة
عاء    م12/2013/ 31األر
  )4/1/ غ.ع1377قرار رقم (

  

عون المنعقدة في مدینتي رام هللا-المجلس التشرعي الفلسطیني في جلسته األولى  وغزة  االجتماع الواحد والس
  م.31/12/2013یوم الثالثاء المواف 

  آخذاً بعین االعتبار:

ة   - ومة.2014خطاب الموازنة العامة للسنة المال   م المقدم من الح
ة لمش - ة تقرر لجنة الموازنة والشئون المال  م.2014روع قانون الموازنة العامة للسنة المال

ام النظام الداخلي. -  أح

ات األخوة واألخوات أعضاء المجلس. -  نقاش وتوص

  رر:ـــق
ة  أوًال: ة حول مشــــــــــروع قانون الموازنة العامة للســــــــــنة المال م 2014قبول تقرر لجنة الموازنة والشــــــــــئون المال

الت حسب األصول.   اإلجماع مع التعد

  
  

ًا: ة  ثان ة حول مشـــــروع قانون الموازنة العامة للســـــنة المال ات تقرر لجنة الموازنة والشـــــئون المال إقرار توصـــــ
التالي:2013 الت حسب األصول لتكون  اإلجماع مع التعد   م 

: على املستوى القانوني:   أوالً
الالزمة لســــــیر عمل هیئة وٕاصــــــدار األنظمة واللوائح والقرارات تفعیل قانون الكســــــب غیر المشــــــروع   -1

  الكسب غیر المشروع المنصوص علیها في القانون.
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  ثانيًا: على املستوى اإلداري:
  

قة والتي لم یتم  -1 قرارات المجلس التشــــــــرعي الواردة في الموازنات الســــــــا التأكید على ضــــــــرورة االلتزام 
 تنفیذها.

ص احداثات موازنة العام  -2 اجات الوز  %50م إلى 2014تقل موافقة وزارة حسب احت ارات الضرورة و
ة.  المال

ة واضــحة حول إصــالح عمل المؤســســات والوزارات  -3 یل لجنة لإلصــالح اإلدار تقوم بوضــع رؤ تشــ
حق المصلحة العامة. ما  في بین الوزارات  ر الوظ التدو ام   والق

افة العقود  -4 الممتلاســـــــتحداث إدارة جدیدة بوزارة العدل تعنى بتوثی والمصـــــــادقة على  كات الخاصـــــــة 
ع األصل أكثر من مرة. ر وعدم ب   الثابتة والمنقولة وذلك لضمان تجنب التزو

  

  ثالثًا: على املستوى املايل واالقتصادي:
  

رة المقدرة في موازنة  -1 مة النفقات التطو مبلغ (2014تعدیل ق ما یتواءم مع 146م  ) ملیون دوالر 
ة ( متها () المقرة من ال2016-2014خطة التنم ح ق حیث تصـــــــ ) ملیون 71.8مجلس التشـــــــرعي 

مة العجز المقدر في الموازنة  ض ق  م .2014دوالر فقط مما یؤد إلى تخف

موازنة  -2 ة المقدرة  ض بند النفقات التشــــــــــــغیل مبلغ (2014تخف ح 114م  حیث تصــــــــــــ ) ملیون دوالر 
ض العجز المقدر في الموا80(  م. 2014زنة ) ملیون دوالر فقط مما یؤد إلى تخف

افحة جرائم األموال. -3 م یل لجنة وزارة تختص   تش

ة  ثالثًا: الت حسب األصول.2014إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المال اإلجماع مع التعد   م 
عًا:     ة  را   م حسب األصول وفور إصداره.2014نشر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المال
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