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قرار بقانون رقم )19( لسنة 2021م
بتعديل قرار بقانون رقم )1( لسنة 2019م 

بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين االقتصادي
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وبعد االطالع على قرار بقانون رقم )1( لسنة 2019م بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين 
االقتصادي،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/04/19م،
وعلى الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1(
الوطنية  المؤسسة  بشأن  2019م  لسنة   )1( رقم  بقانون  قرار  من   )7( المادة  من   )1( الفقرة  تعدل 

الفلسطينية للتمكين االقتصادي، لتصبح على النحو اآلتي: 
يكون للمؤسسة مجلس أمناء برئاسة وزير التنمية االجتماعية، وعضوية كل من:. 1

ممثل عن وزارة التنمية االجتماعية من موظفي الفئة العليا من ذوي االختصاص.أ. 
ممثل عن وزارة العمل من موظفي الفئة العليا من ذوي االختصاص.ب. 
ممثل عن وزارة المالية من موظفي الفئة العليا من ذوي االختصاص.	. 
ممثل عن وزارة االقتصاد الوطني من موظفي الفئة العليا من ذوي االختصاص.د. 
ممثل عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية من موظفي الفئة العليا من ذوي االختصاص.ه. 
ممثل عن وزارة الزراعة من موظفي الفئة العليا من ذوي االختصاص.و. 
ممثل عن وزارة شؤون المرأة من موظفي الفئة العليا من ذوي االختصاص.ز. 
ممثل عن سلطة النقد.ح. 
ممثل عن صندوق االستثمار الفلسطيني.ط. 
ممثل عن المجلس األعلى للشباب والرياضة.ي. 
ممثل عن القطاع الخاص الفلسطيني.ك. 
ممثل عن البنك اإلسالمي للتنمية في جدة.ل. 
ممثل عن المجتمع المدني.م. 
خبير اقتصادي أكاديمي متخصص بالتمويل اإلسالمي.ن. 
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مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/05/11 ميالدية
                     الموافق: 29/رمضان/1442 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية


