
 

 ٩٥

 الئحة وزارة األوقاف واإلرشاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الالئحة التنظيمية لوزارة االوقاف واالرشاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م١٩٩٥لسنة ) ١٩(نشر في الجريدة الرسمية العدد 
 



 

 ٩٦

 الئحة وزارة األوقاف واإلرشاد



 

 ٩٧

 الئحة وزارة األوقاف واإلرشاد

 م١٩٩٥لسنة)١٤٤( رقم قرار جمهوري
 بشان الالئحة التنظيمية لوزارة االوقاف واالرشاد

 
 :الجمهـــورية رئيس 

 .ية اليمنيةر الجمهوردستو  علىاالطالعبعد 
م بشـان قـانون     ١٩٩١لسـنة )٢٠(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم    

 .مجلس الوزراء
 .م١٩٩٢لسنة)٣٣(وعلى قانون الوقف الشرعي رقم

م بشان الالئحة التنظيمية    ١٩٩٢لسنة)١١٥(وعلى القرار الجمهوري رقم     
 .لوزارة االوقاف واالرشاد

 .وبعد موافقة مجلس الوزراء
 قـــــرر
 الولالباب ا

 المهام العامة للوزارة 
 ).الالئحة التنظيمية لوزارة االوقاف واالرشاد( تسمى هذه الالئحة )١(مادة
تهدف الوزارة الى المحافظة واالشراف على جميع االموال واالعيـان          ) ٢(مادة

الموقوفة وادارتها واستثمارها بما من شانه تنمية الموارد الماليـة للـوزارة            
 الى القيام بواجبـات التوجيـه       فصالح الوقف كما تهد   وتحقيق اكبر عائد ل   

واالرشاد ونشر الثقافة االسالمية بما ينمي الوعي االسالمي لدى المواطنين          
وذلك استنادا الى الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطط التنميـة           
االقتصادية واالجتماعية وتتولى على وجه الخصـوص ممارسـة المهـام           

 :التالية
قتراح سياسات الدولة في مجال االوقاف واالرشـاد ووضـع وسـائل            ا -١

تنفيذها ومتابعة االتجاهات والبرامج التي تقرها الدولة في مجال نشـاط           
 .الوزارة ومراجعة وتقييم مستوى انجازها

اعداد الخطط والبرامج المتصلة باستثمار امـوال الوقـف فـي اطـار              -٢
خطـة التنميـة االقتصـادية      السياسة العامة للدولة واهداف واولويـات       

 .واالجتماعية
اداء رسالة االوقاف والمحافظة واالشراف على جميع االموال واالعيان          -٣

الموقوفة وحمايتها وادارتها واستثمارها وتطويرها بما يعود بالنفع على         
جميع ما اوقف من اجله وبما يحقق االهداف التي اشترطها الواقفون في            

 .اوجه البر المختلفة
 وادارة المساجد والجوامع وصيانتها والترخيص باقامتها بالتنسـيق         اقامة -٤

مع الجهة المختصة والعمل على رفع مستواها وتحسين احوالهـا بمـا            



 

 ٩٨

 الئحة وزارة األوقاف واإلرشاد

يجعلها مالئمة القامة الشعائر الدينية بها وكذا االشراف علـى شـئون            
 .المؤذنين والسدنة والعاملين بها

ها وحمايتهـا بالتنسـيق     االشراف على انشاء المقابر وتنظيمها وصيانت      -٥
 . واالشتراك مع الجهة المختصة

القيام عن ذي الوالية العامة باعمال الوالية على الوصايا واالوقاف التي            -٦
تنتقل واليتها الى ذي الوالية العامة في ضـوء النصـوص الشـرعية             

 .المنظمة لذلك
 ادارة وتنظيم شئون االوقاف العامة بجميع انواعها والتي تكون واليتهـا           -٧

 .لذي الوالية العامة بما في ذلك اوقاف الترب واالوقاف الصحية
احصاء جميع ممتلكات االوقاف وحصر وتوثيق عقاراتهـا والمحافظـة           -٨

عليها وصيانتها وتنميتها واتخاذ جميـع االجـراءات الكفيلـة بضـمان          
مصالحها واستمرار بقائها مع وضع سجل وخريطة توضح فيها االعيان          

 .في مختلف محافظات الجمهوريةالموقوفة ومساحتها 
متابعة تحصيل ايرادات االوقاف في مواعيدها المقررة ومسك السجالت          -٩

 .الالزمة لذلك
توجيه مصروفات االوقاف بما يحقق شـرط الواقـف وفقـا الحكـام              -١٠

الشريعة االسالمية الغراء بما في ذلك صيانة وتجهيز المساجد والعنايـة           
يريـة واعمـال البـر واالحسـان        بها واقامة المنشات والمؤسسات الخ    

 .المختلفة
وضع الخطط والمشاريع لالنتفاع بجميع امكانيات االوقاف واستثمارها         -١١

 .طبقا الحدث الطرق واالساليب المشروعة
االشراف على االوقاف التي يشترط فيها النظـارة الحـد مسـتحقيها             -١٢

سبة بالمصالح العامة ومراقبتها وحمايتها وذلك من خالل التسجيل والمحا        
 .على النحو المبين في قانون الوقف الشرعي

ادارة اوقاف الوصايا العامة واالشراف على اوقاف الوصايا الخاصـة           -١٣
 .وحمايتها والرقابة عليها طبقا لقانون الوقف الشرعي

المساهمة في تنمية الوعي االسالمي وتعميم نشر التربيـة واالخـالق            -١٤
 .امة والخاصةاالسالمية وترسيخها في حياة المواطنين الع

توجيه الوعظ واالرشاد توجيها اسالميا سليما واالشراف علـى سـيرة            -١٥
وذلك بما يكفل توعية الشعب بمبادئ الدين االسالمي الحنيف وبواجبـه           

 .الوطني
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االهتمام بتوعية المراة توعية اسالمية تهدف الى المحافظة على مكانتها           -١٦
مسؤولياتها تجاه االسرة   كي تتمكن من اداء دورها الهام والقيام بممارسة         

 .والمجتمع
االشراف على طباعة القران الكريم ومراجعة المطبوع منه والتصريح          -١٧

بتوزيعه وكذا اي مطبوعات تتعلق بالعقيدة والتراث االسالمي بالتنسـيق        
 .مع الجهات ذات العالقة

االشراف على تحفيظ القران الكريم في المدارس التي تتبـع المسـاجد             -١٨
 .ساهمة في انشائها وادارتهاوالجوامع والم

ادارة شئون الحج لليمنيين وكل ما يتعلق بتنظيمه والعمل على تـامين             -١٩
 .راحة الحجاج

العمل على تاهيل الخطباء والمرشدين وائمة المساجد من خالل المعهد           -٢٠
العالي لالرشاد باعداد واقامة دورات تاهيله تخصصية وتوفير احتياجات         

 .مالبالد منهم واالشراف عليه
المساهمة في اعداد المناهج الدينية في المدارس وتقـديم المقترحـات            -٢١

 .المناسبة بصددها الى االجهزة المختصة
االعداد القامة المؤتمرات والندوات واالنشطة االسالمية داخل الـبالد          -٢٢

 .والمشاركة فيما يعقد خارجها
 .احياء المناسبات االسالمية والمشاركة في المناسبات الوطنية -٢٣
عاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات االسالمية والعمل على نشـر          الت -٢٤

التوعية االسالمية في صفوف الجاليات اليمنية في الخارج عبر الجهات          
 .الرسمية

التحضير واالعداد لسفر البعثات الخاصة بالتوجيه واالرشاد بالتنسـيق          -٢٥
 .مع الجهات ذات العالقة

 وصيانتها ونشرها وانشـاء     جمع المخطوطات الموقوفة والحفاظ عليها     -٢٦
 .مكتبات خاصة بها

 الباب الثاني
 مهام واختصاصات قيادة الوزارة

 الفصل االول
 مهام واختصاصات الوزير

 :يتولى الوزير المهام واالختصاصات التالية)٣(مادة
يتولى الوزير االشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبها في جميع           -١

فيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقـا        انحاء الجمهورية ويقوم بتن   
 .للقوانين واللوائح والقرارات النافذة
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يقود الوزارة في كافة المجاالت ويعتبر الرئيس االعلى فيها ويدرها طبقا            -٢
لمبدا المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشـان القضـايا االساسـية           

 كامل امـام مجلـس      ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل      
 .الوزراء

يصدر القرارات الالزمة الدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشـكل           -٣
قرارات واوامر وتنظيمات وله الحق في اصدار التوجيهات لمرؤوسـيه          

 .والعاملين في الوزارة
يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشـرف            -٤

المرافق التابعة لها ويجوز لـه اصـدار        على المهام االساسية للوزارة و    
التوجيهات الى رؤساء المرافق التابعة له كما يحق له تعـديل او الغـاء              
قراراتهم اذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافذة او لتحسـين           

 .تنفيذ المهام
يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الـوزراء ويتـابع             -٥

التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الـوزراء        تنفيذها ويقوم بتقديم    
الى المجلس حسب النظام ، كما يشرف على وضع الخطـط والبـرامج             
التنفيذية العمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته ويتابع ويقيم تقـارير          

 .انجازها
يشكل مجلس الوزارة واللجان االستشارية ولجان العمل الخاصـة عنـد            -٦

 .مهامها وفقا للنظم النافذةالضرورة مع تحديد 
يصادق على قرارات مجلس االدارة في المرافق التابعة له او الغائهـا او             -٧

 .تعديلها او تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة
يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسـيمة           -٨

 .لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون
لمعنيين تخطيطا او تنفيـذا عنـدما يتعلـق االمـر            ينسق مع الوزراء ا    -٩

 .بوزارات اخرى
ينسق مع المحافظة فيما يتعلق بقـرارات مجلـس الـوزراء وقـرارات              -١٠

وتوصيات السلطة في مجال الوزارة على ان يضـمن الـوزير ايجـاد             
وعلى وجه الخصـوص    ،عالقات مع المحافظين في مختلف المحافظات       

ة واالجتماعية وذلك من اجل التحقيـق       في اعداد خطط التنمية االقتصادي    
 .هالكامل للمهام الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسؤوليت

 .تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه -١١
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يقوم باية اختصاصات اخرى تسند اليـه بمقتضـى القـوانين واللـوائح              -١٢
 .والقرارات النافذة

 الفصل الثاني
 نائب الوزير

 : يتولى نائب الوزير المهام واالختصاصات التالية-ا)٤(ةماد
يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصـاته تحـت اشـراف الـوزير            -١

 .وتوجيهاته
يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بمـا فـي ذلـك حضـور               -٢

 .اجتماعات مجلس الوزراء
 .يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكلفه بها -٣
 من هذه المادة ) ا(رس نائي الوزير بما ال يخل باحكام الفقرة كما يما-ب

 :ما يلي
يعاون الوزير في االشراف على اعداد مشـروعات الـنظم واللـوائح             -١

 .التنفيذية وفقا للقوانين والقرارات النافذة
 ينسق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات االخـرى عنـدما يكـون              -٢

 .التنسيق في مستواه
عداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمـال الـوزارة          االشراف على ا   -٣

 .ويتابع عملية التنفيذ
ينسق بين اعمال القطاعات واالدارات العامة بما يكفـل تنفيـذ المهـام              -٤

 .والواجبات
يقيم االعمال والنشاطات في الوزارة بالتشـاور مـع وكـالء الـوزارة              -٥

 . الى الوزيرومديري االدارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد
يتابع تنفيذ االجراءات النظامية الكفيلـة بتحقيـق االنضـباط الـوظيفي             -٦

 .وتحسين عالقات العمل
يدرس التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رايه بشانها الى          -٧

 .الوزير
 .يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل على مستواه -٨
تسند اليه بمقتضـى القـوانين واللـوائح        القيام باية اختصاصات اخرى      -٩

 .النافذة
 الفصل الثالث
 وآالء الوزارة

 :يتولى كل وكيل  في مجال عمله  القيام بالمهام واالختصاصات التالية ) ٥(مادة
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االشراف المباشرة على القطاع الذي يراسه من قطاعات الـوزارة فـي             -١
 .رحدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزي

 .يتولى التنسيق بين االدارات العامة الواقعة تحت اشرافه -٢
 .يتابع يوميا تنفيذ مهام واعمال وبرامج االدارات العامة التابعة له -٣
 .ينسق بين اعمال االدارات العامة واالدارات التابعة له -٤
 .ينظم االجتماعات الالزمة بين االدارات العامة واالدارات التابعة له -٥
لنشاطات في قطاعه ويقدم المقترحات في هذا الصدد الى         يقيم االعمال وا   -٦

 .الوزير ونائب الوزير
 .يصدر التعليمات التنفيذية واالدارية في نطاق اعماله وفقا للوائح -٧
يقوم باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقـرارات           -٨

 . النافذة
 الفصل الرابع
 مجلس الوزارة

 :لس تشكيل المج: اوال) ٦(مادة
 : منه مجلس الوزارة برئاسته ويتكون من ر يشكل الوزير بقرا-ا

 .نائبا للرئيس      نائب الوزير- .١
 اعضاء     وكالء الوزارة- .٢
 اعضاء     مستشارو الوزارة- .٣
 اعضاء    مديرو االدارات العامة - .٤

 يجوز للوزير دعوة اي شخص اخر مختص يرى ضرورة حضـوره            -ب
 .اجتماعات المجلس

يتولى تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط        :  مهام المجلس : ثانيا
 :الوزارة وخاصة في االمور التالية

 .خطط العمل السنوية للوزارة -١
 .خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية -٢
 .الخطط المالية وخطة القوى العاملة -٣
 .تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هياكلها -٤
 يرى الـوزير عرضـها      ي تقدم الى مجلس الوزراء والت     يالتالمواضيع   -٥

 .على مجلس الوزارة
 . تقارير االنجاز وتقييمها -٦
 .مشروعات القوانين واللوائح واالنظمة لنشاط الوزارة -٧
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يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلـس الـوزارة علـى ان تكـون              : ثالثا
 .اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة

 تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النمـوذج المطلـوب            :رابعا
 .وترسل في نهاية كل عام الى االمانة العامة لمجلس الوزراء

 الباب الثالث
 تنظيم الوزارة 
 الفصل االول 

 البناء التنظيمي للوزارة
يتكون الهيكل العام  للوزارة من ديوانها العـام وفروعهـا ومكاتبهـا             ) ٧(مادة

 .ي امانة العاصمة ومحافظات الجمهوريةواداراتها ف
 :يتبع الوزير مباشرة مايلي) ٨(مادة
المجلس االعلى لالوقاف واالرشاد ويصدر بتشـكيله وتحديـد مهامـه            -١

واختصاصاته قرار جمهوري بناء على عرض من الوزير وبعد موافقـة           
 .مجلس الوزراء

ر المعهد العالي لالرشاد ويمارس مهامـه واختصاصـاته وفقـا للقـرا            -٢
 .الجمهوري الصادر بانشائه وتحديد مهامه

 . مجلس الوزارة -٣
مستشارو الوزارة ويختص كل منهم بتقديم المشورة في القضـايا التـي             -٤

تحال اليهم من قبل الوزير وكذا اعداد البحوث والدراسات التي يكلفهـم            
 .بها

 .مكتب الوزير -٥
مات التنظيميـة   يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسـي       ) ٩(مادة

 :التالية
 : ويتكون من االدارات العامة التالية: قطاع االوقاف والوصايا: اوال
 . العامة للمساجد والمقابرةاالدار -١
 .  العامة لالعيان الموقوفةةاالدار -٢
 . العامة للوصايا واوقاف الترب واالوقاف الصحيةةاالدار -٣
 .  العامة للصيانة والترميمةاالدار -٤
 :ويتكون من االدارات العامة التالية: رشادقطاع اال: ثانيا
 . العامة للوعظ واالرشادةاالدار -١
 . العامة للبحوث والمكتباتةاالدار -٢
 . العامة لالعالم والمؤتمرات االسالميةةاالدار -٣
 . العامة للحج والعمرةةاالدار -٤



 

 ١٠٤
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 :قطاع االستثمار ويتكون من االدارات العامة التالية: ثالثا
 .تثمار العامة لالسةاالدار -١
 . العامة لتنفيذ المشروعاتةاالدار -٢
 . العامة لاليراداتةاالدار -٣

 :ةاالدارات العامة النمطية التالي: رابعا
 . العامة للشئون القانونيةةاالدار -١
 . العامة للرقابة والتفتيشةاالدار -٢
 . العامة لشئون الموظفينةاالدار -٣
 . العامة للشئون المالية والتجهيزاتةاالدار -٤
 .اس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عامير) ١٠(مادة
يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية لالدارات العامة         ) ١١(مادة

 .بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية واالصالح االداري
يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديـد          ) ١٢(مادة

 .ن الوزيراختصاصاته قرار م
 الفصل الثاني

  العامةتمهام واختصاصات االدارا
 : االدارة العامة للمساجد والمقابر وتختص بما يلي) ١٣(مادة
اعداد االسس والضوابط الالزمة النشـاء المسـاجد والمقـابر ومـنح             -١

 .تراخيص اقامتها وفقا لالحتياجات
حصر جميع المساجد في الجمهورية وتصنيفها حسـب جهـة انشـائها             -٢

 .وسعتها وتسجيل ذلك في سجالت خاصة
ترشيح ائمة المساجد وسدنتها والقائمين عليها واالشراف على اعمـالهم           -٣

وتقديم المقترحات بشان تنظيم اختيارهم وواجباتهم واجورهم بالتنسـيق         
 .مع االدارة العامة للوعظ واالرشاد

تزويد المساجد والجوامع بالمصاحف وكتب التفسير وغيرها من الكتـب           -٤
 .الدينية التي تتوفر لدى الوزارة

 تزويد المساجد والجوامع بما تحتاجه من المياه والكهرباء وغيرها مـن            -٥
 .المستلزمات بالتنسيق مع االدارات العامة المختصة

اقتراح انشاء مكتبات صغيرة في بعض الجوامع الكبيرة لتكون دار عبادة         -٦
 االدارات العامـة    وعلم ومعرفة بتعاليم االسالم الحنيف بالتنسـيق مـع        

 .المختصة
 توسيعها او تحسينها    وحث اهل الخير على المساهمة في بناء المساجد ا         -٧

وتجهيزها وتاثيثها ومنحهم التسهيالت الالزمة لدى الجهات المختصة مع         
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حثهم على تخصيص اوقاف جديدة لالنفاق علـى تلـك المسـاجد مـن              
 . عائداتها

انة والتـرميم واالضـافات     تحديد احتياجات المساجد من اعمال الصـي       -٨
والتحسينات ومستلزماتها من التجهيـزات واالثـاث ومتابعـة االدارات          
المختصة النجاز وتوفير تلك االحتياجات والمستلزمات واعداد التقـارير         

 . بنتائج المتابعة الى قيادة الوزارة
اعداد الخطط والبرامج العلمية الدورية لنظافة المساجد ومرافقها ورفـع           -٩

 .ها وتحسين احوالها وجعلها اكثر مالئمة القامة الشعائر الدينيةمستوا
االشراف على تنظيم المقابر وصيانتها وحمايتها باالشتراك والتنسـيق          -١٠

مع الجهات المختصة والسعي لدى اهل الخير لتخصيص اراضي كمقابر          
 .للمسلمين

اية مهام اخرى تدخل في نطـاق اختصاصـها بمقتضـى القـوانين              -١١
 .لنافذةوالقرارات ا

 :االدارة العامة لالعيان الموقوفة وتختص بما يلي) ١٤(مادة
الحفظ المنظم لجميع اصول ووثائق االعيان واالموال الموقوفة في غرف           -١

خاصة وبطريقة سليمة تمنع ضياعها او تلفها وتسجيل هذه الوثائق فـي            
 .سجالت خاصة

حصر جميع اعيان االوقاف العامة من اراضـي زراعيـة وعرصـات             -٢
مباني وغيول وغيرها ذلك من االشياء الموقوفة وتدوين كافة البيانـات           و

عن كل نوع في السجالت المخصصة لـذلك وطبقـا للـنظم واللـوائح              
 . والقرارات والتعليمات الصادرة بقرار من الوزير

حماية كافة االراضي واالعيان الموقوفة ووضع الخـرائط والعالمـات           -٣
 .المميزة لها

 نوعها ومغتصبيها سـواء     نن االوقاف المغتصبة ايا كا    بيان ومتابعة اعيا   -٤
كانوا اشخاص طبيعيين او معنويين واتخاذ االجـراءات الكفيلـة بشـان            
استردادها وبالتنسيق مع الشئون القانونيـة بـالوزارة او خارجهـا مـع             

 .الجهات القضائية والضبطية
يم  التنسيق مع االدارة العامة لالستثمار فـي اعـداد الدراسـات وتقـد             -٥

المقترحات بشان استبدال او بيع االعيان الموقوفة طبقا لالسس والقواعد          
المقرة في قانون الوقف الشرعي ومتطلبات االستثمار وعرضـها علـى           

 .المجلس االعلى لالوقاف واالرشاد للنظر فيها والتوجيه بشانها
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 اعداد اللوائح والضوابط والمعايير الالزمة لتنظيم تاجير اعيان الوقـف           -٦
 .ما يتفق وقانون الوقف الشرعي ومتابعة اقرارهاب
متابعة االدارة المختصة في اتخاذ االجراءات العملية لصـيانة وتـرميم            -٧

مباني الوزارة المؤجرة واعداد التقارير الى قيادة الوزارة بنتائج المتابعة          
 .ومستوى التنفيذ

 وضع الشروط الالزمة الختيار وتعيين عمال ونظار ووكـالء الوقـف            -٨
 .وتحديد واجباتهم وحقوقهم ومتابعة وتقييم ادائهم

 متابعة مكاتب الوزارة في المحافظات و عمال ونظار ووكالء الوقـف            -٩
واتخاذ االجـراءات   ،بمعرفة التغيرات والتصرفات في االعيان الموقوفة       

الصارمة بشان التصرفات غير المسئولة بما من شـانه الحفـاظ علـى             
 .االعيان الموقوفة

 اخرى تدخل في نطاق االختصاصات المسندة لهـا بمقتضـى           اية مهام  -١٠
 .القوانين واللوائح النافذة

االدارة العامة للوصايا واوقاف الترب واالوقاف الصحية وتختص بما         ) ١٥(مادة
 :يلي

االشراف على الوصايا الخاصة وحمايتها والرقابة عليها طبقـا لقـانون            -١
 .الوقف الشرعي

ن اوقاف التـرب والصـحة وحمايتهـا        ادارة وتنظيم وحصر جميع اعيا     -٢
 .ووضع الخرائط والعالمات المميزة لها

مسك سجالت منتظمة تدون فيها كافة البيانات عن كل نوع من االعيـان         -٣
 .الموقوفة

حفظ جميع اصول ووثائق اوقاف الوصايا والترب والصحة في وسـائل            -٤
وتسجيل هـذه االصـول     ،حفظ خاصة تمنع تلفها او ضياعها او حرقها         

 .لوثائق بالسجالت المعدة لذلكوا
االشراف على االوقاف التي يشترط فيها النظار الحد مستحقيها والمتعلقة           -٥

وذلك من خالل التسجيل والمحاسـبة      ،بالصالح العام ومراقبتها وحمايتها     
 .على النحو المبين في قانون الوقف الشرعي

لـوائح  اية مهام اخرى تدخل في نطاق اختصاصها بمقتضى القوانين وال          -٦
 .والقرارات والتعليمات النافذة

 :االدارة العامة للصيانة والترميم وتختص بما يلي) ١٦(مادة
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اجراء الدراسات والمسوحات الفنية للمباني والمساجد والمنشات الخاصة         -١
بالوزارة وبيان اسباب تضررها واحتياجاتهـا مـن اعمـال الصـيانة            

 .والترميم
  التابعة للوزرة بحسـب القطـاع         تصنيف المباني والمساجد والمنشات    -٢

وحجم المبنى وموقعة الجغرافي وعمره الزمني واعداد التقارير الفنيـة          
 .واالحصائية الضرورية عنها والتوثيق الفني لنوعياتها واحتياجاتها

 .وضع المقاييس والمواصفات الفنية العمال الصيانة والترميم -٣
شائية والكهربائية والصحية    المعمارية واالن  ةاعداد كافة التصاميم الهندسي    -٤

والميكانيكية الخاصة باعمال الصـيانة والتـرميم للمبـاني والمرافـق           
والمشروعات الخاصة بالوزارة والتنسيق بهذا الشان مع االدارة العامـة          

 .لتنفيذ المشروعات
تحديد احتياجات المباني والمنشات والمرافق الخاصة المملوكة للـوزارة          -٥

ن اعمال الصيانة ونوعية ومواصـفات المـواد        ووسائل التشغيل فيها م   
المطلوب استخدامها في الصيانة وتحديد تكلفتهـا التقديريـة وطرحهـا           
للمقاوالت العامة او التنفيذ المباشر بواسطة االدارة ان كانت ضـرورية           

 .وملحة وذلك وفقا للقوانين والنظم النافذة
ميم للمبـاني   اعداد خطط وبرامج زمنية لتنفيذ اعمال الصـيانة والتـر          -٦

والمرافق والمنشات الخاصة بالوزارة ووسائل التشغيل ورفعها الى قيادة         
 .الوزارة القرارها

االشراف والرقابة على تنفيذ عمليات الصيانة والترميم ومتابعة انجازها          -٧
 من مطابقتهـا للمقـاييس والمواصـفات        دفي مواعيدها المحددة والتاك   

 .والشروط
لفة جميع بنود اعمـال الصـيانة والتـرميم         اعداد الدراسات السعار تك    -٨

واستنباط افضل الطرق للحصول على اقل سعر واحسن جودة العمـال           
 .الصيانة والترميم

التنسيق مع االدارة العامة المعنية بالوزارة في توفير متطلبات الصـيانة            -٩
من مواد النجارة والسباكة والكهرباء ومواد البنـاء بمختلـف اشـكالها            

 .داية كل عام لمواجهة اي ارتفاع محتمل في االسعاروانواعها في ب
صيانة االالت والمعدات والمركبات وكافة وسائل التشـغيل بـالوزارة           -١٠

 .وممتلكاتها
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 الصـيانة   لاقتراح السيولة النقدية الواجب االحتفاظ بها لمواجهة اعمـا         -١١
وكذا ادراج التكلفة التقديرية الالزمة العمال الصيانة ضـمن موازنـة           

 . والتنسيق بهذا الخصوص مع االدارة المختصةالوزارة
متابعة الورشة المركزية التابعة للوزارة في تنفيذ خطط وبرامج اعمال           -١٢

النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها بما يلبي احتياجات الصـيانة مـن           
 .المواد واالعمال المطلوبة

 .اية مهام اخرى تدخل في نطاق اختصاصها او تكلف بها -١٣
 :دارة العامة للوعظ واالرشاد وتختص بما يلياال) ١٧(مادة
وضع خطط وبرامج الوعض واالرشاد الهادفة الى تحقيق وتنمية الوعي           -١

 .الديني والوطني وترسيخ العقيدة االسالمية
اعداد الخطط والبرامج الهادفة لتوعية المراة وتوعية شـرعية تمـارس            -٢

 .على ضوئها مسئولية باتجاه االسرة والمجتمع
الخطباء واالئمة والمرشدين على مستوى الجمهورية وفقا لشروط        اختيار   -٣

اختيارهم واالشراف عليها واعداد التقارير الدورية عن مستوى ادائهـم          
 .ونشاطهم

 :تاهيل الخطباء واالئمة والمرشدين من خالل -٤
 .الدورات التدريبية المتخصصة -
 . المعهد العالي للتوجيه واالرشاد -
مراكز االسالمية التي تعني بهـذا المجـال        االيفاد الى الجامعات وال    -

 .  البالد منهم كما وكيفاتبهدف توفير احتياجا
ـ         -٥  واقامـة   ةاحياء المناسبات االسالمية والمشاركة في المناسـبات الوطني

الندوات والدروس والمحاضرات والمؤتمرات والبرامج الهادفة واالنشطة       
 .المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

ام في اعداد وتطوير المناهج الدينية بالمدارس وتقديم المقترحـات          االسه -٦
 .المناسبة بصددها الى االجهزة المختصة

التحضير واالعداد لسفر البعثات الخاصة بالتوجيه واالرشاد بالتنسيق مع          -٧
 .الجهات الرسمية المختصة

المقيمين داخل البالد   ) غير المسلمين (نشر الدعوة االسالمية في صفوف       -٨
لتعريف باالسالم بالحكمة والموعظة الحسنة وتعليم من اسلم منهم مـا           وا

يجب تعليمه من ما هو معلوم من الدين بالضرورة والرعاية لهـم قـدر              
 .االمكان
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تنظيم القوافل االرشادية الى القرى المحتاجه للوعض واالرشاد بصـفة           -٩
 .دورية ووضع البرامج الخاصة بذلك

اذا ظهر تركه والنهي عـن المنكـر اذا   القيام بواجب االمر بالمعروف      -١٠
ظهر فعله حفاظا على عقيدة االمة واخالقها وقيمها وعاداتها وتقاليـدها           

 .الحسنة ودفعها للظواهر السيئة المخلة باالداب العامة والنظام العام
 :االدارة العامة للبحوث والمكتبات وتختص بما يلي) ١٨(مادة
الجة القضايا والظـواهر المرتبطـة      اعداد البحوث االسالمية الهادفة لمع     -١

بحياة المجتمع والتنسيق مع االدارة المختصة لنشـرها بوسـائل النشـر            
 .المتاحة

متابعة االبحاث االسالمية التي تنشر في وسائل االعالم وكذا التي يقدمها            -٢
العلماء والباحثون في المؤتمرات والندوات االسالمية التـي تعقـد فـي            

ا وحفظها وارشفتها بالوسائل التي تمكـن مـن         الداخل والخارج وتحليله  
 .سهولة الرجوع اليها لالستفادة منها

تنظيم وادارة المكتبات التابعة للوزارة وفهرسة ما تحتويـه مـن الكتـب             -٣
والمخطوطات الموقوفة بالوسائل العلميـة الحديثـة والمحافظـة عليهـا           

 .وصيانتها بحسب شروط الواقفين لها
تصة بانشاء مكتبات تلحـق بالمسـاجد الكبيـرة         التنسيق مع االدارة المخ    -٤

 .ووضع خطط تنفيذها بعد اقرارها من الوزير
تقديم المقترحات بشان تحقيق كتب التـراث االسـالمي والمخطوطـات            -٥

الموقوفة بمكتبات الوزارة والتركيز بصورة خاصة على ما تحتويه مـن           
 مـع   مؤلفات علماء اليمن ووضع خطط تنفيذها بعد اقرارهـا بالتنسـيق          

 .الجهات ذات العالقة داخل وخارج الوزارة
تنظيم وتطوير ادارة المكتبات المرئية والمسـموعة والمقـروءة التابعـة            -٦

 .للوزارة وتحقيق االستفادة منها
 .اية مهام اخرى تدخل في نطاق اختصاصها او تكلف بها -٧
 : بما يليصاالدارة العامة لالعالم والمؤتمرات وتخت) ١٩(مادة
 .البرامج المنظمة لعمل االدارة وتنفيذها بعد اقرارهاوضع الخطط و -١
 االعداد والتحضير الحياء المناسـبات الدينيـة والوطنيـة والنـدوات            -٢

والمحاضرات والعمل على نشرها واذاعتها بكل وسائل االعالم المختلفة         
 .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

 ذات ةاالسـالمي  اقامة المؤتمرات الوطنية والمشاركة فـي المـؤتمرات         -٣
 .العالقة بنشاط الوزارة وتحقيق االستفادة منها



 

 ١١٠

 الئحة وزارة األوقاف واإلرشاد

تنمية درجة التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات المحلية واالسالمية          -٤
 .لالستفادة من خبراتها في مجال عمل الوزارة

 وضع وتنفيذ خطط وبرامج نشر التوعية في صفوف الجاليات اليمنية في            -٥
ت الرسـمية ومـع االدارة العامـة للـوعظ          الخارج بالتنسيق مع الجها   

 .واالرشاد بما يحقق تنسيق وتكامل في المهام واالعمال
 نشر كتب التراث االسالمي والتعريف بعلماء اليمن ومؤلفاتهم بالتنسـيق           -٦

 .مع الجهات المختصة
 التعريف برسالة الوزارة في مجال الوعظ واالرشاد بوسـائل االعـالم            -٧

 .روءةالمسموعة والمرئية والمق
 طبع ونشر الثقافة االسالمية في وسائل النشر المتاحـة للـوزارة علـى             -٨

 .ضوء السياسة التي يقرها المجلس االعلى لالوقاف واالرشاد
الترخيص بطباعة القران الكريم ومراجعة طبعه والتاكـد مـن صـحته             -٩

وتوزيعه ومنع تداول اية مصاحف يشوبها اية اخطاء وفقـا لالجـراءات            
 .زمةالقانونية الال

االشراف على المجلة التي تصدرها الوزارة وتحسين وتنظيم ادارتهـا           -١٠
بما يكفل انتظام صدورها لنشر المواضيع االسالمية التـي تتفـق مـع             

 .االهداف العامة للوزارة
 :االدارة العامة للحج والعمرة وتختص بما يلي)  ٢٠(مادة
 االجـراءات   اعداد الخطط والبرامج الالزمة العمال الحج واتخاذ كافـة         -١

الكفيلة بضمان توفير الرعاية التامة للحجاج بما يكفل ادائهـم لفريضـة            
 .الحج بسهولة ويسر

اعداد التعليمات الخاصة بموسم الحج واعداد كتيبات ارشادية موضـحة           -٢
واجبات الحج وسننه وادابه وقوانينه وتعليمات البلد الذي تؤدى فيها الحج           

 .لحجاجواعداد بطاقات التعريف الخاصة با
 اعداد البرامج لتوعية الحجاج عن طريق الخطـب والنـدوات الدينيـة             -٣

ـ        االدارة العامـة لالعـالم      عبالمساجد والتجمعات المختلفة والتنسـيق م
 .والمؤتمرات بشان اقامة الندوات والمحاضرات وغيرها

اعداد ادلة ارشادية تبين واجبات وتعاليم االسالم الداء العمرة وكذا قوانين            -٤
 .مات البلد الذي ستؤدى فيه العمرةوتعلي

منح التسهيالت الالزمة للحجاج والمعتمرين والتنسيق بهذا الشـان مـع            -٥
 .الجهات ذات العالقة وفقا للنظم النافذة



 

 ١١١

 الئحة وزارة األوقاف واإلرشاد

التنسيق مع البنك المركزي اليمني لتامين صرف وتحويل المبالغ الماليـة            -٦
 .الالزمة لرحلة الحج والعمرة

لمصاحبة الحجاج اثناء سفرهم وعند تواجدهم      اعداد قوافل االرشاد الديني      -٧
 مباالراضي المقدسة لتوعيتهم بواجبات الحج واالجابة علـى تسـاوالته         

 .بالتنسيق مع االدارة العامة للوعظ واالرشاد واالعالم
 التعاون مع الجهات ذات العالقة قي تامين الرعاية الصـحية واالمنيـة             -٨

 . من عقباتللحجاج واالشراف عليها ومعالجة ما يتعرض
 تنظيم االعمال المالية واالدارية وغيرها من الخدمات الخاصـة ببعثـة            -٩

 .الحج الرسمية
اعداد التقارير الالزمة عن موسم الحج وبيان المشكالت والصـعوبات           -١٠

واعداد المقترحات والتوصيات باوجه المعالجة لتالفي تكرارها وحدوثها        
 .في مواسم الحج المقبلة

 :لعامة لالستثمار وتختص بما يلياالدارة ا) ٢١(مادة
اقتراح السياسات االستثمارية الموال واعيان الوقف في اطـار اهـداف            -١

 .وسياسة الوزارة والسياسة العامة للدولة واهداف واولويات التنمية
 اقتصاديا واجتماعيا لفـوائض ايـرادات       ةاقتراح مجاالت لالستثمار نافع    -٢

 .سالمية ووضع وتنفيذ خططهااالوقاف العامة وبما تجيزه الشريعة اال
تقييم االستثمارات القائمة لالعيان الموقوفة ودراسة عوائـدها واقتـراح           -٣

 . وسائل تنميتها لتحقيق عائد اكبر لمصلحة الوقف
 وتخصيص مصادر تمويـل     ااقتراح السيولة النقدية الواجب االحتفاظ به      -٤

االحالل اتخاذ  كافية لمواجهة االستثمارات الالزمة لالنشاء او التوسع او         
اجراءات الموافقة عليها والتنسيق مع االدارة المختصـة بشـان تـوفير            

 .وتوريد تلك المخصصات الى الحساب الخاص بذلك
اعداد ومراجعة دراسة الجدوى االقتصادية للمشـروعات االسـتثمارية          -٥

المختلفة  المقر اقامتها من خالل الوزارة او المستثمرين وتحديد الشروط           
ت الخاصة بها وطرح تلك المشروعات في مناقصات عامـة          والمواصفا

 .واتخاذ االجراءات القانونية بشانها طبقا للقوانين والنظم النافذة
 المؤشـرات   صدراسة ومراجعة تكاليف العمليات االستثمارية واسـتخال       -٦

بهدف ادخال التعديالت الالزمة لزيادة الوفـورات وخفـض التكـاليف           
 .صةبالتنسيق مع االدارة المخت

اعداد المقترحات بالتنسيق مع االدارة المختصة بشـان تحديـد وحجـز             -٧
وتخطيط االراضي والمواقع المطلوب االستثمار فيها لتنفيذ مشـروعات         



 

 ١١٢

 الئحة وزارة األوقاف واإلرشاد

االسكان والصحة والتجارة والزراعة والصناعة والمشروعات الخيريـة        
 بما يسهم في تحقيق جهود التنمية وايرادات االوقاف واستثمارها

اسات وتقديم المقترحات بالتنسيق مع االدارة المختصة بشـان         اعداد الدر  -٨
استبدال او بيع االعيان الموقوفة لالغراض االسـتثمارية طبقـا لقـانون      
الوقف الشرعي وعرضها على المجلس االعلى لالوقاف واالرشاد للنظر         

 .فيها والتوجيه بشانها
 بـاموال   اتخاذ اجراءات الموافقة على تنفيذ المشـروعات االسـتثمارية         -٩

 .الوزارة او باموال مشتركة وفقا لما تقتضيه مصلحة الوقف
دراسة طلبات المستثمرين المقدمة للوزارة وعرض نتائج الدراسة على          -١٠

قيادة الوزارة المجلس االعلى لالوقاف للنظر فيهـا والتوجيـه بشـانها            
 .وتسهيل حصولهم على التراخيص الالزمة الستثمار االوقاف

ثمار مع المقـاولين والمسـتثمرين وكـذا القـروض          اعداد عقود االست   -١١
 .والتسهيالت الالزمة للعمليات االستثمارية بما يحقق صالح الوقف

تقييم المشروعات االستثمارية المرخص باقامتها مـن قبـل الـوزارة            -١٢
واالستثمارات المشـتركة والتاكـد مـن مطابقـة التنفيـذي للشـروط             

 .الجراءات الالزمة بشانهاوالمواصفات والجدوى االقتصادية واتخاذ ا
 .المشاركة في اعداد الموازنة السنوية واقتراح الميزانية االستثمارية -١٣
التنسيق تخطيطا وتنفيذا مع االدارات والجهات ذات العالقة بـالوزارة           -١٤

 .وخارجها
 : االدارة العامة لتنفيذ المشروعات وتختص بما يلي) ٢٢(مادة
معمارية واالنشائية وغيرها مـن     االشراف على تنفيذ كافة المشروعات ال      -١

المشروعات التي تقيمها الوزارة وفقا للسياسات والخطط المقرة والتنسيق         
 تخطيطا وتنفيذا مع االدارات المعنية 

اعداد التصاميم الهندسية المعمارية واالنشـائية والكهربائيـة والصـحية       -٢
ا والتنسـيق    لكافة المباني والمنشات التي تقر الوزارة اقامته       ةوالميكانيكي

 .تخطيطا وتنفيذا مع االدارات المعنية بما يحقق تكامل المهام واالعمال
االشتراك مع االدارات العامة لالستثمار في مراجعة التصاميم الهندسـية           -٣

 .وجداول الكميات والتكاليف للمشروعات قبل المصادقة عليها
 الفنـي   االشتراك في لجان البت في العطاءات والمناقصات وابداء الراي         -٤

 .بشانها



 

 ١١٣

 الئحة وزارة األوقاف واإلرشاد

متابعة تنفيذ كافة المشروعات التي تقيمها الوزارة او المشـتركة معهـا             -٥
خالل مراحل التنفيذ والرسومات الهندسية تفاديا اليـة عيـوب فنيـة او             

 .قصور في االعمال المنفذة والعمل على تصحيح االنحرافات اوال باول
ـ          -٦ ة الصـحية   التاكد من التزام المقاولين بمقـاييس ومواصـفات الهندس

 والكهربائية اثناء التنفيذ للمشروعات المعمارية واالنشـائية        ةوالميكانيكي
 .واعداد تقارير بذلك

ضبط الجودة لالعمال المنفذة من قبل المقاولين والتاكد من جودة المـواد             -٧
 .المستخدمة في المشروعات وسالمة التنفيذ لالعمال

لمصادقة على صـرف    اعداد ومراجعة المستخلصات لالعمال المنفذة وا      -٨
 .قيمتها للمقاولين وبما يتناسب وحجم االعمال المنجزة من قبلهم

اعداد التقارير الفنية الموضحة لسير العمل في المشاريع المحددة الحجام           -٩
 .وطبيعة االعمال المنجزة فيها والمالحظات الفنية حولها

يـات  اتخاذ االجراء الالزم لتامين سالمة تنفيذ االعمـال ومتابعـة عمل           -١٠
 .التسليم واالستالم للمشروعات المنجزة

المشاركة في تقيـيم المشـاريع المنفـذة واالحتفـاظ بكافـة الوثـائق               -١١
 .والرسومات الهندسية الخاصة بها

االشراف على انشاء المساجد والمقابر واستكمال االجراءات الخاصـة          -١٢
 .بها ووضع خطط تنفيذها وبالتنسيق مع االدارات المعنية

 .ات والبحوث التي تكلف بها في مجال اختصاصهااعداد الدراس -١٣
 :االدارة العامة لاليرادات وتختص بما يلي) ٢٣(مادة
اعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتنشـيط وتنظـيم ايـرادات اعيـان             -١

وممتلكات الوقف واقتراح الوسائل الكفيلة بضبط هذه االيرادات وزيادتها         
 .الخطط االستثماريةبما يسهم في تنمية عائدات االوقاف ويلبي 

اقتراح التعليمات واللوائح ونماذج االستمارات وسجالت والنظم الخاصة         -٢
بتحصيل وتوريد وقيد المتحصالت وتحديد اتعاب المحصلين بالتنسيق مع         

 .االدارات المختصة
وضع خطط وبرامج متابعة تحصيل االيرادات لالراضـي والعقـارات           -٣

ا الى الحسـاب المخصـص اوال       وغيرها من االشياء الموقوفة وتوريدهم    
 . باول اسبوعيا وشهريا

المتابعة اليومية للمحصلين للتاكد من توريد ما تم تحصيله خـالل المـدة              -٤
المحددة اعاله واتخاذ االجراءات الصارمة بشان المخـالفين لـذلك بمـا            



 

 ١١٤

 الئحة وزارة األوقاف واإلرشاد

يضمن توفير سيولة نقدية لمواجهة التزامات الـوزارة وتنفيـذ خططهـا            
 .االستثمارية

االجراءات الكفيلة بشان تحصيل البقايا والمدورات اوال باول بمـا          اتخاذ   -٥
 .يضمن استيفاء الوزارة لحقوقها

تنظيم عملية قيد االيرادات بانواعها في السجالت والـدفاتر المخصصـة            -٦
 .لذلك

تحديد وتخصيص المصادر االيرادية الالزمة لتمويل تكاليف المشـاريع          -٧
ساب الخاص بـذلك بالتنسـيق مـع        االستثمارية ومتابعة توريدها في الح    

 .االدارات المختصة
 . المحافظاتيالمشاركة في اعداد الموازنة السنوية للوزارة ومكاتبها ف -٨
متابعة مكاتب الوزارة في المحافظات وامانة العاصمة وعمال العاصـمة           -٩

ونظار ووكالء الوقف ومحصلي االيرادات ومحاسبتهم دوريا واسـتيفاء         
 . توريد مالم يتم توريده

التنسيق تخطيطا وتنفيذا لنشاطها مع االدارات المختصـة بمـا يحقـق             -١٠
 .تناسق وتكامل المهام واالعمال

اعداد تقارير دورية منتظمة عن حصيلة االيرادات والمتوقع تحصيلها          -١١
 .وتقديمها للجهات المختصة

 .اية مهام اخرى تدخل في نطاق اختصاصها -١٢
 :  ة وتختص بما يلياالدارة العامة للشئون القانوني) ٢٤(مادة
عداد مشروعات القوانين واللوائح واالنظمة والقرارات المتعلقة بالوزارة         -١

 .بالتنسيق مع الجهات المختصة
 اعداد العقود واالتفاقيات التي تبرمها الوزارة وابداء الراي         يالمشاركة ف  -٢

 .القانوني بشانها قبل ابرامها
 .اعات العمل بالوزارةتقديم المشورة القانونية لقيادة الوزارة وقط -٣
شرح القوانين واالنظمة المختلفة للموظفين في الوزارة ومكاتبها بما من           -٤

 .شانه تنمية الوعي القانوني لديهم
اعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفـظ          -٥

 .اصولها وتوزيع صورها على المعنيين
 .الشئون القانونية واجهزة الدولةمتابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة  -٦
تمثيل الوزارة امام القضاء وغيرها من الجهات وفقـا لقـانون قضـايا              -٧

 .الدولة



 

 ١١٥

 الئحة وزارة األوقاف واإلرشاد

التحقيق في القضايا والمخالفات المنسوبة للموظفين والمحالة اليهـا مـن            -٨
قيادة الوزارة ورفع تقـارير بنتـائج التحقيـق مشـفوعة بالمالحظـات             

 .توالتوصيا
وائح والقرارات واالتفاقيات والمراجـع والسـجالت       توثيق القوانين والل   -٩

القانونية المتعلقة بعمل الوزارة وحفظها وتنظيمها بالشكل الـذي يسـهل           
 .الرجوع اليها عند الحاجة

اعداد الدراسات واالبحاث القانونية وتقديم المقترحات بهـدف تطـوير           -١٠
 .انظمة الوزارة

رات في الـوزارة ورفـع       والقرا حمراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائ     -١١
 . تقارير عن اي خروقات الى قيادة الوزارة

تجميع وتوثيق كافة التشريعات المنظمة للـوزارة والتعـديالت التـي            -١٢
طرات عليها وذلك منذ انشائها واصدارها بكتيب يكون مرجعا تاريخيـا           

 . التعديالت التي تطرا عليها اوال باوللللباحثين والموظفين وادخا
حال عليها والتي تنص عليها القوانين واللوائح والقـرارات         اية قضايا ت   -١٣

 .النافذة
 :االدارة العامة للرقابة والتفتيش وتختص بما يلي) ٢٥(مادة
اعداد خطط وبرامج تنفيذ عمل الرقابـة والتفتـيش المـالي واالداري             -١

 .بالوزارة ومكاتبها ورفعها الى قيادة الوزارة القرارها ومتابعة تنفيذها
ود نظام الرقابة الداخلية لممارسة وتدقيق المراقبة على كافـة          تامين وج  -٢

التصرفات المالية واالدارية ومتابعة تقييم فعاليتـه بمـا يكفـل سـالمة             
االستخدام لالموال الموقوفة ورفع كفاءات تشغيل القوى العاملة وتطـوير          

 .وسائل العمل
 للتاكد من   التفتيش الدوري والمفاجئ على سير العمل بالوزارة ومكاتبها        -٣

سالمة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة والجراءات        
المنظمة للعمل وتالفي االنحرافات في التنفيذ وبما يكفل حسن سير العمل           
وانتظامه وتقديم التقارير بنتائج التفتيش الى قيـادة الـوزارة مشـفوعة            

 . بالمالحظات والتوصيات
فات المالية واالدارية والفنية والكشـف عـن        تحري االخطاء واالنحرا   -٤

 .اسبابها ومرتكبيها وتقديم المقترحات الالزمة بشانها
مراجعة كافة العمليات المالية ايرادا وصرفا وما ارتبط بها والتاكد مـن             -٥

سالمة االجراءات القانونية والـنظم الماليـة واالداريـة والمواصـفات           
 .اتوالمعايير الفنية في تنفيذ هذه العملي



 

 ١١٦

 الئحة وزارة األوقاف واإلرشاد

دراسة النظم المالية واالدارية والفنية المتعلقة بعمـل الـوزارة وكـذا             -٦
القرارات االجرائية والنماذج والسجالت واالستمارات المستخدمة والتحقق       

 .من مدى كفايتها واقتراح وسائل تبسيطها وتحسينها
االشتراك في اعمال الجرد الفوري والمفاجئ على مخازن ومشـتريات           -٧

 الوزارة ومكاتبها واعداد التقارير موضحا فيها العجز        واصول وممتلكات 
 .او الزيادة واسبابها والمقترحات بشانها

تلقي وتحليل تقارير اجهزة الرقابة الخارجية واللجان المختصـة فيمـا            -٨
يتعلق باعمال الوزارة واستخالص نتائجها واعداد الردود عليها بالتنسيق         

 .مع االدارات المختصة
رشاد الفني وتذليل العقبات امام المنفذين عند االقتضـاء         تقديم الدعم واال   -٩

وتوجيههم باالساليب واالجراءات الصحيحة لتنفيذ مهامهم بما يسـاعدهم         
 .على سالمة التطبيق وتالفي االخطاء قبل وقوعها

ممارسة المهام التي من شانها تحقيق االنضباط في توريد متحصـالت            -١٠
 وبما يحقق اهـداف الـوزارة وفقـا         عائدات االعيان الموقوفة اوال باول    
 .للقوانين واللوائح والقرارات النافذة

 .اية مهام تكلف بها من قيادة الوزارة -١١
 :االدارة العامة لشئون الموظفين وتختص بما يلي) ٢٦(مادة
اعداد مشروع الخطة الوظيفية للوزارة سنويا بحسب الخطة االقتصادية          -١

 .تبها من القوى العاملةللدولة وبمقتضى احتياجات الوزارة ومكا
اعداد مشروع موازنة البـاب االول للـوزارة ومكاتبهـا بالمحافظـات          -٢

 .ومناقشته مع الجهات المختصة بالتنسيق مع االدارة العامة للشئون المالية
معالجة القضايا المتعلقة بتعيين وانتداب ونقل واعارة واستقالة الموظفين          -٣

 .او االستغناء عنهم واعادة توزيعهم
حديد ومعالجة قضايا االجور والتقييمات والحوافز والعالوات والبدالت        ت -٤

 .كبدل السفر والمواصالت والمظهر والتعويضات المستحقة للموظفين
وضع الخطط القصيرة والطويلة لتاهيل وتدريب المـوظفين ومعالجـة           -٥

 .المسائل المتصلة بتاهيلهم وتدريبهم داخل البالد وخارجها
بات والبدالت واالجور واالسـتحقاقات االضـافية       اعداد كشوفات المرت   -٦

 .والمكافات والمعاشات ومسك سجالتها وفقا للقواعد والنظم النافذة
اقتراح ودراسة المقترحات المتعلقة بتنظيم اسـاليب العمـل وتبسـيطها            -٧

 .ومتابعة تنفيذ احكام نظام توصيف وتقييم الوظائف



 

 ١١٧

 الئحة وزارة األوقاف واإلرشاد

 والضـمان االجتمـاعي     ةيتطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسالمة المهن      -٨
 .كمعاشات التقاعد ومكافات نهاية الخدمة واصابة العمل

تحديد الواجبات االساسية للموظفين وتطبيق النظم المتصـلة بالضـبط           -٩
 . االداري

تنظيم اوقات العمل والراحة ووضع خطة االجازات السنوية للموظفين          -١٠
 باالجازات المرضية   وتحديد خلفائهم اثناء غيابهم ومعالجة القضايا المتعلقة      

 .والعارضة والدراسية وغيرها
االحتفاظ ببيانات شاملة عن الموظفين واعداد التقارير واالحصـائيات          -١١

 .عن تركيبها وحركتها وتطورها
حفظ الملفات السرية والعلنية للموظفين وقضايا العمـل وتنظـيم ادارة            -١٢

 . المعلومات المتعلقة بها
ات الالزمة عن نشـاط االدارة العامـة        اعداد التقارير المنتظمة والبيان    -١٣

 .ومنجزاتها
 :االدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات وتختص بما يلي) ٢٧(مادة
المشاركة في اقتراح الخطط والبرامج التي تحقـق سـالمة التصـرف             -١

باموال االوقاف واالموال العامة والحرص علـى توجيـه المصـروفات           
 .وزارة المحققة الهداف ومهام الضلالغرا

اعداد مشروع موازنة الوزارة ومكاتبها وكذا الحساب الختـامي وفقـا            -٢
للقوانين واللوائح والقرارات واالنظمة المعمول بها بالتنسيق مع االدارات         

 .العامة المختصة
مسك حسابات الوزارة على ان تكون حسابات االوقـاف مسـتقلة عـن              -٣

 .حسابات االرشاد
اللوائح المالية ورفع تقارير حول مـدى       تطبيق كافة القوانين واالنظمة و     -٤

تطبيقها وااللتزام بها من قبل اجهزة الوزارة واقتراح الحلول التي تكفـل            
 .تطويرها

تحديد احتياجات الوزارة من االجهـزة والمعـدات واالثـاث واالدوات            -٥
المكتبية وغيرها واتخاذ اجراءات شرائها وتخزينها والصرف منها وفقـا          

 .ية والمخزنيةللوائح والنظم المال
مراجعة كشوفات المرتبات والبدالت واالجـور االضـافية والمكافـات           -٦

 .والمعاشات وفقا للقواعد والنظم النافذة
االشتراك في محاسبة عمال ووكالء ونظار االوقاف والقـائمين بعمليـة            -٧

 .التحصيل وتصفية حساباتهم اوال باول



 

 ١١٨

 الئحة وزارة األوقاف واإلرشاد

 واوقـاف التـرب     االشتراك في متابعة تحصيل ايرادات االوقاف العامة       -٨
 .واالوقاف الصحية اوال باول ومسك السجالت الخاصة بحسابات كل منها

القيام بالخدمات االدارية الداخلية وتشغيل االجهـزة والمعـدات واالالت           -٩
والمباني االدارية الخاصة بالوزارة بالتنسيق مع االدارة المختصة بشـان          

 .توفير واتمام متطلبات اعمال الصيانة
التي تستهدف تنظيم اعمال السكرتارية العامة والتوثيـق        وضع الخطط    -١٠

والقيام باعمال المحفوظات الخاصة بالمكاتبات الصادرة والواردة ومتابعة        
 .تداولها وحفظها وفقا للنظم المقرة في هذا الشان

نسخ وطبع المكاتبات والمذكرات والتقارير التـي تحـال اليهـا مـن              -١١
 .االدارات المختلفة في الوزارة

زيع القرارات والنشرات والتعليمـات الداخليـة والخارجيـة التـي           تو -١٢
 .تصدرها الوزارة بعد تصنيفها وتبويبها وترقيمها وحفظ صورها

 .ارشفة وحفظ جميع العقود التي تبرمها الوزارة مع الغير -١٣
اية مهام اخرى تدخل في نطاق االختصاصات المسندة لهـا بمقتضـى             -١٤

 .فذةالقوانين واللوائح والقرارات النا
 الفصل الثالث

 المهام المشترآة لالدارات العامة
 :تلتزم القطاعات واالدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي) ٢٨(مادة
 مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيـذ مهامهـا            داعدا -١

 .واختصاصاتها
ـ            -٢ ا اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمـة عـن نشـاطها وانجازاته

 .ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها
تطبيق المبادئ االساسية لتسيير االعمال المحددة في الفصل الرابع مـن            -٣

 .هذا الباب
 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة -٤
 .القيام باية مهام اخرى توكل اليها من قبل قيادة الوزارة -٥

 الفصل الرابع
 م واالداء لمهام الوزارةمبادئ عامة في التنظي

الغراض التنفيذ االمثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلـي مـن المبـادئ             ) ٢٩(مادة
 :واالسس التنظيمية

تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها بالمبـادئ واالسـاليب            -١
العملية في االدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلـوم االخـرى    



 

 ١١٩

 الئحة وزارة األوقاف واإلرشاد

خطط او برامج او نظم وفي معالجة وتحليـل المشـكالت           فيما تضعه من    
 .والظواهر التي تنشا في محيط االدارة

تقوم القطاعات واالدارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل           -٢
 .فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها

تقوم العالقة بين قيادة الوزارة على اسـاس مـن التعـاون والتشـاور               -٣
 .المستمروالتنسيق 

تبني العالقات التنظيمية من حيث السلطة االشرافية والمسـئولية علـى            -٤
اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسـئولية فـي مختلـف            
المستويات االدارية للتنظيم وذلك دونمـا اخـالل باالسـاليب واالشـكال            

 .التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير االعمال
تعمل الوزارة على صعيد عالقات التنظيم الداخلي فيهـا فـي عالقتهـا              -٥

بوحدات االدارة العامة على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا           
لتطور االدارة العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهـداف االصـالح             

 .االداري
لتنفيذ مهامهـا   تكفل قيادة الوزارة والرئاسات االدارية التنظيم الموضوع         -٦

 علتحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في عالقاتها الداخلية م         
وحدات االدارات العامة االخرى ذات العالقة كما تكفـل تطـوير نظـام             

 .االتصاالت فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل االساسية
مراحـل واجـراءات    اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة ل       -٧

تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصال بالجمهورية واستخدامها كادلـة           
 علـى مراجعتهـا     لارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعم     

 .دوريا بهدف تطويرها
 االداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب االفـراد         ء يعتبر الرؤسا  -٨

الى دورهم االساسي في تنظيم وتبسيط االعمال       العاملين بمعيتهم باالضافة    
 .والتوجيه والرقابة

تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافـة مجـاالت             -٩
نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العالقات االنسانية وعالقات         

 .العمل بهدف االرتقاء المستمر بمستوى اعمالها واداراتها
ى تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفـة العامـة           تعمل الوزارة عل   -١٠

 .اعتمادا على مدى االلتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم



 

 ١٢٠

 الئحة وزارة األوقاف واإلرشاد

تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعهـا فـي المحافظـات             -١١
 يمكنهـا مـن تنفيـذ       االسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بم       

 .االدارية والريفية بصورة فاعلةمهامها والمشاركة في التنمية 
تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للـوزارة بجمـع وتصـنيف وتحليـل             -١٢

المعلومات واالحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي التخاذ        
 . وتقييم االعمال واقتراح الحلول لمشكالت التنمية االداريةطالقرار وتخطي

باعمال السجالت والوثائق والرقابـة     تولى قيادة الوزارة عناية خاصة       -١٣
 .على تطبيق اللوائح لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة

يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة ال            -١٤
تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع االمر الى رئيسه           

 .عبر خط السلطةالمباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة 
تحديد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيـق            -١٥

 .التوازن بين السلطة والمسئولية
 تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجلس            -١٦

المشكلة في مجال اختصاصاتها اال في حالة النص على خالف ذلك بالنظم            
 .المتعلقة بهذه التشكيالت

 الباب الرابع
 احكام عامة

يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط االجراءات وتحسين         ) ٣٠(مادة
تنفيذ االعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيمـا يتعلـق بتفـويض            
سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعـة لـه فـي المحافظـات             

 .هوتشجيع وتطبيق هذا المبدا في اطار وزارت
يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هـذه الالئحـة           )٣١(مادة

 .وتحقيق اغراضها
يكون للوزارة بحسب االحوال مكاتب في المحافظات بمسـتوى ادارة          ) ٣٢(مادة

او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التـي            
عايير يتفق بشانها مـع وزارة الخدمـة        يقوم بها المكتب وغير ذلك من الم      

 .المدنية واالصالح االداري
يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبـع              ) ٣٣(مادة

 .في انشاء اي منها قواعد التنظيم االداري
م بشـان الالئحـة     ١٩٩٢لسـنة   ) ١١٥(يلغى القرار الجمهوري رقم     ) ٣٤(مادة

اف واالرشاد كما يلغى اي نص مخالف الحكام هذه         التنظيمية لوزارة االوق  
 .الالئحة



 

 ١٢١

 الئحة وزارة األوقاف واإلرشاد

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٣٥(مادة
 .صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء  
 هـ١٤١٦/ جماد االول/١٥بتاريخ    
 م١٩٩٥/اكتوبر/٩ الموافق   
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