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الئحة وزارة الصناعة والتجارة

 م٢٠٠١لسنة)٣٠٣( رقم قرار جمهوري
 بشان الالئحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة

 :الجمهورية رئيس 
 .يمنيةبعد االطالع على دستور الجمهورية ال
م بشـان مجلـس     ١٩٩١لسـنة )٢٠(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم    

 .الوزراء
م بتشكيل الحكومة وتسمية    ٢٠٠١لسنة)٤٦(وعلى القرار الجمهوري رقم     

 .اعضائها
 .وبناء على عرض وزير الصناعة والتجارة

 .وبعد موافقة مجلس الوزراء
 ـررـــــقـ

 الباب االول
 ساسيةالتسمية واالهداف والمهام اال

 ).الالئحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة(تسمى هذه الالئحة ) ١(مادة
تهدف الوزارة الى تنمية الصناعة بصورة تكفل المساهمة الفاعلة فـي           ) ٢(مادة

زيادة الناتج المحلي االجمالي وتنظيم النشاط التجـاري طبقـا للدسـتور            
 االقتصادية واالجتماعيـة    والقوانين والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية     

 :وتتولى على وجه الخصوص المهام االتية 
المساهمة في وضع السياسة االقتصادية العامة للدولة والخطط والبـرامج     -١

 .الالزمة لتنفيذها
وضع وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية وتنظـيم النشـاط التجـاري            -٢

 .انين النافذةواقتراح السياسات والبرامج التنفيذية بما يتفق والقو
اقتراح واعداد مشاريع القوانين المنظمة للنشاط الصـناعي والتجـاري           -٣

واصدار النظم واللوائح والقرارات في مجال نشاط الـوزارة وضـمان           
 .تنفيذها

تشجيع وتطوير القطاعات اقتصادية للمشاركة فـي المجـال الصـناعي            -٤
 .والتجاري

نشـطة والقطاعـات    اعداد الدراسات والبحوث الهادفة الـى تطـوير اال         -٥
 .الصناعية والتجارية المختلفة

اعداد الدراسات والمقترحات النشاء مناطق صـناعية والمشـاركة مـع            -٦
الجهات المسئولة عن التخطيط الحضري في تحديد المناطق الصـناعية          

 .واالسواق العامة
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االهتمام ببيانات واحصائيات الميزان التجاري وتحليلها لالستفادة منها في          -٧
السياسات التجارية واقتراح اليات التطوير بالتنسيق مـع الجهـات          اعداد  

 .ذات العالقة
 .الرقابة على كافة المنشات الصناعية للتاكد من التزامها بالقوانين النافذة -٨
وضع قوائم بالمواد والسلع المحضور استيرادها اال بموافقة مسبقة مـن            -٩

 الجهـات ذات    الوزارة وذلك من واقع القوائم التي تحـددها وتصـنفها         
 .العالقة

التنسيق مع الجهات ذات العالقة في وضع القواعد المتعلقة باسـتيراد            -١٠
 ).خطرة وملوثة(ونقل وتخزين المواد االولية والوسيطة المصنفة دوليا 

 .التشجيع والتنظيم والرقابة على نقل التكنولوجيا -١١
وضع االشتراطات العامة والبيئيـة القامـة وتشـغيل المشـروعات            -١٢

 .عية ومتابعة تطبيقهاالصنا
المساهمة في وضع النظم والتشريعات ذات الصـلة بالبيئـة ومتابعـة             -١٣

 .تطبيقها
االشراف على تطبيق القواعد والـنظم الخاصـة بـاالمن والسـالمة             -١٤

 .الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
االشراف على الصناعات الصغيرة وتشجيع اقامة الجمعيات التعاونيـة          -١٥

 .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةالصناعية 
اجراء المسوح الصناعية والتجارية الميدانية باالشتراك مـع الجهـات           -١٦

 .ذات العالقة
القيام بالدراسات والبحوث الالزمة للمساهمة في وضع النظم الوطنيـة           -١٧

الخاصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للمواد والسلع والمنتجات        
تنسيق مع الجهات ذات العالقـة والرقابـة علـى          المحلية والمستوردة بال  

 .تطبيقها
 .اعداد الدراسات الفنية في مجاالت االستثمار الصناعي -١٨
تقديم الخدمات المعلوماتية الصناعية والتجارية للمسـتثمرين ودراسـة          -١٩

 .المشكالت التي تؤثر على انشطتهم والمساعدة في حلها
ى تطوير سياسات التدريب    اعداد الدراسات وتقديم المقترحات الهادفة ال      -٢٠

والتاهيل للموارد البشرية بما يلبي متطلبات التنمية الصناعية والتطـور          
 .العلمي والتكنولوجي

دراسة ومتابعة تطـورات االسـواق الخارجيـة والداخليـة وتحليـل             -٢١
 .انعكاساتها على االقتصاد الوطني 
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ت الترويج للمنتجات المحلية وتشجيع الصادرات بالتنسيق مـع الجهـا          -٢٢
 .ذات العالقة

منع دخول السلع مجهولة المصدر او المنشا او التي ال تنطبق عليهـا              -٢٣
 .شروط االستيراد النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

حماية المستهلك من الغش والتدليس فـي السـلع والمنتجـات وادوات             -٢٤
 .الوزن والكيل والمقياس بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

ءات والتدابير الالزمة لتعزيز وتامين المنافسة التجارية في        اتخاذ االجرا  -٢٥
االسواق المحلية ومنع االحتكار والغش وفقا للقوانين والقرارات النافـذة          

 .ذات العالقة
تسجيل الشركات والوكاالت وفـروع الشـركات والبيـوت االجنبيـة            -٢٦

 .واالشراف على انشطتها وفقا للقوانين والقرارات النافذة
ت الخاصة بالعالمات واالسماء التجارية وبراءة االختراع       مسك السجال  -٢٧

والرسوم والنماذج الصناعية والعمل على حماية حقوق الملكية الفكريـة          
في الجوانب الصناعية والتجارية طبقا للقوانين والقـرارات النافـذة ذات           

 .العالقة
مسك السجل التجاري والصناعي واصدار تراخيص مزاولـة النشـاط           -٢٨

 .والتجاري وفقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العالقةالصناعي 
االشراف على المعارض االجنبية وتنظيم واقامة المعـارض المحليـة           -٢٩

والخارجية والمشاركة فيها بهدف الترويج للمنتجات المحليـة وتنشـيط          
 .تصديرها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

اعية والتجارية التابعة   االشراف على المؤسسات والشركات العامة الصن      -٣٠
للوزارة او اي مؤسسة او هيئة او شركة عامة تحدد قوانين او قـرارات              

 .انشائها تبعيتها للوزارة
 .االشراف على اعمال الجهاز الفني للمجلس االعلى لتنمية الصادرات -٣١
االشراف على مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات وفقا للقوانين والقرارات          -٣٢

 .النافذة
ى انشطة الجمعيات التعاونية ذات الصلة بنشاط الـوزارة         االشراف عل  -٣٣

 .وفقا للقوانين والقرارات النافذة
االشراف على الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام وفقا للقـوانين           -٣٤

 .والقرارات النافذة
وضع وتطبيق نظام حديث للمعلومات الصناعية والتجارية واالسـتفادة          -٣٥

 .تنظيمهمنه في تحسين وتخطيط العمل و
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وضع الدراسات والمقترحات الخاصة باتفاقيات مناطق التجارة الحـرة          -٣٦
 .الثنائية واالقليمية

التنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة وفروعهـا للحصـول علـى             -٣٧
البيانات والمعلومات التجارية والصناعية وفقا للقوانين والقرارات النافذة        

 .ذات العالقة
اطق التبادل التجاري الحر الثنائي والعربـي       اعداد مشاريع اتفاقيات من    -٣٨

 .ومتابعة تنفيذها
دراسة االتفاقيات التجارية واالستفادة منها في تحسين شروط التبـادل           -٣٩

 .التجاري
دراسة الفرص والمزايا وااللتزامات المترتبة علـى االنضـمام الـى            -٤٠

 ادارة  اتفاقيات المنظمات االقتصادية االقليمية والدولية واالستفادة منها في       
 .التجارة الخارجية

دراسة االثار الناتجة عن عملية االنضمام لمنظمة التجـارة العالميـة             -٤١
والعمل على توضيح الفوائد المترتبة على االنضمام ومعالجة الجوانـب          

 .السلبية المترتبة عليها باالشتراك مع الجهات ذات العالقة
 الفرص التـي  رصد وتحليل االتجاهات العامة للتجارة الخارجية وبحث  -٤٢

 .توفرها ونتائجها واثارها
 .انشاء نقطة التجارة الدولية لخدمة تنمية التجارة والصادرات -٤٣
 .اصدار مجلة او جريدة تهتم بالشئون الصناعية والتجارية والتنموية -٤٤
تنمية وتطوير العالقات الصناعية والتجاريـة مـع الـدول والهيئـات           -٤٥

 .والمنظمات العربية واالسالمية والدولية
تنظيم الندوات واللقـاءات والمـؤتمرات فـي المجـاالت الصـناعية             -٤٦

 .والتجارية
تمثيل الجمهورية اليمنية في المفاوضـات والمـؤتمرات والمنظمـات           -٤٧

والندوات العربية واالقليمية والدولية في المجاالت الصناعية والتجاريـة         
 .طبقا للقوانين والقرارات النافذة

ع كفاءة العاملين وتنميـة مهـاراتهم       وضع وتنفيذ البرامج الالزمة لرف     -٤٨
وقدراتهم في الوزارة والوحدات التابعة لها بما يلبي االحتياجات وتحسين          

 .االداء
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 الباب الثاني
 مهام واختصاصات قيادة الوزارة

 الفصل االول
 مهام واختصاصات الوزير

 :يتولى الوزير المهام واالختصاصات االتية) ٣(مادة
لمجاالت ويعتبر الرئيس االعلى فيها ويديرها طبقا       قيادة الوزارة في كافة ا     -١

لمبدا المسئولية الفردية ويتحمل المسئولية عن نشاط الوزارة بشكل كامل          
 .امام مجلس الوزراء

االشراف على الوزارة وتوجيه ادارتها ومكاتبهـا فـي جميـع انحـاء              -٢
الجمهورية بما يتوافق وتنفيذ السياسة العامة للحكومة فـي اطـار مهـام             

 .لوزارة وفقا للدستور والقوانين واللوائح النافذةا
 .اصدار السياسات التنفيذية واللوائح التنظيمية فيما يتعلق بمهام الوزارة -٣
 القرارات واالوامر الالزمـة الدارة وتنظـيم مهـام وواجبـات            راصدا -٤

 .الوزارة
 والشركات العامة التي تتبع الـوزارة       تاالشراف على الهيئات والمؤسسا    -٥

من مرؤوسيه تقديم التقارير وله الحق في اصدار التوجيهات لهم          ويطلب  
 له تعديل او الغاء قـراراتهم اذا كانـت مخالفـة      قوللعاملين فيها كما يح   

 .للقوانين والنظم والقرارات النافذة او لتحسين مستوى تنفيذ المهام
االشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعـة            -٦

ديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الـوزراء الـى           تنفيذها وتق 
المجلس حسب النظام ، ويشرف على وضع الخطط والبـرامج التنفيذيـة         

 .العمال الوزارة والوحدات التابعة لها وتقديم تقارير انجازها
تشكيل مجلس الوزارة واللجان االستشارية الدائمة والمؤقتة ولجان العمل          -٧

 .وتحديد مهامها وفقا للنظمالخاصة عند الضرورة 
المصادقة على قرارات مجلس ادارة المؤسسات والشركات العامة التابعة          -٨

للوزارة او الغائها او تعديلها او تجميدها وفقا للسياسـة العامـة للدولـة              
 .والقوانين والنظم النافذة

ابالغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسـيمة           -٩
 .والنظم والسياسات العامة في اطار مهام الوزارةللقوانين 

التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطا وتنفيذا عندما يتعلق االمر بمهـام    -١٠
 .الوزارات االخرى
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التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بتنفيـذ قـرارات مجلـس الـوزراء       -١١
وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مهام الوزارة وكذا عند اعـداد           

 .التنمية االقتصادية واالجتماعيةخطط 
تطبيق قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بعالقة الوزارة بامانة العاصمة           -١٢

 .والمحافظات
ينوب الوزير بنفسه او بمن يفوضه عن الحكومة في الشركات المختلطة            -١٣

التي تكون الحكومة مساهمة فيها وممثلة بوزارة الصناعة والتجارة فـي           
تصاصات المنصوص عليها للطرف الحكومي فـي       جميع السلطات واالخ  

 .عقد انشاء الشركة او في نظامها االساسي
تفويض مكاتب الوزارة او بعضها في المهام واالختصاصات التي يراها           -١٤

 .لما فيه المصلحة العامة
 .رئاسة اللجنة الوطنية لالعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية-ا -١٥

 .ل والتنسيق مع منظمة التجارة العالميةاالشراف على مكتب االتصا-ب 
 .تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه -١٦
القيام باية مهام او اختصاصات اخرى تسند اليـه بمقتضـى القـوانين              -١٧

 .واللوائح والقرارات النافذة
 الفصل الثاني

 مهام واختصاصات وآيل الوزارة
 :المهام واالختصاصات االتيةيتولى وكيل الوزارة ) ٤(مادة
االشراف المباشر على القطاع الذي يراسه في حدود القوانين والقرارات           -١

 .والتوجيهات الصادرة من الوزير
التنسيق بين اعمال االدارات العامة المشرف عليها بما يحقق التواصـل            -٢

 .والتكامل في اعمال القطاع
 .الدارات التابعة لهالمتابعة اليومية لتنفيذ مهام واعمال وبرامج ا -٣
التنسيق بين اعمـال االدارات العامـة واالدارات التابعـة لـه وتنظـيم        -٤

 .االجتماعات الالزمة بينها
تقييم االعمال واالنشطة في القطـاع الـذي يراسـه ورفـع التقـارير               -٥

 .والمقترحات لتطويرها
 .اصدار التعليمات التنفيذية واالدارية في نطاق اعماله وفقا للوائح -٦
 . الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواهتمثيل -٧
 .القيام باية اعمال تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة -٨
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 الفصل الثالث
 مجلس الوزارة

 :تشكيل المجلس : اوال ) : ٥(مادة
 :يتكون مجلس الوزارة من -ا

 رئيسا    الوزير -١
 اعضاء   . وكالء الوزارة -٢
 عضوا   س المكتب الفنيرئي -٣
 عضوا رئيس مركز البحوث والمعلومات -٤
 اعضاء  مدراء االدارات العامة -٥
 مقررا  مدير عام مكتب الوزير -٦
لرئيس المجلس استدعاء اي من المختصين لحضور اجتماعات المجلـس          -ب

 .عند الحاجة
 : مهام المجلس : ثانيا 

شاط الـوزارة وخاصـة     يتولى المجلس تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بن       
 :االمور التالية

 .خطط العمل السنوية للوزارة ومكاتبها -١
 .خطط التنمية االقتصادية للوزارة -٢
 .الخطة المالية وخطة القوى العاملة والتدريب -٣
 .تطوير وتنظيم اعمال الوزارة وتعديل هيكلها -٤
المواضيع التي تقدم الى مجلس الـوزراء ويـرى الـوزير ضـرورة              -٥

 .الوزارةعرضها على مجلس 
 .تقارير االنجاز وتقييمها -٦
 .مشاريع القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة -٧
يصدر الوزير نظاما لتسيير اعمال مجلس الوزارة وتكون اجتماعاتـه          : ثالثا  

 .بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة
 الباب الثالث
 تنظيم الوزارة
 الفصل االول
 البناء التنظيمي

بناء التنظيمي للوزارة من ديوانها العام ومكاتبهـا فـي امانـة            يتكون ال ) ٦(مادة
 :العاصمة ومحافظات الجمهورية على النحو االتي 

 :ويتبعه مباشرة االتي: الوزير: اوال
الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي ينص في قـانون او قـرار            -ا

 .انشائها على تبعيتها للوزارة



 

 ٤٣٢

الئحة وزارة الصناعة والتجارة

 .لتنمية الصادراتالجهاز الفني للمجلس االعلى -
 .مكتب االتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية-
 .المستشارون-  .مجلس الوزارة-
 .مكتب الوزير-  .المكتب الفني-
 .االدارة العامة للرقابة والتفتيش-
 .مركز المعلومات والبحوث االقتصادية-ب

 .االدارة العامة لتشجيع المنافسة ومنع االحتكار والغش التجاري -
 .االدارة العامة للتخطيط واالحصاء والمتابعة -
 .االدارة العامة للعالقات االقتصادية الدولية -
 :وكيل قطاع الصناعة ويتبعه مباشرة االتي: ثانيا

 .االدارة العامة للخدمات الصناعية -
 .االدارة العامة للصناعات الصغيرة -
 .االدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية -
 . للمؤسسات والشركات العامةاالدارة العامة -
 :ويتبعه مباشرة االتي: وكيل قطاع التجارة: ثالثا

 .االدارة العامة للتجارة الخارجية -
 . االدارة العامة للشركات- .االدارة العامة للتجارة الداخلية -
 .االدارة العامة للوكاالت وفروع الشركات والبيوت االجنبية -
رية التجاريـة والصـناعية وبـراءة       االدارة العامة لحماية الملكية الفك     -

 .االختراع
 .االدارة العامة للسجل التجاري والصناعي واالسماء التجارية -
 .االدارة العامة لتنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات -
 :االدارات العامة المساعدة االتية: رابعا

 .االدارة العامة للشئون القانونية -
 .االدارة العامة لشئون الموظفين -
 ارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانةاالد -
 .االدارة العامة للعالقات العامة -
 .مكتب الوزارة في امانة العاصمة والمحافظات: خامسا

 .يراس كل ادارة عامة مدير عام) ٧(مادة
يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديـد          -ا) ٨(مادة

 .من الوزيراختصاصاته ومهامه قرار 
 .يحدد الوزير بقرار منه المهام االساسية والتفصيلية للمكتب الفني-ب



 

 ٤٣٣

الئحة وزارة الصناعة والتجارة

يصدر بتحديد التقسيمات الفرعية لالدارات العامة قرار من الـوزير          -ج
 .بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتامينات

 الفصل الثاني
 مهام واختصاصات االدارات العامة

 :وتختص باالتي: ت الصناعيةاالدارة العامة للخدما) ٩(ادةم
تقديم الخدمات واالستشارات الفنية للمنشات الصـناعية والعمـل علـى            -١

 .مساعدة الصناعات المتعثرة
اعداد دراسات جدوى اقتصادية اولية للمشـروعات الصـناعية الواعـدة            -٢

واصدار قوائم فرص االستثمار الصناعي المتاح والتـرويج لهـا داخليـا         
 .لجهات ذات العالقةوخارجيا بالتنسيق مع ا

وضع الدراسات والتنسيق مع الجهات ذات العالقة بما يكفل االستثمار في            -٣
انشاء مناطق صناعية فـي مختلـف محافظـات الجمهوريـة ووضـع             

 .المقترحات حول كيفية تشغيلها وادارتها واالشراف عليها
ة البت في طلبات االستثمار الصناعي المحالة الى الوزارة من الهيئة العام           -٤

لالستثمار والقيام باعداد الدراسات الفنية الالزمة باالشتراك مـع االدارة          
 .العامة للتنظيم والرقابة الصناعية

تقديم المقترحات الخاصة بالنظم واالليات الالزمة لتنفيذ السياسات المعتمدة          -٥
 .لالستثمار الصناعي

مساعدة المنتجين والمستثمرين في قطاع الصـناعة لـدى الجهـات ذات             -٦
العالقة في وضع الحلول للمشكالت التي تقف امام مشروعاتهم وانشطتهم          

 .الصناعية
المشاركة في دراسة وتحديث التشريعات القانونية بما يساعد علـى نمـو             -٧

 .وتطوير القطاع الصناعي
وضع االدلة االرشادية الالزمة للمنتجين والمستثمرين الحاليين والمحتملين         -٨

 .في القطاع الصناعي
سوح واستبيانات لمعرفة العوامل المؤثرة على النشاط الصـناعي         اجراء م  -٩

 .وتقديم المقترحات الالزمة لحلها بالتنسيق مع االدارة المعنية
 .تقديم المقترحات الهادفة النشاء وتنظيم قنوات تمويل للتنمية الصناعية -١٠
تقديم المقترحات الهادفـة للحصـول علـى المسـاعدات والمعونـات             -١١

ية من المنظمات والهيئات االقليمية والدولية المتخصصـة        االقتصادية والفن 
لالستفادة منها في تنمية القطاع الصناعي بالتنسـيق مـع االدارات ذات            

 .العالقة



 

 ٤٣٤

الئحة وزارة الصناعة والتجارة

االشتراك مع االدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية في التنسيق مـع            -١٢
الجهات ذات العالقة لتقديم مقترحات انشاء مراكز التـدريب الصـناعي           

 .متخصصةال
االشتراك مع االدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية في التنسيق مـع            -١٣

الجهات المختصة عن التخطيط الحضري في تحديد المواقع المخصصـة          
 .للمناطق الصناعية

االعداد للندوات والمؤتمرات المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وتنميتـه          -١٤
نسيق مـع االدارات والجهـات      والمشاركة في اعداد النشرات النوعية بالت     

 .ذات العالقة
اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين واالنظمـة            -١٥

 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة
 :وتختص باالتي: االدارة العامة للصناعات الصغيرة) ١٠(مادة
يب االنتاج  اعداد مشاريع الخطط والبرامج التنفيذية الهادفة الى تطوير اسال         -١

المستخدمة في الصناعات الصغيرة وتعاونياتها وبما يساعد علـى تنويـع           
وزيادة قدراتها االنتاجية وتحسين جودتها ورفع نسـبة مسـاهماتها فـي            

 .االقتصاد الوطني
االشراف الفني على انشطة الجمعيات التعاونية الصناعية ورفع التقـارير           -٢

 .بشانها الى الوزير
اونيات والصناعات الصغيرة، والتعريف والتـرويج      مساعدة وتشجيع التع   -٣

 .النشطتها ومنتجاتها بمختلف الوسائل
تشجيع االنتاج الصناعي المنزلي وتقديم النصح والمعونـة لتنميـة هـذا             -٤

 .النشاط االقتصادي بالتنسيق مع الجهات االخرى ذات العالقة
تقديم المقترحات حول سياسة االقراض للصناعات الصـغيرة والسـعي           -٥

للحصول على القروض والمساعدات الداخلية والخارجية من المنظمـات         
العربية والدولية المتخصصة في هذه الصناعات ووضع التصورات لكيفية         

 .توجيه واستغالل تلك المساعدات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
اقتراح مشاريع الخطط القامة مراكز او مناطق او مجمعات للصـناعات            -٦

 .الصغيرة
مشاركة في اجراء المسوح للصناعات الصغيرة وتحليلها لالستفادة منها         ال -٧

 .في تحسين عمليات التخطيط وتنمية هذه الصناعات



 

 ٤٣٥

الئحة وزارة الصناعة والتجارة

التنسيق مع المعاهد والمدارس الفنية في وضع بـرامج التـدريب لرفـع              -٨
مهارات العاملين في الصناعات الصغيرة واالستفادة مما تقدمه المنظمات         

 . مساعدات في مجال التدريبالعربية واالجنبية من
اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القـوانين واالنظمـة            -٩

 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة
 :وتختص باالتي: االدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية) ١١(مادة
ـ          -١ ات اقتراح القواعد والشروط الالزمة للحد من المخاطر المرتبطة بالعملي

 .الصناعية وتعميمها ومراقبة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية
متابعة المنشات الصناعية للتاكد من مدى تـوفر االمكانيـات والوسـائل             -٢

 .الالزمة للحد من االثار البيئية الناتجة من العمليات الصناعية
اقتراح اليات تنظيم عملية التفتيش الدوري والمفاجئ والرقابة على كافـة            -٣

المنشات الصناعية للتاكد من مدى تطبيقها للنظم والتعليمات والقـرارات          
 .النافذة ومتابعة تنفيذها

 .االستفادة من عمليات الرقابة في تقديم المقترحات للتطوير الصناعي -٤
وضع القواعد والشروط الالزمة لتنظيم نقل التكنولوجيا واسـتيراد االالت           -٥

 . الالزمة للمشروعات الصناعيةوالمعدات والمواد الخام والمستلزمات
االشتراك مع االدارة العامة للخدمات الصناعية في التنسيق مع الجهـات            -٦

ذات العالقة لتقـديم مقترحـات انشـاء مراكـز التـدريب الصـناعي              
 .المتخصصة

االشتراك مع االدارة العامة للخدمات الصناعية في التنسيق مع الجهـات            -٧
يد المواقع المخصصة للمنـاطق     المختصة عن التخطيط الحضري في تحد     

 .الصناعية
اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القـوانين واالنظمـة            -٨

 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة
 :وتختص باالتي: االدارة العامة للمؤسسات والشركات العامة) ١٢(مادة
ة بانتظـام عقـد     متابعة التزام المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزار       -١

االجتماعات الدورية والسنوية لمجالس االدارة وتقديم المحاضر واالطالع        
عليها ومراجعة القرارات الواردة فيها واعداد المالحظـات والتوصـيات          

 .المناسبة حولها ومتابعة اجراء المصادقة عليها
 متابعة المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة العداد وتقديم خططها         -٢

وبرامجها السنوية ورفعها والقيام بدراستها وتقييمها وابـداء المالحظـات        
 .والمقترحات المناسبة عليها وفقا للقوانين النافذة



 

 ٤٣٦

الئحة وزارة الصناعة والتجارة

تقييم مدى كفاءة وسالمة االنظمة واللوائح التنظيمية والماليـة واالداريـة            -٣
واللوائح الداخلية المنظمة لالنشطة الرئيسية في نواحي التشغيل والتسويق         

 .التمويل واالستثمار ورفع المقترحات لتطويرهاو
متابعة تقديم الميزانيات السنوية والحسابات الختامية في مواعيدها المقررة          -٤

 .وابداء المالحظات عليها
اعداد التقارير والبحوث عن سير اعمال المؤسسات والشـركات العامـة            -٥

 .التابعة للوزارة وتقديم المقترحات لتطوير ادائها
الفني على انشطة الجمعيات التعاونية واالسـتهالكية وحضـور         االشراف   -٦

 .اجتماعات جمعياتها العمومية ورفع التقارير عنها
دراسة اوضاع المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة والجمعيـات          -٧

التعاونية االستهالكية التي تشرف عليها الوزارة والعرض على الـوزير          
 .مشفوعة بالمالحظات

في االعداد والتهيئة النتخابات الغـرف التجاريـة الصـناعية          المشاركة   -٨
واتحادها العام واستكمال االجراءات القانونية واالشراف علـى انشـطتها          

 .وفقا للقوانين والقرارات النافذة
اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القـوانين واالنظمـة             -٩

 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة
 :وتختص باالتي: االدارة العامة للتجارة الخارجية) ١٣(دةما

دراسة االتجاهات العامة للتجارة الخارجية الدولية وبحث الفـرص التـي            -١
 .توفرها نتائجها واثارها

دراسة االتفاقيات التجارية واالستفادة منها في تحسـين شـروط التبـادل             -٢
 .التجاري

 علـى اعـداد اتفاقيـات       دراسة الفرص والمزايا وااللتزامات المترتبـة      -٣
المنظمات االقتصادية االقليمية والدولية واالستفادة منها في ادارة التجـارة       

 .الخارجية
اعداد مشاريع االتفاقيات المتعلقة بمناطق التبادل التجاري الحـر الثنـائي            -٤

 .والعربي ومتابعة تنفيذها
وضع مقترحات سياسات التجـارة الخارجيـة بالتنسـيق مـع االدارات             -٥

 .جهات ذات العالقةوال
 .اعداد الدراسات الخاصة بالواردات والصادرات وتطويرها -٦
 :جمع وتنظيم اعداد احصائيات التجارة الخارجية من خالل -٧



 

 ٤٣٧

الئحة وزارة الصناعة والتجارة

المساهمة في وضع الدراسات والمقترحات الخاصة باتفاقيـات منـاطق          -ا
 .التجارة الحرة الثنائية واالقليمية بالتنسيق مع االدارات ذات العالقة

نسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة وفروعهـا للحصـول علـى            الت-ب
البيانات والمعلومات التجارية والصناعية وفقـا للقـوانين والقـرارات          

 .النافذة
اقتراح وسائل التدخل للحد من االضرار المترتبـة عـن تـدفق السـلع               -٨

والخدمات الى االسواق اليمنية في حـاالت االغـراق والـدعم وزيـادة             
ي االحوال التي تحددها القوانين النافـذة واتفاقيـات التجـارة           الواردات ف 

المتعددة االطراف وكذلك عند تفشي اي امراض او اوبئـة فـي البلـدان              
 .المصدرة بالتنسيق مع االدارات والجهات ذات العالقة

اعداد احصائيات وبيانات الميزان التجاري وتقييم السياسـات التجاريـة            -٩
 .المتبعة

لع التي تتعارض مع احكام الشريعة االسالمية والقوانين        منع استيراد الس   -١٠
واالنظمة المتعلقة بحماية االمن والصحة العامة واالخالق والبيئـة وفقـا           

 .للقانون النافذ بالتنسيق مع الجهات االخرى ذات العالقة
التنسيق مع الجهات المختصة في وضع الشروط والضـوابط الالزمـة            -١١

لوجيا الحديثة الى البالد للحد من االضرار التي        الستيراد السلع ونقل التكنو   
 .قد تسببها

متابعة حركة اسعار السلع االساسية في االسـواق العالميـة ومصـادر             -١٢
 .توريدها ونشرها بالتنسيق مع االدارة المختصة

دراسة االسواق الخارجية المناسبة لتسويق المنتجات الوطنية وشـروط          -١٣
تفادة منهـا بالتنسـيق مـع االدارات        التصدير اليها ونشر المعلومات لالس    

 .والجهات ذات العالقة
توعية المصدرين بالمميزات والتسهيالت التي تكفلها الدولة لهم والسعي          -١٤

 .لدى الجهات المختصة لتذليل اي صعوبات تواجههم
توعية المصدرين لرفع كفاءة عمليات التصدير بالتنسيق مـع الجهـات            -١٥

 .يالت التصديريةذات العالقة وكذلك عن برامج التفض
 .االشراف على تنظيم اقامة المعارض التجارة في الداخل والخارج -١٦
اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالمعارض المزمع اقامتها او االشتراك          -١٧

 .فيها
تلقي وبحث شكاوى المتضررين المعـززة باالدلـة المثبتـة لحـاالت             -١٨

 .عد المحددةاالغراق والدعم وزيادة الواردات وفقا لالشتراطات والقوا



 

 ٤٣٨

الئحة وزارة الصناعة والتجارة

جمع المعلومات والبيانات ودراستها وتحليلها واجراء العمليات الحسابية         -١٩
لتقدير اضرار االغراق والـدعم وزيـادة الـواردات ورفـع التقـارير             

 .والمقترحات
اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين واالنظمـة            -٢٠

 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة
 :وتختص باالتي: االدارة العامة للتجارة الداخلية) ١٤(مادة
 .االشراف على التجارة الداخلية في اطار السياسات المعتمدة -١
 .دراسة حركة ومستوى التجارة الداخلية واقتراح السياسات التطويرية -٢
دراسة االنماط االستهالكية للسلع الغذائية واتجاهاتها وتحليل المتغيرات في          -٣

 .ك واعداد الدراسات المتعلقة بذلكمعدالت االستهال
اقتراح نسب االحتياطي االستراتيجي الالزم توافره من السـلع الغذائيـة            -٤

 .واقتراح السياسات الهادفة لضمان استمراره
جمع المعلومات عن السلع االستهالكية وتحليلها وتصـنيفها فـي النـوع             -٥

 .والكمية واماكن تواجدها
حلي واعداد الدراسـات لمعرفـة نسـبة        متابعة التطورات في االنتاج الم     -٦

 .تغطيته لحاجة المستهلكين
اعداد برامج توعية اعالمية لتعريف المستهلك بوسائل التعرف على السلع           -٧

واالبالغ عن السلع غير الصالحة لالسـتهالك بالتنسـيق مـع االدارات            
 .والجهات ذات العالقة

 .لعالزام المنتجين والمستوردين والباعة الشهار اسعار الس -٨
الرصد اليومي لحركة االسعار وتحديد مؤشراتها واعداد بيانات ومؤشرات          -٩

 .االنتاج المحلي وتوقعاته واعداد بيانات واحصائيات التجارة الداخلية
الرقابة على االسواق للتاكد من مدى االلتـزام بـالموازين والمكاييـل             -١٠

 .والمقاييس القانونية
يق المحلي وتسهيل انتقال السلع     المشاركة في الدراسات لرفع كفاءة التسو      -١١

 .بين المحافظات
 .تشجيع استخدام واستهالك المنتجات اليمنية واظهار مميزاتها -١٢
 .حماية المستهلك من خالل اعداد التشريعات ومتابعة تطبيقها -١٣
 .المشاركة في تنظيم وتحديد مواقع االسواق العامة -١٤
ات النافـذة  مراقبة صالحية المنتجات والسلع طبقـا للقـوانين والقـرار     -١٥

 .بالتنسيق مع االدارات والجهات ذات العالقة
 .المعايرة الفنية لمعدات وادوات واجهزة الوزن والكيل والقياس -١٦



 

 ٤٣٩

الئحة وزارة الصناعة والتجارة

 .المشاركة في دراسة واعداد وتطوير المواصفات القياسية اليمنية -١٧
دراسة الشكاوى المتعلقة بجودة وصالحية المنتجـات والسـلع ورفـع            -١٨

 .المقترحات بشانها
على تطبيق التشريعات التجارية في نواحي االلتـزام بـالحفظ          االشراف   -١٩

المناسب للسلع ووضع تواريخ االنتاج والصالحية وخصائص المكونـات         
 .وغيرها من الشروط التي تنظمها التشريعات

اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين واالنظمـة            -٢٠
 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة

 :وتختص باالتي: االدارة العامة للشركات) ١٥(مادة
 .تطبيق قانون الشركات على كافة انواعها -١
 .الترخيص بانشاء الشركات بكافة انواعها -٢
 .مسك السجالت الخاصة بالشركات بكافة انواعها -٣
مراقبة وتقييم نشاط واوضاع الشركات ومدى مطابقتها للقوانين والـنظم           -٤

بات الشركات وحضور اجتماعات الجمعيات     النافذة من خالل مراقبة حسا    
العمومية العادية وغير العادية وحفظ نسخ من الوثائق المقدمة لالجتماعات          

 .ومحاضرها وفقا للقوانين والقرارات النافذة
اتخاذ االجراءات القانونية لحل وتصفية الشـركات واتخـاذ اجـراءات            -٥

 .االشهار وفقا للقوانين والنظم النافذة
رقابة الميدانية على شركات التامين واعادة التامين ووسطاء        االشراف وال  -٦

التامين ومحاسبي التامين المختصين وفقا للقوانين والقرارات النافـذة ذات          
 .العالقة

 .منح التراخيص بمزاولة اعمال وسطاء التامين والخبراء االكتواريين -٧
ه اعـادة   االطمئنان على قدرة معيدي التامين على الوفاء بالتزاماتهم تجا         -٨

 .التامين
اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين واالنظمـة            -٩

 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة
وتختص : االدارة العامة للوكاالت وفروع الشركات والبيوت االجنبية      ) ١٦(مادة

 :باالتي
 .مسك سجل طلبات التسجيل للوكاالت -١
 . تسجيل سابق للوكالة المطلوب تسجيلهاالتاكد من وجود او عدم وجود -٢
مطابقة اصل عقد الوكالة مع صورة العقد والتوقيع بما يفيد ان الصورة             -٣

 .طبق االصل



 

 ٤٤٠

الئحة وزارة الصناعة والتجارة

دراسة عقد الوكالة والتحقق من سالمة وانسجام احكامه واستيفائه لكافـة     -٤
 .الشروط المنصوص عليها في القانون والئحته التنفيذية

البيانات التفصيلية والتعديالت التي تطرا     مسك سجل الوكاالت تدون فيه       -٥
 .عليها وفقا للقانون والئحته التنفيذية

 .اصدار بطاقة سجل الوكالة المرخص لها وتجديدها -٦
اتخاذ االجراءات القانونية بشان شطب قيـد الوكـاالت وفقـا للقـانون              -٧

 .والئحته التنفيذية
 .مسك سجل طلبات فتح فروع الشركات والبيوت االجنبية -٨
ة طلبات الترخيص لفروع الشركات والبيوت االجنبيـة وفحـص          دراس -٩

الوثائق المرفقة بها والتحقق من استيفائها لكافة الشروط المنصوص عليها          
 .في القانون والئحته التنفيذية

استكمال اجراءات الترخيص لفـروع الشـركات والبيـوت االجنبيـة        -١٠
 .التنفيذيةواصدار شهادة الترخيص وتجديدها وفقا للقانون والئحته 

مسك سجل فروع الشركات والبيوت االجنبيـة تـدون فيـه البيانـات           -١١
 .التفصيلية والتعديالت التي تطرا عليها وفقا للقانون والئحته التنفيذية

اجراء التفتيش على الوكاالت وفروع الشركات والبيوت االجنبية للتاكد          -١٢
 .من التزامها بتنفيذ احكام القانون والئحته التنفيذية

كمال اجراءات حل وتصفية فروع الشـركات والبيـوت االجنبيـة           است -١٣
 .واتخاذ اجراءات االشهار وفقا للقانون والئحته التنفيذية

توثيق وحفظ كافة وثائق الوكاالت وفروع الشركات والبيوت االجنبيـة           -١٤
 .التي يتم الترخيص لها

اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين واالنظمة           -١٥
 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة

االدارة العامة لحماية الملكية الفكرية التجارية والصـناعية وبـراءة          ) ١٧(مادة
 :وتختص باالتي: االختراع

التعريف باهمية حقوق الملكية الفكرية والعمل على تطـوير تشـريعاتها            -١
ـ            ناعي واالهتمام بقضاياها بهدف االستفادة منها في تنميـة القطـاع الص

 .والتجاري والخدمي
استقبال طلبات ايداع العالمات التجارية وبـراءة االختـراع والرسـوم            -٢

والنماذج الصناعية ومراجعة البيانات واستيفاء المستندات والوثائق وفقـا         
 .للقانون النافذ



 

 ٤٤١

الئحة وزارة الصناعة والتجارة

قيد طلبات ايداع العالمات التجارية وبراءة االختراع والرسوم والنماذج          -٣
 .بات االيداعالصناعية في سجالت طل

فحص العالمات التجارية وبراءة االختراع والرسوم والنماذج الصناعية         -٤
 .من الناحية الشكلية والموضوعية بالوسائل المتاحة

التاشير في السجل بنتيجة القرار الذي يتخذه المسجل العام بشان طلـب             -٥
 .االيداع

جراء ابالغ صاحب الشان في الحاالت التي يتقرر فيها رفض الطلب او ا            -٦
 .التعديالت عليه

نشر ايداع العالمات التجارية وبراءة االختـراع والرسـوم والنمـاذج            -٧
 .الصناعية المقبولة على نفقة اصحابها

استقبال االعتراضات الخاصة بنشر ايداع العالمات التجاريـة وبـراءة           -٨
االختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتسليم صورة من االعتراضـات         

 .العالمة واستالم الرد بشانهاالى طالب تسجيل 
متابعة اشهار تسجيل العالمات التجارية وبـراءة االختـراع والرسـوم            -٩

 .والنماذج الصناعية وفقا للقانون والئحته التنفيذية
استكمال اجراءات اصدار شهادات تسجيل العالمات التجارية وبـراءة          -١٠

ـ        ا للقـانون  االختراع والرسوم والنماذج الصناعية بعد اشهار التسجيل وفق
 .والئحته التنفيذية

اصدار شهادات تسجيل العالمات التجارية وبراءة االختراع والرسـوم          -١١
 .والنماذج الصناعية

التاشير في السجل باالضافات والتعديالت التي يمكن ان تطـرا علـى             -١٢
 .العالمة المسجلة وكذلك تجديد التسجيل

ع والشطب للعالمة   التاشير في السجالت بانتقال الملكية والرهن واالنتفا       -١٣
 .المسجلة وكذلك التاشير في السجل الي احكام صادرة عن القضاء

استقبال الشكاوى المتعلقة بالتعدي على العالمـات التجاريـة وبـراءة            -١٤
االختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة واتخاذ االجـراءات وفقـا       

 .للقوانين والقرارات النافذة
تي تكفل حماية حقوق العالمات التجاريـة       اتخاذ االجراءات الالزمة ال    -١٥

وبراءة االختراع والرسوم والنماذج الصناعية باالشـتراك مـع الجهـات        
 .االخرى ذات العالقة وفقا للقانون واالنظمة النافذة



 

 ٤٤٢

الئحة وزارة الصناعة والتجارة

المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التي تعقـد فـي مجـال             -١٦
 المتخصصة في هذا    حماية الملكية الفكرية ومتابعة االصدارات والدوريات     

 .المجال
ابداء الراي وتقديم المقترحات حول االتفاقيـات الدوليـة واالقليميـة            -١٧

المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ومتابعة انضمام بالدنا اليهـا باالشـتراك           
 .والتنسيق مع الجهات ذات العالقة

اعداد التقارير الدورية والبيانات االحصائية بانشطة الملكيـة الفكريـة           -١٨
 .وتطويرها ودراسة الصعوبات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة

القيام باجراءات التوثيق والتصديق علـى المسـتخرجات والشـهادات           -١٩
الصادرة للعالمات التجاريـة وبـراءة االختـراع والرسـوم والنمـاذج            

 .الصناعية
توثيق وحفظ ملفات ووثائق العالمات التجاريـة وبـراءة االختـراع            -٢٠

والنماذج الصناعية بطريقة منظمة يسهل الرجـوع اليهـا عنـد           والرسوم  
الحاجة وامساك السجالت لقيد الوثائق والبيانات واستخدام الحاسب االلـي          

 .لفهرسة وحفظ وتنظيم الوثائق
اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين واالنظمة           -٢١

 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة
: االدارة العامة للسجل التجـاري والصـناعي واالسـماء التجاريـة          ) ١٨(مادة

 :وتختص باالتي
التعريف باهمية القيد في السجل التجاري والصناعي وتسجيل االسـماء           -١

التجارية والعمل على تطوير تشريعاتها بهدف االستفادة منها فـي تنميـة            
 .القطاع الصناعي والتجاري والخدمي

ائح والنماذج المنظمة لعمل كل مـن السـجل         وضع وتطبيق النظم واللو    -٢
 .التجاري والسجل الصناعي وفقا للقوانين واالنظمة النافذة

منح وتجديد السجل التجاري وتعديل بيانات القيد وفقا للقوانين واالنظمة           -٣
 .النافذة

 .تصنيف النشاط التجاري بما يتفق مع نظام السجل التجاري واغراضه -٤
ة للتاكد من تطبيق احكام قانون السجل التجاري        التفتيش والرقابة الميداني   -٥

 .واتخاذ االجراءات القانونية ضد المخالفين
القيام باجراءات التوثيق والتصديق علـى المسـتخرجات والشـهادات            -٦

الصادرة من السجل التجـاري وعلـى الضـمانات والوثـائق المتعلقـة             
 .باالغراض التجارية



 

 ٤٤٣

الئحة وزارة الصناعة والتجارة

تجار بمختلف انواعهم وتبويبها    اعداد فهارس وجداول احصائية ببيانات ال      -٧
حسب اشكالهم القانونية واغراضهم التجارية ومراكز وفروع انشطتهم في         

 .الجمهورية
مسك سجل بالمنشات الصناعية وتسجيلها وتجديدها وتعديل مـا يطـرا            -٨

 .عليها من تعديالت وفقا للقانون النافذ
ها قانون  اصدار تراخيص مزاولة النشاط الصناعي للمنشات التي ال يشمل         -٩

 .االستثمار
 .اعداد فهارس وجداول احصائية نوعية عن النشاط الصناعي -١٠
تعميم النظم واللوائح المنظمة لعمل كل من السجل التجاري والصناعي           -١١

 .على كافة مكاتب الوزارة واالشراف والمتابعة على تنفيذها
اتخاذ االجراءات والتدابير الالزمة التي من شانها ضمان تسجيل جميع           -١٢
 .نشطة االقتصادية في السجل التجاري والصناعياال
استقبال طلبات تسجيل االسماء التجارية وقيـدها فـي سـجل ايـداع              -١٣

 .الطلبات
 .فحص طلبات التسجيل وفقا للقانون واالشتراطات المحددة -١٤
 .تسجيل االسماء التجارية ونشرها -١٥
دراسة االعتراضات والشكاوى المتعلقة باالسماء التجاريـة المسـجلة          -١٦
 .لبت فيها وفقا للقانون النافذوا
 .اتخاذ االجراءات القانونية لحماية االسماء التجارية -١٧
وضع التصورات والمقترحات الالزمة لتطوير وتبسيط االجراءات في         -١٨

 .مجال نشاط االدارة
توثيق وحفظ وثائق السجل التجـاري والصـناعي وملفـات ووثـائق             -١٩

نـد الحاجـة وامسـاك      االسماء التجارية بطريقة يسهل الرجوع اليهـا ع       
السجالت لقيد الوثائق والبيانات واستخدام الحاسب االلي لفهرسة وحفـظ          

 .وتنظيم الوثائق
اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين واالنظمة           -٢٠

 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة
وتخـتص  : اتاالدارة العامة لتنظيم مهنة تدقيق ومراجعـة الحسـاب        ) ١٩(مادة

 :باالتي
تنظيم ومسك سجالت وجداول قيد شركات المحاسبة والتدقيق والمراجعة          -١

 .والمحاسبين القانونيين
 .اصدار تراخيص مزاولة المهنة وتجديدها وفقا للقانون النافذ -٢



 

 ٤٤٤

الئحة وزارة الصناعة والتجارة

االعالن السنوي عن اسماء المحاسبين القانونيين المرخص لهم والمجدد          -٣
 .تراخيصهم

جنة اجازة المحاسبين القانونيين واالعالن عـن       تنظيم اعمال سكرتارية ل    -٤
قراراتها وتوصياتها فـي الطلبـات المقدمـة اليهـا وحفـظ قراراتهـا              

 .ومحاضرها
االشراف والرقابة الميدانية على مكاتب المحاسبين القانونيين للتاكد مـن           -٥

سالمة ودقة تنفيذ قواعد واجراءات الترخيص ومعايير وسلوكيات المهنـة          
 .النافذوفقا للقانون 

 .توثيق وحفظ ملفات ووثائق المحاسبين القانونيين المرخص لهم -٦
اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين واالنظمـة            -٧

 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة
 :وتختص باالتي: مركز المعلومات والبحوث االقتصادية) ٢٠(مادة
والتخصصية وذلـك بالتنسـيق مـع       اعداد الدراسات والبحوث النوعية      -١

 .االدارات واالجهزة المعنية
دراسة االتجاهات والتطبيقات الحديثة والبرامج لالستفادة من تطبيقها في          -٢

 .المركز ونشاط الوزارة
 .وضع وتطبيق نظم للمعلومات تفي بمهام واغراض الوزارة -٣
تطوير بنية تحتية على درجة كبيرة من الجودة لالتصـال والمعلومـات             -٤

 .لصالح الصناعة والتجارة
العمل على تدفق المعلومات وتحسين مواردها وتبادلها مع مختلف اجهزة           -٥

 .المعلومات المحلية واالقليمية والدولية وتشجيع تسهيل انسيابها
تنظيم تبادل المعلومات والمطبوعات مع المؤسسات ذات العالقـة فـي            -٦

 .يمية والدوليةاجهزة الدولة والمؤسسات والمنظمات العربية واالقل
الترويج لرفع الكفاءة التجارية والسعي الى فتح اسواق تجاريـة جديـدة             -٧

 .للسلع اليمنية والترويج لها عن طريق الشبكات االلكترونية العالمية
 .االشراف على موقع الوزارة في شبكة االنترنت وتحديثه وتطويره -٨
راجـع ذات   االشراف على مكتبة الوزارة واقتراح الكتب والمجالت والم        -٩

 .الصلة بالنشاط االقتصادي
 .المشاركة في المسوح والتعدادات الصناعية والتجارية -١٠
استكمال انشاء وتطوير فروع لمركز المعلومات في مكاتب الـوزارة           -١١

 .واالشراف عليها



 

 ٤٤٥
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العمل على توفير المرتكزات االولية النشاء نقطـة التجـارة الدوليـة             -١٢
 .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

 .ار النشرات والبحوث والدراساتاصد -١٣
ادخال القوانين واالنظمة والبيانات الـى شـبكة المعلومـات وتنظـيم             -١٤

 .وفهرسة هذه المعلومات بطريقة يسهل الحصول عليها واالستفادة منها
اعداد وابرام االتفاقيات مع الهيئات والمؤسسـات العلميـة ومراكـز            -١٥

 .نشرات الدوريةالمعلومات للحصول على المعلومات والمراجع وال
وضع خطط تدريب المشتغلين بمجال المعلومات في الوزارة والوحدات          -١٦

 .التابعة لها على نظام المعلومات وتطبيقاته وفقا للبرامج المعدة
متابعة الحصول على االعتمادات لتدريب المهارات البشرية في مجال          -١٧

 .المعلومات وشبكة المعلومات
ة الكفاءات في مجـال المعلومـات       تطوير نظام التدريب لتوفير وتنمي     -١٨

 .واالشراف عليه
المشاركة في انشطة التدريب والدراسات علـى المسـتوى الـوطني            -١٩

واالقليمي والدولي في مجاالت المعلومـات واالتصـال وانظمـة شـبكة            
 .المعلومات

وضع المواصفات الفنية لالجهزة والمعدات والبرامج ودراسة وتقيـيم          -٢٠
 .العروض وفحص وتركيب االجهزة

وضع خطة دورة وسنوية الجراء الصيانة لالجهزة والمعدات والشبكة          -٢١
 .داخل الوزارة ومكاتبها والقيام باعمال الصيانة

اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفته او بمقتضى القوانين واالنظمـة            -٢٢
 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة

: حتكـار والغـش التجـاري     االدارة العامة لتشجيع المنافسة ومنع اال     ) ٢١(مادة
 :وتختص باالتي

تشجيع جميع القطاعات للتعامل بالسلع والبضائع والخدمات فـي اطـار            -١
حرية التجارة والمنافسة وبما ال يؤدي الى االضرار بمصالح المسـتهلكين           

 .وفقا للقوانين والقرارات النافذة
 مـن   اقتراح السياسات الالزمة لتشجيع المنافسة التجارية الحرة والحـد         -٢

 .االحتكار والتركيز
متابعة اشهار اسعار السلع ، واسعار الخدمات القابلـة لالشـهار علـى              -٣

اساس المنافسة الحرة والية السوق بالتنسيق مع االدارات والجهـات ذات           
 .العالقة
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كشف الممارسات االحتكارية والتركيز والتصرفات االخرى التي تعمـل          -٤
افها او تحقيق نتائج مخالفة للقانون      على منع المنافسة او الحد منها او اضع       

 .النافذ
رصد الظواهر والممارسات االحتكارية وممارسات الهيمنة في االسواق         -٥

 .ومنعها طبقا للقانون النافذ
متابعة اجراءات التوزيع السلعي للتاكد من عدم وجـود احتكـارات او             -٦

دارة اختناقات او زيادات او تخفيضات مفتعلة في االسعار بالتنسيق مع اال          
 .المعنية

العمل على حماية المنتجات المحلية من المنافسة غيـر المشـروعة او             -٧
ممارسة اغراق السوق المحلية بالسلع االجنبية بالتنسيق مع الجهـات ذات           

 .العالقة
التحقق من اعمال المنافسة غير المشروعة في النشاط التجـاري التـي             -٨

ممارسات من شانها ان    تتعارض مع االعراف التجارية والتي يندرج فيها        
تحدث لبسا مع انشطة الغير او تنال من شهرته او سمعته او تعمل علـى               

 .نزع الثقة منه واتخاذ االجراءات القانونية بشانها
التحقق من ممارسات المنافسة غير المشـروعة التـي يترتـب عليهـا              -٩

الحصول على المعلومات التجارية او الصناعية السرية او الكشف عنهـا           
النتفاع بها دون موافقة ممن تقع تلك المعلومات في اطار ملكيتـه او             او ا 

 .تحت تصرفه واتخاذ االجراءات القانونية بشانها
التحقق من ممارسات المنافسة غير المشروعة في النشـاط التجـاري            -١٠

التي يترتب عليها احداث اضطرابات في االسواق واضرار بالمسـتهلكين          
 .ات القانونيةاو المتنافسين واتخاذ االجراء

التنسيق مع االدارات والجهات المتخصصة بهدف حماية المسـتهلكين          -١١
من الغش والتدليس بكافة انواعه واشـكاله مـن خـالل مراقبـة السـلع           
والخدمات المتداولة في االسواق والتاكد من عـدم اسـتخدام العالمـات            

ين التجارية المسجلة والمشهورة على سلع غير منتجه من منتجيها االصلي         
 .او المرخص لهم باالنتاج وفقا للقوانين والقرارات النافذة

تجميع البيانات المتعلقة بالمنشات التي تنفرد بنشاط معين للتاكـد مـن             -١٢
عدم وجود اية ممارسات احتكارية او غيرها تؤدي الى االخالل بقواعـد            

 .المنافسة
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ة غيـر   تلقي الشكاوى المتعلقة بحاالت االحتكار او التركيز او المنافس         -١٣
المشروعة او الغش التجاري والتحقق منها واتخاذ االجـراءات القانونيـة           

 .بشانها
اقتراح تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بتشجيع المنافسـة وحمايـة           -١٤

المستهلك من خالل متابعة التطورات في التشريعات العربيـة والدوليـة           
 .لالستفادة منها في هذا المجال

ونية ضد المخالفين الحكام القانون واحالتهم الـى        اتخاذ االجراءات القان   -١٥
 .الجهات القضائية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات المتعلقـة بمهـام االدارة           -١٦
 .التي تقام داخليا وخارجيا

اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين واالنظمة           -١٧
 .و تكلف بها من قيادة الوزارةالنافذة ا

 :وتختص باالتي: االدارة العامة للتخطيط واالحصاء والمتابعة) ٢٢(مادة
تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية التنمية الصناعية ووضـع الخطـط           -١

 .والبرامج الالزمة لتنفيذها بالتنسيق مع االدارات ذات العالقة
ارة والوحدات التابعة لهـا     اقتراح االتجاهات العامة لمشروع خطة الوز      -٢

على ضوء البيانات واالتجاهات العامة لخطة الدولة بالتنسيق مع الجهـات           
 .ذات العالقة

جمع ومراجعة مشاريع الخطط المتعلقة بمهام الوزارة المختلفة ومناقشتها          -٣
مع االدارات والوحدات التابعة للوزارة وتنسيقها وصـياغتها فـي خطـة           

 .تفسيرية بالتنسيق مع االدارات المعنيةشاملة واعداد المذكرة ال
مناقشة مشاريع خطة الوزارة مع وزارة التخطيط والتنمية والجهات ذات           -٤

 .العالقة
توزيع خطة الوزارة المقرة على االدارات العامة والمكاتب والوحـدات           -٥

التابعة للوزارة مرفقة بالضوابط واالجراءات التنفيذية لها وتحدد المهـام          
 .المكلفة بها

متابعة وتقييم مستوى تنفيذ خطة الوزارة وبرامج تنفيذها واعداد تقارير           -٦
فصلية وسنوية بذلك وتقديمها للجهات المعنية وفقـا للجـداول والنمـاذج            

 .الخاصة بها واقتراح الحلول للمشكالت وصعوبات التنفيذ
مناقشة واعداد البرامج التنفيذية لمشاريع الخطة فـي الـوزارة فصـليا             -٧

 .طلبات تنفيذها وتحديد جهات التنفيذوسنويا ومت



 

 ٤٤٨
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تنفيذ المسوح الصناعية والتجارية بالمشاركة مع االدارات والجهات ذات          -٨
 .العالقة

االشراف على تطبيق النظام االحصائي الموحد على صـعيد الـوزارة            -٩
والوحدات التابعة لها وتبادل المعلومات مع قطاعات الوزارة وغيرها من          

 .الجهات
طط العامة وخطط الوزارة واالحصـائيات الفصـلية        توثيق وحفظ الخ   -١٠

 .والسنوية وتزويد الجهات ذات العالقة بالمعلومات االحصائية
جمع وتحليل البيانات والمعلومات االحصائية فـي مجـال الصـناعة            -١١

والتجارة وما يتعلق بمهام الوزارة والوحدات التابعة لها وموافاة االدارات          
 .المعنية بالنتائج

ي دراسة اتفاقيات التعاون مع الدول والمنظمـات العربيـة          المشاركة ف  -١٢
 .واالقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة ومتابعة التنفيذ

تنظيم اجتماعات لجنة الخطة بالوزارة وتحملها مسـئولية سـكرتارية           -١٣
 .اللجنة

االشراف على تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية او من البنـوك            -١٤
ة من الميزانية العامة للدولة ورفع التقارير عن مستويات         المحلية او الممول  

 .تنفيذها
اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين واالنظمة           -١٥

 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة
 :وتختص باالتي: االدارة العامة للعالقات االقتصادية الدولية) ٢٣(مادة
 والمقترحات الخاصة باتفاقيـات منـاطق       االشتراك في وضع الدراسات    -١

 .التجارة الحرة الثنائية واالقليمية بالتنسيق مع االدارات ذات العالقة
االشتراك في االعداد والتحضير للجان المشتركة فيمـا يخـص نشـاط             -٢

الوزارة بين بالدنا والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات االقليمية والدولية         
 .المطلوب عرضها في ذلك االطاروتقديم مقترحات الوزارة 

االشتراك مـع االدارات المعنيـة فـي اعـداد مشـاريع االتفاقيـات               -٣
 .والبروتوكوالت ومشاريع تعديلها وتجديدها

المساهمة في متابعة التصديق على االتفاقيات والبروتوكوالت والمحاضر         -٤
الموقعة والمواضيع المتعلقة بالمعونات والمشـاريع ذات الصـلة بنشـاط           

زارة والوحدات التابعة لها واالحتفاظ بنسخ منها بالتنسيق مـع االدارة           الو
 .العامة للشئون القانونية
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متابعة تنفيذ وتقييم االتفاقيات والبرتوكوالت الموقعة واقتـراح التـدابير           -٥
الالزمة لتذليل اي عقبات تحول دون تنفيـذها باالشـتراك مـع االدارات             

 .المعنية
شاط الوزارة مع كافة الدول العربية واالجنبية       تنمية العالقات في مجال ن     -٦

والمنظمات االقليمية والدولية وتحديد نوعيـة المسـاعدات التـي يمكـن            
 .الحصول عليها بالتنسيق مع االدارات المعنية

اقتراح وسائل االستفادة من عضوية بالدنا فـي المنظمـات االقليميـة             -٧
الوحدات التابعـة لهـا     والدولية في المجاالت ذات الصلة بنشاط الوزارة و       

 .بالتنسيق مع االدارات المعنية
متابعة تنفيذ قرارات مكتب الجامعة العربية وخاصة ما يتعلق بمقاطعـة            -٨

 .اسرائيل ومتابعة توزيعها على الجهات ذات العالقة لتنفيذها
اعداد تقارير دورية بشان عالقة بالدنا مع الدول والمنظمات ومتابعة اهم            -٩

 .يةالتطورات االقتصاد
دراسة الحاجة للتمثيل التجاري الخارجي وتقديم المقترحات المناسـبة          -١٠

 .لتطوير النشاط التجاري
المشاركة في اعداد الترتيبات الخاصة بالمؤتمرات والندوات واللقاءات         -١١

واالجتماعات العربية والدولية واجتماعات اللجان المشـتركة المشـاركة         
 .الوزارة فيها

بالت المسؤلين المختصين مع ممثلي الـدول       القيام بترتيب وحضور مقا    -١٢
االجنبية والمنظمات الدولية ووكاالتها المتخصصة بالتنسيق مع الجهـات         

 .المختصة
المشاركة في استقبال وتوديع الوفود والخبراء الزائرين لبالدنا واعـداد      -١٣

البرامج الخاصة بالزيارات وتحديد المرافقين والمترجمين بالتنسـيق مـع          
 .صةالجهات المخت

اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين واالنظمة           -١٤
 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة

وتتولى في مجال المراجعة والتفتيش     : االدارة العامة للرقابة والتفتيش   ) ٢٤(مادة
 :ممارسة المهام واالختصاصات التالية

 :في مجال المراجعة: اوال 
الوزارة والتاكد من انه تم تحصيلها وادراجها بحساباتها        مراجعة ايرادات    -١

 .بطريقة سليمة وصحيحة وتم التحصيل على النحو المحدد لها
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مرتبـات واجـور وعـالوات وبـدالت        (تدقيق كشوف االستحقاق من      -٢
من الناحية الحسابية والمحاسبية والتحقق مـن       ) ومكافات وحوافز وغيرها  

 .صحتها
يل اليومية والتاكد من وجود ختم الوزارة       مراجعة كشوف ودفاتر التحص    -٣

على كل سند قبض ومن صحة اثباتها في الكشوف بنفس بياناتها والتاكـد             
من ان المبلغ المحصل قد تم توريده الى البنك وانهاء مسـالة اجـراءات              

 .التوريد والترحيل الى الحسابات المختصة
لموردة قـد تـم     مراجعة حركة الصندوق اليومية والتاكد من ان المبالغ ا         -٤

اثباتها فعال وان عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة ومنتظمة لجميع           
المبالغ المحصلة والتحقق من مدى التزام امين الصندوق بعدم التصـرف           
بالنقد الموجود لديه والصرف منه الي غرض والتاكد من توريـدها الـى     

 .البنك اوال باول
تقدم الى االدارة العليا مـن االدارات       مراجعة البيانات والمعلومات التي      -٥

والمختصين بالوزارة والتاكد من صحتها ومطابقتها للواقع حتـى تـتمكن           
االدارة العليا من اتخاذ القرار المناسب بناء عليها وبمـا ال يـؤثر علـى               

 .موقف الوزارة ماليا واداريا وفنيا 
مـع  حفظ نسخ من التوقيعات المعتمدة للمسـئولين بهـدف مطابقتهـا             -٦

 .التوقيعات عند المراجعة
القيام بتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير المتعلقة بمهام المراجعة وبما           -٧

 .ال يتعارض مع احكام هذه الالئحة
 .القيام باية مهام اخرى تنص عليها القوانين والقرارات واالنظمة النافذة -٨
 :في مجال التفتيش: ثانيا
لتاكد من ان عملية الصـرف قـد    المراجعة الدورية لمستندات الصرف ل     -١

تمت مستكملة لكل الوثائق المؤيدة لصحة الصرف ومراجعـة اجـراءات           
المناقصات وتحليل العروض وقرارات البت فيها وابرام العقود واالتفاقيات         
المتعلقة بها للتاكد من سالمة االجراءات وقانونيتها وقانونية العقود وقيمتها          

د شروط والتزامـات مخالفـة ومجحفـة        وضماناتها والتاكد من عدم وجو    
ومرهقة تجاه اموال الوزارة ومتابعة توريـد االصـناف الـى المخـازن            
ومراجعة كافة البيانات المالية والقوانين والسندات واشـعارات االدخـال          
واالخراج من والى المخازن او المستودعات والتاكد مـن ان االصـناف            

مد لها وفي االوجه المخصصة     الموردة قد تم صرف قيمتها في حدود المعت       
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لها وفي المواعيد المحددة لها وفقا لقانون الموازنـة واالنظمـة النافـذة             
 .والعقود المبرمة وبما ال يخالف قانون المزايدات والمناقصات الحكومية

التاكد من ان جميع االدارات واالقسام والمختصـين بكافـة مسـتوياتهم            -٢
فقا للسياسة المرسومة لها بما يخدم      يقومون بتنفيذ برامج وخطط الوزارة و     

 .مصلحة الوزارة والمصلحة العامة
التحقق من مدى االستخدام واالستغالل واالسـتثمار االمثـل للمـوارد            -٣

وفقا لالهداف والبرامج والخطـط     ) بشرية ومادية (والمخصصات المتاحة   
 .المرسومة

 التاكد من صحة الدفاتر والسجالت وسالمة واثبـات وتوجيـه القيـود            -٤
والعمليات المحاسبة وفقا للقوانين والقرارات واالنظمة المالية والمحاسـبية       
النافذة وبما يتفق مع اصول ومعايير المحاسبة والمراجعة المتعارف عليها          
للتثبت من مدى مطابقتها لها وعدم مخالفتها والخروج علها وابداء الـراي            

 .عن اية مخالفات او اخطاء او قصور
مفاجئ عند االقتضاء والـدوري للصـندوق والمخـازن         القيام بالجرد ال   -٥

والمستودعات واعداد محاضر بالجرد ونتائجه بحسب مـا يسـفر عنـه            
ومطابقته وفقا للقواعـد المنظمـة للجـرد وابـداء المالحظـات واالراء             

 .والتوصيات المناسبة والالزمة
بحث ومراجعة وتقييم اصول المخازن والمخزون والـدورة المسـتندية           -٦

 :د والصرف للتاكد منللتوري
سالمة وكفاية ومالئمة المخازن وحفظ االصناف المخزونة ومدى توفر         -ا

وكفاية اجراءات ووسائل الحماية والمحافظة عليها والعناية بها من كل          
 .ما قد يعرضها للمخاطر

سالمة االجراءات المتبعة في الدورة المستندية للتورد الى المخـازن          -ب
 .لتخزينوالصرف وسالمة عملية ا

من التلـف واالعطـال     ) المخزون(سالمة االصناف والموجودات في     -ج
 .واسباب ركودها دون استخدام او استغالل او استثمار

وجود االصناف والموجودات المخزنـة دون صـرف علـى حالتهـا            -د
واكتمالها واكتمال كل صنف من حيث اجزائه وكمياته عـددا ونوعـا            

 مماثلة غير صالحة او مشابهة بجودة       وعدم تغيرها او استبدالها باخرى    
مختلفة مع التثبت من فترة الصالحية فـي بعـض االصـناف ورفـع              

 .التقارير الالزمة بنتائج البحث والمراجعة والتقييم الى قيادة الوزارة
االشراف والمراقبة على اعمال الجرد الموسمي او السنوي الذي يتم من            -٧

 .قييم النتائجقبل لجان الجرد المشكلة لهذا الغرض وت
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مراجعة مذكرة تسوية حسابات البنك وكشف المطابقة الشهرية للتحقـق           -٨
من نظامية اعدادها وكتابتها بالحبر ومعتمدة من المسـئولين المختصـين           
واالحتفاظ بصورة منها وفتح سجل لدى االدارة العامة لقيـد االيـداعات            

ي لم تتحقـق    وكذلك الشيكات الصادرة الت   ) وغيرها-شيكات-نقود(النقدية  
بكشوفات حسابات البنوك لمطابقتها في الشهور الالحقة والتحقق من صحة          
المبالغ التي تظهر بكشوفات الحساب ولم تظهر بالدفاتر خـالل االسـبوع            

 .االول من كل شهر
مراجعة مبالغ العهد وتسويتها وتصفيتها والتاكد من نظاميتهـا وسـالمة            -٩

 . لهاوثائقها وتسديدها في االوقات المحددة
مراجعة كافة الممتلكات للتاكد من وجودها واكتمال وثائقهـا ووثـائق            -١٠

اثبات ملكيتها وسالمة حفظها وصيانتها وحسن اسـتخدامها واسـتغاللها          
وعدم تعريضها للعبث والتلف والحريق والضياع والسـرقة واالخـتالس          

 .وتقييم اجراءات تصفيتها اذا وجدت او حدثت
جراءات المتبعة في حفظ وتداول المستندات      التاكد من سالمة وكفاية اال     -١١

 .والوثائق
التاكد من االلتزامات المستحقة للوزارة او عليها وسـالمة المسـتندات            -١٢

والوثائق المتعلقة باثباتها والتاكد من ان المديونية التي تقع فـي النطـاق             
 .والحدود المسموح بها طبقا للسياسة العامة

ح واالعانـات والهبـات     فحص ومراجعة حسابات القـروض والمـن       -١٣
 :والمساعدات للتاكد من

وجود دراسات جدوى للقروض تعبر عن الحاجة الفعلـة الضـرورية           -ا
 .والملحة وفق الخطط التنموية العامة للدولة

مدى تناسب قيمة القرض مع االغراض التي تتطلبها الحاجة لتمويـل           -ب
 .المشروع التنموي المضمن في الخطط

 لتنفيذ المشروعات التنموية الممولة من القروض       وجود اتفاقيات وعقود  -ج
 .والمساعدات

مدى مطابقة التنفيذ لالتفاقيات وفعالية وسالمة االستخدام واالسـتغالل         -د
واالستثمار لموارد القروض والمساعدات في المجاالت المحـددة لهـا          

 .وخلوها من اي شروط مخالفة او مجحفة او مرهقة
عانات والمنح والهبـات مـع القـوانين        مدى اتفاق المساعدات واال   -هـ

 .والقرارات واالنظمة النافذة واالتفاقيات المتعلقة بها
فحص ملفات الموظفين وخدماتهم للتاكد من وجودها وسالمة واكتمـال           -١٤

المسوغات الوظيفية ونظامية اجراءات التوظيـف والتعيـين واسـتخدام          
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 الـوزارة بالوفـاء     السجالت والنماذج المتعلقة بشانها وتقييم مدى التـزام       
بمتطلبات التامين والتقاعد وبحث سالمة حفظها واتباع القواعـد العامـة           
بشانها وفق قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد والقـوانين والقـرارات           

 .واالنظمة النافذة
فحص ومراجعة اجراءات تسوية االوضاع المالية والوظيفية لمـوظفي          -١٥

ظائف وصرف العالوات والبـدالت     الوزارة واجراءات وشروط شغل الو    
والمكافات والحوافز واجراءات النقل واالنتـداب واالعـادة واجـراءات          
التاهيل والتدريب المهني وتقييم المعايير واالجراءات الخاصة بتقدير كفاءة         

 .اداء الموظفين
االطالع على نطاق االنضباط الوظيفي ومراجعـة اجـراءات تنفيـذه            -١٦

ه موظفي الوزارة ومدى قيام المختصين باتخـاذ        والتزام المختصين به تجا   
 .اجراءات المسالة بحق المخالفين للقوانين واالنظمة

فحص الموازنة التقديرية للوزارة قبل اجازتها لتاكد صحتها واكتمالهـا           -١٧
وواقعيتها واتفاقها مع القوانين واالسس المقـررة وتقيـيم مـدى تمثيلهـا            

 .اء الراي بشانهاللمراكز المالية ونتائج االعمال وابد
حث االدارة المالية على قفل الحسابات الختامية فـي مواعيـدها ثـم              -١٨

فحصها والتاكد من مطابقتها للدفاتر والنظم المالية والتاكد مـن مرفقاتهـا            
واكتمالها والتحري عن اسباب اي تجاوز في الصرف او اي عجـز فـي              

 .اداتااليرادات وكذلك الوفر في المصروفات والزيادة في االير
فحص ومراجعة مؤيدات الحسابات الشهرية وحسابات المدد والحساب         -١٩

 :الختامي للتاكد من
بمبالغهـا  ) ايـرادات وصـرفيات   (صحة تسجيل العمليات المحاسـبية      -ا

 .الصحيحة في الفترة المحددة
ان المكونات والبيانات المالية بكاملها تعرض بدقة وعدالـة وتفصـح           -ب

 المحاسبي الذي تلتزم الوزارة باتباعها وفق       وفق متطلبات النظام المالي   
 .المعايير المحاسبية المتعارف عليها

 .ان العمليات المحاسبية التي وقعت تخص الوزارة-ج
عدم وجود عمليات محاسبية غير مسجلة او غير منضـمة بالسـجالت         -د

 .وبالقوائم المالية
رة وعلـى   التاكد من رصد وتسجيل كافة الدفاتر المالية الواردة للـوزا          -٢٠

وجه الخصوص قسائم التحصيل واالوراق ذات القيمة الجديدة ومطابقتهـا          
غيـر  (مع قوائم االرسالية من الجهة المرسلة وجرد المتبقي منها بالعهـد            

 .وعد صفحاته ورقة ورقة) المستعمل
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متابعة الدفاتر المالية المستعملة والمستخدمة وخاصة قسائم التحصـيل          -٢١
يد مبالغها واستالمها من المحصـلين وتقـديمها        والتاكد من اعادتها وتور   

للمراجعة والتاكد من اكتمال عملية التوريد في مواعيدها المحددة بالقوانين          
 .واللوائح والنظم المالية النافذة

القيام بالتحرز وضبط كافة الوثائق والمستندات وغيرها مـن وسـائل            -٢٢
ة الالزمة في حالـة     ادوات االثبات المادي واتخاذ كافة االجراءات التحفظي      

اكتشافها الرتكاب فعل او امتناع عن فعل يعاقب عليه القـانون ويضـر             
بالمصلحة العامة وممتلكات واموال الوزارة ونظام عملها واعداد تقريـر          
بذلك ورفعه للوزير منسوخا منه صـورة للجهـاز المركـزي للرقابـة             

 .والمحاسبة والجهات ذات العالقة
 .وبياناتها التحليليةمراجعة موازين المراجعة  -٢٣
التعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومندوبيه فـي تـامين            -٢٤

كافة الوثائق والمستندات والسـجالت والـدفاتر والبيانـات والمعلومـات      
والتقارير الالزمة للفحص والمراجعة وازالة المعوقات وتذليل الصعوبات        

الممكنة بما يكفل قيام الجهاز     التي قد تواجه مندوبيه وتقديم كافة التسهيالت        
بتنفيذ اختصاصاته على الوجه المطلوب بما يكفل في االخير خدمة مصالح           

 .الوزارة
اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين واالنظمة           -٢٥

 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة
 :تيوتختص باال: االدارة العامة للشئون القانونية) ٢٥(مادة
اعداد مشاريع القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالوزارة والمساهمة         -١

 .في اعداد التشريعات للوحدات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة
المشاركة في اعداد العقود واالتفاقيات والبروتوكـوالت التـي تبرمهـا            -٢

ارجيـة ومتابعـة    الوزارة والوحدات التابعة لها مع الجهات الداخلية والخ       
 .تنفيذها

المشاركة في دراسة وابداء الراي بشان مشاريع القـوانين والقـرارات            -٣
 .المتعلقة بالقطاع االقتصادي

 .اعداد مشاريع القرارات الوزارية المحالة من الوزير -٤
توثيق وحفظ كافة القوانين والقرارات واللوائح واالتفاقيـات والمراجـع           -٥

زارة والعمل على توزيعها للجهـات المعنيـة        القانونية المتعلقة بمهام الو   
 .واشعارها باية تعديالت في حينه
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مراجعة النظم والقرارات واللوائح المعمول بها فـي الـوزارة ورفـع             -٦
 .المقترحات المناسبة لتطويرها بالتنسيق مع االدارات المعنية

رفع الرؤى والمشورة القانونية فيما تحيله اليهـا قيـادة الـوزارة مـن               -٧
 .اتموضوع

العمل على نشر الوعي القانوني خاصة في مجال مهام الـوزارة بـين              -٨
 .العاملين في الوزارة والوحدات التابعة لها

تمثيل الوزارة امام القضاء وهيئات التحكيم وغيرها من الجهـات وفقـا             -٩
 .لقانون قضايا الدولة وبتفويض من الوزير

الشئون القانونيـة   متابعة االمور القانونية الخاصة بالوزارة مع وزارة         -١٠
 .واجهزة الدولة بالتنسيق مع المكتب الفني واالدارات المعنية

النظر في الشكاوى والتظلمات لمختلف القضايا القانونية المحالة اليهـا           -١١
 .من قيادة الوزارة

القيام بالتحقيق االداري في المخالفات االدارية المنسوبة للموظفين وفقا          -١٢
 .ه التنفيذيةلقانون الخدمة المدنية والئحت

 .االشراف الفني على االدارات واالقسام القانونية في مكاتب الوزارة -١٣
اي مهام ينص عليها في القوانين واللوائح النافذة او تحال اليهـا مـن               -١٤

 .قيادة الوزارة او من وزير الشئون القانونية
 :وتختص باالتي: االدارة العامة لشئون الموظفين) ٢٦(مادة
الوظيفية للوزارة سنويا حسب الخطة العامة للدولة       اعداد مشروع الخطة     -١

وبمقتضى احتياجات الوزارة من الكوادر والعاملين واعداد الفصلين االول         
 .والرابع من الموازنة السنوية للوزارة

وضع القواعد واالشتراطات والخطط القصيرة والطويلة لتاهيل وتدريب         -٢
الجـات المتعلقـة بتـاهيلهم      الموظفين واعداد تقارير التقييم واقتراح المع     

وتدريبهم داخل الجمهورية وخارجها وفقا لقانون الخدمة المدنية وقـانون          
 .البعثات

 .تنفيذ النظم واالجراءات المتعلقة بالتوظيف -٣
اقتراح المعالجات المتعلقة بتعيين وانتـداب ونقـل واعفـاء واسـتقالة             -٤

 .الموظفين او االستغناء عنهم او اعادة توزيعهم
عالجة القضايا المتعلقة باالجور والترقيات والحوافز والمكافات       تحديد وم  -٥

والعالوات والبدالت والتعويضات المستحقة للموظفين بحسـب القـوانين         
 .النافذة والمتابعة الالزمة لدى الجهات المعنية
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متابعة االدارات العامة والمساعدة في الوزارة ومكاتبها لتقـديم تقـارير            -٦
 .ي المواعيد المحددة وفقا لالنظمة المقرةتقييم اداء العاملين ف

 .متابعة تطبيق النظم المتعلقة باالنضباط االداري والدوام الوظيفي -٧
اقتراح خطة االجازات السنوية للموظفين وتحديد خلفائهم اثناء غيـابهم           -٨

ومعالجة قضايا االجازات المرضية والعارضة والدراسية وغيرهـا وفقـا          
 .للقوانين والقرارات النافذة

تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية والضـمان االجتمـاعي           -٩
والمعاشات التقاعدية ومكافات الخدمة واصابات العمل حسـب القـوانين          

 .النافذة
االحتفاظ ببيانات شاملة عن الموظفين واعداد التقارير واالحصـائيات          -١٠

 .عن تركيبها وحركتها وتطويرها
عمل في مكان مغلق واتبـاع قواعـد        حفظ ملفات الموظفين وقضايا ال     -١١

 .وشروط االطالع عليها واالضافة لها
 .اقتراح وسائل تنظيم وتبسيط اساليب العمل -١٢
 .معالجة اية قضايا ادارية اخرى متعلقة بالموظفين -١٣
اعداد كشوف الرواتب الشهرية والعالوات وكافة المستحقات االخـرى          -١٤

 المكلفة بها نيابـة عـن       الخاصة بالعاملين واجراء االستقطاعات القانونية    
 .الغير

سكرتارية اعمال لجنة شئون المـوظفين ومتابعـة تنفيـذ القـرارات             -١٥
 .الصادرة عنها

متابعة تنفيذ كافة التعليمات الصـادرة عـن وزارة الخدمـة المدنيـة              -١٦
 .والتامينات والجهات المعنية االخرى بحسب القوانين النافذة

لوزارة حسب المعـايير    انشاء ارشيف مركزي تحفظ فيه كافة وثائق ا        -١٧
 .المحددة

فهرست وتوثيق كافة الوثائق والمراسالت الواردة والصادرة من والى          -١٨
الوزارة والمطبوعات والنشرات الدورية وفق نظام يسهل العودة اليها عند          

 .الحاجة
تسجيل الوثائق والمعلومات في برامج او بطاقـات خاصـة لمعرفـة             -١٩

 .ه المعلومات وتوزيعهاوجودها وتنقلها ووضع نظام لتداول هذ
 .تنظيم اعمال البريد من والى الوزارة -٢٠
 .تامين عمليات الطباعة والنسخ والتصوير للوثائق المطلوبة -٢١
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التعاون مع مندوبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والـرد علـى            -٢٢
 .استفسارات وتقارير الجهات ذات العالقة بمهام االدارة

 المدنية والتامينـات والـرد علـى        التعاون مع مندوبي وزارة الخدمة     -٢٣
 .استفساراتها وتقاريرها ذات العالقة بمهام االدارة

اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين واالنظمة           -٢٤
 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة

 :وتختص باالتي: االدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة) ٢٧(مادة
عداد مشاريع الموازنة السنوية والحسـابات الختاميـة وفقـا لالسـس            ا -١

والقواعد والتعليمات وتقديمها الى الجهات المعنية وفقا للقوانين والقرارات         
 .واللوائح النافذة

اعداد الموازنة السنوية الحتياجات الوزارة ومكاتبها والوحدات التابعـة          -٢
ت ذات العالقة وحسـب النظـام       لها من النقد االجنبي بالتنسيق مع االدارا      

 .النافذ
اعداد تقديرات االيرادات العامة المتوقع تحصيلها خالل مـدة مشـروع            -٣

الموازنة وتقديمها الى الجهات المعنية وفقا للقوانين والقرارات واللـوائح          
 .النافذة

تصريف اعمال الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي والتعـاون مـع            -٤
هدف تحقيق االنسجام والتكامـل فـي تنفيـذ المهـام           االدارات المختلفة ب  

 .والبرامج والخطط المنظمة لعمل الوزارة
 .تنظيم المعامالت المالية بين الوزارة ومكاتبها وفق النظم المالية النافذة -٥
تنظيم حسابات الوزارة ومكاتبها وفقا لالصـول والقواعـد المحاسـبية            -٦

 .المعتمدة
مالية وكذا االسـتمارات والسـجالت      استخدام المطبوعات ذات القيمة ال     -٧

والمستندات المحاسبية التي يتم تخطيطها وطبعها مركزيا تحت اشـراف          
 .وزارة المالية او مكاتبها

القيام بالمتابعة المستمرة في تحصيل االيرادات المختلفـة وفقـا للنظـام             -٨
 .النافذة

مراجعة وصرف الرواتب الشهرية والعالوات وكافة المستحقات االخرى         -٩
لخاصة بالعاملين واجراء االستقطاعات المكلفة بها نيابة عن الغير وتسديد          ا

 .حصيلة االستقطاعات الشهرية الى الجهات المستحقة حسب النظام المالي
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تحقيق الرقابة الداخلية لممارسة التدقيق والمراقبة على كافة التصرفات          -١٠
الستخدام االمثل  المالية صرفا وايرادا ومتابعة فعاليته وتطويره بما يكفل ا        

 .لالموال والممتلكات العامة
التبليغ الفوري عن قضايا االختالسات والتالعب باالموال والممتلكـات          -١١

 .العامة الى الجهات المختصة بالتنسيق مع االدارات ذات العالقة
تنظيم العمليات المالية الخاصة بحسابات العهـد والسـلف واالمانـات            -١٢

ا في السجالت المخصصـة لكـل منهـا         وحسابات التسوية واثبات قيوده   
 .ومتابعة مطابقة ارصدتها دوريا وتصفيتها في المواعيد المحددة لها

تنظيم االجراءات المالية الخاصة بالمشتريات السلعية والخدمة واعمال         -١٣
المناقصات وعقود االعمال المبرمة مع الجهات االخرى وفقـا للقـوانين           

 .واللوائح واالنظمة النافذة
 المستمرة لتصفية الديون والتنبيه بعدم الدخول في اية التزامات          المتابعة -١٤

 .مالية تفوق االعتمادات المخصصة للوزارة
البت السريع في استفسارات وتقـارير الجهـاز المركـزي للرقابـة             -١٥

 .والمحاسبة والرد عليها في حينه وتقديم التسهيالت الممكنة لمكلفي الجهاز
مطبوعات والسجالت والدفاتر الالزمة    توفير المستلزمات الكافية من ال     -١٦

لتنظيم العمل االداري والمالي والمحاسبي بمـا يـؤمن عـدم تعرضـه             
 .لالختناقات في التنفيذ

توفير وسائل حفظ االيداع لالموال النقدية والوثائق والمطبوعـات ذات           -١٧
 .القيمة المالية وتنظيم اداراتها واستخدامها وفقا للنظام المالي النافذ

الت والدفاتر المحاسبية المستخدمة والمنتهية في مستودعات       حفظ السج  -١٨
 .ومخازن محصنة وحفظها الجال مستقبلية كما تحددها النظم

تسجيل متطلبات الوزارة وتقدير احتياجاتهـا مـن االصـول الثابتـة             -١٩
والمتداولة كالمباني والسيارات واالجهزة والمالبس والمعـدات واالدوات        

ا حسب الكمية والقيمة والنوع وفـي الوقـت         المكتبية ووضع خطة لشرائه   
 .المناسب ووضع االرشادات المنظمة الستخدامها اقتصاديا وعقالنيا

تنظيم المخازن التابعة للوزارة وادارتها وجردها دوريا وفقا لالجراءات          -٢٠
 .والنظم النافذة

اقتراح مكاتب واماكن العمل وتجهيزها باالثـاث والمعـدات الالزمـة         -٢١
 .المالئمة للعملوتهيئة البيئة 

تنظيم استخدام وصيانة وسائل النقل الرسمية وصرف الوقـود الـالزم            -٢٢
 .وفق النظام المعتمد لذلك
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اعداد برامج دورية لصيانة ممتلكات الوزارة ووسائل العمل من خالل           -٢٣
 .الترميم واالصالحات

المحافظة على مباني الوزارة واثاثها وتجهيزاتها وكافة مرافقهـا فـي            -٢٤
 .لصيانة والنظافة وغيرها من الوسائلالحراسة وا

اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين واالنظمة           -٢٥
 .النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة

 :وتختص باالتي: االدارة العامة للعالقات العامة) ٢٨(مادة
ثيق التعريف بالجهود التي تبذلها الوزارة في تحقيق مهامها واهدافها وتو          -١

 .الصلة بينها وبين الجهات التي تتعامل معها
متابعة ما تنشره الصحف والمجالت وما تبثه وسائل االعـالم المختلفـة             -٢

فيما يتعلق بنشاط الوزارة واعداد الردود المناسبة بالتنسيق مـع االدارات           
 .المعنية وطبقا لتوجيهات قيادة الوزارة

 .لفة لتغطية انشطة الوزارةالمتابعة والتنسيق مع وسائل االعالم المخت -٣
اعداد الرد على استفسارات الصحافة والمنظمات غير الحكومية المتعلقة          -٤

 .بنشاط الوزارة بالتنسيق مع االدارات المعنية
متابعة نشر االعالنات التي تصدر عن الوزارة بالتنسيق مـع االدارات            -٥

 .المعنية
الذاعيـة  المشاركة فـي الترتيـب للقـاءات والمقـابالت الصـحفية وا            -٦

 .والتلفزيونية مع قيادة الوزارة
العمل على دراسة اتجاهات الراي العام بشان نشاط الوزارة من خـالل             -٧

استقصاءات الراي وتلقي المراسالت المتعلقة بمهام الوزارة بالتنسيق مـع          
االدارة المعنية وعرضها على قيادة الوزارة والقيام بامداد اجهزة االعالم          

 .ت عن الموضوعات التي تهم الراي العامبالحقائق والمعلوما
العمل على ترسيخ الثقة والشفافية بين الوزارة وجمهور المستهلكين من           -٨

 .ناحية وبينها وقطاعات التجار والمنتجين من ناحية اخرى
بحث ومتابعة الشكاوى الخاصة بالقضايا ذات الصلة بنشـاط الـوزارة            -٩

 .والرد عليها بالتعاون مع االدارات المعنية
ابالغ االدارات في ديوان عام الوزارة ومكاتبها بما ينشر عـن نشـاط           -١٠

 .الوزارة سلبا وايجابا اوال باول واستقبال تعقيباتها وردودها
 .استقبال واستضافة وتوديع الوفود والخبراء الزائرين لبالدنا -١١
 .تجهيز وثائق السفر والتفويضات للوفود المغادرة من الجمهورية -١٢
 .عائدة من الخارجاستقبال الوفود ال -١٣
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مسك سجل يدون فيه كل ما يرد الى االدارة وما يصدر عنها وارشـفة               -١٤
الصحف والمجالت التي تنشر اخبار ومواد حول الوزارة وحفظ ما يصدر           

 .من ردود عن الوزارة
اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين واالنظمة           -١٥

 .ارةالنافذة او تكلف بها من قيادة الوز
 الفصل الثالث

 المهام واالختصاصات المشترآة لالدارات العامة
تتحدد المهام واالختصاصات المشتركة لالدارات العامة في التعـاون         ) ٢٩(مادة

 :فيما بينها وبين مختلف القطاعات لتحقيق االتي
اعداد مشروع الخطة المالية وخطة القوى العاملـة السـنوية المرتبطـة       -١

 .بتنفيذ مهامها
 .داد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتهااع -٢
اعداد التقارير الدورية والبيانات المنظمـة عـن نشـاطها وانجازاتهـا             -٣

 .ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها
 .تطبيق المبادئ العامة لتسيير اعمال االدارات -٤
االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التـدريب الخاصـة بمـوظفي             -٥

 .ارةالوز
 .اعداد الدراسات والمقترحات النشاء مناطق صناعية -٦
اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها واالسهام في العمل البحثـي            -٧

 .على مستوى الوزارة بشكل عام
اعداد خرائط العمل واالدلة االرشادية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ          -٨

امها كوسـائل   المهام وبخاصة ما كان منها متصال بـالجمهور واسـتخد         
ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها ومراجعتها دوريا بهـدف         

 .تطويرها وتبسيط االجراءات
تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان والمجـالس            -٩

 .المشكلة في مجال اختصاصها اال في حالة النص بخالف ذلك
ها تتولى توثيق وحفظ وثائق     يكون لكل ادارة عامة سكرتارية خاصة ب       -١٠

 .االدارة ومتابعة اعمالها
تعمل االدارات العامة على نقل وتوثيق وحفظ وثـائق االدارات فـي             -١١

 .االرشيف المركزي وفق المعايير المحددة
تعمل االدارات العامة على تزويد مركز البحوث والمعلومات بالبيانات          -١٢

 .مة والبرامج المحددةاالحصائية والمعلومات ذات الصلة بنشاطها لالنظ
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 الفصل الرابع
 مبادئ عامة في التنظيم واالداء لمهام الوزارة

الغراض التنفيذ االمثل لمهام الوزارة تعتمد الوزارة المبادئ واالسس         ) ٣٠(مادة
 :التنظيمية االتية

تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة انشطتها المبـادئ واالسـاليب            -١
تنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم االخـرى        العلمية في االدارة وال   

فيما تضعه من خطط او برامج او نظم وفي تحليل ومعالجـة والظـواهر              
 .والمشكالت التي تنشا في محيط االدارة

تبني العالقة بين قيادة الوزارة واالدارات على اسـاس مـن التعـاون              -٢
 .والتشاور والتنسيق المستمر

 حيث سلطة االشراف والتوجيه والمسـئولية       تبني العالقات التنظيمية من    -٣
على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف          
المستويات االدارية بما من شانه تحقيق التوازن بين السلطة والمسـئولية           

 .ومن ثم المشاركة والتشاور في تسيير االعمال
تهـا التنظيميـة   تعمل الوزارة على تطبيق مبدا تفويض السلطة في عالقا      -٤

الداخلية وعلى مستوى مكاتبها والتوسع فيها طبقا لتطور االدارة العامة في           
 .الدولة وبما يؤدي الى تحقيق اهداف االصالح االداري

 االداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تـدريب االفـراد          ءيعتبر الرؤسا  -٥
العاملين بمعيتهم باالضافة الى دورهم االساسـي فـي تنظـيم وتبسـيط             

 .االجراءات والتوجيه والرقابة
 .تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة وفقا للقوانين النافذة -٦
تكفل قيادة الوزارة والرئاسات االدارية فيها التنظيم الموضوعي لتنفيـذ           -٧

مهامها وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا فـي عالقاتهـا           
 االتصاالت فيها لخدمة غـرض التنسـيق        الداخلية كما تكفل تطوير نظام    
 .وتوفير وسائل العمل االساسية

تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل ومتخصص فـي كافـة مجـاالت      -٨
نشاطها وتحفيز الكفاءات فيها وتنمية العالقات االنسانية وعالقات العمـل          

 .بهدف االرتقاء المستمر بمستوى اعمالها واداراتها
وتطـوير مكاتبهـا فـي امانـة العاصـمة           تعمل الوزارة على دعـم       -٩

 يمكنها من تنفيذ مهامها وتلتزم جميع مكاتـب الـوزارة           اوالمحافظات بم 
بانتظام موافاة ديوان عام الوزارة بالبيانات والمعلومات والتقارير المطلوبة         

 .وفقا للنماذج والبرامج والنظم
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مـات  تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمـع وتحليـل المعلو          -١٠
واالحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي التخـاذ القـرار          

 . وتقييم االعمال واقتراح الحلول للمشكالتطوتخطي
 .تولى الوزارة عناية خاصة باعمال السجالت باعتبارها ذاكرة الوزارة -١١
يرفع الموظف عند مواجهته لموضوع يشكل حالـة جديـدة او عنـد              -١٢

لجه بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة االمر       اختالف التفسيرات ال تعا   
 .الى رئيسه المباشر ليتولى المعالجة مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة

  الباب الرابع  
 احكام عامة

يشرف الوزير على تحقيـق التنسـيق بـين الـوزارة والقطاعـات             ) ٣١(مادة
 والتجاريـة   االقتصادية االخرى بما يحقق اهداف السياسة العامة الصناعية       

 .للدولة
يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسـين          ) ٣٢(مادة

االداء بشكل عام بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلـق بتفـويض            
 .بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والمرافق التابعة لها

لعاصمة والمحافظات  يكون للوزارة بحسب االحوال مكاتب في امانة ا       ) ٣٣(مادة
يتحدد مستواها التنظيمي طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمة          
التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة             

 .المدنية والتامينات
 ودمج او الغاء اي ادارة فرعية او قسم على      ءيصدر الوزير قرار انشا   ) ٣٤(مادة

ع في ذلك قواعد التنظيم االداري وبالتشاور مع وزارة الخدمة المدنية           ان يتب 
 .والتامينات

يشرف الوزير على استكمال كافة المتطلبـات والشـروط الالزمـة           ) ٣٥(مادة  
 .لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية

للوزير عقد لقاءات دورية مع الفعاليات الصناعية والتجاريـة بقصـد           ) ٣٦(مادة
 .حسين السياسات والدارة بالمجال االقتصاديالتشاور لت

للوزير حق االنشاء واالحتفاظ بالمعامل والمختبرات الالزمـة لتنفيـذ          ) ٣٧(مادة
 .مهامها

يشكل الوزير بقرار منه لجنة علمية بحسب كل حالة الختبار وفحص           ) ٣٨(مادة
 .طلبات براءات االختراع

 الالزمة لتنفيذ هـذه الالئحـة       يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات    )٣٩(مادة
 .وتحقيق اغراضها



 

 ٤٦٣

الئحة وزارة الصناعة والتجارة

م بشان الالئحة التنظيمية    ١٩٩٦لسنة)٧٧(يلغى القرار الجمهوري رقم   ) ٤٠(مادة
م بشـان   ١٩٩٧لسنة)٢٤٥(لوزارة التموين والتجارة والقرار الجمهوري رقم     

 .الالئحة التنظيمية لوزارة الصناعة
 .شر في الجريدة الرسميةيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وين) ٤١(مادة

 بصنعاء-الجمهوريةصدر برئاسة    
 هـ١٤٢٢/ شعبان/٢١بتاريخ    
 مـ٢٠٠١/نوفمبر/  ٦ الموافق   

  محمد علي عثمان      عبدالقادر باجمـال      علي عبداهللا صالحنعبد الرحم
 وزير الصناعة والتجـــارة     رئيس مجلس الوزراء      رئيس الجمهورية

 
 


