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الئحة وزارة املالية

 م١٩٩٣لسنة)٢٧( رقم قرار جمهوري
 بشان الالئحة التنظيمية لوزارة المالية  

 :مجلس الرئاسة رئيس 
 .نيةبعد االطالع على دستور الجمهورية اليم
 م  ١٩٩٢/ نوفمبر/١٤وعلى االعالن الدستوري الصادر بتاريخ

م بشـان مجلـس     ١٩٩١لسـنة )٢٠(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم    
 .الوزراء

 .م بتشكيل مجلس الوزراء١٩٩٠لسنة)١(وعلى القرار الجمهوري رقم 
 .وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

 .وبعد موافقة مجلس الرئاسة
 ـررـــــقـ
 باب االولال

 المهام العامة
 ).بالئحة تنظيم وزارة المالية(تسمى هذه الالئحة ) ١(مادة
تهدف الوزارة الى تنظيم وتامين الشئون المالية والنقدية للدولة ومراقبة          ) ٢(مادة

واقتراح السياسات الماليـة فـي صـورة    ،ايرادات وصرفيات اجهزة الدولة   
ق والرقابـة علـى االعمـال       اتجاهات واهداف في مجال االيراد واالنفـا      

واقتراح االطار العام والتفصيلي للموازنات السنوية وتنفيذها في        ، المصرفية
وكذا المساهمة الفعالة في بحث واعداد خطة       . نطاق السياسة العامة للدولة     

 . التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسة النقدية
 :وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية

ح السياسة المالية للدولة واالشراف الكامل علـى الشـئون الماليـة            اقترا -١
والضريبية فـي حـدود القـوانين النافـذة والسياسـة العامـة للدولـة               

 .واالختصاصات والصالحيات الموضحة بهذه الالئحة
 الخطط المالية واجراء الدراسات الالزمة باالشتراك مع        تاعداد مشروعا  -٢

 .طات المختصةالجهات المعنية وتقديمها للسل
اعداد مشروعات وقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات وحدات          -٣

 المسـتقلة والملحقـة     توالميزانيـا ) العام والمختلط (القطاع االقتصادي   
والتنسيق بهـذا الشـان مـع       ، ومتابعة تنفيذ تلك الموازنات بعد اقرارها     

 .الجهات المعنية بما يحقق تناسق وتكامل االعمال
د الحسابات الختامية لوحدات الجهاز االداري للدولة ووحدات القطاع         اعدا -٤

والوحدات المستقلة والملحقة وتقديمها الـى      ) العام والمختلط (االقتصادي  
 .الجهات المختصة
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العمل على تامين تحصيل جميع ايرادات الدولة المقررة بمقتضى القوانين           -٥
ات واتخـاذ االجـراءات     بالوسائل والطرق التي تحددها القوانين والقرار     

 .الالزمة لتطويرها وتحسين وسائل الجباية
العمل على تطوير الـنظم الماليـة والضـريبية والجمركيـة واقتـراح              -٦

التشريعات واالجراءات الكفيلة بتنمية الموارد العامة وتطويرهـا وبمـا          
 \.ينسجم مع السياسات المالية واالقتصادية واالجتماعية للدولة

لعام للدولة بما يكفل تحقيق اهدافها للتنميـة االقتصـادية          توجيه االنفاق ا   -٧
واالجتماعية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق الرقابة على االمـوال العامـة           

 .بهدف الحيلولة دون استخدامها في غير االغراض المختصة لها
 .االشراف على االجهزة المالية في الدولة طبقا للقوانين النافذة -٨
لمؤتمرات والمنظمات والمجالس واللجان العربيـة      تمثيل الجمهورية في ا    -٩

واالقليمية والدولية التي لها عالقة بالشـئون الماليـة وتنميـة وتطـوي             
العالقات المالية الدولية مع كافة الدول والهيئـات العربيـة واالقليميـة            

 .والدولية
ابداء الراي والمشاركة في االتفاقيات التي تبوبها الدولة مع الغير ويترتب            -١٠

 .عليها اعباء مالية
االشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات االجنبية النقديـة          -١١

منها والعينية ومراقبة تحصيلها وانفاقها في االوجه المخصصة لها ومسك          
 .حساباتها

ادارة الدين العام للدولة واحتساب استحقاقاته عليها وابداء الـراي حـول             -١٢
 .م المركز المالي للدولةالقدرة االقتراضية على ضوء تقيي

القيام بالبحوث والدراسات المالية النقدية واالقتصادية وتطوير االنظمـة          -١٣
 .المالية واساليب اعداد وتنفيذ الموازنات

اعداد النظم واللوائح والقواعد المالية والمحاسـبية والمخزنيـة وانظمـة            -١٤
اجهزة المناقصات على اسس علمية والتحقق من سالمة تطبيقها لدى كافة           

الحكومة المركزية والوحدات االدارية بالمحافظـات ووحـدات القطـاع          
 .االقتصادي والجهات ذات الميزانية المستقلة والملحقة

القيام بالرقابة والتفتيش على جميع وحدات الجهـاز االداري ووحـدات            -١٥
القطاع االقتصادي والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة فيما يتعلق         

المالية وبما ال يتعارض مع اختصاصـات الجهـاز المركـزي           بالشئون  
 .للرقابة والمحاسبة
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حصر وادارة امالك الدولة والمحافظة عليها وتحديد طرق استغاللها وفقا           -١٦
 .للقوانين النافذة

االشراف على الجهاز المصرفي وتوجيه استخدام النقد االجنبي في اطار           -١٧
البنك المركزي وكذا االشراف على     السياسة المالية والنقدية للدولة وقانون      

 .القطاع المالي ويتولى الوزير هذا االختصاص
المشاركة مع جهات االختصاص في وضع السياسات النقدية وسياسـات           -١٨

االدخار واالئتمان واالسعار واالجور لتحقيق التطبيق بينها وبين السياسة         
 .المالية وفقا للسياسة العامة للدولة

ة لوزارة المالية والواردة فـي القـرار الجمهـوري          تنفيذ المهام الموكول   -١٩
م بشان االشراف والرقابة علـى شـركات        ١٩٩٢لسنة)٢٧(بالقانون رقم 

 .ووسطاء التامين والئحته التنفيذية
 الباب الثاني

 مهام واختصاصات قيادة الوزارة
 الفصل االول

 مهام واختصاصات الوزير
 :اليةيتولى الوزير المهام واالختصاصات الت) ٣(مادة
االشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها وفروعها ومكاتبها فـي جميـع            -١

انحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقـا           
 .للقانون واللوائح والقرارات النافذة

يقود الوزارة في كافة المجاالت ويعتبر الرئيس االعلى فيها ويديرها طبقا            -٢
الفردية والتشاور الجمـاعي بشـان القضـايا االساسـية          لمبدا المسئولية   

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

يصدر القرارات الالزمة الدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشـكل           -٣
قرارات واوامر وتعليمات ويطلب منهم تقديم التقارير ولـه الحـق فـي             

 .لمرؤوسيه والعاملين في الوزارةاصدار التوجيهات 
يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقـارير ويشـرف            -٤

على تنفيذ المهام االساسية للوزارة والمرافق التابعة لهـا ، ويجـوز لـه              
اصدار التوجيهات الى رؤساء المرافق التابعة له كما يحق له تعـديل او             

ون والـنظم والقـرارات النافـذة او        الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقان     
 .لتحسين تنفيذ المهام

يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الـوزراء ويتـابع             -٥
تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الـوزراء           
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الى المجلس حسب النظام ، كما يشرف على وضع الخطـط والبـرامج             
افق التابعة لوزارته ويتابع ويقيم تقـارير       التنفيذية العمال الوزارة والمر   

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

 .الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم
يصادق على قرارات مجلس الوزراء في المرافق التابعة له او الغائها او             -٧

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

 .لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون
ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق االمر بوزارات            -٩

 .اخرى
ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلـس الـوزراء وقـرارات             -١٠

في مجال الوزارة على ان يضـمن الـوزير         وتوصيات السلطات المحلية    
ايجاد عالقات مع المحافظين فـي مختلـف المحافظـات وعلـى وجـه             
الخصوص في اعداد خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك من اجل          

 .التحقيق الكامل للمهام الحكومية في مجال مسئوليته
 .ستواهتمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في م -١١
يقوم باية اختصاصات اخرى تسند اليـه بمقتضـى القـوانين واللـوائح              -١٢

 .والقرارات النافذة
 الفصل الثاني
 نائب الوزير

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

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

 .اجتماعات مجلس الوزراء
 .يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكلفه بها -٣
 كما يمارس نائب الوزير بما ال يخل باحكام الفقرة االولى من هذه المادة              -ب

 :ما يلي
التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات االخـرى عنـدما يكـون              -١

 .واهالتنسيق على مست
يعاون الوزير في االشراف على اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية           -٢

 .وفقا للقوانين والقرارات النافذة
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يشرف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الوزارة ويتـابع            -٣
 .عملية التنفيذ

ينسق بين اعمال القطاعات واالدارات العامة بمـا يكفـل تنفيـذ المهـام               -٤
 .باتوالواج

يقيم االعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكالء الوزارة ومديري           -٥
 .االدارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير

يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رايه بشانها الـى           -٦
 .الوزير

وظيفي وتحسين  يتابع تنفيذ االجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق االنضباط ال        -٧
 .عالقات العمل

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

 .والقرارات النافذة
 الفصل الثالث
 وآيل الوزارة

 :وكيل الوزارة ويتولى المهام واالختصاصات التالية) ٥(مادة
ف المباشر على القطاع الذي يراسه من قطاعات الوزارة في حدود           االشرا -١

 .القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير
 .يتولى التنسيق بين االدارات العامة الواقعة تحت اشرافه -٢
 .يتابع يوميا تنفيذ مهام واعمال وبرامج االدارات العامة التابعة له -٣
 . واالدارات التابعة لهينسق بين اعمال االدارات العامة -٤
 .ينظم االجتماعات الالزمة بين االدارات العامة واالدارات التابعة له -٥
يقيم االعمال والنشاطات في قطاعه وتقديم المقترحات بهذا الصـدد الـى             -٦

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

 .النافذة
 الفصل الرابع
 مجلس الوزارة

 :مجلس الوزارة تشكيله ومهامه ) ٦(مادة
 : تشكيل المجلس : اوال 
 :يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير ومن االعضاء التاليين  -١

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

 .للوزير استدعاء اي شخص يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس -٢
يتولى تقديم المشورة في المسـائل المتعلقـة بنشـاط          : مهام المجلس   : ثانيا  

 :الوزارة وخاصة االمور التالية
 .خطط العمل السنوية للوزارة  -١
 .ةخطط التنمية االقتصادية واالجتماعي -٢
 .الخطة المالية وخطة القوى العاملة -٣
 .تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها -٤
المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها علي            -٥

 .مجلس الوزراء
 .تقارير االنجاز وتقييمها -٦
 .مشروعات القوانين واللوائح واالنظمة لنشاط الوزارة -٧

ر نظاما يسير اعمال مجلـس الـوزارة علـى ان تكـون     يصدر الوزي : ثالثا  
 .اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة

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

 الباب الثالث
 تنظيم الوزارة
 الفصل االول

 ظيميالبناء التن
يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها وفروعها ومكاتبها واداراتها في          ) ٧(مادة

 .امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية
 :يتبع الوزير مباشرة ما يلي ) ٨(مادة
  المصالح االيرادية التالية-ا

 :مصلحة الجمارك وفروعها ومكاتبها بالمحافظات 
نين والتعرفة الجمركية واية ضـرائب      وتتولى اقتراح وتطبيق وتنفيذ القوا    

او سوم تكلف بتحصيلها ، وتمارس المهام الموكولة اليها وفقا للقـوانين            
 .والقرارات والتعليمات النافذة والالئحة التنظيمية الخاصة بها

 :مصلحة الضرائب وفروعها ومكاتبها بالمحافظات 
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ا المباشـرة او  وتتولى اقتراح وتطبيق وتنفيذ القوانين الضريبية سواء منه  
غير المباشرة ، وتمارس المهام الموكلة اليها وفقا للقـوانين والقـرارات            

 .والتعليمات النافذة والالئحة التنظيمية الخاصة بها
 : مصلحة الواجبات وفروعها ومكاتبها بالمحافظات 

وتتولى تطبيق وتنفيذ فريضة الزكاة او اية ضـرائب او رسـوم تكلـف        
م الموكولة اليهـا وفقـا للقـوانين والقـرارات          بتحصيلها وتمارس المها  

 .والتعليمات السارية والالئحة التنظيمية الخاصة بها
 :مصلحة اراضي وعقارات الدولة وفروعها ومكاتبها بالمحافظات 

وتتولى االدارة واالشراف والحصر الراضي وعقارات الدولـة او ايـة           
الك الدولة وتمارس مهام اخرى تحدد من قبل الوزير فيما يتعلق بادارة ام         

المهام الموكولة اليها وفقا للقانون والقرارات واللوائح والتعليمات السارية         
 .والالئحة التنظيمية الخاصة بها

 :المرافق العامة التالية -ب
 .البنك المركزي اليمني ويمارس نشاطه وفقا لقرار انشائه 
 .البنك االهلي اليمني ويمارس نشاطه وفقا لقرار انشائه 
شركة اليمنية للتامين واعادة التامين وتمارس نشـاطها وفقـا لقـرار            ال 

 .انشائها
 . المستشارون-د    .مجلس الوزراء-ج
 .مكتب الوزير-و .فروع ومكاتب الديوان العام بالمحافظات-هـ
 :يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية) ٩(مادة

 :كون من ويت: قطاع الموازنة : اوال 
 .االدارة العامة للموازنة العامة للدولة-ا
 .االدارة العامة لموازنات المحافظات-ب
 . االدارة العامة للحساب الختامي للموازنة العامة-ج
 . االدارة العامة للحساب الختامي للمحافظات-د
 :يتكون من : قطاع الوحدات االقتصادية : ثانيا 
 .دات االقتصاديةاالدارة العامة لموازنات الوح-ا
 .االدارة العامة للحسابات الختامية للوحدات االقتصادية-ب

 :يتكون من : قطاع االيرادات : ثالثا 
 .االدارة العامة اليرادات النفط والمعادن-ا
 .االدارة العامة للضرائب والجمارك-ب
 . االدارة العامة للزكاة وااليرادات االخرى-ج
 . االدارة العامة لالعفاءات-د



 

 ٥١٤

الئحة وزارة املالية

 :ويتكون من :قطاع التنظيم وحسابات الحكومة : رابعا 
 .االدارة العامة للنفقات الجارية-ا
 .االدارة العامة للحسابات المركزية-ب
 . االدارة العامة للنفقات الراسمالية-ج
 . االدارة العامة لمراجعة الحسابات المصرفية الحكومية-د

 . االدارة العامة للتنظيم -هـ
 .امة للقروض والمساعدات والمعونات االدارة الع-و
 . االدارة العامة للسجالت-ز
 :االدارات العامة التالية : خامسا 
 .االدارة العامة للشئون القانونية -١
 .االدارة العامة للرقابة والتفتيش -٢
 .االدارة العامة للحاسوب االلي -٣
 .االدارة العامة للتخطيط المالي والبحوث واالحصاء -٤
 .القات العامة والمالية الخارجيةاالدارة العامة للع -٥
 .االدارة العامة لشئون الموظفين -٦
 .االدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة -٧
 .االدارة العامة للسكرتارية والتوثيق -٨
 .االدارة العامة لالشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين -٩
 ).ويحدد مستواه التنظيمي بادارة عامة(المعهد المالي  -١٠

 .يراس كل قطاع وكيل وزارة ، وكل ادارة عامة مدير عام) ١٠(مادة
يتحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديـد          ) ١١(مادة

 .اختصاصاته قرار من الوزير
يصدر بتحديد التقسيمات التنظيمية الفرعية لالدارات العامة قرار مـن   ) ١٢(مادة

 .الخدمة المدنية واالصالح االداريالوزير بعد موافقة وزارة 
 الفصل الثاني

 مهام واختصاصات االدارة العامة
 :وتختص بما يلي: االدارة العامة للموازنة العامة للدولة ) ١٣(مادة
اعداد مشروع االطار العام للموازنة العامة للدولة والموازنات المسـتقلة           -١

 .ي والراسماليوالملحقة واعداد مشروع تلك الموازنات بشقيها الجار
وضع مشروع التعليمات الالزمة العداد الموازنات والمشاركة في اعمال          -٢

 .لجان الخطط المالية والموازنات العامة والمستقلة والملحقة



 

 ٥١٥

الئحة وزارة املالية

اعداد التحليالت والبيانات الالزمة للبيان المـالي والمتعلـق بالموازنـة            -٣
نين ربط تلـك    العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة ومشاريع قوا      

 .الموازنات
طبع مجلدات الموازنات العامة للدولة وكذا الموازنات المستقلة والملحقة          -٤

 .واعداد المجلدات االحصائية للنفقات العامة وصافي االنفاق العام
ابالغ الجهات المعنية بنسخ من الموازنة العامـة للدولـة وكـذا ابـالغ         -٥

قة بعد صـدور قـوانين بـط        الجهات المعنية بالموازنة المستقلة والملح    
 .الموازنات

متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقـة فـي            -٦
الجهات بصفة مستمرة ورفع البحوث والتقـارير عـن مسـتوى االداء            

 .وسالمته
ابداء الراي فيما تثيره الوحدات من استفسارات بشان الموازنات وتـذليل            -٧

 .اي صعوبة
ح االعتمادات االضافية والمناقلة من باب الى باب التـي          تلقي طلبات فت   -٨

ترد من وحدات الجهاز االداري المختلفة وكذا التي ترد مـن الوحـدات             
المستقلة والملحقة لدراستها تمهيدا التخاذ االجراءات القانونيـة بشـانها          

 .وابالغ الجهات المختصة بالنتيجة
 العامة وكـذا الموازنـات      استخراج واعداد البيانات االحصائية للموازنة     -٩

 .المستقلة والملحقة
دراسة اساليب تطوير الموازنة العامة والموازنات المسـتقلة والملحقـة           -١٠

 .وتقسيماتها واساليب اعدادها واعداد التصورات بذلك
دراسة الوسائل والطرق التي تؤدي الى الموازنة بين ايرادات ونفقـات            -١١

 .الملحقةالموازنة العامة للدولة وكذا المستقلة و
اعداد الدراسات والبحوث التحليلية الالزمة العداد الموازنة العامة للدولة          -١٢

والموازنات المستقلة والملحقة واعداد البحوث عن سير تنفيذ الموازنات          
 .في كافة الوحدات

المشاركة في المفاوضات مع الهيئة والمنظمات الدولية واعداد البيانـات           -١٣
 .المطلوبة عنها

 .تصاصات تكلف بها من قبل الوزيراية مهام واخ -١٤
 :وتختص بما يلي: االدارة العامة لموازنات المحافظات) ١٤(مادة
 العام لموازنات المحافظات واالبالغ به الى االدارة        راعداد مشروع االطا   -١

 . العامة لشئون الموازنات العامة



 

 ٥١٦

الئحة وزارة املالية

اعداد مشروع التعليمات الالزمة التي توضح طـرق اعـداد موازنـات            -٢
 .ت واالبالغ بها الى االدارة العامة لشئون الموازنة العامةالمحافظا

اعداد مشاريع موازنات المحافظات عن طريق اعداد تقديرات االيرادات          -٣
 يوالنفقات العامة وفقا لتقسيمات الموازنة بقسميها الجـاري والراسـمال         

 .واالبالغ الى االدارة العامة للموازنة العامة
ن المالي والمتعلق بموازنات المحافظـات      اعداد الجزء الخاص من البيا     -٤

 .ومشاريع قوانين الربط الخاص بها
 .طبع مجلدات موازنات المحافظات -٥
ابالغ فروع الجهات بكل محافظة بنسخ من موازناتها بعد صدور قوانين            -٦

 .ربط موازنات المحافظات
متابعة تنفيذ موازنات المحافظات بصفة مستمرة ورفع البحوث والتقارير          -٧

 .داء وسالمتهعن اال
 .االشتراك في اعمال لجان الخطط المالية والموازنات العامة -٨
استخراج واعداد البيانات االحصائية لموازنات المحافظـات ولمختلـف          -٩

وكذا بيانات الوظائف المشغولة والخاليـة      .االبواب وتقسيمات الموازنات    
 .في الوحدات التي تتضمنها موازنات المحافظات

لموازنات وتقسيماتها واسـاليب اعـدادها واعـداد        العمل على تطوير ا    -١٠
 .التصورات بذلك

دراسة المسائل والطرق التي تؤدي الى الموازنة بين ايرادات ونفقـات            -١١
 .    كل في موازنات المحافظات

 :االدارة العامة للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة) ١٥(مادة
 :    وتختص بما يلي

مي للموازنة العامـة للدولـة والموازنـات        اعداد مشروع الحساب الختا    -١
المستقلة الملحقة عن السنة المنتهية تمهيـدا لعرضـه علـى السـلطات             

 .المختصة في المواعيد المحددة
 السلطة التشريعية عن الحساب الختامي للموازنة العامة        تتلقى استفسارا  -٢

 .اللدولة والموازنات المستقلة والملحقة والرد عليه
 مالحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسـبة فيمـا          اعداد الرد على   -٣

يتعلق بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنـات المسـتقلة          
 .والملحقة بعد الدراسة



 

 ٥١٧

الئحة وزارة املالية

حصر التجاوزات التي سيسفر عنها الحساب الختامي للموازنـة العامـة            -٤
ب للدولة والموازنات المستقلة والملحقة لكل وحدة وعلى مستوى كل بـا          
 .واعداد مشروعات القوانين والقرارات الالزمة لتغطية تلك التجاوزات

متابعة ومراجعة كشوف الحسابات الشهرية والدورية والسنوية وجـداول          -٥
ومرفقات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المسـتقلة         

 .والملحقة
والموازنـات  دراسة ما يطرا من تعديالت على الموازنة العامة للدولـة            -٦

 .المستقلة والملحقة واخذها في االعتبار عند اعداد الحساب الختامي
اثبات االيرادات والنفقات الفعلية وحسابات التسـوية المدنيـة والدائنـة            -٧

للوحدات التي تتضمنها الموازنـات العامـة للدولـة والتـي تتضـمنها             
 .الموازنات المستقلة والملحقة

ة لتصويب المواقـف الماليـة المختلفـة        اعداد واجراء التسويات الالزم    -٨
 .واخذها في االعتبار عند اعداد الحساب الختامي

 اعداد النتائج الشهرية والدورية عن ايرادات ونفقات الدولة والوحـدات           -٩
 .المستقلة والملحقة وعرضها على الوزير

اعداد االحصائيات السنوية للموقف المالي للدولة باالشتراك مـع البنـك            -١٠
عرضها على وزير المالية تمهيدا التخاذ االجراءات الالزمة        المركزي و 

 .الرسالها الى السلطات المختصة والمؤسسات والهيئات الدولية
طيع مجلدات الحساب الختامي للموازنـة العامـة للدولـة والموازنـات       -١١

المستقلة والملحقة وتفصيالت كل منها ليتم عرضها على مجلس الوزراء          
 .ومجلس النواب

ستفسارات جميع الوحدات بشان الحساب الختامي والرد عليهـا         دراسة ا  -١٢
 .والمشاركة في تذليل عقباتها

 :وتختص بما يلي: االدارة العامة للحساب الختامي للمحافظات) ١٦(مادة
اعداد مشروع الحساب الختامي لموازنات المحافظات عن السنة الماليـة           -١

 .لمواعيد المحددةالمنتهية تمهيدا لعرضه على السلطات المختصة في ا
تلقي استفسارات السلطة التشريعية عن الحسـاب الختـامي لموازنـات            -٢

 .المحافظات والرد عليها
اعداد الرد على مالحظات الجهاز المركزي للرقابـة والمحاسـبة فيمـا             -٣

 .يتعلق بالحساب الختامي لموازنات المحافظات بعد الدراسة



 

 ٥١٨

الئحة وزارة املالية

ي لموازنـات   حصر التجاوزات التي يسـفر عنهـا الحسـاب الختـام           -٤
المحافظات ولكل محافظة وعلى مستوى كل باب واعـداد مشـروعات           

 .القوانين والقرارات الالزمة لتغطية تلك التجاوزات
متابعة ومراجعة كشوف الحسابات الشهرية والدورية والسنوية وجـداول          -٥

 .ومرفقات الحساب الختامي لموازنة المحافظات
المحافظـات واخـذها فـي      دراسة ما يطرا من تعديالت على موازنات         -٦

 .االعتبار عند اعداد الحساب الختامي
) المدينـة والدائنـة   (اثبات االيرادات والنفقات الفعلية وحسابات التسوية        -٧

 .للوحدات التي تتضمنها موازنات المحافظات
اعداد واجراء التسويات الالزمة لتصويب المواقـف الماليـة المختلفـة            -٨

 .حساب الختاميواخذها في االعتبار عند اعداد ال
اعداد النتائج الشهرية والدورية عـن ايـرادات ونفقـات المحافظـات             -٩

 .وعرضها على الوزير
اعداد االحصائيات السنوية للموقف المالي لكل محافظة باالشتراك مـع           -١٠

 .البنك المركزي وعرضها على وزير المالية التخاذ االجراءات الالزمة
 :وتختص بما يلي : دات االقتصادية االدارة العامة لموازنات الوح) ١٧(مادة
 .اعداد مشروع اطار موازنات الوحدات االقتصادية العام والمختلط -١
 .اعداد مشاريع موازنات الوحدات االقتصادية بشقيها الجاري والراسمالي -٢
دراسة الموضوعات والسياسات الماليـة العامـة المرتبطـة بالقطـاع            -٣

 .سة الموازنة العامةاالقتصادي لترشيد القرارات المرتبطة بسيا
 .اعداد مشاريع التعليمات الالزمة التي توضح طرق اعداد الموازنات -٤
االشتراك في لجان الوحدات االقتصادية عند اعداد مشـاريع موازنتهـا            -٥

واعداد الجزء الخاص من البيان المالي المتعلق بالموازنـات ومشـاريع           
 .قوانين ربط موازنات الوحدات االقتصادية والتعاونية

متابعة تنفيذ الموازنات في الجهات بصـفة مسـتمرة ورفـع البحـوث              -٦
 .والتقارير عن االداء وسالمته

 .طبع مجلدات موازنات القطاع االقتصادي -٧
 .ابالغ الجهات المعنية بنسخ الموازنات بعد صدور قوانين ربطها -٨
 .استخراج واعداد البيانات االحصائية للموازنات -٩
قسيماتها واسـاليب اعـدادها واعـداد       العمل على تطوير الموازنات وت     -١٠

 .التصورات بذلك



 

 ٥١٩

الئحة وزارة املالية

دراسة الوسائل والطرق التي تؤدي الى الموازنة بين ايرادات ونفقات كل            -١١
 .من موازنات وحدات القطاع االقتصادي

 .المشاركة في اعمال لجان الخطط المالية والموازنات العامة -١٢
الى باب والتـي    تلقي طلبات فتح االعتمادات االضافية والمناقلة من باب          -١٣

ودراسـتها تمهيـدا    ) عام ومخـتلط  (ترد من وحدات القطاع االقتصادي      
 .التخاذ االجراءات القانونية بشانها وابالغ الجهات المختصة بالنتيجة

ابداء الراي فيما تثيره الوحدات من استفسارات بشان الموازنات وتـذليل            -١٤
 .اية صعوبات

ـ       -١٥ ات القطـاع االقتصـادي     اجراء البحوث والدراسات التحليليـة لموازن
 .وتطوير اساليب اعدادها

اعداد البحوث المستمرة وممارسة الرقابة وتقييم االداء على مستوى تنفيذ           -١٦
 .الموازنات

االشتراك في بحث الطلبات المقدمة لدعم تمويل المؤسسـات والهيئـات            -١٧
والشركات واشتراك الدولة في الشركات والهيئات سواء في الـداخل او           

 .الخارج
 .قابة على كفاءة االداء للوحدات االقتصاديةالر -١٨
 :االدارة العامة للحسابات الختامية للوحدات االقتصادية ) ١٨(مادة

 :وتختص بما يلي 
اعداد مشروع الحساب الختامي لموازنات وحدات القطـاع االقتصـادي           -١

عن السنة المالية المنتهية تمهيدا لعرضه على السـلطات         ) عام ومختلط (
 .لمواعيد المحددةالمختصة في ا

تلقي استفسارات السلطة التشريعية عن الحسـابات الختاميـة لموازنـة            -٢
 .وحدات القطاع االقتصادي والرد عليها

اعداد الرد على مالحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق           -٣
 .بالحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع االقتصادي بعد الدراسة

التي يسفر عنها الحساب الختامي لموازنات وحـدات        حصر التجاوزات    -٤
القطاع االقتصادي على مستوى كل باب واعداد مشـروعات القـوانين           

 .والقرارات لالزمة لتغطية تلك التجاوزات
متابعة ومراجعة كشوفات الحسابات الشهرية والدورية السنوية وجـداول          -٥

ـ        عـام  (ادي  ومرفقات الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع االقتص
 ).ومختلط



 

 ٥٢٠

الئحة وزارة املالية

دراسة ما يطرا من تعديالت على الموازنات واخذها في االعتبار عنـد             -٦
 .اعداد الحساب الختامي

التي ) المدينة والدائنة (اثبات االيرادات والنفقات الفعلية وحسابات التسوية        -٧
 .تتضمنها موازنات وحدات القطاع االقتصادي

اقـف الماليـة المختلفـة      اعداد واجراء التسويات الالزمة لتصويب المو      -٨
 .واخذها في االعتبار عند اعداد الحساب الختامي

اعداد النتائج الشهرية والدورية عن ايرادات ونفقات كل وحدة وعرضها           -٩
 .على الوزير

اعداد االحصائيات السنوية للموقف المالي لكل وحدة باالشتراك مع البنك           -١٠
 .الجراءات الالزمةالمركزي وعرضها على وزير المالية تمهيدا التخاذ ا

 :وتختص بما يلي: االدارة العامة اليرادات النفط والمعادن ) ١٩(مادة
 .متابعة كل ما يتعلق بشئون االيرادات النفطية والمعادن -١
 .متابعة وتوريد مستحقات الدولة من قيم النفط والمعادن -٢
مسك سجالت ايرادات النفط والمعادن ، وكميات واسعار الـنفط سـواء             -٣

 .لتصدير او لالستهالك المحليالمنتج ل
 .اعداد تقديرات ايرادات النفط والمعادن -٤
المشاركة في اعداد االتفاقيات الخاصة بالنفط والمعادن واعمال مراجعـة           -٥

 .حسابات العمليات النفطية لدى وزارة النفط والمعادن
اعداد التقارير عن االيرادات المقـدرة والمحصـلة وتحليلهـا اليضـاح           -٦

عن المقدر مع ايضاح السبب لالنحرافات والراي فـي         مستوى المحصل   
 .المعالجة

 .المشاركة في الدراسات التي تعد لتحديد اسعار بيع النفط ومشتقاته -٧
 .تمثيل وزارة المالية في كل ما يتعلق بشئون النفط والمعادن -٨
 .القيام باية اعمال اخرى توكل الى االدارة -٩
 :وتختص بما يلي : ك االدارة العامة للضرائب والجمار) ٢٠(مادة
متابعة كل ما يتعلق بشئون االيرادات من الضرائب والجمارك ، ومتابعة            -١

 .تحصيلها طبقا للقوانين والقرارات المنشاة لها
 .المشاركة في تقديرات االيرادات من الضرائب والجمارك وفقا النواعها -٢
تـه  اعداد التحليالت للمحصل من االيرادات الضريبية والجمركية ومقارن        -٣

بالتقديرات وايضاح مكامن القصور واقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجتها مع         
ابداء الراي في كفاية القوانين المنشاة لها ، واعداد الدراسـات لمكافحـة             

 .التعريب والتهرب من الضرائب والجمارك



 

 ٥٢١

الئحة وزارة املالية

مسك حسابات توضح االيرادات المقدرة والمحصلة على مستوى الجهـة           -٤
 .لموازنةوالمحافظات وتقسيمات ا

اجراء البحوث والدراسات بما يكفل تنمية وتطوير االيرادات الضـريبية           -٥
 .والجمركية

 .المشاركة وابداء الراي في القوانين الضريبية والجمركية  -٦
اعداد الدراسات الالزمة الساليب تحصيل االيرادات الضريبية والجمركية         -٧

 .وابداء الراي فيها
ـ       -٨ رائب علـى الجوانـب الماليـة       اعداد الدراسات والبحوث الثـار الض

 .واالقتصادية
المشاركة في اعمال الرقابة على تحصيل االيرادات الضريبية والجمركية          -٩

 .والحد من التهرب والتهريب الضريبي والجمركي
 .دراسة طلبات االستبعاد من االيرادات الضريبية والجمركية -١٠
 : بما يلي وتختص: االدارة العامة للزكاة وااليرادات االخرى) ٢١(مادة
متابعة كل ما يتعلق بشئون ايرادات الزكاة وااليرادات االخرى ومتابعـة            -١

 .تحصيلها
المشاركة في تقديرا االيرادات الزكويـة وااليـرادات االخـرى وفقـا             -٢

 .النواعها
اعداد التحليالت للمحصل من االيرادات الزكوية وااليـرادات االخـرى           -٣

ر واقتراح الوسـائل الكفيلـة      ومقارنته بالتقديرات وايضاح مكامن القصو    
 .بمعالجتها مع ابداء الراي في كفاية قوانين االيرادات االخرى

مسك حسابات توضح االيرادات المقدرة والمحصلة على مستوى الجهات          -٤
 .والمحافظات وتقسيمات الموازنات

اجراء البحوث والدراسات بما يكفل تنمية وتطوير االيـرادات الزكويـة            -٥
 .وااليرادات االخرى

المشاركة وابداء الراي في قوانين وقرارات فرض الرسوم وااليـرادات           -٦
 .االخرى

اعداد الدراسات الالزمة عن اسـاليب تحصـيل االيـرادات الزكويـة              -٧
 .وااليرادات االخرى وابداء الراي فيها

المشاركة في اعمال الرقابة على تحصيل االيرادات الزكوية وااليرادات          -٨
 .االخرى

 .بعاد من االيرادات الزكوية وااليرادات االخرىدراسة طلبات االست -٩
 :وتختص بما يلي: االدارة العامة لالعفاءات ) ٢٢(مادة



 

 ٥٢٢

الئحة وزارة املالية

اعداد الدراسات للسياسة العامة لالعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع          -١
سياسة ثابتة لهما مع الصالح العام وتحقق اهـدافها التنميـة االقتصـادية             

 .واالجتماعية والعالقات الدولية
تلقي طلبات االعفاءات من كافة الجهات وبحثها ودراستها والتاكـد مـن             -٢

 .سالمتها وقانونيتها وابداء الراي بشانها
متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن االعفاءات والتاكد من انها تصدر            -٣

 .على الوجه الصحيح
قيد كل االعفاءات المنفذة واعداد التقارير الالزمة عن سـير االعفـاءات             -٤

 .جمها وتاثيرها على الخزينة العامةوح
 .المشاركة في االتفاقيات التي تترتب عليها اعفاءات -٥
 .المشاركة في اللجان التي تقوم بمنح االعفاءات -٦
اعداد الدراسات الالزمة لالستفادة من االعفـاءات الممنوحـة كحـوافز            -٧

 .ضريبية للتوجه نحو االستثمار
 :وتختص بما يلي : يةاالدارة العامة للنفقات الجار) ٢٣(مادة
اعداد التعليمات الخاصة بالعمل باعتمادات السنة المالية السابقة في حالـة          -١

تاخر صدور قرارات ربط موازنات السنة الجارية في ضوء قرار وزير           
 .المالية الصادر في هذا الشان وذلك فيما يتعلق بالنفقات الجارية

شهري في اعتمـادات    اجراء عملية االضافة والخفض بالنسبة للمصرح ال       -٢
 .الجهات المعنية من وحدت الدولة في االحوال التي تقتضي ذلك

البت في الطلبات الواردة للوزارة للصرف مـن االعتمـادات المدرجـة             -٣
ضمن ابواب النفقات الجارية واخطار الجهة والبنـك المركـزي بـذلك            

 .والجهات المعنية
وازنتها تمويل للقسم   البت في الطلبات المقدمة من الجهات المدرجة في م         -٤

 .الجاري الخاص بالهيئة او المؤسسة التي تشرف عليها
البيانات والتقارير الشهرية والربع السنويه عن المنصرف عن اعتمادات          -٥

 .ابواب النفقات الجارية
تلقي الفتاوى الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية واالصالح االداري فيما           -٦

جهة ، واتخاذ االجراءات القانونيـة      يطرا على موازنة الباب االول لكل       
 .الالزمة

 :وتختص بما يلي : االدارة العامة للنفقات الراسمالية ) ٢٤(مادة
اعداد التعليمات الخاصة بالعمل باعتمادات السنة المالية السابقة في حالة           -١

تاخر صدور قرارات ربط موازنات السنة الجارية ، في ضـوء قـرار             



 

 ٥٢٣

الئحة وزارة املالية

 الشـان ، وذلـك فيمـا يتعلـق بالنفقـات            وزير المالية الصادر في هذا    
 .الراسمالية

البت في الطلبات الواردة للوزارة للصرف من االعتمادات ضمن ابـواب       -٢
النفقات الراسمالية الصادر بها موافقة الجهة المعنيـة واخطـار الجهـة            

 .والبنك بذلك والجهات المعنية
ويل للقسـم   البت في الطلبات المقدمة من الجهات المدرج في موازنتها تم          -٣

 .الراسمالي الخاص بالهيئة او المؤسسة التي تشرف عليها
مسك السجالت الالزمة لتحديد موقف االعتمادات المدرجة فـي ابـواب            -٤

 .النفقات الراسمالية
اعداد البيانات والتقارير الشهرية والربع سنوية عـن المنصـرف مـن             -٥

 .اعتمادات ابواب النفقات الراسمالية
 :عامة لمراجعة الحسابات المصرفية الحكومية االدارة ال) ٢٥(مادة
 :وتختص بما يلي  
مسك السجالت الالزمة لتحديد موقف االعتمادات وتقديرات االيـرادات          -١

 .وفقا للموازنة العامة للدولة والمحصل والمنصرف الفعلي منها
تلقي الكشوفات والبيانات التي ترد من البنك المركزي وفروعه والخاصة           -٢

ة العام والحسابات االخرى المفتوحة بالبنك المركـزي ،         بحساب الحكوم 
 .ومراجعتها ورفع التقارير الدورية عنها

مسك الحسابات التفصيلية لحساب الحكومة العام بالبنك المركزي يوضح          -٣
فيها جميع مبالغ االيرادات المحصلة والنفقات على مستوى القسم والفرع          

زير باالرصـدة اوال بـاول      وفقا لتقسيمات الموازنات والعرض على الو     
 .لتدارك الموقف

موافاة القطاع المختص بصورة من المالحظات حول مقارنـة البيانـات            -٤
الواردة من البنك المركزي مع تقارير قطاعات الوزارة بالنسبة للنفقـات           

 .وااليرادات
 .اجراء عملية المطابقة بين حسابات الوزارة والبنك المركزي -٥
 لوحدات الموازنة العامة للدولة ،والعرض على       مطابقة الحسابات الختامية   -٦

 .الوزير بنتيجة المطابقة
مراقبة المرتبطة لدى البنك المركزي اليمني ورفع تقرير دوري للـوزير            -٧

 .عن موقف التنفيذ
اعداد البيانات والتقارير اليومية والشهرية والربع سـنوية عـن موقـف             -٨

 .التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة



 

 ٥٢٤

الئحة وزارة املالية

 .مال اخرى توكل اليهااية اع -٩
 :وتختص بما يلي : االدارة العامة للحسابات المركزية) ٢٦(مادة
البت في الطلبات الواردة للوزارة للصرف من االعتمـادات المركزيـة            -١

 .المدرجة ضمن ابواب النفقات الجارية
القيام باعمال الوحدة الحسابية وفقا الحكام الالئحـة الماليـة للميزانيـة             -٢

لنسبة لصرف االعتمادات المركزية ضمن ابواب النفقـات        والحسابات با 
الجارية وفقا للموافقة الواردة من ادارة االعتمادات المركزيـة للنفقـات           
الجارية وكذلك االعتمادات المركزية ضمن ابواب النفقات االسـتثمارية         
والراسمالية وفقا للموافقة الواردة من االدارة العامة للنفقـات الراسـمالية           

ر الشيكات الالزمة لصرفها واخطار البنك المركـزي بـالتعزيز          واصدا
الالزم لتغطية الشيكات الصـادرة واخطـار االدارة العامـة لمراجعـة            
الحسابات المصرفية بصورة من ذلك وكذلك متابعة تحصيل االيـرادات          

 .المركزية المدرجة في موازنتها
لمدرجـة  مسك حسابات منتظمة وتفصيلية عن االعتمـادات المركزيـة ا          -٣

ضمن ابواب النفقات الجارية والنفقـات الراسـمالية وكـذا االيـرادات            
االعتمـادات  ) ٢(المحصلة والمدرجة ضمن موازنة وزارة المالية فـرع       

 .المركزية
اعداد الحسابات الشهرية والربع سنوية والختامية عن المنصـرف مـن            -٤

اسمالية االعتمادات المركزية المدرجة ضمن ابواب النفقات الجارية والر       
) ٢(وكذا االيرادات المحصـلة ضـمن موازنـة وزارة الماليـة فـرع            

االعتمادات المركزية والمطابقة شهريا مع بيانات االدارة العامة لمراجعة         
الحسابات المصرفية وفقا للكشوفات الشهرية الواردة مـن قبـل البنـك            

 .المركزي اليمني
مـن االعتمـادات    اعداد التقارير الشهرية والربع سنوية عن المـرتبط          -٥

 .المركزية
اصدار االرتباطات عن المبالغ التي تطلب الجهات المعنية صرفها مـن            -٦

اعتمادات نفقات غير مبوبة واخطار البنـك المركـزي واالدارة العامـة      
لمراجعة حسابات البنك المركزي برقم وتاريخ االرتباط عن كل مبلغ يتم           

 ).مجلس النواب(في الموافقة على االرتباط به وتتمثل تلك الجهات 
في حالـة النقـل     ) نفقات غير مبوبة  (اجراء عملية الخفض من اعتمادات       -٧

الى احدى وحدات الجهاز االداري للدولة واخطار االدارة العامة للنفقات          
 .الجارية الجراء عملية االضافة الى اعتمادات تلك الجهة



 

 ٥٢٥

الئحة وزارة املالية

 .اية اعمال اخرى يوكلها اليها وزير المالية -٨
 :وتختص بما يلي : رة العامة للقروض والمساعدات والمعوناتاالدا) ٢٧(مادة
االشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات النقدية والعينيـة          -١

 .ومراقبة تحصيالتها وانفاقها في االوجه المخصصة لها
مسك حسابات منتظمة وتفصيلية كاملة عن القروض والمساعدات والمنح          -٢

 بحيث يمكن حصر عملية االقتـراض ويفـتح         والمعونات النقدية والعينية  
لكل عملية حساب مستقل توضح به جميع العمليات المتعلقة به سواء عند            

 .استالم او تسليم القروض او سداد االقساط والفوائد
تلقي البيانات الخاصة بالقروض التي تجريها كافة جهـات الدولـة مـع              -٣

 .الحكومات والهيئات الدولية
افة مسـتندات القـروض والمسـاعدات والمـنح     االحتفاظ بصورة من ك   -٤

 .واثباتها في السجالت
حصر كافة المساعدات والهبات المقدمة من الدول الشـقيقة والصـديقة            -٥

والحكومات االجنبية والمنظمات الدولية سواء النقدية منهـا او العينيـة           
واقتراح القواعد الخاصة بتوزيعها او الصـرف منهـا والتحقـق مـن             

 .الغراض المخصصة لهااستخدامها في ا
اعداد البحوث والدراسات عن حسن استخدام ارصدة القروض والمعونات          -٦

والمساعدات المالية وانها تسير حسب الخطة الموضوعة لها وذلك مـن           
 .واقع الكشوفات الواردة من البنك المركزي تمهيدا لعرضها على الوزير

 .اعداد الدراسات الالزمة بشان سندات الخزينة -٧
 .القرارات الالزمة الخاصة باصدار سندات الخزينةاعداد  -٨
اجراء التسويات الالزمة بين البنك المركزي ووزارة الماليـة المتعلقـة            -٩

 .بخدمة سندات الخزينة وفقا الحكام القانون
 .مسك حسابات حصيلة سندات الخزينة -١٠
اعداد التصورات الخاصة بالمستندات وشكلها وطرق سـدادها والغائهـا           -١١

 .وزير الماليةوعرضها على 
اعداد الشروط التي تخول البنك المعني باصدار السندات وكـذا اقتـراح             -١٢

 .الفائدة المستحقة لها
 .اعداد الدراسات الالزمة لكيفية تمويل عجز الموازنة وتوجيه الفائض -١٣
 :وتختص بما يلي: االدارة العامة للتنظيم ) ٢٨(مادة



 

 ٥٢٦

الئحة وزارة املالية

 الحسـابية بـوزارات     اقتراح التبويب المحاسبي الذي يتبع في الوحدات       -١
ومصالح الحكومة وفروعها ومكاتب وزارة المالية والوزارات والمصالح        

 .بالمحافظات
اقتراح النظم واالحكام الخاصة بطرق واجراءات الصرف من اعتمادات          -٢

 .الموازنة العامة بما يكفل دقة وسالمة الصرف وايصال الحقوق الربابها
جراءات تحصيل ايرادات الدولة    اقتراح النظم واالحكام الخاصة بطرق وا      -٣

 .وايداعها في البنك المركزي
اقتراح النظم واالحكام الخاصة بالدفاتر الحسابية وطريقة فتحهـا والقيـد            -٤

فيها واالشراف والرقابة على الحسابات وضبط الحساب اليومي وترحيل         
 .بواقي حسابات التسوية من فترة الخرى

 طرق واحكام استخدامها ووسائل     اقتراح وتصميم النماذج المالية وتحديد     -٥
الرقابة عليها سواء ما يتعلق منها باالستثمارات المالية والدفاتر الحسابية          
والدفاتر ذات القيمة او سجالت الضبط والرقابة المالية والسجالت البيانية          

 .واالحصائية
االشراف على ممثلي وزارة المالية في الوزارات والمصالح واالجهـزة           -٦

مختلفة وتوجيههم والرد على االستفسارات التي تثـار مـنهم          الحكومية ال 
 .وحل المشاكل التي تواجههم

اقتراح انشاء الوحدات الحسابية او الغاء احداها او ادماج احدى الوحدات            -٧
 .في االخرى واتخاذ الالزم نحو تنفيذ ما يتقرر بشانها

االشراف على الخزائن العامة وخزائن المتحصـالت وخـزائن السـلف            -٨
 .لمستديمة والتاكد من سالمة العهد واعمال امناء الخزائنا
االشراف على توزيع دفاتر الشيكات والرقابة على عهـدتها بمـا يكفـل              -٩

 .سالمة استخدامها
النظر في تقسيط الديون المستحقة للحكومة طرف الغير ومتابعة اسـتيفاء     -١٠

 .تحصيلها
يها من جانب   دراسة اوضاع وظروف الوحدات الحسابية وكفاءة االداء ف        -١١

 .القائمين بالعمل بها
اعداد النظم واالحكام الخاصة بمشتريات الحكومة ومخازنهـا وحصـر           -١٢

 .موجودات المخازن الحكومية والتفتيش عليها
وضع البرامج لتدريب العاملين في الشئون المالية والحسابات بـالوزارة           -١٣

جهات والمصالح واالجهزة الحكومية وفروعها بالمحافظات واالتصال بال      
 .المعنية في شان تنفيذ هذه البرامج وذلك بالتنسيق مع المعهد المالي
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 .اية اعمال اخرى تكلف بها االدارة -١٤
 :وتختص بما يلي : االدارة العامة للسجالت ) ٢٩(مادة
االبالغ بالمصرح بصرفه بالباب االول والثاني والثالث للجهات الى البنك           -١

رية مع اجراء عمليات االضـافة او      المركزي وفقا للقوانين واالنظمة السا    
 .الخفض بحسب االحوال

البت في الطلبات الواردة لتعديل المصرح بصـرفه مـن االعتمـادات             -٢
 .المدرجة ضمن ابواب النفقات

مسك السجالت الالزمة لتحديد موقف االعتمادات على مسـتوى النـوع            -٣
 وذلـك   – الرصيد الفعلي    -المصرح الشهري -موضحا بها الربط السنوي   

 .د اجراء جميع القيودات الخاصة باالرتباطات والتي يتم اصدارهابع
اعداد التقارير الشهرية والربع سنوية والمطلوبة عن المبالغ المرتبط بها           -٤

 .من اعتمادات النفقات
متابعة ما يتم تنفيذه مـن التوظيـف مـن واقـع التفويضـات المبلغـة                 -٥

 .للمحافظات
ة والمساعدة في اعـداد مشـروع       موافاة قطاع الموازنة بالبيانات الالزم     -٦

 .موازنة الجهاز االداري للدولة
متابعة قرارات المناقلة التي يتم اصدارها وتسجيلها والعمل على تعـديل            -٧

 .االرتباط لكل فرع على ضوء ما يصدر من قرارات
 : مكتب الوزير -١) ٣٠(مادة

يحدد المستوى التنظيمي لمكب الـوزير بـادارة عامـة ويصـدر بتحديـد              
 .اصاته قرار من الوزيراختص

 :وتختص بما يلي :  االدارة العامة للشئون القانونية -٢) ٣١(مادة
االضطالع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضـايا الدولـة           

 :وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية 
اعداد مشروعات القـوانين والقـرارات واللـوائح المتعلقـة بـالوزارة             -١

 .والمصالح التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصةوالمؤسسات 
المشاركة في اعداد العقود واالتفاقيات التي تبرمها الوزارة والمؤسسـات           -٢

 .والمصالح التابعة لها مع الجهات الداخلية والخارجية
متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية واجهزة الدولـة            -٣

 .وغيرها
 .رة القانونية للوزارة والمؤسسات والفروع التابعة لهاتقديم المشو -٤
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تمثيل الوزارة ومؤسساتها امام القضاء وغيرها من الجهات وفقا لقـانون            -٥
 .قضايا الدولة

شرح القوانين واالنظمة المختلفة للعاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة          -٦
 .لها والعمل على نشر الوعي القانوني بين اوساط العاملين

داد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وتوقيعها وحفـظ         اع -٧
 .اصولها وتوزيع صورها على المعنيين بالتنفيذ

توثيق القوانين والقرارات واللوائح واالتفاقيات والمراجـع والسـجالت          -٨
القانونية المتعلقة بعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها وحفظها وتنظيمها         

 .رجوع اليها عن الحاجةبالشكل الذي يسهل ال
اعداد الدراسات واالبحاث القانونية وتقديم المقترحـات بهـدف تطـوير            -٩

 .انظمة الوزارة والمؤسسات التابعة لها
االشراف على اعمال القانونيين العـاملين فـي الـوزارة والمؤسسـات             -١٠

 .والفروع التابعة للوزارة
المؤسسات التابعة  مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة و        -١١

 .لها ورفع تقارير عن اية خروقات قانونية للوزير
تلقي الشكاوى الواردة ودراستها والرد عليها في ضوء اجابات قطاعـات            -١٢

 .ووحدات الوزارة
تقديم االستشارات والفتاوى في القضايا القانونية للوزارة وتفسير االحكام          -١٣

 .واضيع المحالة اليهاالمالية للتشريعات وابداء الراي للوزير في الم
 .اية اعمال اخرى يكلف بها من الوزير -١٤
 :وتختص بما يلي: االدارة العامة للعالقات العامة والمالية والخارجية) ٣٢(مادة
العمل على نشر الوعي المالي والتعريف برسـالة الـوزارة والوحـدات             -١

التابعة ، وذلك بالتنسيق مع اجهزة االعالم واعداد موجز لما ينشر فـي             
الصحف والمجالت من اخبار تتعلق بالنواحي المالية واالقتصادية بشـكل     
عام ، وبشكل خاص ما يتعلق بالوزارة والوحدات التابعة لها وعرضـه            

 .على الوزير
 .تلقي شكاوى المواطنين والموظفين ومتابعة بحثها -٢
اصدار البحوث والكتيبات والنشرات االعالمية التـي توضـح رسـالة            -٣

ت التابعة لها وما تقوم به ، مع االتصال باجهزة االعالم           الوزارة والوحدا 
 .المختلفة ومدها بالبيانات والمعلومات التي يوافق عليها الوزير
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استقبال الوفود واعداد وتنظيم البرامج الخاصة بزيارتهم ورعاية شئونهم          -٤
وانجاز كافة االجراءات المتعلقة بسفرهم او سفر اي من كبار مسـئولي            

 .مهام لخارج البالد بما في ذلك االتصال بالجهات المعنيةالوزارة في 
تنمية العالقات االنسانية بين العاملين في الوزارة في الـوزارة وتنظـيم             -٥

 .الندوات والمؤتمرات التي تقوم بها الوزارة او تشترك فيها
 .القيام باعمال الترجمة والبحوث والتقارير التي ترد الى الوزارة -٦
نات والمعلومات المالية واالقتصادية االقليمية والدولية      جمع البحوث والبيا   -٧

والتي لها صلة باقتصاد اليمن والقيام بدراسـتها وتخليصـها واسـتنباط            
الظواهر والمؤشرات الواردة فيها مع اعطـاء وجهـة النظـر حولهـا             

 .وعرضها على الوزير
اعداد الموضوعات التي ستطرح وتنـاقش فـي االجتماعـات الدوريـة             -٨

ت المالية واالقتصادية الدولية واالقليمية باالشتراك مع الجهـات         للمؤسسا
المختصة والمقترحات التي من شانها االستفادة الـى اقصـى حـد مـن            

 .امكانيات المؤسسات والهيئات الدولية والمشاركة في اجتماعاتها
القيام باالعمال المكتبية والمراسالت الكتابية والبرقية والبريدية واعمـال          -٩

 . بين الوزارة والعالم الخارجيالتلكس
االشراف على سداد االشتراكات والمساهمات في الهيئـات والمنظمـات           -١٠

العربية واالقليمية والدولية بالتنسيق مع القطاعات ذات العالقة بـالوزارة          
بعد تلقي الطليات من الوزارات والمؤسسات المختلفة ودراستها والبـت          

 .كل طلب على حدةفيها وفقا للسياسات المتبعة وجدوى 
المشاركة في اي اجتماعات تتم بين الجمهورية اليمنية والـدول الشـقيقة             -١١

 .والصديقة والمنظمات الدولية وتترتب عليها اثار مالية
متابعة الدورات التدريبية الخارجية التخصصية التـي تنظمهـا الهيئـات       -١٢

صـالح  والمنظمات الدولية واالقليمية والعمل على استفادة الـوزارة والم        
التابعة لها من هذه الدورات بالتنسيق مع القطاعات واالدارات المختلفـة           

 .بالوزارة
تدوين المحاضر الجتماعات الوزير مع كبار مسئولي الوزارة مع الوفود           -١٣

الخارجية وحفظها وابالغ كل جهـة بمـا يخصـها مـن نتـائج هـذه                
 .االجتماعات

 .ختصاصهااي اعمال اخرى تكلف بها االدارة وتقع في صميم ا -١٤
 :االدارة العامة للتخطيط المالي والبحوث واالحصاء ) ٣٣(مادة
 :وتختص بما يلي  
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تجميع وتوفير البيانات االحصائية واعدادها واستخراج البيانات المسـتقاة          -١
 .منها لالستفادة في وضع السياسة المالية او الخطط والبرامج

ة والبيانـات الشـهرية     اعداد البيانات االحصائية اليومية عن نفقات الدول       -٢
والمؤشرات المالية لموقف تنفيذ الموازنة والموقف التمـويلي وموقـف          

 .الحكومة في البنك المركزي
اعداد خطة الوزارة ومتابعة تنفيذها ودراسة خطـط الوحـدات التابعـة             -٣

 .للوزارة والعرض على الوزير
جهة المعنية  االشتراك في اعداد الخطة العامة والبرامج التنفيذية وموافاة ال         -٤

 .بالتخطيط بطلباتها بعد العرض على الوزير
اعداد تقرير الوزارة االحصائي الربعي والسنوي على ضـوء التقـارير            -٥

 .المعدة من وحدات الوزارة
 :وتختص بما يلي : االدارة العامة للرقابة والتفتيش ) ٣٤(مادة
حافظـات  الرقابة على اعمال الوزارة والوحدات التابعة لها وفروعها بالم         -١

بالكشف عن نواحي القصور في تنفيذ القوانين الخاصة واقتراح وسـائل           
معالجتها والعمل على حل مشاكل التطبيق الذي يسـفر عنـه التفتـيش             
الدوري والمفاجئ على ايرادات الدولة ومصروفاتها والتحقق من انه تـم          

ما تحصيل االيرادات المقدرة في الموازنة بالكامل وان الصرف يتم وفقا ل          
تقضي به القوانين واالحكام والنظم والتعليمات الصـادرة وفـي حـدود            

 .االعتمادات المخصصة لكل مصرف
 .فحص ومتابعة وتدقيق عمليات الصرف داخل الوزارة وخارجها -٢
التحقيق في المخالفات والجرائم المالية واالشتراك فـي لجـان تحقيـق             -٣

 .لينحوادث االختالسات واالهمال لتحديد مسئولية المسئو
تلقي ودراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيـره مـن            -٤

االجهزة الرقابية ومتابعة عالج اوجه القصور في ضوء مالحظات هـذه           
االجهزة مع تحليل اتجاهات التقارير بما يساعد في وضع الحلول الزالة           

 .اسبابها وعرضه على الوزير
دف تقييم االفراد ومتابعة تنفيذ     اجراء عملية التفتيش الدوري والمفاجئ به      -٥

الخطط والبرامج المعتمدة والعرض بالمخالفات التي يسفر عنها التفتـيش      
 .للوزير وتطبيق ما يصدر منه من تعليمات

التفتيش الدوري والمفاجئ على الخزائن والمخازن وممتلكـات الدولـة           -٦
االخرى والتاكد من سالمتها ومطابقتها مـع االرصـدة الدفتريـة وان            

 .يوداتها سليمة ومنتظمة مع اثبات نتائج الجرد بتقارير التفتيشق
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 :وتختص بما يلي : االدارة العامة للحاسوب االلي ) ٣٥(مادة
 .اعداد البرامج الخاصة باعمال الحاسوب االلي -١
اعداد البيانات االحصائية لكل قطاعات الـوزارة ووحـدتها وتجهيزهـا            -٢

 .ليل الماليةوتبويبها في ضوء البرامج واجراء التحا
استقبال كافة المستندات والوثائق التـي تعـد علـى ضـوئها البيانـات               -٣

 .االحصائية لكافة قطاعات ووحدات الوزارة
 .تبويب وتسجيل المعامالت بموجب االنظمة والتاكد من صحة ذلك -٤
توفير الكشوفات الدورية التي تتيح التعرف على الموقف المالي للدولـة            -٥

فترة السابقة والمماثلة من العام الماضي بما يساعد        للفترة مع مقارنتها بال   
 .على اتخاذ القرارات المناسبة للفترة التالية

استخراج نتائج االعمال الشهرية والسنوية والحسابات الختامية للموازنات         -٦
طبقا للدورة المستندية المعتمدة واالنظمة وذلـك بالتنسـيق مـع االدارة            

 .المعنية
ية والبيانات على مدى الفترة مع ارقام الموازنـات         مقارنة العمليات المال   -٧

 .عن نفس الفترة لمعرفة الوقف
االحتفاظ ببيانات الحركة لعدة سنوات وتسـهيل الرجـوع اليهـا لتتـيح              -٨

 .التعرف على تطور الموازنات والبيانات
 .العمل على استخراج البيانات في المواعيد المحددة -٩
 . وعلى سرية المعلوماتاالشراف على االجهزة والمحافظة عليها -١٠
 .تدريب العاملين على االجهزة ومتابعة ادائهم -١١
 .القيام باية اعمال اخرى توكل اليها -١٢
وتخـتص  : االدارة العامة لالشراف على شركات ووسطاء التـامين         ) ٣٦(مادة

بتنفيذ المهام الموكولة لوزارة المالية والواردة بالقرار الجمهوري بالقـانون          
 :الئحته التنفيذية على وجه الخصوص ما يلي م و١٩٩٢لسنة)٣٧(رقم
مسك سجالت يقيد بها اسماء شركات التامين واعادة التـامين ووسـطاء             -١

 .التامين وكافة البيانات المتعلقة بذلك
دراسة الطلبات المقدمة للوزير للحصول على اجـازة لمزاولـة اعمـال             -٢

ـ           واردة فـي   التامين او لتجديدها والتحقق من استيفائها لكافة الشـروط ال
 .القانون والئحته التنفيذية ورفع تقرير بذلك للوزير في المواعيد المحددة

متابعة االجراءات التي يجب ان تلتزم بها شركات التـامين فـي حالـة               -٣
رغبتها تحويل وثائقها مع الحقوق وااللتزامات المترتبة عليها عن كل او           
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خـرى او اكثـر     بعض العمليات التي تزاولها في الجمهورية الى شركة ا        
 .وتقديم تقرير للوزير بذلك في المواعيد المحددة

متابعة االجراءات التي يجب ان تلتزم بها شركات التـامين فـي حالـة               -٤
رغبتها وقف نشاطها في نوع او اكثر من انواع التامين التـي تزاولهـا              

 .وبالتالي تحرير اموالها كلها او بعضها
ين واعادة التامين الخاضـعة     االطالع على دفاتر وسجالت شركات التام      -٥

 .الحكام القانون والتاكد من تنفيذ الشركات للقانون والئحته التنفيذية
متابعة اتحادات التامين للحصول على البيانات الواجب توفرها بمقتضـى           -٦

 .القانون والئحته التنفيذية
متابعة االجراءات التي يجب ان تلتزم بها الشركات الراغبة في االندماج            -٧

 .تقرير بذلك للوزير في المواعيد المحددةورفع 
 .متابعة ما يطرا على تعرفة كافة انواع التامين من تعديالت -٨
يكون للعاملين في االدارة العامة لالشـراف والرقابـة علـى شـركات              -٩

ووسطاء التامين صفة الضبطية القضائية ، وذلك بعد االخذ في االعتبار           
 .لقة بهذا الشاناحكام القانون والئحته التنفيذية المتع

 .تنفيذ باقي االختصاصات المنصوص عليها في القانون والئحته التنفيذية -١٠
 .القيام باية مهام اخرى بتكليف من الوزير -١١
 :ويختص بما يلي: المعهد المالي ) ٣٧(مادة
تدريب وتاهيل وتطوير خبرات وكفاءات العـاملين فـي وزارة الماليـة             -١

ة العاملين في النواحي المالية فـي       ومصالحها وممثلي وزارة المالية وكاف    
كافة الجهات ، وكذلك المرشحين للعمل فـي الوظـائف الماليـة وفـي              

 .النواحي المالية والمحاسبية والزكوية والضريبية والجمركية
 .عقد دورات تدريبية لغير موظفي الدولة في هذه الجوانب -٢
والعمل على  دراسة المشاكل التي تعاني منها االدارة المالية بصفة عامة           -٣

 .معالجتها باسلوب علمي
االتصال والتنسيق مع المعاهد المتخصصة والمتماثلة في الدول الشـقيقة           -٤

والصديقة ، وكذلك مع المعاهد والكليات الجامعية في الداخل والخـارج           
 .وبحث سبل التعاون معها لما فيه تبادل الخبرات في هذا المجال

 .اعداد الموازنة الخاصة بالمعهد -٥
 .د خطط التدريب السنوية وتحديد مدتها ونوعهااعدا -٦
 .اقتراح منح الحوافز المناسبة للمبرزين من المتدربين -٧
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المشاركة في عقد الندوات والمؤتمرات المالية والمحاسـبية والضـريبية           -٨
 .والجمركية

اجراء الدراسات المقارنة للتشريعات الماليـة والضـريبية والجمركيـة           -٩
 . من خبرات البالد االخرى في هذه المجاالتوالمحاسبية بهدف االستفادة

العمل على استقدام الخبراء والمحاضرين للقيام باعمـال التـدريب مـع             -١٠
 .االستفادة من الكوادر المؤهلة في الوزارة والوحدات التابعة لها

 :وتختص بما يلي : االدارة العامة لشئون الموظفين ) ٣٨(مادة
رفع كفاءة االداء االداري بالتنسيق     اقتراح الخطط والبرامج التي تستهدف       -١

مع قطاعات الوزارة ودوائرها ومتابعة تنفيذ هذه الخطط والبرامج بعـد           
 .اقرارها

تحديد احتياجات الوزارة وفروعها من القـوى العاملـة كمـا ونوعـا              -٢
ومستوياتها واتخاذ اجراءات استكمال هذه االحتياجـات وتطبيـق كافـة           

 . يتعلق بشئونهم الوظيفيةالقوانين واللوائح الصادرة فيما
ممارسة الشئون المتعلقة بموظفي الوزارة وفروعها من حيـث حقـوقهم            -٣

وتعيينهم وعالواتهم وندبهم واعارتهم وانهاء خـدماتهم طبقـا للقـوانين           
 .واالنظمة السارية

تلقي تظلمات وشكاوى الموظفين ودراستها والبت فيها طبقـا للقـوانين            -٤
 .السارية

 .قرارات الخاصة بشئون الموظفينتنفيذ القوانين وال -٥
 :وتختص بما يلي:االدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة ) ٣٩(مادة
اعداد مشروع موازنة الوزارة وفروعهـا ، وكـذا مشـروع الحسـاب              -١

 .الختامي وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها
ت واالثـاث واالدوات    تحديد احتياجات الوزارة من االجهـزة والمعـدا        -٢

المكتبية واستيفائها عن طريق الشـراء ، واتخـاذ اجـراءات تخزينهـا             
 .والصرف منها وفقا للقوانين واالنظمة السارية

ادارة وتشغيل وصيانة المركبات والمباني والمرافـق وكافـة االجهـزة            -٣
 .للوزارة

العمل على دراسة نقطة اعادة الطلب على ضـوء احتياجـات الـوزارة             -٤
 .ام باعمال الجرد السنوي والتفتيش على المخازنوالقي

 :وتختص بما يلي : االدارة العامة للسكرتارية والتوثيق ) ٤٠(مادة
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القيام بالخدمات االدارية للوزارة سواء ما يتعلق باسـتقبال المراسـالت            -١
الخارجية او توزيعها او ارسال المراسالت الخاصة بالوزارة والموجهـة          

 .الى جهات خارجها
 .قيام باعمال الطبع والسحب والتصوير للمكاتباتال -٢
االشراف على اعمال االرشفة اليدوية وااللية مع وضع االنظمة المتكاملة           -٣

 .لها
حفظ صور لكل ما يصدر عن الوزارة ، ولمـا ينشـر فـي القـوانين                 -٤

والقرارات والتعليمات وما تصدر من مجالت وجرائد واعداد الفهرسـة          
 .لذلك

 .ظافة واالشراف على الحدائقالقيام باعمال الن -٥
 .العرض للمسئولين بما لم يتم الرد عليه من المراسالت الواصلة -٦

 الفصل الثالث
 المهام واالختصاصات المشترآة لالدارات العامة

تتحدد المهام واالختصاصات المشتركة لالدارات العامة في التعـاون         ) ٤١(مادة
 :ي فيما بينها وبين مختلف القطاعات لتحقيق ما يل

اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيـذ مهامهـا             -١
 .واختصاصاتها

اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمـة عـن نشـاطها وانجازاتهـا             -٢
 .ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها

تطبيق المبادئ االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الرابع           -٣
 .من هذا الباب

 .االسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة -٤
اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها واالسهام في العمل البحثـي            -٥

 .على صعيد الوزارة
 .القيام باية مهام اخرى توكل اليها من قبل قيادة الوزارة -٦

 الفصل الرابع
 مبادئ عامة في التنظيم واالداء لمهام الوزارة

الغراض التنفيذ االمثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلـي مـن المبـادئ             ) ٤٢(دةما
 :واالسس التنظيمية

تطبيق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشـاطها المبـادئ واالسـس             -١
العملية في االدارة والتنظيم ، كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم االخرى           

لجة وتحليل المشـكالت    فيما تضعه من خطط او برامج او نظم وفي معا         
 .والظواهر التي تنشا في محيط االدارة
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تقوم القطاعات واالدارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل           -٢
 .فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها

تقوم العالقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعاون والتشاور والتنسيق            -٣
 .المستمر

ظيمية من حيث سلطة االشراف والمسئولية في مختلف        تبني العالقات التن   -٤
المستويات االدارية وتصاعد خطوط المسئولية في مختلـف المسـتويات          
االدارية للتنظيم وذلك دونما اخـالل باالسـاليب واالشـكال التنظيميـة            

 .المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير االعمال
لتنظيم الداخلي فيها وفـي عالقاتهـا       تعمل الوزارة على صعيد عالقات ا      -٥

بوحدات االدارة العامة على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسـع فيـه            
طبقا لتطور االدارة العامة في الدولة وبما يؤدي الـى خدمـة اهـداف              

 .االصالح االداري
تكفل قيادة الوزارة والرئاسات االدارية فيها والتنظيم الموضوعي لتنفيـذ           -٦

لتنمية المستمر والفعال تخطيطا وتنفيـذا فـي عالقاتهـا          مهامها لتحقيق ا  
الداخلية ومع وحدات االدارة العامة االخرى ذات العالقة كما تكفل تطوير           

 .االتصاالت فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل االساسية
تحدي مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفـل تحقيـق             -٧

 .ة والمسئوليةالتوازن بين السلط
اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحـل واجـراءات           -٨

تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصال بالجمهور واسـتخدامها كادلـة            
ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل علـى مراجعتهـا         

 .دوريا بهدف تطويرها
ظائفهم مسئولين عن تـدريب االفـراد       يعتبر الرؤساء االداريون بحكم و     -٩

العاملين بمعيتهم باالضافة الى دورهم االساسـي فـي تنظـيم وتبسـيط             
 .االعمال والتوجيه والرقابة

تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل ومتخصص فـي كافـة مجـاالت              -١٠
نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العالقات االنسانية وعالقات         

 .الرتقاء المستمر بمستوى اعمالها وادارتهاالعمل بهدف ا
تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب فـي الوظيفـة العامـة              -١١

 .اعتمادا على مدى االلتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم
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تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات السيما           -١٢
البشرية بما يمكنها من تنفيـذ مهامهـا        النائية منها في النواحي المادية و     

 .والمشاركة في التنمية االدارية والريفية بصورة فاعلة
تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للـوزارة بجمـع وتحليـل المعلومـات             -١٣

واالحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي التخـاذ القـرار          
 . التنمية االداريةوتخطيط وتقييم االعمال واقتراح الحلول لمشكالت

تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجالت والوثائق والرقابة على           -١٤
 .تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة

يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديـدة ال             -١٥
االمر الى رئيسة   تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع         

 . مع قيادات الوزارة عبر خط السلطةاالمباشر ليتولى معالجته
تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجـالس             -١٦

المشكلة في مجال اختصاصاتها اال في حالة النص على خالف ذلك فـي             
 .النظم المتعلقة بهذه المشكالت

 الباب الرابع  
 احكام عامة

يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسـين          ) ٤٣(دةما
تنفيذ االعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعـض           
الصالحيات لمرؤوسيه في الوزارة والوحـدات التابعـة فـي المحافظـات            

 .وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته
حسب االحوال مكاتب في المحافظات بمسـتوى ادارة        يكون للوزارة ب  ) ٤٤(مادة

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

 .المدنية واالصالح االداري
لتنفيذ هذه الالئحـة    يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات الالزمة       ) ٤٥(مادة

 .وتحقيق اغراضها
يصدر الوزير قرارا بدمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع             ) ٤٦(مادة

 .في انشاء اي منها قواعد التنظيم االداري
 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٤٧(مادة

 الجمهورية بصنعاءصدر برئاسة   
 هـ١٤١٣/ شوال/١٩بتاريخ    
 م١٩٩٣/ابريل /١١ الموافق   

 الفريق علي عبداهللا صالح   حيدر ابو بكر العطاس  
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