
  بشــأن الئحة وزارة المالیة م١٩٩٣لسنة ) ٢٧(قــرار جمھوري رقم 

  :رئیس مجلس الرئاسة 

  .بعد االطالع على دستور الجمھوریة الیمنیة -

  م١٩٩٢/ نوفمبر/١٤وعلى اإلعالن الدستوري الصادر بتاریخ -

  .م بشان مجلس الوزراء١٩٩١لسنة)٢٠(وعلى القرار الجمھوري بالقانون رقم -

  .م بتشكیل مجلس الوزراء١٩٩٠لسنة)١(القرار الجمھوري رقم وعلى  -

  .وبناء على عرض رئیس مجلس الوزراء -

  .وبعد موافقة مجلس الرئاسة -

  المھام العامة: الباب األول 

  ) .بالئحة تنظیم وزارة المالیة(تسمى ھذه الالئحة ): ١(المــادة 

ون المالیة والنقدیة للدولة ومراقبة ایرادات وصرفیات اجھزة تھدف الوزارة إلى تنظیم وتامین الشئ): ٢(المــادة

واقتراح السیاسات المالیة في صورة اتجاھات وأھداف في مجال االیراد واالنفاق والرقابة على األعمال ،الدولة

وكذا . واقتراح االطار العام والتفصیلي للموازنات السنویة وتنفیذھا في نطاق السیاسة العامة للدولة ، المصرفیة

  . المساھمة الفعالة في بحث وإعداد خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسة النقدیة 

  : وتتولى على وجھ الخصوص المھام التالیة

اقتراح السیاسة المالیة للدولة واإلشراف الكامل على الشئون المالیة والضریبیة في حدود القوانین النافذة  -١

  . ة واالختصاصات والصالحیات الموضحة بھذه الالئحة والسیاسة العامة للدول

إعداد مشروعات الخطط المالیة وإجراء الدراسات الالزمة باالشتراك مع الجھات المعنیة وتقدیمھا للسلطات  -٢

  . المختصة 

العام (إعداد مشروعات وقواعد تنفیذ الموازنة العامة للدولة وموازنات وحدات القطاع االقتصادي  -٣

والتنسیق بھذا الشأن مع ، والمیزانیات المستقلة والملحقة ومتابعة تنفیذ تلك الموازنات بعد اقرارھا) ختلطوالم

  . الجھات المعنیة بما یحقق تناسق وتكامل األعمال 

) العام والمختلط(إعداد الحسابات الختامیة لوحدات الجھاز اإلداري للدولة ووحدات القطاع االقتصادي  -٤

  . مستقلة والملحقة وتقدیمھا إلى الجھات المختصة والوحدات ال

العمل على تامین تحصیل جمیع إیرادات الدولة المقررة بمقتضى القوانین بالوسائل والطرق التي تحددھا  -٥

  . القوانین والقرارات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطویرھا وتحسین وسائل الجبایة 



العمل على تطویر النظم المالیة والضریبیة والجمركیة واقتراح التشریعات واإلجراءات الكفیلة بتنمیة  -٦

  . الموارد العامة وتطویرھا وبما ینسجم مع السیاسات المالیة واالقتصادیة واالجتماعیة للدولة 

ة واالجتماعیة ووضع النظم الكفیلة توجیھ االنفاق العام للدولة بما یكفل تحقیق أھدافھا للتنمیة االقتصادی -٧

  . لتحقیق الرقابة على االموال العامة بھدف الحیلولة دون استخدامھا في غیر األغراض المختصة لھا 

  . اإلشراف على االجھزة المالیة في الدولة طبقا للقوانین النافذة  -٨

تمثیل الجمھوریة في المؤتمرات والمنظمات والمجالس واللجان العربیة واالقلیمیة والدولیة التي لھا عالقة  -٩

  . بالشئون المالیة وتنمیة وتطوي العالقات المالیة الدولیة مع كافة الدول والھیئات العربیة واالقلیمیة والدولیة 

  . بوبھا الدولة مع الغیر ویترتب علیھا اعباء مالیة ابداء الرأي والمشاركة في االتفاقیات التي ت -١٠

اإلشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات االجنبیة النقدیة منھا والعینیة ومراقبة تحصیلھا  -١١

  . وانفاقھا في االوجھ المخصصة لھا ومسك حساباتھا 

الراي حول القدرة االقتراضیة على ضوء تقییم  إدارة الدین العام للدولة واحتساب استحقاقاتھ علیھا وابداء -١٢

  . المركز المالي للدولة 

القیام بالبحوث والدراسات المالیة النقدیة واالقتصادیة وتطویر االنظمة المالیة واسالیب إعداد وتنفیذ  -١٣

  . الموازنات 

قصات على اسس علمیة والتحقق إعداد النظم واللوائح والقواعد المالیة والمحاسبیة والمخزنیة وانظمة المنا -١٤

من سالمة تطبیقھا لدى كافة اجھزة الحكومة المركزیة والوحدات االداریة بالمحافظات ووحدات القطاع 

  . االقتصادي والجھات ذات المیزانیة المستقلة والملحقة 

الجھات ذات القیام بالرقابة والتفتیش على جمیع وحدات الجھاز االداري ووحدات القطاع االقتصادي و -١٥

المیزانیات المستقلة والملحقة فیما یتعلق بالشئون المالیة وبما ال یتعارض مع اختصاصات الجھاز المركزي 

  . للرقابة والمحاسبة 

  . حصر وادارة امالك الدولة والمحافظة علیھا وتحدید طرق استغاللھا وفقا للقوانین النافذة  -١٦

ھ استخدام النقد االجنبي في اطار السیاسة المالیة والنقدیة للدولة اإلشراف على الجھاز المصرفي وتوجی -١٧

  . وقانون البنك المركزي وكذا اإلشراف على القطاع المالي ویتولى الوزیر ھذا االختصاص 

المشاركة مع جھات االختصاص في وضع السیاسات النقدیة وسیاسات االدخار واالئتمان واالسعار  -١٨

  . ق بینھا وبین السیاسة المالیة وفقا للسیاسة العامة للدولة واالجور لتحقیق التطبی

م بشان ١٩٩٢لسنة) ٢٧(تنفیذ المھام الموكولة لوزارة المالیة والواردة في القرار الجمھوري بالقانون رقم  -١٩

  .اإلشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامین والئحتھ التنفیذیة 

    



  یادة الوزارةمھام واختصاصات ق: الباب الثاني

  مھام واختصاصات الوزیر: الفصل األول

  : یتولى الوزیر المھام واالختصاصات التالیة): ٣(المــادة 

اإلشراف على الوزارة وتوجیھ اداراتھا وفروعھا ومكاتبھا في جمیع انحاء الجمھوریة ویقوم بتنفیذ السیاسة  -١

  . القرارات النافذة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقانون واللوائح و

یقود الوزارة في كافة المجاالت ویعتبر الرئیس االعلى فیھا ویدیرھا طبقا لمبدا المسئولیة الفردیة والتشاور  -٢

  . الجماعي بشان القضایا االساسیة ویتحمل المسئولیة الفردیة عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء 

رة وتخطیط مھام وواجبات الوزارة بشكل قرارات واوامر وتعلیمات ویطلب یصدر القرارات الالزمة الدا -٣

  . منھم تقدیم التقاریر ولھ الحق في اصدار التوجیھات لمرؤوسیھ والعاملین في الوزارة 

یشرف ویوجھ ویراقب مرؤوسیھ ویطلب منھم تقدیم التقاریر ویشرف على تنفیذ المھام االساسیة للوزارة  -٤

ة لھا ، ویجوز لھ اصدار التوجیھات إلى رؤساء المرافق التابعة لھ كما یحق لھ تعدیل او الغاء والمرافق التابع

  . قراراتھم اذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافذة او لتحسین تنفیذ المھام 

ر عن یشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ویتابع تنفیذھا ویقوم بتقدیم التقاری -٥

مستوى تنفیذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام ، كما یشرف على وضع الخطط والبرامج 

  . التنفیذیة العمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارتھ ویتابع ویقیم تقاریر انجازھا 

  . امھا وفقا للنظمیشكل مجلس الوزارة واللجان االستشاریة ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحدید مھ -٦

یصادق على قرارات مجلس الوزراء في المرافق التابعة لھ او الغائھا او تعدیلھا او تجمیدھا وفقا للسیاسة  -٧

  . العامة للدولة 

  . یبلغ رئیس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسیمة لنظام الدولة وسیاستھا وفقا للقانون  -٨

  . ینسق مع الوزراء المعنیین تخطیطا او تنفیذا عندما یتعلق االمر بوزارات اخرى  -٩

ینسق مع المحافظین فیما یتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصیات السلطات المحلیة في مجال  -١٠

خصوص في الوزارة على ان یضمن الوزیر ایجاد عالقات مع المحافظین في مختلف المحافظات وعلى وجھ ال

  . إعداد خطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وذلك من اجل التحقیق الكامل للمھام الحكومیة في مجال مسئولیتھ 

  . تمثیل الوزارة في الداخل والخارج عندما یكون التمثیل في مستواه  -١١

  .افذة یقوم بایة اختصاصات اخرى تسند الیھ بمقتضى القوانین واللوائح والقرارات الن -١٢

    

   



  نائب الوزیر: الفصل الثاني

  : یتولى نائب الوزیر المھام واالختصاصات التالیة - ا): ٤(المــادة 

  . یعاون الوزیر في اداء مھامھ واختصاصاتھ تحت اشراف الوزیر وتوجیھاتھ  -١

  . یتولى مھام الوزیر واختصاصاتھ عند غیابھ بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء  -٢

  . یتولى تنفیذ مھام الوزیر التي یفوضھ او یكلفھ بھا  -٣

  : كما یمارس نائب الوزیر بما ال یخل باحكام الفقرة االولى من ھذه المادة ما یلي - ب

  . التنسیق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات االخرى عندما یكون التنسیق على مستواه  -١

  . شروعات النظم واللوائح التنفیذیة وفقا للقوانین والقرارات النافذة یعاون الوزیر في اإلشراف على إعداد م -٢

  . یشرف على إعداد البرامج التفصیلیة لتنفیذ مھام واعمال الوزارة ویتابع عملیة التنفیذ  -٣

  . ینسق بین اعمال القطاعات واالدارات العامة بما یكفل تنفیذ المھام والواجبات  -٤

ات في الوزارة بالتشاور مع وكالء الوزارة ومدیري االدارات العامة وتقدیم المقترحات یقیم األعمال والنشاط -٥

  . بھذا الصدد إلى الوزیر 

  . یطلب التقاریر والبحوث والدراسات المتخصصة ویبدي رایھ بشانھا إلى الوزیر  -٦

  . قات العمل یتابع تنفیذ االجراءات النظامیة الكفیلة بتحقیق االنضباط الوظیفي وتحسین عال -٧

  . یمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما یكون التمثیل في مستواه  -٨

  .القیام بایة اختصاصات اخرى تسند الیھ بمقتضى القوانین واللوائح والقرارات النافذة  -٩

وكیل الوزارة: الثالثالفصل

: وكیل الوزارة ویتولى المھام واالختصاصات التالیة): ٥( المــادة

اإلشراف المباشر على القطاع الذي یراسھ من قطاعات الوزارة في حدود القوانین والقرارات والتوجیھات  -١

  . الصادرة من الوزیر 

  . یتولى التنسیق بین االدارات العامة الواقعة تحت اشرافھ  -٢

  . یتابع یومیا تنفیذ مھام واعمال وبرامج االدارات العامة التابعة لھ  -٣

  . ین اعمال االدارات العامة واالدارات التابعة لھ ینسق ب -٤



  . ینظم االجتماعات الالزمة بین االدارات العامة واالدارات التابعة لھ  -٥

  . یقیم األعمال والنشاطات في قطاعھ وتقدیم المقترحات بھذا الصدد إلى نائب الوزیر  -٦

  . فقا للوائح یصدر التعلیمات التنفیذیة واالداریة في نطاق اعمالھ و -٧

  .یقوم بایة اختصاصات اخرى تنص علیھا القوانین واللوائح والقرارات النافذة  -٨

  

  مجلس الوزارة: الفصل الرابع

  : مجلس الوزارة تشكیلھ ومھامھ ): ٦(المــادة 

  : تشكیل المجلس : اوال 

  : یشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزیر ومن االعضاء التالیین  -١

  لوزیر نائبا للرئیس نائب ا -١

  وكالء الوزارة اعضاء  -٢

  مستشارو الوزارة اعضاء  -٣

  مدیرو االدارات العامة اعضاء  -٤

  . للوزیر استدعاء اي شخص یرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس  -٢

  : یةیتولى تقدیم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة االمور التال: مھام المجلس : ثانیا 

  . خطط العمل السنویة للوزارة  -١

  . خطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة  -٢

  . الخطة المالیة وخطة القوى العاملة  -٣

  . تطویر مھام الوزارة وتنظیم اعمالھا وتعدیل ھیكلھا  -٤

  . المواضیع التي تقدم إلى مجلس الوزراء والتي یرى الوزیر عرضھا علي مجلس الوزراء  -٥

  . تقاریر االنجاز وتقییمھا  -٦

  . مشروعات القوانین واللوائح واالنظمة لنشاط الوزارة  -٧



یصدر الوزیر نظاما یسیر اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاتھ بصفة دوریة واستثنائیة عند : ثالثا 

  . الضرورة 

تعد تقاریر سنویة عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نھایة كل عام إلى االمانة : رابعا 

  .العامة لمجلس الوزراء 

   

  تنظیم الوزارة: الباب الثالث

  البناء التنظیمي: الفصل األول

واداراتھا في امانة العاصمة ومحافظات یتكون الھیكل العام للوزارة من دیوانھا وفروعھا ومكاتبھا ): ٧(المــادة

  .الجمھوریة 

  : یتبع الوزیر مباشرة ما یلي ): ٨(المــادة

  المصالح االیرادیة التالیة  -ا

  : مصلحة الجمارك وفروعھا ومكاتبھا بالمحافظات* 

تمارس وتتولى اقتراح وتطبیق وتنفیذ القوانین والتعرفة الجمركیة وایة ضرائب او سوم تكلف بتحصیلھا ، و

  . المھام الموكولة الیھا وفقا للقوانین والقرارات والتعلیمات النافذة والالئحة التنظیمیة الخاصة بھا 

  : مصلحة الضرائب وفروعھا ومكاتبھا بالمحافظات* 

وتتولى اقتراح وتطبیق وتنفیذ القوانین الضریبیة سواء منھا المباشرة او غیر المباشرة ، وتمارس المھام الموكلة 

  . لیھا وفقا للقوانین والقرارات والتعلیمات النافذة والالئحة التنظیمیة الخاصة بھا ا

  : مصلحة الواجبات وفروعھا ومكاتبھا بالمحافظات* 

وتتولى تطبیق وتنفیذ فریضة الزكاة او ایة ضرائب او رسوم تكلف بتحصیلھا وتمارس المھام الموكولة الیھا 

  . مات الساریة والالئحة التنظیمیة الخاصة بھا وفقا للقوانین والقرارات والتعلی

  : مصلحة اراضي وعقارات الدولة وفروعھا ومكاتبھا بالمحافظات* 

وتتولى اإلدارة واإلشراف والحصر الراضي وعقارات الدولة او ایة مھام اخرى تحدد من قبل الوزیر فیما 

ا للقانون والقرارات واللوائح والتعلیمات الساریة یتعلق بادارة امالك الدولة وتمارس المھام الموكولة الیھا وفق

  . والالئحة التنظیمیة الخاصة بھا 

  : المرافق العامة التالیة  - ب

  . البنك المركزي الیمني ویمارس نشاطھ وفقا لقرار انشائھ * 



  . البنك االھلي الیمني ویمارس نشاطھ وفقا لقرار انشائھ * 

  . لتامین وتمارس نشاطھا وفقا لقرار انشائھا الشركة الیمنیة للتامین واعادة ا* 

  . المستشارون  -د. مجلس الوزراء  - ج

  .مكتب الوزیر  - و. فروع ومكاتب الدیوان العام بالمحافظات  -ھـ

  : یتكون البناء التنظیمي للوزارة من القطاعات والتقسیمات التالیة): ٩(المــادة

  : ویتكون من : قطاع الموازنة : اوال 

  . اإلدارة العامة للموازنة العامة للدولة  -ا

  . اإلدارة العامة لموازنات المحافظات  - ب

  . اإلدارة العامة للحساب الختامي للموازنة العامة  - ج

  . اإلدارة العامة للحساب الختامي للمحافظات  -د

  : یتكون من : قطاع الوحدات االقتصادیة : ثانیا 

  . لوحدات االقتصادیة اإلدارة العامة لموازنات ا -ا

  . اإلدارة العامة للحسابات الختامیة للوحدات االقتصادیة  - ب

  : یتكون من : قطاع االیرادات : ثالثا 

  . اإلدارة العامة الیرادات النفط والمعادن  -ا

  . اإلدارة العامة للضرائب والجمارك  - ب

  . اإلدارة العامة للزكاة واالیرادات االخرى  - ج

  . العامة لالعفاءات اإلدارة  -د

  : ویتكون من : قطاع التنظیم وحسابات الحكومة : رابعا 

  . اإلدارة العامة للنفقات الجاریة  -ا

  . اإلدارة العامة للحسابات المركزیة  - ب

  . اإلدارة العامة للنفقات الراسمالیة  - ج



  . اإلدارة العامة لمراجعة الحسابات المصرفیة الحكومیة  -د

  . اإلدارة العامة للتنظیم  -ھـ

  . اإلدارة العامة للقروض والمساعدات والمعونات  - و

  . اإلدارة العامة للسجالت  -ز

  : االدارات العامة التالیة : خامسا 

  . اإلدارة العامة للشئون القانونیة  -١

  . اإلدارة العامة للرقابة والتفتیش  -٢

  . اإلدارة العامة للحاسوب االلي  -٣

  . اإلدارة العامة للتخطیط المالي والبحوث واالحصاء  -٤

  . اإلدارة العامة للعالقات العامة والمالیة الخارجیة  -٥

  . اإلدارة العامة لشئون الموظفین  -٦

  . اإلدارة العامة للشئون المالیة والتجھیزات والصیانة  -٧

  . اإلدارة العامة للسكرتاریة والتوثیق  -٨

  . اإلدارة العامة لالشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامین  -٩

  ) .ویحدد مستواه التنظیمي بادارة عامة(المعھد المالي  -١٠

  .یراس كل قطاع وكیل وزارة ، وكل ادارة عامة مدیر عام ): ١٠(المــادة

دید اختصاصاتھ قرار من یتحدد المستوى التنظیمي لمكتب الوزیر بادارة عامة ویصدر بتح): ١١(المــادة

  .الوزیر

یصدر بتحدید التقسیمات التنظیمیة الفرعیة لالدارات العامة قرار من الوزیر بعد موافقة وزارة ): ١٢(المــادة
  .الخدمة المدنیة واإلصالح اإلداري 

مھام واختصاصات اإلدارة العامة: الفصل الثاني

  : وتختص بما یلي: للدولة  اإلدارة العامة للموازنة العامة): ١٣( المــادة

إعداد مشروع االطار العام للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وإعداد مشروع تلك  -١

  . الموازنات بشقیھا الجاري والراسمالي 



ت وضع مشروع التعلیمات الالزمة إلعداد الموازنات والمشاركة في اعمال لجان الخطط المالیة والموازنا -٢

  . العامة والمستقلة والملحقة 

إعداد التحلیالت والبیانات الالزمة للبیان المالي والمتعلق بالموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة  -٣

  . والملحقة ومشاریع قوانین ربط تلك الموازنات 

طبع مجلدات الموازنات العامة للدولة وكذا الموازنات المستقلة والملحقة وإعداد المجلدات االحصائیة للنفقات  -٤

  . العامة وصافي االنفاق العام 

ابالغ الجھات المعنیة بنسخ من الموازنة العامة للدولة وكذا ابالغ الجھات المعنیة بالموازنة المستقلة  -٥

  . نین بط الموازنات والملحقة بعد صدور قوا

متابعة تنفیذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة في الجھات بصفة مستمرة ورفع البحوث  -٦

  . والتقاریر عن مستوى االداء وسالمتھ 

  . ابداء الراي فیما تثیره الوحدات من استفسارات بشان الموازنات وتذلیل اي صعوبة  -٧

ح االعتمادات االضافیة والمناقلة من باب إلى باب التي ترد من وحدات الجھاز االداري تلقي طلبات فت -٨

المختلفة وكذا التي ترد من الوحدات المستقلة والملحقة لدراستھا تمھیدا التخاذ االجراءات القانونیة بشانھا وابالغ 

  . الجھات المختصة بالنتیجة 

  . وازنة العامة وكذا الموازنات المستقلة والملحقة استخراج وإعداد البیانات االحصائیة للم -٩

دراسة اسالیب تطویر الموازنة العامة والموازنات المستقلة والملحقة وتقسیماتھا واسالیب إعدادھا وإعداد  -١٠

  . التصورات بذلك 

ة وكذا المستقلة دراسة الوسائل والطرق التي تؤدي إلى الموازنة بین ایرادات ونفقات الموازنة العامة للدول -١١

  . والملحقة 

إعداد الدراسات والبحوث التحلیلیة الالزمة إلعداد الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة  -١٢

  . وإعداد البحوث عن سیر تنفیذ الموازنات في كافة الوحدات 

  . ت المطلوبة عنھا المشاركة في المفاوضات مع الھیئة والمنظمات الدولیة وإعداد البیانا -١٣

  .ایة مھام واختصاصات تكلف بھا من قبل الوزیر  -١٤

  : وتختص بما یلي: اإلدارة العامة لموازنات المحافظات): ١٤(المــادة

  . إعداد مشروع االطار العام لموازنات المحافظات واالبالغ بھ إلى اإلدارة العامة لشئون الموازنات العامة  -١

إعداد مشروع التعلیمات الالزمة التي توضح طرق إعداد موازنات المحافظات واالبالغ بھا إلى اإلدارة  -٢

  . العامة لشئون الموازنة العامة 



إعداد مشاریع موازنات المحافظات عن طریق إعداد تقدیرات االیرادات والنفقات العامة وفقا لتقسیمات  -٣

  . لي واالبالغ إلى اإلدارة العامة للموازنة العامة الموازنة بقسمیھا الجاري والراسما

  . إعداد الجزء الخاص من البیان المالي والمتعلق بموازنات المحافظات ومشاریع قوانین الربط الخاص بھا  -٤

  . طبع مجلدات موازنات المحافظات  -٥

  . وازنات المحافظات ابالغ فروع الجھات بكل محافظة بنسخ من موازناتھا بعد صدور قوانین ربط م -٦

  . متابعة تنفیذ موازنات المحافظات بصفة مستمرة ورفع البحوث والتقاریر عن االداء وسالمتھ  -٧

  . االشتراك في اعمال لجان الخطط المالیة والموازنات العامة  -٨

وكذا . زنات استخراج وإعداد البیانات االحصائیة لموازنات المحافظات ولمختلف االبواب وتقسیمات الموا -٩

  . بیانات الوظائف المشغولة والخالیة في الوحدات التي تتضمنھا موازنات المحافظات 

  . العمل على تطویر الموازنات وتقسیماتھا واسالیب إعدادھا وإعداد التصورات بذلك  -١٠

  .افظات دراسة المسائل والطرق التي تؤدي إلى الموازنة بین ایرادات ونفقات كل في موازنات المح -١١

  : اإلدارة العامة للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة): ١٥(المــادة

  : وتختص بما یلي

إعداد مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة الملحقة عن السنة المنتھیة  -١

  . تمھیدا لعرضھ على السلطات المختصة في المواعید المحددة 

استفسارات السلطة التشریعیة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة تلقى  -٢

  . والملحقة والرد علیھا 

إعداد الرد على مالحظات الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة فیما یتعلق بالحساب الختامي للموازنة العامة  -٣

  . دراسة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة بعد ال

حصر التجاوزات التي سیسفر عنھا الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة  -٤

  . لكل وحدة وعلى مستوى كل باب وإعداد مشروعات القوانین والقرارات الالزمة لتغطیة تلك التجاوزات 

ویة وجداول ومرفقات الحساب الختامي للموازنة متابعة ومراجعة كشوف الحسابات الشھریة والدوریة والسن -٥

  . العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة 

دراسة ما یطرا من تعدیالت على الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة واخذھا في االعتبار  -٦

  . عند إعداد الحساب الختامي 

وحسابات التسویة المدنیة والدائنة للوحدات التي تتضمنھا الموازنات العامة اثبات االیرادات والنفقات الفعلیة  -٧

  . للدولة والتي تتضمنھا الموازنات المستقلة والملحقة 



إعداد واجراء التسویات الالزمة لتصویب المواقف المالیة المختلفة واخذھا في االعتبار عند إعداد الحساب  -٨

  . الختامي 

ریة والدوریة عن ایرادات ونفقات الدولة والوحدات المستقلة والملحقة وعرضھا على إعداد النتائج الشھ -٩

  . الوزیر 

إعداد االحصائیات السنویة للموقف المالي للدولة باالشتراك مع البنك المركزي وعرضھا على وزیر  -١٠

  . ت والھیئات الدولیة المالیة تمھیدا التخاذ االجراءات الالزمة الرسالھا إلى السلطات المختصة والمؤسسا

طیع مجلدات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وتفصیالت كل منھا  -١١

  . لیتم عرضھا على مجلس الوزراء ومجلس النواب 

  . دراسة استفسارات جمیع الوحدات بشان الحساب الختامي والرد علیھا والمشاركة في تذلیل عقباتھا -١٢

  : وتختص بما یلي: اإلدارة العامة للحساب الختامي للمحافظات): ١٦(المــادة

إعداد مشروع الحساب الختامي لموازنات المحافظات عن السنة المالیة المنتھیة تمھیدا لعرضھ على  -١

  . السلطات المختصة في المواعید المحددة 

  . تلقي استفسارات السلطة التشریعیة عن الحساب الختامي لموازنات المحافظات والرد علیھا  -٢

إعداد الرد على مالحظات الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة فیما یتعلق بالحساب الختامي لموازنات  -٣

  . المحافظات بعد الدراسة 

حصر التجاوزات التي یسفر عنھا الحساب الختامي لموازنات المحافظات ولكل محافظة وعلى مستوى كل  -٤

  . باب وإعداد مشروعات القوانین والقرارات الالزمة لتغطیة تلك التجاوزات 

ة متابعة ومراجعة كشوف الحسابات الشھریة والدوریة والسنویة وجداول ومرفقات الحساب الختامي لموازن -٥

  . المحافظات 

  . دراسة ما یطرا من تعدیالت على موازنات المحافظات واخذھا في االعتبار عند إعداد الحساب الختامي  -٦

للوحدات التي تتضمنھا موازنات ) المدینة والدائنة(اثبات االیرادات والنفقات الفعلیة وحسابات التسویة  -٧

  . المحافظات 

ة لتصویب المواقف المالیة المختلفة واخذھا في االعتبار عند إعداد الحساب إعداد واجراء التسویات الالزم -٨

  . الختامي 

  . إعداد النتائج الشھریة والدوریة عن ایرادات ونفقات المحافظات وعرضھا على الوزیر  -٩

إعداد االحصائیات السنویة للموقف المالي لكل محافظة باالشتراك مع البنك المركزي وعرضھا على  -١٠

  .وزیر المالیة التخاذ االجراءات الالزمة 



  : وتختص بما یلي : اإلدارة العامة لموازنات الوحدات االقتصادیة ): ١٧(المــادة

  . إعداد مشروع اطار موازنات الوحدات االقتصادیة العام والمختلط  -١

  . إعداد مشاریع موازنات الوحدات االقتصادیة بشقیھا الجاري والراسمالي  -٢

راسة الموضوعات والسیاسات المالیة العامة المرتبطة بالقطاع االقتصادي لترشید القرارات المرتبطة د -٣

  . بسیاسة الموازنة العامة 

  . إعداد مشاریع التعلیمات الالزمة التي توضح طرق إعداد الموازنات  -٤

الجزء الخاص من البیان المالي  االشتراك في لجان الوحدات االقتصادیة عند إعداد مشاریع موازنتھا وإعداد -٥

  . المتعلق بالموازنات ومشاریع قوانین ربط موازنات الوحدات االقتصادیة والتعاونیة 

  . متابعة تنفیذ الموازنات في الجھات بصفة مستمرة ورفع البحوث والتقاریر عن األداء وسالمتھ  -٦

  . طبع مجلدات موازنات القطاع االقتصادي  -٧

  . ت المعنیة بنسخ الموازنات بعد صدور قوانین ربطھا ابالغ الجھا -٨

  . استخراج وإعداد البیانات اإلحصائیة للموازنات  -٩

  . العمل على تطویر الموازنات وتقسیماتھا وأسالیب إعدادھا وإعداد التصورات بذلك  -١٠

ازنات وحدات القطاع دراسة الوسائل والطرق التي تؤدي إلى الموازنة بین ایرادات ونفقات كل من مو -١١

  . االقتصادي 

  . المشاركة في أعمال لجان الخطط المالیة والموازنات العامة  -١٢

تلقي طلبات فتح االعتمادات اإلضافیة والمناقلة من باب إلى باب والتي ترد من وحدات القطاع االقتصادي  -١٣

  . وابالغ الجھات المختصة بالنتیجة  ودراستھا تمھیدا التخاذ االجراءات القانونیة بشانھا) عام ومختلط(

  . ابداء الرأي فیما تثیره الوحدات من استفسارات بشان الموازنات وتذلیل أیة صعوبات  -١٤

  . إجراء البحوث والدراسات التحلیلیة لموازنات القطاع االقتصادي وتطویر أسالیب إعدادھا  -١٥

  . األداء على مستوى تنفیذ الموازنات إعداد البحوث المستمرة وممارسة الرقابة وتقییم  -١٦

االشتراك في بحث الطلبات المقدمة لدعم تمویل المؤسسات والھیئات والشركات واشتراك الدولة في  -١٧

  . الشركات والھیئات سواء في الداخل او الخارج 

.الرقابة على كفاءة األداء للوحدات االقتصادیة  -١٨


