
والتجارةأن الئحة وزارة الصناعةبش م٢٠٠١لسنة  (303)رار جمھوري رقمق

  :رئیس الجمھوریة 
  .بعد االطالع على دستور الجمھوریة الیمنیة

  .م بشان مجلس الوزراء١٩٩١لسنة)٢٠(وعلى القرار الجمھوري بالقانون رقم
  .أعضائھا م بتشكیل الحكومة وتسمیة٢٠٠١لسنة)٤٦(وعلى القرار الجمھوري رقم 

  .وبناء على عرض وزیر الصناعة والتجارة
.وبعد موافقة مجلس الوزراء

  : التسمیة واألھداف والمھام األساسیة: الباب األول

  ) .الالئحة التنظیمیة لوزارة الصناعة والتجارة(تسمى ھذه الالئحة ): ١(المــادة
ساھمة الفاعلة في زیادة الناتج تھدف الوزارة إلى تنمیة الصناعة بصورة تكفل الم): ٢(المــادة

المحلي اإلجمالي وتنظیم النشاط التجاري طبقا للدستور والقوانین والسیاسة العامة للدولة وخطة 
  : التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وتتولى على وجھ الخصوص المھام اآلتیة 

  . الالزمة لتنفیذھا  المساھمة في وضع السیاسة االقتصادیة العامة للدولة والخطط والبرامج -١
وضع وتنفیذ إستراتیجیة التنمیة الصناعیة وتنظیم النشاط التجاري واقتراح السیاسات  -٢

  . والبرامج التنفیذیة بما یتفق والقوانین النافذة 
اقتراح وإعداد مشاریع القوانین المنظمة للنشاط الصناعي والتجاري وإصدار النظم واللوائح  -٣

  . نشاط الوزارة وضمان تنفیذھا والقرارات في مجال 
  . تشجیع وتطویر القطاعات اقتصادیة للمشاركة في المجال الصناعي والتجاري  -٤
إعداد الدراسات والبحوث الھادفة إلى تطویر األنشطة والقطاعات الصناعیة والتجاریة  -٥

  . المختلفة 
ع الجھات المسئولة عن إعداد الدراسات والمقترحات إلنشاء مناطق صناعیة والمشاركة م -٦

  . التخطیط الحضري في تحدید المناطق الصناعیة واألسواق العامة 
االھتمام ببیانات وإحصائیات المیزان التجاري وتحلیلھا لالستفادة منھا في إعداد السیاسات  -٧

  . التجاریة واقتراح آلیات التطویر بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة 
  . منشات الصناعیة للتأكد من التزامھا بالقوانین النافذة الرقابة على كافة ال -٨
وضع قوائم بالمواد والسلع المحضور استیرادھا إال بموافقة مسبقة من الوزارة وذلك من  -٩

  . واقع القوائم التي تحددھا وتصنفھا الجھات ذات العالقة 
راد ونقل وتخزین المواد التنسیق مع الجھات ذات العالقة في وضع القواعد المتعلقة باستی -١٠

  ) . خطرة وملوثة(األولیة والوسیطة المصنفة دولیا 
  . التشجیع والتنظیم والرقابة على نقل التكنولوجیا  -١١

  . وضع االشتراطات العامة والبیئیة إلقامة وتشغیل المشروعات الصناعیة ومتابعة تطبیقھا 
  . لبیئة ومتابعة تطبیقھا المساھمة في وضع النظم والتشریعات ذات الصلة با -١٣
اإلشراف على تطبیق القواعد والنظم الخاصة باألمن والسالمة الصناعیة بالتنسیق مع  -١٤

  . الجھات ذات العالقة 
اإلشراف على الصناعات الصغیرة وتشجیع إقامة الجمعیات التعاونیة الصناعیة بالتنسیق  -١٥

  . مع الجھات ذات العالقة 
  . ناعیة والتجاریة المیدانیة باالشتراك مع الجھات ذات العالقة إجراء المسوح الص -١٦
القیام بالدراسات والبحوث الالزمة للمساھمة في وضع النظم الوطنیة الخاصة  -١٧

بالمواصفات والمقاییس وضبط الجودة للمواد والسلع والمنتجات المحلیة والمستوردة بالتنسیق 
  . طبیقھا مع الجھات ذات العالقة والرقابة على ت



  . إعداد الدراسات الفنیة في مجاالت االستثمار الصناعي  -١٨
تقدیم الخدمات المعلوماتیة الصناعیة والتجاریة للمستثمرین ودراسة المشكالت التي تؤثر  -١٩

  . على أنشطتھم والمساعدة في حلھا 
التأھیل للموارد إعداد الدراسات وتقدیم المقترحات الھادفة إلى تطویر سیاسات التدریب و -٢٠

  . البشریة بما یلبي متطلبات التنمیة الصناعیة والتطور العلمي والتكنولوجي 
دراسة ومتابعة تطورات األسواق الخارجیة والداخلیة وتحلیل انعكاساتھا على االقتصاد  -٢١

  . الوطني 
  .  الترویج للمنتجات المحلیة وتشجیع الصادرات بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة -٢٢
منع دخول السلع مجھولة المصدر أو المنشأ أو التي ال تنطبق علیھا شروط االستیراد  -٢٣

  . النافذة بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة 
حمایة المستھلك من الغش والتدلیس في السلع والمنتجات وأدوات الوزن والكیل  -٢٤

  . والمقیاس بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة 
إلجراءات والتدابیر الالزمة لتعزیز وتامین المنافسة التجاریة في األسواق المحلیة اتخاذ ا -٢٥

  . ومنع االحتكار والغش وفقا للقوانین والقرارات النافذة ذات العالقة 
تسجیل الشركات والوكاالت وفروع الشركات والبیوت األجنبیة واإلشراف على أنشطتھا  -٢٦

  .  وفقا للقوانین والقرارات النافذة
مسك السجالت الخاصة بالعالمات واألسماء التجاریة وبراءة االختراع والرسوم  -٢٧

والنماذج الصناعیة والعمل على حمایة حقوق الملكیة الفكریة في الجوانب الصناعیة والتجاریة 
  . طبقا للقوانین والقرارات النافذة ذات العالقة 

مزاولة النشاط الصناعي والتجاري  مسك السجل التجاري والصناعي وإصدار تراخیص -٢٨
  . وفقا للقوانین والقرارات النافذة ذات العالقة 

اإلشراف على المعارض األجنبیة وتنظیم وإقامة المعارض المحلیة والخارجیة  -٢٩
والمشاركة فیھا 

  . بھدف الترویج للمنتجات المحلیة وتنشیط تصدیرھا بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة 
االشراف على المؤسسات والشركات العامة الصناعیة والتجاریة التابعة للوزارة او اي  -٣٠

  . مؤسسة او ھیئة او شركة عامة تحدد قوانین او قرارات انشائھا تبعیتھا للوزارة 
  . االشراف على اعمال الجھاز الفني للمجلس االعلى لتنمیة الصادرات  -٣١
  . اجعة الحسابات وفقا للقوانین والقرارات النافذة االشراف على مھنة تدقیق ومر -٣٢
االشراف على انشطة الجمعیات التعاونیة ذات الصلة بنشاط الوزارة وفقا للقوانین  -٣٣

  . والقرارات النافذة 
  . االشراف على الغرف التجاریة الصناعیة واتحادھا العام وفقا للقوانین والقرارات النافذة  -٣٤
ام حدیث للمعلومات الصناعیة والتجاریة واالستفادة منھ في تحسین وضع وتطبیق نظ -٣٥

  . وتخطیط العمل وتنظیمھ 
  . وضع الدراسات والمقترحات الخاصة باتفاقیات مناطق التجارة الحرة الثنائیة واالقلیمیة  -٣٦
التنسیق مع الھیئة العامة للمناطق الحرة وفروعھا للحصول على البیانات والمعلومات  -٣٧

  . لتجاریة والصناعیة وفقا للقوانین والقرارات النافذة ذات العالقة ا
  . اعداد مشاریع اتفاقیات مناطق التبادل التجاري الحر الثنائي والعربي ومتابعة تنفیذھا  -٣٨
  . دراسة االتفاقیات التجاریة واالستفادة منھا في تحسین شروط التبادل التجاري  -٣٩
وااللتزامات المترتبة على االنضمام الى اتفاقیات المنظمات  دراسة الفرص والمزایا -٤٠

  . االقتصادیة االقلیمیة والدولیة واالستفادة منھا في ادارة التجارة الخارجیة 
دراسة االثار الناتجة عن عملیة االنضمام لمنظمة التجارة العالمیة والعمل على توضیح  -٤١

جوانب السلبیة المترتبة علیھا باالشتراك مع الجھات الفوائد المترتبة على االنضمام ومعالجة ال
  . ذات العالقة 



رصد وتحلیل االتجاھات العامة للتجارة الخارجیة وبحث الفرص التي توفرھا ونتائجھا  -٤٢
  . واثارھا 

  . انشاء نقطة التجارة الدولیة لخدمة تنمیة التجارة والصادرات  -٤٣
  . الصناعیة والتجاریة والتنمویة  اصدار مجلة او جریدة تھتم بالشئون -٤٤
تنمیة وتطویر العالقات الصناعیة والتجاریة مع الدول والھیئات والمنظمات العربیة  -٤٥

  . واالسالمیة والدولیة 
  . تنظیم الندوات واللقاءات والمؤتمرات في المجاالت الصناعیة والتجاریة  -٤٦
تمرات والمنظمات والندوات العربیة تمثیل الجمھوریة الیمنیة في المفاوضات والمؤ -٤٧

  . واإلقلیمیة والدولیة في المجاالت الصناعیة والتجاریة طبقا للقوانین والقرارات النافذة 
وضع وتنفیذ البرامج الالزمة لرفع كفاءة العاملین وتنمیة مھاراتھم وقدراتھم في الوزارة  -٤٨

.داء والوحدات التابعة لھا بما یلبي االحتیاجات وتحسین األ

مھام واختصاصات قیادة الوزارة: الباب الثاني
  مھام واختصاصات الوزیر: الفصل األول

  : یتولى الوزیر المھام واالختصاصات اآلتیة): ٣(المــادة
قیادة الوزارة في كافة المجاالت ویعتبر الرئیس األعلى فیھا ویدیرھا طبقا لمبدأ المسئولیة  -١

  . نشاط الوزارة بشكل كامل إمام مجلس الوزراء الفردیة ویتحمل المسئولیة عن 
اإلشراف على الوزارة وتوجیھ إدارتھا ومكاتبھا في جمیع إنحاء الجمھوریة بما یتوافق  -٢

  . وتنفیذ السیاسة العامة للحكومة في إطار مھام الوزارة وفقا للدستور والقوانین واللوائح النافذة 
  . التنظیمیة فیما یتعلق بمھام الوزارة  إصدار السیاسات التنفیذیة واللوائح -٣
  . إصدار القرارات واألوامر الالزمة إلدارة وتنظیم مھام وواجبات الوزارة  -٤
اإلشراف على الھیئات والمؤسسات والشركات العامة التي تتبع الوزارة ویطلب من  -٥

ا كما یحق لھ تعدیل مرؤوسیھ تقدیم التقاریر ولھ الحق في إصدار التوجیھات لھم وللعاملین فیھ
او إلغاء قراراتھم اذا كانت مخالفة للقوانین والنظم والقرارات النافذة او لتحسین مستوى تنفیذ 

  . المھام 
اإلشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفیذھا وتقدیم  -٦

ظام ، ویشرف على التقاریر عن مستوى تنفیذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب الن
  . وضع الخطط والبرامج التنفیذیة إلعمال الوزارة والوحدات التابعة لھا وتقدیم تقاریر انجازھا 

تشكیل مجلس الوزارة واللجان االستشاریة الدائمة والمؤقتة ولجان العمل الخاصة عند  -٧
  . الضرورة وتحدید مھامھا وفقا للنظم 

المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة او الغائھا  المصادقة على قرارات مجلس ادارة -٨
  . او تعدیلھا او تجمیدھا وفقا للسیاسة العامة للدولة والقوانین والنظم النافذة 

ابالغ رئیس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسیمة للقوانین والنظم  -٩
  . والسیاسات العامة في اطار مھام الوزارة 

  . التنسیق مع الوزراء المعنیین تخطیطا وتنفیذا عندما یتعلق االمر بمھام الوزارات االخرى  -١٠
التنسیق مع المحافظین فیما یتعلق بتنفیذ قرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصیات  -١١

  . السلطات المحلیة في مھام الوزارة وكذا عند اعداد خطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 
  . طبیق قانون السلطة المحلیة فیما یتعلق بعالقة الوزارة بامانة العاصمة والمحافظات ت -١٢
ینوب الوزیر بنفسھ او بمن یفوضھ عن الحكومة في الشركات المختلطة التي تكون  -١٣

الحكومة مساھمة فیھا وممثلة بوزارة الصناعة والتجارة في جمیع السلطات واالختصاصات 
  . الحكومي في عقد انشاء الشركة او في نظامھا االساسي المنصوص علیھا للطرف 

تفویض مكاتب الوزارة او بعضھا في المھام واالختصاصات التي یراھا لما فیھ المصلحة  -١٤



  . العامة 
  . رئاسة اللجنة الوطنیة لالعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمیة  -ا -١٥
  . ع منظمة التجارة العالمیة االشراف على مكتب االتصال والتنسیق م -ب

  . تمثیل الوزارة في الداخل والخارج عندما یكون التمثیل في مستواه  -
القیام بایة مھام او اختصاصات اخرى تسند الیھ بمقتضى القوانین واللوائح والقرارات  -١٧

.النافذة 

  مھام واختصاصات وكیل الوزارة: الفصل الثاني
  : زارة المھام واالختصاصات االتیةیتولى وكیل الو): ٤(المــادة

االشراف المباشر على القطاع الذي یراسھ في حدود القوانین والقرارات والتوجیھات  -١
  . الصادرة من الوزیر 

التنسیق بین اعمال االدارات العامة المشرف علیھا بما یحقق التواصل والتكامل في اعمال  -٢
  القطاع

  . واعمال وبرامج االدارات التابعة لھ  المتابعة الیومیة لتنفیذ مھام -٣
  . التنسیق بین اعمال االدارات العامة واالدارات التابعة لھ وتنظیم االجتماعات الالزمة بینھا  -٤
  . تقییم االعمال واالنشطة في القطاع الذي یراسھ ورفع التقاریر والمقترحات لتطویرھا  -٥
  . نطاق اعمالھ وفقا للوائح  اصدار التعلیمات التنفیذیة واالداریة في -٦
  . تمثیل الوزارة في الداخل والخارج عندما یكون التمثیل في مستواه  -٧
  .القیام بایة اعمال تسند الیھ بمقتضى القوانین واللوائح والقرارات النافذة  -٨

  مجلس الوزارة: الفصل الثالث

  : تشكیل المجلس : اوال ): ٥(المــادة
  : من یتكون مجلس الوزارة  -ا

  الوزیر رئیسا -١
  اعضاء. وكالء الوزارة  -٢
  رئیس المكتب الفني عضوا -٣
  رئیس مركز البحوث والمعلومات عضوا -٤
  مدراء االدارات العامة اعضاء -٥
  مدیر عام مكتب الوزیر مقررا -٦
  . لرئیس المجلس استدعاء اي من المختصین لحضور اجتماعات المجلس عند الحاجة  -ب

  : م المجلس مھا: ثانیا 
  : یتولى المجلس تقدیم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة االمور التالیة

  . خطط العمل السنویة للوزارة ومكاتبھا  -١
  . خطط التنمیة االقتصادیة للوزارة  -٢
  . الخطة المالیة وخطة القوى العاملة والتدریب  -٣
  . یل ھیكلھا تطویر وتنظیم اعمال الوزارة وتعد -٤
المواضیع التي تقدم الى مجلس الوزراء ویرى الوزیر ضرورة عرضھا على مجلس  -٥

  . الوزارة 
  . تقاریر االنجاز وتقییمھا  -٦



  . مشاریع القوانین واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة  -
 یصدر الوزیر نظاما لتسییر اعمال مجلس الوزارة وتكون اجتماعاتھ بصفة دوریة: ثالثا 

.واستثنائیة عند الضرورة 

  تنظیم الوزارة: الباب الثالث
    

  البناء التنظیمي: الفصل األول

یتكون البناء التنظیمي للوزارة من دیوانھا العام ومكاتبھا في امانة العاصمة ): ٦(المــادة
  : ومحافظات الجمھوریة على النحو االتي 

  : ویتبعھ مباشرة االتي: الوزیر: اوال
الھیئات والمؤسسات والشركات العامة التي ینص في قانون او قرار انشائھا على تبعیتھا  -ا

  . للوزارة 
  . الجھاز الفني للمجلس االعلى لتنمیة الصادرات  -
  . مكتب االتصال والتنسیق مع منظمة التجارة العالمیة  -
  . المستشارون  - . مجلس الوزارة  -
  . یر مكتب الوز -. المكتب الفني  -
  . االدارة العامة للرقابة والتفتیش  -

  . مركز المعلومات والبحوث االقتصادیة  -ب
  . االدارة العامة لتشجیع المنافسة ومنع االحتكار والغش التجاري  -
  . االدارة العامة للتخطیط واالحصاء والمتابعة  -
  . االدارة العامة للعالقات االقتصادیة الدولیة  -

  : اع الصناعة ویتبعھ مباشرة االتيوكیل قط: ثانیا
  . االدارة العامة للخدمات الصناعیة  -
  . االدارة العامة للصناعات الصغیرة  -
  . االدارة العامة للتنظیم والرقابة الصناعیة  -
  . االدارة العامة للمؤسسات والشركات العامة  -

  : ویتبعھ مباشرة االتي: وكیل قطاع التجارة: ثالثا
  . العامة للتجارة الخارجیة االدارة  -
  . االدارة العامة للشركات  -. االدارة العامة للتجارة الداخلیة  -
  . االدارة العامة للوكاالت وفروع الشركات والبیوت االجنبیة  -
  . االدارة العامة لحمایة الملكیة الفكریة التجاریة والصناعیة وبراءة االختراع  -
  . اري والصناعي واالسماء التجاریة االدارة العامة للسجل التج -
  . االدارة العامة لتنظیم مھنة تدقیق ومراجعة الحسابات  -

  : االدارات العامة المساعدة االتیة: رابعا
  . االدارة العامة للشئون القانونیة  -
  . االدارة العامة لشئون الموظفین  -
  االدارة العامة للشئون المالیة والتجھیزات والصیانة -
  . االدارة العامة للعالقات العامة  -

  .مكتب الوزارة في امانة العاصمة والمحافظات : خامسا
  .یراس كل ادارة عامة مدیر عام ): ٧(المــادة
یحدد المستوى التنظیمي لمكتب الوزیر بادارة عامة ویصدر بتحدید اختصاصاتھ  -ا): ٨(المــادة



  . ومھامھ قرار من الوزیر 
  . ار منھ المھام االساسیة والتفصیلیة للمكتب الفني یحدد الوزیر بقر -ب
یصدر بتحدید التقسیمات الفرعیة لالدارات العامة قرار من الوزیر بعد موافقة وزارة الخدمة  -ج

.المدنیة والتامینات 

  مھام واختصاصات االدارات العامة: الفصل الثاني

  : باالتيوتختص : االدارة العامة للخدمات الصناعیة): ٩(المــادة
تقدیم الخدمات واالستشارات الفنیة للمنشات الصناعیة والعمل على مساعدة الصناعات  -١

  . المتعثرة 
اعداد دراسات جدوى اقتصادیة اولیة للمشروعات الصناعیة الواعدة واصدار قوائم فرص  -٢

  . العالقة  االستثمار الصناعي المتاح والترویج لھا داخلیا وخارجیا بالتنسیق مع الجھات ذات
وضع الدراسات والتنسیق مع الجھات ذات العالقة بما یكفل االستثمار في انشاء مناطق  -٣

صناعیة في مختلف محافظات الجمھوریة ووضع المقترحات حول كیفیة تشغیلھا وادارتھا 
  . واالشراف علیھا 

مة لالستثمار والقیام البت في طلبات االستثمار الصناعي المحالة الى الوزارة من الھیئة العا -٤
  . باعداد الدراسات الفنیة الالزمة باالشتراك مع االدارة العامة للتنظیم والرقابة الصناعیة 

تقدیم المقترحات الخاصة بالنظم وااللیات الالزمة لتنفیذ السیاسات المعتمدة لالستثمار  -٥
  . الصناعي 

الجھات ذات العالقة في وضع مساعدة المنتجین والمستثمرین في قطاع الصناعة لدى  -٦
  . الحلول للمشكالت التي تقف امام مشروعاتھم وانشطتھم الصناعیة 

المشاركة في دراسة وتحدیث التشریعات القانونیة بما یساعد على نمو وتطویر القطاع  -٧
  . الصناعي 

قطاع وضع االدلة االرشادیة الالزمة للمنتجین والمستثمرین الحالیین والمحتملین في ال -٨
  . الصناعي 

اجراء مسوح واستبیانات لمعرفة العوامل المؤثرة على النشاط الصناعي وتقدیم المقترحات  -٩
  . الالزمة لحلھا بالتنسیق مع االدارة المعنیة 

  . تقدیم المقترحات الھادفة النشاء وتنظیم قنوات تمویل للتنمیة الصناعیة  -١٠
ى المساعدات والمعونات االقتصادیة والفنیة من تقدیم المقترحات الھادفة للحصول عل -١١

  المنظمات

والھیئات االقلیمیة والدولیة المتخصصة لالستفادة منھا في تنمیة القطاع الصناعي بالتنسیق مع 
  . االدارات ذات العالقة 

االشتراك مع االدارة العامة للتنظیم والرقابة الصناعیة في التنسیق مع الجھات ذات العالقة  -١٢
  . تقدیم مقترحات انشاء مراكز التدریب الصناعي المتخصصة ل

االشتراك مع االدارة العامة للتنظیم والرقابة الصناعیة في التنسیق مع الجھات المختصة  -١٣
  . عن التخطیط الحضري في تحدید المواقع المخصصة للمناطق الصناعیة 

الصناعي وتنمیتھ والمشاركة في  االعداد للندوات والمؤتمرات المتعلقة بتطویر القطاع -١٤
  . اعداد النشرات النوعیة بالتنسیق مع االدارات والجھات ذات العالقة 

ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا  -١٥
  .من قیادة الوزارة 

  : باالتيوتختص : االدارة العامة للصناعات الصغیرة): ١٠(المــادة
اعداد مشاریع الخطط والبرامج التنفیذیة الھادفة الى تطویر اسالیب االنتاج المستخدمة في  -١



الصناعات الصغیرة وتعاونیاتھا وبما یساعد على تنویع وزیادة قدراتھا االنتاجیة وتحسین 
  . جودتھا ورفع نسبة مساھماتھا في االقتصاد الوطني 

  . جمعیات التعاونیة الصناعیة ورفع التقاریر بشانھا الى الوزیر االشراف الفني على انشطة ال -٢
مساعدة وتشجیع التعاونیات والصناعات الصغیرة، والتعریف والترویج النشطتھا ومنتجاتھا  -٣

  . بمختلف الوسائل 
تشجیع االنتاج الصناعي المنزلي وتقدیم النصح والمعونة لتنمیة ھذا النشاط االقتصادي  -٤

  . ع الجھات االخرى ذات العالقة بالتنسیق م
تقدیم المقترحات حول سیاسة االقراض للصناعات الصغیرة والسعي للحصول على  -٥

القروض والمساعدات الداخلیة والخارجیة من المنظمات العربیة والدولیة المتخصصة في ھذه 
الجھات ذات الصناعات ووضع التصورات لكیفیة توجیھ واستغالل تلك المساعدات بالتنسیق مع 

  . العالقة 
  . اقتراح مشاریع الخطط القامة مراكز او مناطق او مجمعات للصناعات الصغیرة  -٦
المشاركة في اجراء المسوح للصناعات الصغیرة وتحلیلھا لالستفادة منھا في تحسین عملیات  -٧

  . التخطیط وتنمیة ھذه الصناعات 
ع برامج التدریب لرفع مھارات العاملین في التنسیق مع المعاھد والمدارس الفنیة في وض -٨

الصناعات الصغیرة واالستفادة مما تقدمھ المنظمات العربیة واالجنبیة من مساعدات في مجال 
  . التدریب 

ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا  -٩
  .من قیادة الوزارة 

  : وتختص باالتي: الدارة العامة للتنظیم والرقابة الصناعیةا): ١١(المــادة
اقتراح القواعد والشروط الالزمة للحد من المخاطر المرتبطة بالعملیات الصناعیة وتعمیمھا  -١

  . ومراقبة تنفیذھا بالتنسیق مع الجھات المعنیة 
متابعة المنشات الصناعیة للتاكد من مدى توفر االمكانیات والوسائل الالزمة للحد من االثار  -٢

  . البیئیة الناتجة من العملیات الصناعیة 
اقتراح الیات تنظیم عملیة التفتیش الدوري والمفاجئ والرقابة على كافة المنشات الصناعیة  -٣

  . القرارات النافذة ومتابعة تنفیذھا للتاكد من مدى تطبیقھا للنظم والتعلیمات و
  . االستفادة من عملیات الرقابة في تقدیم المقترحات للتطویر الصناعي  -٤
وضع القواعد والشروط الالزمة لتنظیم نقل التكنولوجیا واستیراد االالت والمعدات والمواد  -٥

  . الخام والمستلزمات الالزمة للمشروعات الصناعیة 
الدارة العامة للخدمات الصناعیة في التنسیق مع الجھات ذات العالقة لتقدیم االشتراك مع ا -٦

  . مقترحات انشاء مراكز التدریب الصناعي المتخصصة 
االشتراك مع االدارة العامة للخدمات الصناعیة في التنسیق مع الجھات المختصة عن  -٧

   .التخطیط الحضري في تحدید المواقع المخصصة للمناطق الصناعیة 
ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا  -٨

  .من قیادة الوزارة 
  : وتختص باالتي: االدارة العامة للمؤسسات والشركات العامة): ١٢(المــادة

ات الدوریة متابعة التزام المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة بانتظام عقد االجتماع -١
والسنویة لمجالس االدارة وتقدیم المحاضر واالطالع علیھا ومراجعة القرارات الواردة فیھا 

  . واعداد المالحظات والتوصیات المناسبة حولھا ومتابعة اجراء المصادقة علیھا 



 متابعة المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة العداد وتقدیم خططھا وبرامجھا السنویة -٢
ورفعھا والقیام بدراستھا وتقییمھا وابداء المالحظات والمقترحات المناسبة علیھا وفقا للقوانین 

  . النافذة 
تقییم مدى كفاءة وسالمة االنظمة واللوائح التنظیمیة والمالیة واالداریة واللوائح الداخلیة  -٣

ستثمار ورفع المقترحات المنظمة لالنشطة الرئیسیة في نواحي التشغیل والتسویق والتمویل واال
  . لتطویرھا 

متابعة تقدیم المیزانیات السنویة والحسابات الختامیة في مواعیدھا المقررة وابداء  -٤
  . المالحظات علیھا 

اعداد التقاریر والبحوث عن سیر اعمال المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة وتقدیم  -٥
  . المقترحات لتطویر ادائھا 

اف الفني على انشطة الجمعیات التعاونیة واالستھالكیة وحضور اجتماعات جمعیاتھا االشر -٦
  . العمومیة ورفع التقاریر عنھا 

دراسة اوضاع المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة والجمعیات التعاونیة  -٧
  . االستھالكیة التي تشرف علیھا الوزارة والعرض على الوزیر مشفوعة بالمالحظات 

المشاركة في االعداد والتھیئة النتخابات الغرف التجاریة الصناعیة واتحادھا العام واستكمال  -٨
  .االجراءات القانونیة واالشراف على انشطتھا وفقا للقوانین والقرارات النافذة 

ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا  -٩
  .قیادة الوزارة من 

  : وتختص باالتي: االدارة العامة للتجارة الخارجیة): ١٣(المــادة
دراسة االتجاھات العامة للتجارة الخارجیة الدولیة وبحث الفرص التي توفرھا نتائجھا  -١

  . واثارھا 
  . دراسة االتفاقیات التجاریة واالستفادة منھا في تحسین شروط التبادل التجاري  -٢
ة الفرص والمزایا وااللتزامات المترتبة على اعداد اتفاقیات المنظمات االقتصادیة دراس -٣

  . االقلیمیة والدولیة واالستفادة منھا في ادارة التجارة الخارجیة 
اعداد مشاریع االتفاقیات المتعلقة بمناطق التبادل التجاري الحر الثنائي والعربي ومتابعة  -٤

  . تنفیذھا 
  . یاسات التجارة الخارجیة بالتنسیق مع االدارات والجھات ذات العالقة وضع مقترحات س -٥
  . اعداد الدراسات الخاصة بالواردات والصادرات وتطویرھا  -٦
  : جمع وتنظیم اعداد احصائیات التجارة الخارجیة من خالل -٧
الثنائیة المساھمة في وضع الدراسات والمقترحات الخاصة باتفاقیات مناطق التجارة الحرة  -ا

  . واالقلیمیة بالتنسیق مع االدارات ذات العالقة 
التنسیق مع الھیئة العامة للمناطق الحرة وفروعھا للحصول على البیانات والمعلومات  -ب

  . التجاریة والصناعیة وفقا للقوانین والقرارات النافذة 
خدمات الى االسواق اقتراح وسائل التدخل للحد من االضرار المترتبة عن تدفق السلع وال -٨

الیمنیة في حاالت االغراق والدعم وزیادة الواردات في االحوال التي تحددھا القوانین النافذة 
واتفاقیات التجارة المتعددة االطراف وكذلك عند تفشي اي امراض او اوبئة في البلدان المصدرة 

  . بالتنسیق مع االدارات والجھات ذات العالقة 
  . بیانات المیزان التجاري وتقییم السیاسات التجاریة المتبعة اعداد احصائیات و -٩

منع استیراد السلع التي تتعارض مع احكام الشریعة االسالمیة والقوانین واالنظمة المتعلقة  -١٠
بحمایة االمن والصحة العامة واالخالق والبیئة وفقا للقانون النافذ بالتنسیق مع الجھات االخرى 



  . ذات العالقة 
التنسیق مع الجھات المختصة في وضع الشروط والضوابط الالزمة الستیراد السلع ونقل  -١١

  . التكنولوجیا الحدیثة الى البالد للحد من االضرار التي قد تسببھا 
متابعة حركة اسعار السلع االساسیة في االسواق العالمیة ومصادر توریدھا ونشرھا  -١٢

  . بالتنسیق مع االدارة المختصة 
دراسة االسواق الخارجیة المناسبة لتسویق المنتجات الوطنیة وشروط التصدیر الیھا ونشر  -١٣

  . المعلومات لالستفادة منھا بالتنسیق مع االدارات والجھات ذات العالقة 
توعیة المصدرین بالممیزات والتسھیالت التي تكفلھا الدولة لھم والسعي لدى الجھات  -١٤

  . تواجھھم  المختصة لتذلیل اي صعوبات
توعیة المصدرین لرفع كفاءة عملیات التصدیر بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة وكذلك  -١٥
عن 

  . برامج التفضیالت التصدیریة 
  . االشراف على تنظیم اقامة المعارض التجارة في الداخل والخارج  -١٦
  . تراك فیھا اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالمعارض المزمع اقامتھا او االش -١٧
تلقي وبحث شكاوى المتضررین المعززة باالدلة المثبتة لحاالت االغراق والدعم وزیادة  -١٨

  . الواردات وفقا لالشتراطات والقواعد المحددة 
جمع المعلومات والبیانات ودراستھا وتحلیلھا واجراء العملیات الحسابیة لتقدیر اضرار  -١٩

  . ورفع التقاریر والمقترحات االغراق والدعم وزیادة الواردات 
ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا  -٢٠

  .من قیادة الوزارة 
  : وتختص باالتي: االدارة العامة للتجارة الداخلیة): ١٤(المــادة

   .االشراف على التجارة الداخلیة في اطار السیاسات المعتمدة  -١
  . دراسة حركة ومستوى التجارة الداخلیة واقتراح السیاسات التطویریة  -٢
دراسة االنماط االستھالكیة للسلع الغذائیة واتجاھاتھا وتحلیل المتغیرات في معدالت  -٣

  . االستھالك واعداد الدراسات المتعلقة بذلك 
غذائیة واقتراح السیاسات اقتراح نسب االحتیاطي االستراتیجي الالزم توافره من السلع ال -٤

  . الھادفة لضمان استمراره 
جمع المعلومات عن السلع االستھالكیة وتحلیلھا وتصنیفھا في النوع والكمیة واماكن  -٥

  . تواجدھا 
متابعة التطورات في االنتاج المحلي واعداد الدراسات لمعرفة نسبة تغطیتھ لحاجة  -٦

  . المستھلكین 
المیة لتعریف المستھلك بوسائل التعرف على السلع واالبالغ عن اعداد برامج توعیة اع -٧

  . السلع غیر الصالحة لالستھالك بالتنسیق مع االدارات والجھات ذات العالقة 
  . الزام المنتجین والمستوردین والباعة الشھار اسعار السلع  -٨
ت االنتاج المحلي الرصد الیومي لحركة االسعار وتحدید مؤشراتھا واعداد بیانات ومؤشرا -٩

  . وتوقعاتھ واعداد بیانات واحصائیات التجارة الداخلیة 
  . الرقابة على االسواق للتاكد من مدى االلتزام بالموازین والمكاییل والمقاییس القانونیة  -١٠
  . المشاركة في الدراسات لرفع كفاءة التسویق المحلي وتسھیل انتقال السلع بین المحافظات  -١١



  . ع استخدام واستھالك المنتجات الیمنیة واظھار ممیزاتھا تشجی -١٢
  . حمایة المستھلك من خالل اعداد التشریعات ومتابعة تطبیقھا  -١٣
  . المشاركة في تنظیم وتحدید مواقع االسواق العامة  -١٤
 مراقبة صالحیة المنتجات والسلع طبقا للقوانین والقرارات النافذة بالتنسیق مع االدارات -١٥

  . والجھات ذات العالقة 
  . المعایرة الفنیة لمعدات وادوات واجھزة الوزن والكیل والقیاس  -١٦
  .المشاركة في دراسة واعداد وتطویر المواصفات القیاسیة الیمنیة  -١٧

  . دراسة الشكاوى المتعلقة بجودة وصالحیة المنتجات والسلع ورفع المقترحات بشانھا  -١٨
ق التشریعات التجاریة في نواحي االلتزام بالحفظ المناسب للسلع االشراف على تطبی -١٩

ووضع تواریخ االنتاج والصالحیة وخصائص المكونات وغیرھا من الشروط التي تنظمھا 
  . التشریعات 

ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف  -٢٠
  .بھا من قیادة الوزارة 

  : وتختص باالتي: االدارة العامة للشركات): ١٥(لمــادةا
  . تطبیق قانون الشركات على كافة انواعھا  -١
  . الترخیص بانشاء الشركات بكافة انواعھا  -٢
  . مسك السجالت الخاصة بالشركات بكافة انواعھا  -٣
افذة من خالل مراقبة وتقییم نشاط واوضاع الشركات ومدى مطابقتھا للقوانین والنظم الن -٤

مراقبة حسابات الشركات وحضور اجتماعات الجمعیات العمومیة العادیة وغیر العادیة وحفظ 
  . نسخ من الوثائق المقدمة لالجتماعات ومحاضرھا وفقا للقوانین والقرارات النافذة 

 اتخاذ االجراءات القانونیة لحل وتصفیة الشركات واتخاذ اجراءات االشھار وفقا للقوانین -٥
  . والنظم النافذة 

االشراف والرقابة المیدانیة على شركات التامین واعادة التامین ووسطاء التامین ومحاسبي  -٦
  . التامین المختصین وفقا للقوانین والقرارات النافذة ذات العالقة 

  . منح التراخیص بمزاولة اعمال وسطاء التامین والخبراء االكتواریین  -٧
  . رة معیدي التامین على الوفاء بالتزاماتھم تجاه اعادة التامین االطمئنان على قد -٨
ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا  -٩

  .من قیادة الوزارة 
  : وتختص باالتي: االدارة العامة للوكاالت وفروع الشركات والبیوت االجنبیة): ١٦(المــادة

  . مسك سجل طلبات التسجیل للوكاالت  -١
  . التاكد من وجود او عدم وجود تسجیل سابق للوكالة المطلوب تسجیلھا  -٢
  . مطابقة اصل عقد الوكالة مع صورة العقد والتوقیع بما یفید ان الصورة طبق االصل  -٣
وط دراسة عقد الوكالة والتحقق من سالمة وانسجام احكامھ واستیفائھ لكافة الشر -٤

  . المنصوص علیھا في القانون والئحتھ التنفیذیة 
مسك سجل الوكاالت تدون فیھ البیانات التفصیلیة والتعدیالت التي تطرا علیھا وفقا للقانون  -٥

  . والئحتھ التنفیذیة 
  . بطاقة سجل الوكالة المرخص لھا وتجدیدھا  إصدار -٦
  . ت وفقا للقانون والئحتھ التنفیذیة القانونیة بشان شطب قید الوكاال اإلجراءاتاتخاذ  -٧
  .  األجنبیةمسك سجل طلبات فتح فروع الشركات والبیوت  -٨
وفحص الوثائق المرفقة بھا  األجنبیةدراسة طلبات الترخیص لفروع الشركات والبیوت  -٩

والتحقق 



  . من استیفائھا لكافة الشروط المنصوص علیھا في القانون والئحتھ التنفیذیة 
استكمال إجراءات الترخیص لفروع الشركات والبیوت األجنبیة وإصدار شھادة الترخیص  -١٠

  . وتجدیدھا وفقا للقانون والئحتھ التنفیذیة 
مسك سجل فروع الشركات والبیوت األجنبیة تدون فیھ البیانات التفصیلیة والتعدیالت التي  -١١

  . تطرا علیھا وفقا للقانون والئحتھ التنفیذیة 
اجراء التفتیش على الوكاالت وفروع الشركات والبیوت االجنبیة للتاكد من التزامھا بتنفیذ  -١٢

  . احكام القانون والئحتھ التنفیذیة 
استكمال اجراءات حل وتصفیة فروع الشركات والبیوت االجنبیة واتخاذ اجراءات االشھار  -١٣

  . وفقا للقانون والئحتھ التنفیذیة 
ة وثائق الوكاالت وفروع الشركات والبیوت االجنبیة التي یتم الترخیص توثیق وحفظ كاف -١٤
  . لھا 
ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا  -١٥

  .من قیادة الوزارة 
: االختراع االدارة العامة لحمایة الملكیة الفكریة التجاریة والصناعیة وبراءة): ١٧(المــادة

  : وتختص باالتي
التعریف باھمیة حقوق الملكیة الفكریة والعمل على تطویر تشریعاتھا واالھتمام بقضایاھا  -١

  . بھدف االستفادة منھا في تنمیة القطاع الصناعي والتجاري والخدمي 
ة استقبال طلبات ایداع العالمات التجاریة وبراءة االختراع والرسوم والنماذج الصناعی -٢

  . ومراجعة البیانات واستیفاء المستندات والوثائق وفقا للقانون النافذ 
قید طلبات ایداع العالمات التجاریة وبراءة االختراع والرسوم والنماذج الصناعیة في  -٣

  . سجالت طلبات االیداع 
كلیة فحص العالمات التجاریة وبراءة االختراع والرسوم والنماذج الصناعیة من الناحیة الش -٤

  . والموضوعیة بالوسائل المتاحة 
  . التاشیر في السجل بنتیجة القرار الذي یتخذه المسجل العام بشان طلب االیداع  -٥
  . ابالغ صاحب الشان في الحاالت التي یتقرر فیھا رفض الطلب او اجراء التعدیالت علیھ  -٦
نماذج الصناعیة المقبولة على نشر ایداع العالمات التجاریة وبراءة االختراع والرسوم وال -٧

  . نفقة اصحابھا 
استقبال االعتراضات الخاصة بنشر ایداع العالمات التجاریة وبراءة االختراع والرسوم  -٨

والنماذج الصناعیة وتسلیم صورة من االعتراضات الى طالب تسجیل العالمة واستالم الرد 
  . بشانھا 

وبراءة االختراع والرسوم والنماذج الصناعیة وفقا متابعة اشھار تسجیل العالمات التجاریة  -٩
  . للقانون والئحتھ التنفیذیة 

استكمال اجراءات اصدار شھادات تسجیل العالمات التجاریة وبراءة االختراع والرسوم  -١٠
  .والنماذج الصناعیة بعد اشھار التسجیل وفقا للقانون والئحتھ التنفیذیة 

  . تجاریة وبراءة االختراع والرسوم والنماذج الصناعیة اصدار شھادات تسجیل العالمات ال
التاشیر في السجل باالضافات والتعدیالت التي یمكن ان تطرا على العالمة المسجلة وكذلك  -١٢

  . تجدید التسجیل 



التاشیر في السجالت بانتقال الملكیة والرھن واالنتفاع والشطب للعالمة المسجلة وكذلك  -١٣
  . الي احكام صادرة عن القضاء  التاشیر في السجل

استقبال الشكاوى المتعلقة بالتعدي على العالمات التجاریة وبراءة االختراع والرسوم  -١٤
  . والنماذج الصناعیة المسجلة واتخاذ االجراءات وفقا للقوانین والقرارات النافذة 

ة وبراءة االختراع اتخاذ االجراءات الالزمة التي تكفل حمایة حقوق العالمات التجاری -١٥
والرسوم والنماذج الصناعیة باالشتراك مع الجھات االخرى ذات العالقة وفقا للقانون واالنظمة 

  . النافذة 
المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التي تعقد في مجال حمایة الملكیة الفكریة  -١٦

  . ومتابعة االصدارات والدوریات المتخصصة في ھذا المجال 
ابداء الراي وتقدیم المقترحات حول االتفاقیات الدولیة واالقلیمیة المتعلقة بحمایة الملكیة  -١٧

  . الفكریة ومتابعة انضمام بالدنا الیھا باالشتراك والتنسیق مع الجھات ذات العالقة 
اعداد التقاریر الدوریة والبیانات االحصائیة بانشطة الملكیة الفكریة وتطویرھا ودراسة  -١٨

  . لصعوبات التي تواجھھا واقتراح الحلول المناسبة ا
القیام باجراءات التوثیق والتصدیق على المستخرجات والشھادات الصادرة للعالمات  -١٩

  . التجاریة وبراءة االختراع والرسوم والنماذج الصناعیة 
اذج توثیق وحفظ ملفات ووثائق العالمات التجاریة وبراءة االختراع والرسوم والنم -٢٠

الصناعیة بطریقة منظمة یسھل الرجوع الیھا عند الحاجة وامساك السجالت لقید الوثائق 
  . والبیانات واستخدام الحاسب االلي لفھرسة وحفظ وتنظیم الوثائق 

ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا  -٢١
  .من قیادة الوزارة 

  : وتختص باالتي: االدارة العامة للسجل التجاري والصناعي واالسماء التجاریة): ١٨(ـادةالمـ
التعریف باھمیة القید في السجل التجاري والصناعي وتسجیل االسماء التجاریة والعمل على  -١

  . تطویر تشریعاتھا بھدف االستفادة منھا في تنمیة القطاع الصناعي والتجاري والخدمي 
طبیق النظم واللوائح والنماذج المنظمة لعمل كل من السجل التجاري والسجل وضع وت -٢

  . الصناعي وفقا للقوانین واالنظمة النافذة 
  . منح وتجدید السجل التجاري وتعدیل بیانات القید وفقا للقوانین واالنظمة النافذة  -٣
  . تصنیف النشاط التجاري بما یتفق مع نظام السجل التجاري واغراضھ  -٤
التفتیش والرقابة المیدانیة للتاكد من تطبیق احكام قانون السجل التجاري واتخاذ االجراءات  -٥

  . القانونیة ضد المخالفین 
القیام باجراءات التوثیق والتصدیق على المستخرجات والشھادات الصادرة من السجل  -٦

  التجاري

  . وعلى الضمانات والوثائق المتعلقة باالغراض التجاریة 
اعداد فھارس وجداول احصائیة ببیانات التجار بمختلف انواعھم وتبویبھا حسب اشكالھم  -٧

  . القانونیة واغراضھم التجاریة ومراكز وفروع انشطتھم في الجمھوریة 
مسك سجل بالمنشات الصناعیة وتسجیلھا وتجدیدھا وتعدیل ما یطرا علیھا من تعدیالت وفقا  -٨

  . للقانون النافذ 
  . ر تراخیص مزاولة النشاط الصناعي للمنشات التي ال یشملھا قانون االستثمار اصدا -٩



  . اعداد فھارس وجداول احصائیة نوعیة عن النشاط الصناعي  -١٠
تعمیم النظم واللوائح المنظمة لعمل كل من السجل التجاري والصناعي على كافة مكاتب  -١١

  . الوزارة واالشراف والمتابعة على تنفیذھا 
اتخاذ االجراءات والتدابیر الالزمة التي من شانھا ضمان تسجیل جمیع االنشطة  -١٢

  . االقتصادیة في السجل التجاري والصناعي 
  . استقبال طلبات تسجیل االسماء التجاریة وقیدھا في سجل ایداع الطلبات  -١٣
  . فحص طلبات التسجیل وفقا للقانون واالشتراطات المحددة  -١٤
  . السماء التجاریة ونشرھا تسجیل ا -١٥
دراسة االعتراضات والشكاوى المتعلقة باالسماء التجاریة المسجلة والبت فیھا وفقا للقانون  -١٦

  . النافذ 
  . اتخاذ االجراءات القانونیة لحمایة االسماء التجاریة  -١٧
وضع التصورات والمقترحات الالزمة لتطویر وتبسیط االجراءات في مجال نشاط  -١٨

  . الدارةا
توثیق وحفظ وثائق السجل التجاري والصناعي وملفات ووثائق االسماء التجاریة بطریقة  -١٩

یسھل الرجوع الیھا عند الحاجة وامساك السجالت لقید الوثائق والبیانات واستخدام الحاسب 
  . االلي لفھرسة وحفظ وتنظیم الوثائق 

قتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او بم -٢٠
  .من قیادة الوزارة 

  : وتختص باالتي: االدارة العامة لتنظیم مھنة تدقیق ومراجعة الحسابات): ١٩(المــادة
تنظیم ومسك سجالت وجداول قید شركات المحاسبة والتدقیق والمراجعة والمحاسبین  -١

  . القانونیین 
  . لمھنة وتجدیدھا وفقا للقانون النافذ اصدار تراخیص مزاولة ا -٢
  . االعالن السنوي عن اسماء المحاسبین القانونیین المرخص لھم والمجدد تراخیصھم  -٣
تنظیم اعمال سكرتاریة لجنة اجازة المحاسبین القانونیین واالعالن عن قراراتھا وتوصیاتھا  -٤

  . في الطلبات المقدمة الیھا وحفظ قراراتھا ومحاضرھا 
االشراف والرقابة المیدانیة على مكاتب المحاسبین القانونیین للتاكد من سالمة ودقة تنفیذ  -٥

  . قواعد واجراءات الترخیص ومعاییر وسلوكیات المھنة وفقا للقانون النافذ 
  .توثیق وحفظ ملفات ووثائق المحاسبین القانونیین المرخص لھم  -٦

بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا من  ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او
  .قیادة الوزارة 

  : وتختص باالتي: مركز المعلومات والبحوث االقتصادیة): ٢٠(المــادة
اعداد الدراسات والبحوث النوعیة والتخصصیة وذلك بالتنسیق مع االدارات واالجھزة  -١

  . المعنیة 
والبرامج لالستفادة من تطبیقھا في المركز ونشاط  دراسة االتجاھات والتطبیقات الحدیثة -٢

  . الوزارة 
  . وضع وتطبیق نظم للمعلومات تفي بمھام واغراض الوزارة  -٣
تطویر بنیة تحتیة على درجة كبیرة من الجودة لالتصال والمعلومات لصالح الصناعة  -٤



  . والتجارة 
مع مختلف اجھزة المعلومات المحلیة العمل على تدفق المعلومات وتحسین مواردھا وتبادلھا  -٥

  . واالقلیمیة والدولیة وتشجیع تسھیل انسیابھا 
تنظیم تبادل المعلومات والمطبوعات مع المؤسسات ذات العالقة في اجھزة الدولة  -٦

  . والمؤسسات والمنظمات العربیة واالقلیمیة والدولیة 
اق تجاریة جدیدة للسلع الیمنیة والترویج الترویج لرفع الكفاءة التجاریة والسعي الى فتح اسو -٧

  . لھا عن طریق الشبكات االلكترونیة العالمیة 
  . االشراف على موقع الوزارة في شبكة االنترنت وتحدیثھ وتطویره  -٨
االشراف على مكتبة الوزارة واقتراح الكتب والمجالت والمراجع ذات الصلة بالنشاط  -٩

  . االقتصادي 
  . لمسوح والتعدادات الصناعیة والتجاریة المشاركة في ا -١٠
  . استكمال انشاء وتطویر فروع لمركز المعلومات في مكاتب الوزارة واالشراف علیھا  -١١
العمل على توفیر المرتكزات االولیة النشاء نقطة التجارة الدولیة بالتنسیق مع الجھات ذات  -١٢

  . العالقة 
  . اصدار النشرات والبحوث والدراسات  -١٣
ادخال القوانین واالنظمة والبیانات الى شبكة المعلومات وتنظیم وفھرسة ھذه المعلومات  -١٤

  . بطریقة یسھل الحصول علیھا واالستفادة منھا 
اعداد وابرام االتفاقیات مع الھیئات والمؤسسات العلمیة ومراكز المعلومات للحصول على  -١٥

  . المعلومات والمراجع والنشرات الدوریة 
وضع خطط تدریب المشتغلین بمجال المعلومات في الوزارة والوحدات التابعة لھا على  -١٦

  . نظام المعلومات وتطبیقاتھ وفقا للبرامج المعدة 
متابعة الحصول على االعتمادات لتدریب المھارات البشریة في مجال المعلومات وشبكة  -١٧

  . المعلومات 
  . یة الكفاءات في مجال المعلومات واالشراف علیھ تطویر نظام التدریب لتوفیر وتنم -١٨
المشاركة في انشطة التدریب والدراسات على المستوى الوطني واالقلیمي والدولي في  -١٩

  مجاالت

  . المعلومات واالتصال وانظمة شبكة المعلومات 
وضع المواصفات الفنیة لالجھزة والمعدات والبرامج ودراسة وتقییم العروض وفحص  -٢٠

  . تركیب االجھزة و
وضع خطة دورة وسنویة الجراء الصیانة لالجھزة والمعدات والشبكة داخل الوزارة  -٢١

  . ومكاتبھا والقیام باعمال الصیانة 
ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھ او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا  -٢٢

  .من قیادة الوزارة 
  : وتختص باالتي: العامة لتشجیع المنافسة ومنع االحتكار والغش التجاري االدارة): ٢١(المــادة

تشجیع جمیع القطاعات للتعامل بالسلع والبضائع والخدمات في اطار حریة التجارة  -١
  . والمنافسة وبما ال یؤدي الى االضرار بمصالح المستھلكین وفقا للقوانین والقرارات النافذة 

  . زمة لتشجیع المنافسة التجاریة الحرة والحد من االحتكار والتركیز اقتراح السیاسات الال -٢
متابعة اشھار اسعار السلع ، واسعار الخدمات القابلة لالشھار على اساس المنافسة الحرة  -٣



  . والیة السوق بالتنسیق مع االدارات والجھات ذات العالقة 
خرى التي تعمل على منع المنافسة او كشف الممارسات االحتكاریة والتركیز والتصرفات اال -٤

  . الحد منھا او اضعافھا او تحقیق نتائج مخالفة للقانون النافذ 
رصد الظواھر والممارسات االحتكاریة وممارسات الھیمنة في االسواق ومنعھا طبقا للقانون  -٥

  . النافذ 
تناقات او زیادات او متابعة اجراءات التوزیع السلعي للتاكد من عدم وجود احتكارات او اخ -٦

  . تخفیضات مفتعلة في االسعار بالتنسیق مع االدارة المعنیة 
العمل على حمایة المنتجات المحلیة من المنافسة غیر المشروعة او ممارسة اغراق السوق  -٧

  . المحلیة بالسلع االجنبیة بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة 
عة في النشاط التجاري التي تتعارض مع االعراف التحقق من اعمال المنافسة غیر المشرو -٨

التجاریة والتي یندرج فیھا ممارسات من شانھا ان تحدث لبسا مع انشطة الغیر او تنال من 
  . شھرتھ او سمعتھ او تعمل على نزع الثقة منھ واتخاذ االجراءات القانونیة بشانھا 

ب علیھا الحصول على المعلومات التحقق من ممارسات المنافسة غیر المشروعة التي یترت -٩
التجاریة او الصناعیة السریة او الكشف عنھا او االنتفاع بھا دون موافقة ممن تقع تلك 

  . المعلومات في اطار ملكیتھ او تحت تصرفھ واتخاذ االجراءات القانونیة بشانھا 
ب علیھا التحقق من ممارسات المنافسة غیر المشروعة في النشاط التجاري التي یترت -١٠

فسین واتخاذ االجراءات احداث اضطرابات في االسواق واضرار بالمستھلكین او المتنا
  . القانونیة

التنسیق مع االدارات والجھات المتخصصة بھدف حمایة المستھلكین من الغش والتدلیس  -١١
من عدم  بكافة انواعھ واشكالھ من خالل مراقبة السلع والخدمات المتداولة في االسواق والتاكد

استخدام العالمات التجاریة المسجلة والمشھورة على سلع غیر منتجھ من منتجیھا االصلیین او 
  . باالنتاج وفقا للقوانین والقرارات النافذة المرخص لھم 

تجمیع البیانات المتعلقة بالمنشات التي تنفرد بنشاط معین للتاكد من عدم وجود ایة  -١٢
  . تؤدي الى االخالل بقواعد المنافسة  ممارسات احتكاریة او غیرھا

تلقي الشكاوى المتعلقة بحاالت االحتكار او التركیز او المنافسة غیر المشروعة او الغش  -١٣
  . التجاري والتحقق منھا واتخاذ االجراءات القانونیة بشانھا 

من خالل  اقتراح تطویر التشریعات الوطنیة المتعلقة بتشجیع المنافسة وحمایة المستھلك -١٤
  . متابعة التطورات في التشریعات العربیة والدولیة لالستفادة منھا في ھذا المجال 

اتخاذ االجراءات القانونیة ضد المخالفین الحكام القانون واحالتھم الى الجھات القضائیة  -١٥
  . بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة 

علقة بمھام االدارة التي تقام داخلیا المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات المت -١٦
  . وخارجیا 

ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا  -١٧
  .من قیادة الوزارة 

  : وتختص باالتي: االدارة العامة للتخطیط واالحصاء والمتابعة): ٢٢(المــادة
اتیجیة التنمیة الصناعیة ووضع الخطط والبرامج الالزمة تقدیم المقترحات لتطویر استر -١

  . لتنفیذھا بالتنسیق مع االدارات ذات العالقة 
اقتراح االتجاھات العامة لمشروع خطة الوزارة والوحدات التابعة لھا على ضوء البیانات  -٢

  . واالتجاھات العامة لخطة الدولة بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة 
جعة مشاریع الخطط المتعلقة بمھام الوزارة المختلفة ومناقشتھا مع االدارات جمع ومرا -٣

والوحدات التابعة للوزارة وتنسیقھا وصیاغتھا في خطة شاملة واعداد المذكرة التفسیریة 
  . بالتنسیق مع االدارات المعنیة 

  . قة مناقشة مشاریع خطة الوزارة مع وزارة التخطیط والتنمیة والجھات ذات العال -٤



توزیع خطة الوزارة المقرة على االدارات العامة والمكاتب والوحدات التابعة للوزارة مرفقة  -٥
  . بالضوابط واالجراءات التنفیذیة لھا وتحدد المھام المكلفة بھا 

متابعة وتقییم مستوى تنفیذ خطة الوزارة وبرامج تنفیذھا واعداد تقاریر فصلیة وسنویة بذلك  -٦
ھات المعنیة وفقا للجداول والنماذج الخاصة بھا واقتراح الحلول للمشكالت وتقدیمھا للج

  . وصعوبات التنفیذ 
مناقشة واعداد البرامج التنفیذیة لمشاریع الخطة في الوزارة فصلیا وسنویا ومتطلبات تنفیذھا  -٧

  . وتحدید جھات التنفیذ 
  . ت والجھات ذات العالقة تنفیذ المسوح الصناعیة والتجاریة بالمشاركة مع االدارا -٨
االشراف على تطبیق النظام االحصائي الموحد على صعید الوزارة والوحدات التابعة لھا  -٩

  . وتبادل المعلومات مع قطاعات الوزارة وغیرھا من الجھات 
توثیق وحفظ الخطط العامة وخطط الوزارة واالحصائیات الفصلیة والسنویة وتزوید  -١٠

  . قة بالمعلومات االحصائیة ذات العالالجھات 
جمع وتحلیل البیانات والمعلومات االحصائیة في مجال الصناعة والتجارة وما یتعلق بمھام  -١١

  . الوزارة والوحدات التابعة لھا وموافاة االدارات المعنیة بالنتائج 
والدولیة في المشاركة في دراسة اتفاقیات التعاون مع الدول والمنظمات العربیة واالقلیمیة  -١٢

  . مجال نشاط الوزارة ومتابعة التنفیذ 
  . تنظیم اجتماعات لجنة الخطة بالوزارة وتحملھا مسئولیة سكرتاریة اللجنة  -١٣
االشراف على تنفیذ المشاریع الممولة بقروض خارجیة او من البنوك المحلیة او الممولة  -١٤

  . ات تنفیذھا من المیزانیة العامة للدولة ورفع التقاریر عن مستوی
ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا  -١٥

  .من قیادة الوزارة 
  : وتختص باالتي: االدارة العامة للعالقات االقتصادیة الدولیة): ٢٣(المــادة

التجارة الحرة الثنائیة االشتراك في وضع الدراسات والمقترحات الخاصة باتفاقیات مناطق  -١
  . واالقلیمیة بالتنسیق مع االدارات ذات العالقة 

االشتراك في االعداد والتحضیر للجان المشتركة فیما یخص نشاط الوزارة بین بالدنا  -٢
والدول الشقیقة والصدیقة والمنظمات االقلیمیة والدولیة وتقدیم مقترحات الوزارة المطلوب 

  . عرضھا في ذلك االطار 
االشتراك مع االدارات المعنیة في اعداد مشاریع االتفاقیات والبروتوكوالت ومشاریع  -٣

  . تعدیلھا وتجدیدھا 
المساھمة في متابعة التصدیق على االتفاقیات والبروتوكوالت والمحاضر الموقعة  -٤

ة لھا والمواضیع المتعلقة بالمعونات والمشاریع ذات الصلة بنشاط الوزارة والوحدات التابع
  . واالحتفاظ بنسخ منھا بالتنسیق مع االدارة العامة للشئون القانونیة 

متابعة تنفیذ وتقییم االتفاقیات والبرتوكوالت الموقعة واقتراح التدابیر الالزمة لتذلیل اي  -٥
  . عقبات تحول دون تنفیذھا باالشتراك مع االدارات المعنیة 

ة مع كافة الدول العربیة واالجنبیة والمنظمات تنمیة العالقات في مجال نشاط الوزار -٦
االقلیمیة والدولیة وتحدید نوعیة المساعدات التي یمكن الحصول علیھا بالتنسیق مع االدارات 

  . المعنیة 
اقتراح وسائل االستفادة من عضویة بالدنا في المنظمات االقلیمیة والدولیة في المجاالت  -٧

  . ات التابعة لھا بالتنسیق مع االدارات المعنیة ذات الصلة بنشاط الوزارة والوحد
متابعة تنفیذ قرارات مكتب الجامعة العربیة وخاصة ما یتعلق بمقاطعة اسرائیل ومتابعة  -٨

  . توزیعھا على الجھات ذات العالقة لتنفیذھا 
اعداد تقاریر دوریة بشان عالقة بالدنا مع الدول والمنظمات ومتابعة اھم التطورات  -٩
  . قتصادیة اال



دراسة الحاجة للتمثیل التجاري الخارجي وتقدیم المقترحات المناسبة لتطویر النشاط  -١٠
  . التجاري 

المشاركة في اعداد الترتیبات الخاصة بالمؤتمرات والندوات واللقاءات واالجتماعات  -١١
  . والدولیة واجتماعات اللجان المشتركة المشاركة الوزارة فیھا العربیة 

القیام بترتیب وحضور مقابالت المسؤلین المختصین مع ممثلي الدول االجنبیة والمنظمات  -١٢
  . الدولیة ووكاالتھا المتخصصة بالتنسیق مع الجھات المختصة 

المشاركة في استقبال وتودیع الوفود والخبراء الزائرین لبالدنا واعداد البرامج الخاصة  -١٣
  . رجمین بالتنسیق مع الجھات المختصة بالزیارات وتحدید المرافقین والمت

ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا  -١٤
  .من قیادة الوزارة 

وتتولى في مجال المراجعة والتفتیش ممارسة : االدارة العامة للرقابة والتفتیش): ٢٤(المــادة
  : المھام واالختصاصات التالیة

  : في مجال المراجعة: اوال 
مراجعة ایرادات الوزارة والتاكد من انھ تم تحصیلھا وادراجھا بحساباتھا بطریقة سلیمة  -١

  . وصحیحة وتم التحصیل على النحو المحدد لھا 
) مرتبات واجور وعالوات وبدالت ومكافات وحوافز وغیرھا(تدقیق كشوف االستحقاق من  -٢

  . المحاسبیة والتحقق من صحتھا من الناحیة الحسابیة و
مراجعة كشوف ودفاتر التحصیل الیومیة والتاكد من وجود ختم الوزارة على كل سند قبض  -٣

ومن صحة اثباتھا في الكشوف بنفس بیاناتھا والتاكد من ان المبلغ المحصل قد تم توریده الى 
  . ختصة البنك وانھاء مسالة اجراءات التورید والترحیل الى الحسابات الم

مراجعة حركة الصندوق الیومیة والتاكد من ان المبالغ الموردة قد تم اثباتھا فعال وان عملیة  -٤
التورید الیومیة تتم بصورة سلیمة ومنتظمة لجمیع المبالغ المحصلة والتحقق من مدى التزام 

 امین الصندوق بعدم التصرف بالنقد الموجود لدیھ والصرف منھ الي غرض والتاكد من
  . توریدھا الى البنك اوال باول 

مراجعة البیانات والمعلومات التي تقدم الى االدارة العلیا من االدارات والمختصین بالوزارة  -٥
والتاكد من صحتھا ومطابقتھا للواقع حتى تتمكن االدارة العلیا من اتخاذ القرار المناسب بناًء 

  . اریا وفنیا علیھا وبما ال یؤثر على موقف الوزارة مالیا واد
  . حفظ نسخ من التوقیعات المعتمدة للمسئولین بھدف مطابقتھا مع التوقیعات عند المراجعة  -٦
القیام بتنفیذ التعلیمات الصادرة من الوزیر المتعلقة بمھام المراجعة وبما ال یتعارض مع  -٧

  . احكام ھذه الالئحة 
  . رارات واالنظمة النافذة القیام بایة مھام اخرى تنص علیھا القوانین والق -٨

  : في مجال التفتیش: ثانیا
المراجعة الدوریة لمستندات الصرف للتاكد من ان عملیة الصرف قد تمت مستكملة لكل  -١

الوثائق المؤیدة لصحة الصرف ومراجعة اجراءات المناقصات وتحلیل العروض وقرارات البت 
تاكد من سالمة االجراءات وقانونیتھا وقانونیة فیھا وابرام العقود واالتفاقیات المتعلقة بھا لل

وضماناتھا والتاكد من عدم وجود شروط والتزامات مخالفة ومجحفة ومرھقة العقود وقیمتھا 
تجاه اموال الوزارة ومتابعة تورید االصناف الى المخازن ومراجعة كافة البیانات المالیة 

والى المخازن او المستودعات والتاكد من  والقوانین والسندات واشعارات االدخال واالخراج من
ان االصناف الموردة قد تم صرف قیمتھا في حدود المعتمد لھا وفي االوجھ المخصصة لھا وفي 
المواعید المحددة لھا وفقا لقانون الموازنة واالنظمة النافذة والعقود المبرمة وبما ال یخالف قانون 

  . المزایدات والمناقصات الحكومیة 
اكد من ان جمیع االدارات واالقسام والمختصین بكافة مستویاتھم یقومون بتنفیذ برامج الت -٢

  . وخطط الوزارة وفقا للسیاسة المرسومة لھا بما یخدم مصلحة الوزارة والمصلحة العامة 



التحقق من مدى االستخدام واالستغالل واالستثمار االمثل للموارد والمخصصات المتاحة  -٣
  . وفقا لالھداف والبرامج والخطط المرسومة  )بشریة ومادیة(
التاكد من صحة الدفاتر والسجالت وسالمة واثبات وتوجیھ القیود والعملیات المحاسبة وفقا  -٤

للقوانین والقرارات واالنظمة المالیة والمحاسبیة النافذة وبما یتفق مع اصول ومعاییر المحاسبة 
مطابقتھا لھا وعدم مخالفتھا والخروج علھا وابداء  والمراجعة المتعارف علیھا للتثبت من مدى

  . الراي عن ایة مخالفات او اخطاء او قصور 
القیام بالجرد المفاجئ عند االقتضاء والدوري للصندوق والمخازن والمستودعات واعداد  -٥

محاضر بالجرد ونتائجھ بحسب ما یسفر عنھ ومطابقتھ وفقا للقواعد المنظمة للجرد وابداء 
  . حظات واالراء والتوصیات المناسبة والالزمة المال

بحث ومراجعة وتقییم اصول المخازن والمخزون والدورة المستندیة للتورید والصرف  -٦
  : للتاكد من

سالمة وكفایة ومالئمة المخازن وحفظ االصناف المخزونة ومدى توفر وكفایة اجراءات  -ا
  . من كل ما قد یعرضھا للمخاطر  ووسائل الحمایة والمحافظة علیھا والعنایة بھا

سالمة االجراءات المتبعة في الدورة المستندیة للتورد الى المخازن والصرف وسالمة  -ب
  . عملیة التخزین 

من التلف واالعطال واسباب ركودھا دون ) المخزون(سالمة االصناف والموجودات في  -ج
  . استخدام او استغالل او استثمار 

لموجودات المخزنة دون صرف على حالتھا واكتمالھا واكتمال كل صنف وجود االصناف وا -د
من حیث اجزائھ وكمیاتھ عددا ونوعا وعدم تغیرھا او استبدالھا باخرى مماثلة غیر صالحة او 

مشابھة بجودة مختلفة مع التثبت من فترة الصالحیة في بعض االصناف ورفع التقاریر الالزمة 
  . قییم الى قیادة الوزارة بنتائج البحث والمراجعة والت

االشراف والمراقبة على اعمال الجرد الموسمي او السنوي الذي یتم من قبل لجان الجرد  -٧
  . المشكلة لھذا الغرض وتقییم النتائج 

مراجعة مذكرة تسویة حسابات البنك وكشف المطابقة الشھریة للتحقق من نظامیة اعدادھا  -٨
مسئولین المختصین واالحتفاظ بصورة منھا وفتح سجل لدى وكتابتھا بالحبر ومعتمدة من ال

وكذلك الشیكات الصادرة التي لم ) وغیرھا -شیكات -نقود(االدارة العامة لقید االیداعات النقدیة 
بكشوفات حسابات البنوك لمطابقتھا في الشھور الالحقة والتحقق من صحة المبالغ التي تتحقق 

  . الدفاتر خالل االسبوع االول من كل شھر تظھر بكشوفات الحساب ولم تظھر ب
مراجعة مبالغ العھد وتسویتھا وتصفیتھا والتاكد من نظامیتھا وسالمة وثائقھا وتسدیدھا في  -٩

  . االوقات المحددة لھا 
مراجعة كافة الممتلكات للتاكد من وجودھا واكتمال وثائقھا ووثائق اثبات ملكیتھا وسالمة  -١٠

استخدامھا واستغاللھا وعدم تعریضھا للعبث والتلف والحریق  حفظھا وصیانتھا وحسن
  . والضیاع والسرقة واالختالس وتقییم اجراءات تصفیتھا اذا وجدت او حدثت 

  . التاكد من سالمة وكفایة االجراءات المتبعة في حفظ وتداول المستندات والوثائق  -١١
وسالمة المستندات والوثائق المتعلقة  التاكد من االلتزامات المستحقة للوزارة او علیھا -١٢

  . باثباتھا والتاكد من ان المدیونیة التي تقع في النطاق والحدود المسموح بھا طبقا للسیاسة العامة 
  : فحص ومراجعة حسابات القروض والمنح واالعانات والھبات والمساعدات للتاكد من -١٣

ة الضروریة والملحة وفق الخطط وجود دراسات جدوى للقروض تعبر عن الحاجة الفعل -ا
  . التنمویة العامة للدولة 

مدى تناسب قیمة القرض مع االغراض التي تتطلبھا الحاجة لتمویل المشروع التنموي  -ب
  . المضمن في الخطط 

  . وجود اتفاقیات وعقود لتنفیذ المشروعات التنمویة الممولة من القروض والمساعدات  -ج
التفاقیات وفعالیة وسالمة االستخدام واالستغالل واالستثمار لموارد مدى مطابقة التنفیذ ل -د



القروض والمساعدات في المجاالت المحددة لھا وخلوھا من اي شروط مخالفة او مجحفة او 
  . مرھقة 

مدى اتفاق المساعدات واالعانات والمنح والھبات مع القوانین والقرارات واالنظمة النافذة  -ھـ
  . علقة بھا واالتفاقیات المت

فحص ملفات الموظفین وخدماتھم للتاكد من وجودھا وسالمة واكتمال المسوغات الوظیفیة  -١٤
ونظامیة اجراءات التوظیف والتعیین واستخدام السجالت والنماذج المتعلقة بشانھا وتقییم مدى 

واعد العامة التزام الوزارة بالوفاء بمتطلبات التامین والتقاعد وبحث سالمة حفظھا واتباع الق
  . بشانھا وفق قانون الخدمة المدنیة وقانون التقاعد والقوانین والقرارات واالنظمة النافذة 

فحص ومراجعة اجراءات تسویة االوضاع المالیة والوظیفیة لموظفي الوزارة واجراءات  -١٥
وشروط شغل الوظائف وصرف العالوات والبدالت والمكافات والحوافز واجراءات النقل 

النتداب واالعادة واجراءات التاھیل والتدریب المھني وتقییم المعاییر واالجراءات الخاصة وا
  . بتقدیر كفاءة اداء الموظفین 

االطالع على نطاق االنضباط الوظیفي ومراجعة اجراءات تنفیذه والتزام المختصین بھ  -١٦
بحق المخالفین للقوانین تجاه موظفي الوزارة ومدى قیام المختصین باتخاذ اجراءات المسالة 

  . واالنظمة 
فحص الموازنة التقدیریة للوزارة قبل اجازتھا لتاكد صحتھا واكتمالھا وواقعیتھا واتفاقھا  -١٧

مع القوانین واالسس المقررة وتقییم مدى تمثیلھا للمراكز المالیة ونتائج االعمال وابداء الراي 
  .بشانھا 

بات الختامیة في مواعیدھا ثم فحصھا والتاكد من مطابقتھا حث االدارة المالیة على قفل الحسا -
للدفاتر والنظم المالیة والتاكد من مرفقاتھا واكتمالھا والتحري عن اسباب اي تجاوز في الصرف 

  . او اي عجز في االیرادات وكذلك الوفر في المصروفات والزیادة في االیرادات 
  : حسابات المدد والحساب الختامي للتاكد منفحص ومراجعة مؤیدات الحسابات الشھریة و -١٩

  . الغھا الصحیحة في الفترة المحددةبمب) ایرادات وصرفیات(صحة تسجیل العملیات المحاسبیة  -ا
ان المكونات والبیانات المالیة بكاملھا تعرض بدقة وعدالة وتفصح وفق متطلبات النظام  -ب

  . وفق المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا المالي المحاسبي الذي تلتزم الوزارة باتباعھا 
  . ان العملیات المحاسبیة التي وقعت تخص الوزارة  -ج
  . عدم وجود عملیات محاسبیة غیر مسجلة او غیر منضمة بالسجالت وبالقوائم المالیة  -د

التاكد من رصد وتسجیل كافة الدفاتر المالیة الواردة للوزارة وعلى وجھ الخصوص قسائم  -٢٠
لتحصیل واالوراق ذات القیمة الجدیدة ومطابقتھا مع قوائم االرسالیة من الجھة المرسلة وجرد ا

  . وعد صفحاتھ ورقة ورقة ) غیر المستعمل(المتبقي منھا بالعھد 
متابعة الدفاتر المالیة المستعملة والمستخدمة وخاصة قسائم التحصیل والتاكد من اعادتھا  -٢١

من المحصلین وتقدیمھا للمراجعة والتاكد من اكتمال عملیة التورید  وتورید مبالغھا واستالمھا
  . في مواعیدھا المحددة بالقوانین واللوائح والنظم المالیة النافذة 

القیام بالتحرز وضبط كافة الوثائق والمستندات وغیرھا من وسائل ادوات االثبات المادي  -٢٢
الة اكتشافھا الرتكاب فعل او امتناع عن فعل واتخاذ كافة االجراءات التحفظیة الالزمة في ح

یعاقب علیھ القانون ویضر بالمصلحة العامة وممتلكات واموال الوزارة ونظام عملھا واعداد 
تقریر بذلك ورفعھ للوزیر منسوخا منھ صورة للجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجھات 

  . ذات العالقة 
  . ا التحلیلیة مراجعة موازین المراجعة وبیاناتھ -٢٣



التعاون مع الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومندوبیھ في تامین كافة الوثائق  -٢٤
والمستندات والسجالت والدفاتر والبیانات والمعلومات والتقاریر الالزمة للفحص والمراجعة 

ممكنة بما وازالة المعوقات وتذلیل الصعوبات التي قد تواجھ مندوبیھ وتقدیم كافة التسھیالت ال
یكفل قیام الجھاز بتنفیذ اختصاصاتھ على الوجھ المطلوب بما یكفل في االخیر خدمة مصالح 

  . الوزارة 
ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا  -٢٥

  .من قیادة الوزارة 
  : وتختص باالتي :االدارة العامة للشئون القانونیة): ٢٥(المــادة

اعداد مشاریع القوانین والقرارات واللوائح المتعلقة بالوزارة والمساھمة في اعداد  -١
  . التشریعات للوحدات التابعة لھا بالتنسیق مع الجھات المختصة 

المشاركة في اعداد العقود واالتفاقیات والبروتوكوالت التي تبرمھا الوزارة والوحدات  -٢
  . لجھات الداخلیة والخارجیة ومتابعة تنفیذھا التابعة لھا مع ا

المشاركة في دراسة وابداء الراي بشان مشاریع القوانین والقرارات المتعلقة بالقطاع  -٣
  االقتصادي

  . اعداد مشاریع القرارات الوزاریة المحالة من الوزیر  -
ع القانونیة المتعلقة بمھام توثیق وحفظ كافة القوانین والقرارات واللوائح واالتفاقیات والمراج -٥

  . الوزارة والعمل على توزیعھا للجھات المعنیة واشعارھا بایة تعدیالت في حینھ 
مراجعة النظم والقرارات واللوائح المعمول بھا في الوزارة ورفع المقترحات المناسبة  -٦

  . لتطویرھا بالتنسیق مع االدارات المعنیة 
  . فیما تحیلھ الیھا قیادة الوزارة من موضوعات  رفع الرؤى والمشورة القانونیة -٧
العمل على نشر الوعي القانوني خاصة في مجال مھام الوزارة بین العاملین في الوزارة  -٨

  . والوحدات التابعة لھا 
تمثیل الوزارة امام القضاء وھیئات التحكیم وغیرھا من الجھات وفقا لقانون قضایا الدولة  -٩

  . وبتفویض من الوزیر 
متابعة االمور القانونیة الخاصة بالوزارة مع وزارة الشئون القانونیة واجھزة الدولة  -١٠

  . بالتنسیق مع المكتب الفني واالدارات المعنیة 
  . النظر في الشكاوى والتظلمات لمختلف القضایا القانونیة المحالة الیھا من قیادة الوزارة  -١١
مخالفات االداریة المنسوبة للموظفین وفقا لقانون الخدمة القیام بالتحقیق االداري في ال -١٢

  . المدنیة والئحتھ التنفیذیة 
  . االشراف الفني على االدارات واالقسام القانونیة في مكاتب الوزارة  -١٣
اي مھام ینص علیھا في القوانین واللوائح النافذة او تحال الیھا من قیادة الوزارة او من  -١٤

  .انونیة وزیر الشئون الق
  : وتختص باالتي: االدارة العامة لشئون الموظفین): ٢٦(المــادة

اعداد مشروع الخطة الوظیفیة للوزارة سنویا حسب الخطة العامة للدولة وبمقتضى  -١
احتیاجات الوزارة من الكوادر والعاملین واعداد الفصلین االول والرابع من الموازنة السنویة 

  . للوزارة 
د واالشتراطات والخطط القصیرة والطویلة لتاھیل وتدریب الموظفین واعداد وضع القواع -٢



تقاریر التقییم واقتراح المعالجات المتعلقة بتاھیلھم وتدریبھم داخل الجمھوریة وخارجھا وفقا 
  . لقانون الخدمة المدنیة وقانون البعثات 

  . تنفیذ النظم واالجراءات المتعلقة بالتوظیف  -٣
عالجات المتعلقة بتعیین وانتداب ونقل واعفاء واستقالة الموظفین او االستغناء عنھم اقتراح الم -٤

  . او اعادة توزیعھم 
تحدید ومعالجة القضایا المتعلقة باالجور والترقیات والحوافز والمكافات والعالوات والبدالت  -٥

  . ة لدى الجھات المعنیة والتعویضات المستحقة للموظفین بحسب القوانین النافذة والمتابعة الالزم
متابعة االدارات العامة والمساعدة في الوزارة ومكاتبھا لتقدیم تقاریر تقییم اداء العاملین في  -٦

  . المواعید المحددة وفقا لالنظمة المقرة 
  .متابعة تطبیق النظم المتعلقة باالنضباط االداري والدوام الوظیفي  -٧

اقتراح خطة االجازات السنویة للموظفین وتحدید خلفائھم اثناء غیابھم ومعالجة قضایا االجازات 
  . المرضیة والعارضة والدراسیة وغیرھا وفقا للقوانین والقرارات النافذة 

تطبیق النظم المتعلقة بالصحة والسالمة المھنیة والضمان االجتماعي والمعاشات التقاعدیة  -٩
  . ة واصابات العمل حسب القوانین النافذة ومكافات الخدم

االحتفاظ ببیانات شاملة عن الموظفین واعداد التقاریر واالحصائیات عن تركیبھا وحركتھا  -١٠
  . وتطویرھا 

حفظ ملفات الموظفین وقضایا العمل في مكان مغلق واتباع قواعد وشروط االطالع علیھا  -١١
  . واالضافة لھا 

  . یم وتبسیط اسالیب العمل اقتراح وسائل تنظ -١٢
  . معالجة ایة قضایا اداریة اخرى متعلقة بالموظفین  -١٣
اعداد كشوف الرواتب الشھریة والعالوات وكافة المستحقات االخرى الخاصة بالعاملین  -١٤

  . واجراء االستقطاعات القانونیة المكلفة بھا نیابة عن الغیر 
  . ومتابعة تنفیذ القرارات الصادرة عنھا  سكرتاریة اعمال لجنة شئون الموظفین -١٥
متابعة تنفیذ كافة التعلیمات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنیة والتامینات والجھات المعنیة  -١٦

  . االخرى بحسب القوانین النافذة 
  . انشاء ارشیف مركزي تحفظ فیھ كافة وثائق الوزارة حسب المعاییر المحددة  -١٧
فة الوثائق والمراسالت الواردة والصادرة من والى الوزارة فھرست وتوثیق كا -١٨

  . والمطبوعات والنشرات الدوریة وفق نظام یسھل العودة الیھا عند الحاجة 
تسجیل الوثائق والمعلومات في برامج او بطاقات خاصة لمعرفة وجودھا وتنقلھا ووضع  -١٩

  . نظام لتداول ھذه المعلومات وتوزیعھا 
  . ل البرید من والى الوزارة تنظیم اعما -٢٠
  . تامین عملیات الطباعة والنسخ والتصویر للوثائق المطلوبة  -٢١
التعاون مع مندوبي الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة والرد على استفسارات وتقاریر  -٢٢

  . الجھات ذات العالقة بمھام االدارة 
مینات والرد على استفساراتھا وتقاریرھا التعاون مع مندوبي وزارة الخدمة المدنیة والتا -٢٣

  . ذات العالقة بمھام االدارة 
ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا  -٢٤



  .من قیادة الوزارة 
  : وتختص باالتي: االدارة العامة للشئون المالیة والتجھیزات والصیانة): ٢٧(المــادة

اعداد مشاریع الموازنة السنویة والحسابات الختامیة وفقا لالسس والقواعد والتعلیمات  -١
  . وتقدیمھا الى الجھات المعنیة وفقا للقوانین والقرارات واللوائح النافذة 

 اعداد الموازنة السنویة الحتیاجات الوزارة ومكاتبھا والوحدات التابعة لھا من النقد االجنبي -٢
  . االدارات ذات العالقة وحسب النظام النافذ بالتنسیق مع 

اعداد تقدیرات االیرادات العامة المتوقع تحصیلھا خالل مدة مشروع الموازنة وتقدیمھا الى  -٣
  . الجھات المعنیة وفقا للقوانین والقرارات واللوائح النافذة 

دارات المختلفة تصریف اعمال الشئون المالیة المتصلة بالنشاط الیومي والتعاون مع اال -٤
  . بھدف تحقیق االنسجام والتكامل في تنفیذ المھام والبرامج والخطط المنظمة لعمل الوزارة 

  . تنظیم المعامالت المالیة بین الوزارة ومكاتبھا وفق النظم المالیة النافذة  -٥
  . تنظیم حسابات الوزارة ومكاتبھا وفقا لالصول والقواعد المحاسبیة المعتمدة  -٦
استخدام المطبوعات ذات القیمة المالیة وكذا االستمارات والسجالت والمستندات المحاسبیة  -٧

  . التي یتم تخطیطھا وطبعھا مركزیا تحت اشراف وزارة المالیة او مكاتبھا 
  . القیام بالمتابعة المستمرة في تحصیل االیرادات المختلفة وفقا للنظام النافذة  -٨
الشھریة والعالوات وكافة المستحقات االخرى الخاصة بالعاملین مراجعة وصرف الرواتب  -٩

واجراء االستقطاعات المكلفة بھا نیابة عن الغیر وتسدید حصیلة االستقطاعات الشھریة الى 
  . الجھات المستحقة حسب النظام المالي 

صرفا  تحقیق الرقابة الداخلیة لممارسة التدقیق والمراقبة على كافة التصرفات المالیة -١٠
  . وایرادا ومتابعة فعالیتھ وتطویره بما یكفل االستخدام االمثل لالموال والممتلكات العامة 

التبلیغ الفوري عن قضایا االختالسات والتالعب باالموال والممتلكات العامة الى الجھات  -١١
  . المختصة بالتنسیق مع االدارات ذات العالقة 

بحسابات العھد والسلف واالمانات وحسابات التسویة  تنظیم العملیات المالیة الخاصة -١٢
واثبات قیودھا في السجالت المخصصة لكل منھا ومتابعة مطابقة ارصدتھا دوریا وتصفیتھا في 

  . المواعید المحددة لھا 
تنظیم االجراءات المالیة الخاصة بالمشتریات السلعیة والخدمة واعمال المناقصات وعقود  -١٣

  . مع الجھات االخرى وفقا للقوانین واللوائح واالنظمة النافذة االعمال المبرمة 
المتابعة المستمرة لتصفیة الدیون والتنبیھ بعدم الدخول في ایة التزامات مالیة تفوق  -١٤

  . االعتمادات المخصصة للوزارة 
في البت السریع في استفسارات وتقاریر الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة والرد علیھا  -١٥

  . حینھ وتقدیم التسھیالت الممكنة لمكلفي الجھاز 
توفیر المستلزمات الكافیة من المطبوعات والسجالت والدفاتر الالزمة لتنظیم العمل  -١٦

  . االداري والمالي والمحاسبي بما یؤمن عدم تعرضھ لالختناقات في التنفیذ 
لمطبوعات ذات القیمة المالیة وتنظیم توفیر وسائل حفظ االیداع لالموال النقدیة والوثائق وا -١٧

  . اداراتھا واستخدامھا وفقا للنظام المالي النافذ 
حفظ السجالت والدفاتر المحاسبیة المستخدمة والمنتھیة في مستودعات ومخازن محصنة  -١٨

  .وحفظھا الجال مستقبلیة كما تحددھا النظم 



تسجیل متطلبات الوزارة وتقدیر احتیاجاتھا من االصول الثابتة والمتداولة كالمباني  -٩
والسیارات واالجھزة والمالبس والمعدات واالدوات المكتبیة ووضع خطة لشرائھا حسب الكمیة 
  . والقیمة والنوع وفي الوقت المناسب ووضع االرشادات المنظمة الستخدامھا اقتصادیا وعقالنیا 

  . تنظیم المخازن التابعة للوزارة وادارتھا وجردھا دوریا وفقا لالجراءات والنظم النافذة  -٢٠
اقتراح مكاتب واماكن العمل وتجھیزھا باالثاث والمعدات الالزمة وتھیئة البیئة المالئمة  -٢١

  . للعمل 
المعتمد تنظیم استخدام وصیانة وسائل النقل الرسمیة وصرف الوقود الالزم وفق النظام  -٢٢

  . لذلك 
اعداد برامج دوریة لصیانة ممتلكات الوزارة ووسائل العمل من خالل الترمیم  -٢٣

  . واالصالحات 
المحافظة على مباني الوزارة واثاثھا وتجھیزاتھا وكافة مرافقھا في الحراسة والصیانة  -٢٤

  . والنظافة وغیرھا من الوسائل 
ا او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف بھا ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھ -٢٥

  .من قیادة الوزارة 
  : وتختص باالتي: االدارة العامة للعالقات العامة): ٢٨(المــادة

التعریف بالجھود التي تبذلھا الوزارة في تحقیق مھامھا واھدافھا وتوثیق الصلة بینھا وبین  -١
  . الجھات التي تتعامل معھا 

ا تنشره الصحف والمجالت وما تبثھ وسائل االعالم المختلفة فیما یتعلق بنشاط متابعة م -٢
  . الوزارة واعداد الردود المناسبة بالتنسیق مع االدارات المعنیة وطبقا لتوجیھات قیادة الوزارة 

  . المتابعة والتنسیق مع وسائل االعالم المختلفة لتغطیة انشطة الوزارة  -٣
فسارات الصحافة والمنظمات غیر الحكومیة المتعلقة بنشاط الوزارة اعداد الرد على است -٤

  . بالتنسیق مع االدارات المعنیة 
  . متابعة نشر االعالنات التي تصدر عن الوزارة بالتنسیق مع االدارات المعنیة  -٥
  . ارةالمشاركة في الترتیب للقاءات والمقابالت الصحفیة واالذاعیة والتلفزیونیة مع قیادة الوز -٦
العمل على دراسة اتجاھات الراي العام بشان نشاط الوزارة من خالل استقصاءات الراي  -٧

وتلقي المراسالت المتعلقة بمھام الوزارة بالتنسیق مع االدارة المعنیة وعرضھا على قیادة 
 الوزارة والقیام بامداد اجھزة االعالم بالحقائق والمعلومات عن الموضوعات التي تھم الراي

  . العام 
العمل على ترسیخ الثقة والشفافیة بین الوزارة وجمھور المستھلكین من ناحیة وبینھا  -٨

  . وقطاعات التجار والمنتجین من ناحیة اخرى 
بحث ومتابعة الشكاوى الخاصة بالقضایا ذات الصلة بنشاط الوزارة والرد علیھا بالتعاون مع  -٩

  . االدارات المعنیة 
ات في دیوان عام الوزارة ومكاتبھا بما ینشر عن نشاط الوزارة سلبا وایجابا ابالغ االدار -١٠

  . اوال باول واستقبال تعقیباتھا وردودھا 
  . استقبال واستضافة وتودیع الوفود والخبراء الزائرین لبالدنا  -١١
  .تجھیز وثائق السفر والتفویضات للوفود المغادرة من الجمھوریة  -١٢



  . د العائدة من الخارج استقبال الوفو -١٣
مسك سجل یدون فیھ كل ما یرد الى االدارة وما یصدر عنھا وارشفة الصحف والمجالت  -١٤

  . التي تنشر اخبار ومواد حول الوزارة وحفظ ما یصدر من ردود عن الوزارة 
ھا ایة مھام اخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا او بمقتضى القوانین واالنظمة النافذة او تكلف ب -١٥

.من قیادة الوزارة 

  المھام واالختصاصات المشتركة لالدارات العامة: الفصل الثالث
تتحدد المھام واالختصاصات المشتركة لالدارات العامة في التعاون فیما بینھا ): ٢٩(المــادة

  : وبین مختلف القطاعات لتحقیق االتي
  . المرتبطة بتنفیذ مھامھا  اعداد مشروع الخطة المالیة وخطة القوى العاملة السنویة -١
  . اعداد خطط وبرامج عمل فصلیة وسنویة لتنفیذ مھامھا واختصاصاتھا  -٢
اعداد التقاریر الدوریة والبیانات المنظمة عن نشاطھا وانجازاتھا ومستوى تنفیذ خططھا  -٣

  . وبرامجھا 
  . تطبیق المبادئ العامة لتسییر اعمال االدارات  -٤
  . د وتطویر مناھج ومواد التدریب الخاصة بموظفي الوزارة االسھام في اعدا -٥
  . اعداد الدراسات والمقترحات النشاء مناطق صناعیة  -٦
اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطھا واالسھام في العمل البحثي على مستوى الوزارة  -٧

  . بشكل عام 
واجراءات تنفیذ المھام وبخاصة ما اعداد خرائط العمل واالدلة االرشادیة الشارحة لمراحل  -٨

كان منھا متصال بالجمھور واستخدامھا كوسائل ارشادیة للعاملین بالوزارة والمنتفعین بخدماتھا 
  . ومراجعتھا دوریا بھدف تطویرھا وتبسیط االجراءات 

تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتاریة للجان والمجالس المشكلة في مجال  -٩
  . صھا اال في حالة النص بخالف ذلك اختصا

یكون لكل ادارة عامة سكرتاریة خاصة بھا تتولى توثیق وحفظ وثائق االدارة ومتابعة  -١٠
  . اعمالھا 

تعمل االدارات العامة على نقل وتوثیق وحفظ وثائق االدارات في االرشیف المركزي وفق  -١١
  . المعاییر المحددة 

ى تزوید مركز البحوث والمعلومات بالبیانات االحصائیة تعمل االدارات العامة عل -١٢
  .والمعلومات ذات الصلة بنشاطھا لالنظمة والبرامج المحددة 

  مبادئ عامة في التنظیم واالداء لمھام الوزارة: الفصل الرابع

الغراض التنفیذ االمثل لمھام الوزارة تعتمد الوزارة المبادئ واالسس التنظیمیة ): ٣٠(المــادة
  : تیةاال
تطبق الوزارة في تنظیم عملیاتھا وادارة انشطتھا المبادئ واالسالیب العلمیة في االدارة  -١

  والتنظیم 

كما تستعین بقواعد ووسائل العلوم االخرى فیما تضعھ من خطط او برامج او نظم وفي تحلیل 
  . ومعالجة والظواھر والمشكالت التي تنشا في محیط االدارة 

بین قیادة الوزارة واالدارات على اساس من التعاون والتشاور والتنسیق  تبني العالقة -٢
  . المستمر 

تبني العالقات التنظیمیة من حیث سلطة االشراف والتوجیھ والمسئولیة على اساس انسیاب  -٣
خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولیة في مختلف المستویات االداریة بما من شانھ تحقیق 

  . لطة والمسئولیة ومن ثم المشاركة والتشاور في تسییر االعمال التوازن بین الس



تعمل الوزارة على تطبیق مبدا تفویض السلطة في عالقاتھا التنظیمیة الداخلیة وعلى مستوى  -٤
مكاتبھا والتوسع فیھا طبقا لتطور االدارة العامة في الدولة وبما یؤدي الى تحقیق اھداف 

  . االصالح االداري 
الرؤساء االداریون بحكم وظائفھم مسئولین عن تدریب االفراد العاملین بمعیتھم  یعتبر -٥

  . باالضافة الى دورھم االساسي في تنظیم وتبسیط االجراءات والتوجیھ والرقابة 
  . تطبیق مبدا الثواب والعقاب في الوظیفة العامة وفقا للقوانین النافذة  -٦
اریة فیھا التنظیم الموضوعي لتنفیذ مھامھا وتحقیق تكفل قیادة الوزارة والرئاسات االد -٧

التنسیق المستمر والفعال تخطیطا وتنفیذا في عالقاتھا الداخلیة كما تكفل تطویر نظام االتصاالت 
  . فیھا لخدمة غرض التنسیق وتوفیر وسائل العمل االساسیة 

وتحفیز الكفاءات  تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤھل ومتخصص في كافة مجاالت نشاطھا -٨
فیھا وتنمیة العالقات االنسانیة وعالقات العمل بھدف االرتقاء المستمر بمستوى اعمالھا 

  . واداراتھا 
تعمل الوزارة على دعم وتطویر مكاتبھا في امانة العاصمة والمحافظات بما یمكنھا من تنفیذ  -٩

الوزارة بالبیانات والمعلومات  مھامھا وتلتزم جمیع مكاتب الوزارة بانتظام موافاة دیوان عام
  . والتقاریر المطلوبة وفقا للنماذج والبرامج والنظم 

تلتزم كافة التقسیمات التنظیمیة للوزارة بجمع وتحلیل المعلومات واالحصاءات المتعلقة  -١٠
بانشطتھا المختلفة كاسلوب علمي التخاذ القرار وتخطیط وتقییم االعمال واقتراح الحلول 

  . للمشكالت 
  . تولى الوزارة عنایة خاصة باعمال السجالت باعتبارھا ذاكرة الوزارة  -١١
یرفع الموظف عند مواجھتھ لموضوع یشكل حالة جدیدة او عند اختالف التفسیرات ال  -١٢

تعالجھ بصورة واضحة القوانین والنظم النافذة االمر الى رئیسھ المباشر لیتولى المعالجة مع 
.ط السلطة قیادة الوزارة عبر خ

  احكام عامة: الباب الرابع

یشرف الوزیر على تحقیق التنسیق بین الوزارة والقطاعات االقتصادیة االخرى ): ٣١(المــادة
  .بما یحقق اھداف السیاسة العامة الصناعیة والتجاریة للدولة 

یولي الوزیر اھمیة خاصة لتطویر العمل وتبسیط اجراءاتھ وتحسین االداء بشكل ): ٣٢(المــادة
عام بالتطبیق لمبادئ التنظیم وبخاصة فیما یتعلق بتفویض بعض سلطاتھ لمرؤوسیھ في الوزارة 

  .التابعة لھا والمرافق 
والمحافظات یتحدد یكون للوزارة بحسب االحوال مكاتب في امانة العاصمة ): ٣٣(المــادة

مستواھا التنظیمي طبقا لطبیعة وحجم النشاط وعدد المنتفعین بالخدمة التي یقوم بھا المكتب 
  .وغیر ذلك من المعاییر یتفق بشانھا مع وزارة الخدمة المدنیة والتامینات 

في  یصدر الوزیر قرار انشاء ودمج او الغاء اي ادارة فرعیة او قسم على ان یتبع): ٣٤(المــادة
  .ذلك قواعد التنظیم االداري وبالتشاور مع وزارة الخدمة المدنیة والتامینات 

یشرف الوزیر على استكمال كافة المتطلبات والشروط الالزمة لالنضمام لمنظمة ): ٣٥(المــادة
  .التجارة العالمیة 

التشاور للوزیر عقد لقاءات دوریة مع الفعالیات الصناعیة والتجاریة بقصد ): ٣٦(المــادة
  .لتحسین السیاسات والدارة بالمجال االقتصادي 

  .للوزیر حق االنشاء واالحتفاظ بالمعامل والمختبرات الالزمة لتنفیذ مھامھا ): ٣٧(المــادة
یشكل الوزیر بقرار منھ لجنة علمیة بحسب كل حالة الختبار وفحص طلبات ): ٣٨(المــادة

  .براءات االختراع 
وزیر كافة القرارات والتعلیمات الالزمة لتنفیذ ھذه الالئحة وتحقیق یصدر ال): ٣٩(المــادة



  .اغراضھا 
م بشان الالئحة التنظیمیة لوزارة ١٩٩٦لسنة) ٧٧(یلغى القرار الجمھوري رقم ): ٤٠(المــادة

م بشان الالئحة التنظیمیة لوزارة ١٩٩٧لسنة) ٢٤٥(التموین والتجارة والقرار الجمھوري رقم 
  .الصناعة 

.یعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة ): ٤١(ـادةالمـ


