
  الالئـحـة الـتـنـظـيـمـيـة لـوزارة الـمـالـيـة
 

م 1993لسنة  (27)قــرار جمهوري رقم 

بشــأن الئحة وزارة المالٌة 

: رئٌس مجلس الرئاسة 

. بعد االطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة– 

م 1992/ نوفمبر/14وعلى اإلعالن الدستوري الصادر بتارٌخ– 

. م بشان مجلس الوزراء1991لسنة(20)وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم– 

. م بتشكٌل مجلس الوزراء1990لسنة(1)وعلى القرار الجمهوري رقم – 

. وبناء على عرض رئٌس مجلس الوزراء– 

. وبعد موافقة مجلس الرئاسة– 

المهام العامة : الباب األول

( . بالئحة تنظٌم وزارة المالٌة)تسمى هذه الالئحة : (1)المــادة

تهدؾ الوزارة إلى تنظٌم وتامٌن الشئون المالٌة والنقدٌة للدولة ومراقبة اٌرادات وصرفٌات : (2)المــادة

واقتراح السٌاسات المالٌة فً صورة اتجاهات وأهداؾ فً مجال االٌراد واالنفاق والرقابة على ,اجهزة الدولة

واقتراح االطار العام والتفصٌلً للموازنات السنوٌة وتنفٌذها فً نطاق السٌاسة العامة , األعمال المصرفٌة

. وكذا المساهمة الفعالة فً بحث وإعداد خطة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسة النقدٌة . للدولة 

: وتتولى على وجه الخصوص المهام التالٌة

اقتراح السٌاسة المالٌة للدولة واإلشراؾ الكامل على الشئون المالٌة والضرٌبٌة فً حدود القوانٌن النافذة - 1

. والسٌاسة العامة للدولة واالختصاصات والصالحٌات الموضحة بهذه الالئحة 

إعداد مشروعات الخطط المالٌة وإجراء الدراسات الالزمة باالشتراك مع الجهات المعنٌة وتقدٌمها - 2

. للسلطات المختصة 

العام )إعداد مشروعات وقواعد تنفٌذ الموازنة العامة للدولة وموازنات وحدات القطاع االقتصادي - 3

والتنسٌق بهذا الشأن , والمٌزانٌات المستقلة والملحقة ومتابعة تنفٌذ تلك الموازنات بعد اقرارها (والمختلط

. مع الجهات المعنٌة بما ٌحقق تناسق وتكامل األعمال 

 (العام والمختلط)إعداد الحسابات الختامٌة لوحدات الجهاز اإلداري للدولة ووحدات القطاع االقتصادي - 4

. والوحدات المستقلة والملحقة وتقدٌمها إلى الجهات المختصة 

العمل على تامٌن تحصٌل جمٌع إٌرادات الدولة المقررة بمقتضى القوانٌن بالوسائل والطرق التً تحددها - 5

. القوانٌن والقرارات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطوٌرها وتحسٌن وسائل الجباٌة 

العمل على تطوٌر النظم المالٌة والضرٌبٌة والجمركٌة واقتراح التشرٌعات واإلجراءات الكفٌلة بتنمٌة - 6

. الموارد العامة وتطوٌرها وبما ٌنسجم مع السٌاسات المالٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة للدولة 

توجٌه االنفاق العام للدولة بما ٌكفل تحقٌق أهدافها للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ووضع النظم الكفٌلة - 7

. لتحقٌق الرقابة على االموال العامة بهدؾ الحٌلولة دون استخدامها فً ؼٌر األؼراض المختصة لها 

. اإلشراؾ على االجهزة المالٌة فً الدولة طبقا للقوانٌن النافذة - 8



تمثٌل الجمهورٌة فً المؤتمرات والمنظمات والمجالس واللجان العربٌة واالقلٌمٌة والدولٌة التً لها - 9

عالقة بالشئون المالٌة وتنمٌة وتطوي العالقات المالٌة الدولٌة مع كافة الدول والهٌئات العربٌة واالقلٌمٌة 

. والدولٌة 

. ابداء الرأي والمشاركة فً االتفاقٌات التً تبوبها الدولة مع الؽٌر وٌترتب علٌها اعباء مالٌة - 10

اإلشراؾ على القروض والمساعدات والمنح والمعونات االجنبٌة النقدٌة منها والعٌنٌة ومراقبة تحصٌلها - 11

. وانفاقها فً االوجه المخصصة لها ومسك حساباتها 

إدارة الدٌن العام للدولة واحتساب استحقاقاته علٌها وابداء الراي حول القدرة االقتراضٌة على ضوء - 12

. تقٌٌم المركز المالً للدولة 

القٌام بالبحوث والدراسات المالٌة النقدٌة واالقتصادٌة وتطوٌر االنظمة المالٌة واسالٌب إعداد وتنفٌذ - 13

. الموازنات 

إعداد النظم واللوائح والقواعد المالٌة والمحاسبٌة والمخزنٌة وانظمة المناقصات على اسس علمٌة - 14

والتحقق من سالمة تطبٌقها لدى كافة اجهزة الحكومة المركزٌة والوحدات االدارٌة بالمحافظات ووحدات 

. القطاع االقتصادي والجهات ذات المٌزانٌة المستقلة والملحقة 

القٌام بالرقابة والتفتٌش على جمٌع وحدات الجهاز االداري ووحدات القطاع االقتصادي والجهات ذات - 15

المٌزانٌات المستقلة والملحقة فٌما ٌتعلق بالشئون المالٌة وبما ال ٌتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي 

. للرقابة والمحاسبة 

. حصر وادارة امالك الدولة والمحافظة علٌها وتحدٌد طرق استؽاللها وفقا للقوانٌن النافذة - 16

اإلشراؾ على الجهاز المصرفً وتوجٌه استخدام النقد االجنبً فً اطار السٌاسة المالٌة والنقدٌة للدولة - 17

. وقانون البنك المركزي وكذا اإلشراؾ على القطاع المالً وٌتولى الوزٌر هذا االختصاص 

المشاركة مع جهات االختصاص فً وضع السٌاسات النقدٌة وسٌاسات االدخار واالئتمان واالسعار - 18

. واالجور لتحقٌق التطبٌق بٌنها وبٌن السٌاسة المالٌة وفقا للسٌاسة العامة للدولة 

م 1992لسنة (27)تنفٌذ المهام الموكولة لوزارة المالٌة والواردة فً القرار الجمهوري بالقانون رقم - 19

. بشان اإلشراؾ والرقابة على شركات ووسطاء التامٌن والئحته التنفٌذٌة 

مهام واختصاصات قٌادة الوزارة : الباب الثانً

مهام واختصاصات الوزٌر : الفصل األول

: ٌتولى الوزٌر المهام واالختصاصات التالٌة: (3)المــادة

اإلشراؾ على الوزارة وتوجٌه اداراتها وفروعها ومكاتبها فً جمٌع انحاء الجمهورٌة وٌقوم بتنفٌذ - 1

. السٌاسة العامة للحكومة فً الوزارة وفقا للقانون واللوائح والقرارات النافذة 

ٌقود الوزارة فً كافة المجاالت وٌعتبر الرئٌس االعلى فٌها وٌدٌرها طبقا لمبدا المسئولٌة الفردٌة - 2

والتشاور الجماعً بشان القضاٌا االساسٌة وٌتحمل المسئولٌة الفردٌة عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام 

. مجلس الوزراء 

ٌصدر القرارات الالزمة الدارة وتخطٌط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات واوامر وتعلٌمات وٌطلب - 3

. منهم تقدٌم التقارٌر وله الحق فً اصدار التوجٌهات لمرؤوسٌه والعاملٌن فً الوزارة 



ٌشرؾ وٌوجه وٌراقب مرؤوسٌه وٌطلب منهم تقدٌم التقارٌر وٌشرؾ على تنفٌذ المهام االساسٌة للوزارة - 4

والمرافق التابعة لها , وٌجوز له اصدار التوجٌهات إلى رؤساء المرافق التابعة له كما ٌحق له تعدٌل او الؽاء 

. قراراتهم اذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافذة او لتحسٌن تنفٌذ المهام 

ٌشرؾ على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء وٌتابع تنفٌذها وٌقوم بتقدٌم التقارٌر عن - 5

مستوى تنفٌذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام , كما ٌشرؾ على وضع الخطط والبرامج 

. التنفٌذٌة العمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته وٌتابع وٌقٌم تقارٌر انجازها 

ٌشكل مجلس الوزارة واللجان االستشارٌة ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحدٌد مهامها وفقا - 6

. للنظم 

ٌصادق على قرارات مجلس الوزراء فً المرافق التابعة له او الؽائها او تعدٌلها او تجمٌدها وفقا للسٌاسة - 7

. العامة للدولة 

ٌبلػ رئٌس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسٌمة لنظام الدولة وسٌاستها وفقا - 8

. للقانون 

. ٌنسق مع الوزراء المعنٌٌن تخطٌطا او تنفٌذا عندما ٌتعلق االمر بوزارات اخرى - 9

ٌنسق مع المحافظٌن فٌما ٌتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصٌات السلطات المحلٌة فً - 10

مجال الوزارة على ان ٌضمن الوزٌر اٌجاد عالقات مع المحافظٌن فً مختلؾ المحافظات وعلى وجه 

الخصوص فً إعداد خطط التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وذلك من اجل التحقٌق الكامل للمهام الحكومٌة فً 

. مجال مسئولٌته 

. تمثٌل الوزارة فً الداخل والخارج عندما ٌكون التمثٌل فً مستواه - 11

. ٌقوم باٌة اختصاصات اخرى تسند الٌه بمقتضى القوانٌن واللوائح والقرارات النافذة - 12

نائب الوزٌر : الفصل الثانً

: ٌتولى نائب الوزٌر المهام واالختصاصات التالٌة- ا: (4)المــادة

. ٌعاون الوزٌر فً اداء مهامه واختصاصاته تحت اشراؾ الوزٌر وتوجٌهاته - 1

. ٌتولى مهام الوزٌر واختصاصاته عند ؼٌابه بما فً ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء - 2

. ٌتولى تنفٌذ مهام الوزٌر التً ٌفوضه او ٌكلفه بها - 3

: كما ٌمارس نائب الوزٌر بما ال ٌخل باحكام الفقرة االولى من هذه المادة ما ٌلً- ب

. التنسٌق فً مجال نشاط الوزارة مع الوزارات االخرى عندما ٌكون التنسٌق على مستواه - 1

ٌعاون الوزٌر فً اإلشراؾ على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفٌذٌة وفقا للقوانٌن والقرارات النافذة - 2

 .

. ٌشرؾ على إعداد البرامج التفصٌلٌة لتنفٌذ مهام واعمال الوزارة وٌتابع عملٌة التنفٌذ - 3

. ٌنسق بٌن اعمال القطاعات واالدارات العامة بما ٌكفل تنفٌذ المهام والواجبات - 4

ٌقٌم األعمال والنشاطات فً الوزارة بالتشاور مع وكالء الوزارة ومدٌري االدارات العامة وتقدٌم - 5

. المقترحات بهذا الصدد إلى الوزٌر 

. ٌطلب التقارٌر والبحوث والدراسات المتخصصة وٌبدي راٌه بشانها إلى الوزٌر - 6

. ٌتابع تنفٌذ االجراءات النظامٌة الكفٌلة بتحقٌق االنضباط الوظٌفً وتحسٌن عالقات العمل - 7



. ٌمثل الوزارة فً الداخل والخارج عندما ٌكون التمثٌل فً مستواه - 8

. القٌام باٌة اختصاصات اخرى تسند الٌه بمقتضى القوانٌن واللوائح والقرارات النافذة - 9

وكٌل الوزارة: الفصل الثالث  

 :وكٌل الوزارة وٌتولى المهام واالختصاصات التالٌة: (5)المــادة

اإلشراؾ المباشر على القطاع الذي ٌراسه من قطاعات الوزارة فً حدود القوانٌن والقرارات والتوجٌهات - 1

. الصادرة من الوزٌر 

. ٌتولى التنسٌق بٌن االدارات العامة الواقعة تحت اشرافه - 2

. ٌتابع ٌومٌا تنفٌذ مهام واعمال وبرامج االدارات العامة التابعة له - 3

. ٌنسق بٌن اعمال االدارات العامة واالدارات التابعة له - 4

. ٌنظم االجتماعات الالزمة بٌن االدارات العامة واالدارات التابعة له - 5

. ٌقٌم األعمال والنشاطات فً قطاعه وتقدٌم المقترحات بهذا الصدد إلى نائب الوزٌر - 6

. ٌصدر التعلٌمات التنفٌذٌة واالدارٌة فً نطاق اعماله وفقا للوائح - 7

. ٌقوم باٌة اختصاصات اخرى تنص علٌها القوانٌن واللوائح والقرارات النافذة - 8

مجلس الوزارة : الفصل الرابع

: مجلس الوزارة تشكٌله ومهامه : (6)المــادة

: تشكٌل المجلس : اوال 

: ٌشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزٌر ومن االعضاء التالٌٌن - 1

نائب الوزٌر نائبا للرئٌس - 1

وكالء الوزارة اعضاء - 2

مستشارو الوزارة اعضاء - 3

مدٌرو االدارات العامة اعضاء - 4

. للوزٌر استدعاء اي شخص ٌرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس - 2

: ٌتولى تقدٌم المشورة فً المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة االمور التالٌة: مهام المجلس : ثانٌا 

. خطط العمل السنوٌة للوزارة - 1

. خطط التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة - 2

. الخطة المالٌة وخطة القوى العاملة - 3

. تطوٌر مهام الوزارة وتنظٌم اعمالها وتعدٌل هٌكلها - 4

. المواضٌع التً تقدم إلى مجلس الوزراء والتً ٌرى الوزٌر عرضها علً مجلس الوزراء - 5

. تقارٌر االنجاز وتقٌٌمها - 6

. مشروعات القوانٌن واللوائح واالنظمة لنشاط الوزارة - 7

ٌصدر الوزٌر نظاما ٌسٌر اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورٌة واستثنائٌة عند : ثالثا 

. الضرورة 



تعد تقارٌر سنوٌة عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل فً نهاٌة كل عام إلى االمانة : رابعا 

. العامة لمجلس الوزراء 

تنظٌم الوزارة : الباب الثالث

البناء التنظٌمً : الفصل األول

ٌتكون الهٌكل العام للوزارة من دٌوانها وفروعها ومكاتبها واداراتها فً امانة العاصمة : (7)المــادة

. ومحافظات الجمهورٌة 

: ٌتبع الوزٌر مباشرة ما ٌلً : (8)المــادة

المصالح االٌرادٌة التالٌة - ا

: مصلحة الجمارك وفروعها ومكاتبها بالمحافظات* 

وتتولى اقتراح وتطبٌق وتنفٌذ القوانٌن والتعرفة الجمركٌة واٌة ضرائب او سوم تكلؾ بتحصٌلها , وتمارس 

. المهام الموكولة الٌها وفقا للقوانٌن والقرارات والتعلٌمات النافذة والالئحة التنظٌمٌة الخاصة بها 

: مصلحة الضرائب وفروعها ومكاتبها بالمحافظات* 

وتتولى اقتراح وتطبٌق وتنفٌذ القوانٌن الضرٌبٌة سواء منها المباشرة او ؼٌر المباشرة , وتمارس المهام 

. الموكلة الٌها وفقا للقوانٌن والقرارات والتعلٌمات النافذة والالئحة التنظٌمٌة الخاصة بها 

: مصلحة الواجبات وفروعها ومكاتبها بالمحافظات* 

وتتولى تطبٌق وتنفٌذ فرٌضة الزكاة او اٌة ضرائب او رسوم تكلؾ بتحصٌلها وتمارس المهام الموكولة الٌها 

. وفقا للقوانٌن والقرارات والتعلٌمات السارٌة والالئحة التنظٌمٌة الخاصة بها 

: مصلحة اراضً وعقارات الدولة وفروعها ومكاتبها بالمحافظات* 

وتتولى اإلدارة واإلشراؾ والحصر الراضً وعقارات الدولة او اٌة مهام اخرى تحدد من قبل الوزٌر فٌما 

ٌتعلق بادارة امالك الدولة وتمارس المهام الموكولة الٌها وفقا للقانون والقرارات واللوائح والتعلٌمات 

. السارٌة والالئحة التنظٌمٌة الخاصة بها 

: المرافق العامة التالٌة - ب

. البنك المركزي الٌمنً وٌمارس نشاطه وفقا لقرار انشائه * 

. البنك االهلً الٌمنً وٌمارس نشاطه وفقا لقرار انشائه * 

. الشركة الٌمنٌة للتامٌن واعادة التامٌن وتمارس نشاطها وفقا لقرار انشائها * 

. المستشارون - د. مجلس الوزراء - ج

. مكتب الوزٌر - و. فروع ومكاتب الدٌوان العام بالمحافظات - هـ

: ٌتكون البناء التنظٌمً للوزارة من القطاعات والتقسٌمات التالٌة: (9)المــادة

: وٌتكون من : قطاع الموازنة : اوال 

. اإلدارة العامة للموازنة العامة للدولة - ا

. اإلدارة العامة لموازنات المحافظات - ب

. اإلدارة العامة للحساب الختامً للموازنة العامة - ج

. اإلدارة العامة للحساب الختامً للمحافظات - د

: ٌتكون من : قطاع الوحدات االقتصادٌة : ثانٌا 



. اإلدارة العامة لموازنات الوحدات االقتصادٌة - ا

. اإلدارة العامة للحسابات الختامٌة للوحدات االقتصادٌة - ب

: ٌتكون من : قطاع االٌرادات : ثالثا 

. اإلدارة العامة الٌرادات النفط والمعادن - ا

. اإلدارة العامة للضرائب والجمارك - ب

. اإلدارة العامة للزكاة واالٌرادات االخرى - ج

. اإلدارة العامة لالعفاءات - د

: وٌتكون من : قطاع التنظٌم وحسابات الحكومة : رابعا 

. اإلدارة العامة للنفقات الجارٌة - ا

. اإلدارة العامة للحسابات المركزٌة - ب

. اإلدارة العامة للنفقات الراسمالٌة - ج

. اإلدارة العامة لمراجعة الحسابات المصرفٌة الحكومٌة - د

. اإلدارة العامة للتنظٌم - هـ

. اإلدارة العامة للقروض والمساعدات والمعونات - و

. اإلدارة العامة للسجالت - ز

: االدارات العامة التالٌة : خامسا 

. اإلدارة العامة للشئون القانونٌة - 1

. اإلدارة العامة للرقابة والتفتٌش - 2

. اإلدارة العامة للحاسوب االلً - 3

. اإلدارة العامة للتخطٌط المالً والبحوث واالحصاء - 4

. اإلدارة العامة للعالقات العامة والمالٌة الخارجٌة - 5

. اإلدارة العامة لشئون الموظفٌن - 6

. اإلدارة العامة للشئون المالٌة والتجهٌزات والصٌانة - 7

. اإلدارة العامة للسكرتارٌة والتوثٌق - 8

. اإلدارة العامة لالشراؾ والرقابة على شركات ووسطاء التامٌن - 9

 . (وٌحدد مستواه التنظٌمً بادارة عامة)المعهد المالً - 10

. ٌراس كل قطاع وكٌل وزارة , وكل ادارة عامة مدٌر عام : (10)المــادة

ٌتحدد المستوى التنظٌمً لمكتب الوزٌر بادارة عامة وٌصدر بتحدٌد اختصاصاته قرار من : (11)المــادة

. الوزٌر 

ٌصدر بتحدٌد التقسٌمات التنظٌمٌة الفرعٌة لالدارات العامة قرار من الوزٌر بعد : (12)المــادة

 . موافقة وزارة الخدمة المدنٌة واإلصالح اإلداري

 مهام واختصاصات اإلدارة العامة: الفصل الثانً

: وتختص بما ٌلً: اإلدارة العامة للموازنة العامة للدولة : (13)المــادة



إعداد مشروع االطار العام للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وإعداد مشروع تلك - 1

. الموازنات بشقٌها الجاري والراسمالً 

وضع مشروع التعلٌمات الالزمة إلعداد الموازنات والمشاركة فً اعمال لجان الخطط المالٌة والموازنات - 2

. العامة والمستقلة والملحقة 

إعداد التحلٌالت والبٌانات الالزمة للبٌان المالً والمتعلق بالموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة - 3

. والملحقة ومشارٌع قوانٌن ربط تلك الموازنات 

طبع مجلدات الموازنات العامة للدولة وكذا الموازنات المستقلة والملحقة وإعداد المجلدات االحصائٌة - 4

. للنفقات العامة وصافً االنفاق العام 

ابالغ الجهات المعنٌة بنسخ من الموازنة العامة للدولة وكذا ابالغ الجهات المعنٌة بالموازنة المستقلة - 5

. والملحقة بعد صدور قوانٌن بط الموازنات 

متابعة تنفٌذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة فً الجهات بصفة مستمرة ورفع - 6

. البحوث والتقارٌر عن مستوى االداء وسالمته 

. ابداء الراي فٌما تثٌره الوحدات من استفسارات بشان الموازنات وتذلٌل اي صعوبة - 7

تلقً طلبات فتح االعتمادات االضافٌة والمناقلة من باب إلى باب التً ترد من وحدات الجهاز االداري - 8

المختلفة وكذا التً ترد من الوحدات المستقلة والملحقة لدراستها تمهٌدا التخاذ االجراءات القانونٌة بشانها 

. وابالغ الجهات المختصة بالنتٌجة 

. استخراج وإعداد البٌانات االحصائٌة للموازنة العامة وكذا الموازنات المستقلة والملحقة - 9

دراسة اسالٌب تطوٌر الموازنة العامة والموازنات المستقلة والملحقة وتقسٌماتها واسالٌب إعدادها - 10

. وإعداد التصورات بذلك 

دراسة الوسائل والطرق التً تؤدي إلى الموازنة بٌن اٌرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة وكذا - 11

. المستقلة والملحقة 

إعداد الدراسات والبحوث التحلٌلٌة الالزمة إلعداد الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة - 12

. وإعداد البحوث عن سٌر تنفٌذ الموازنات فً كافة الوحدات 

. المشاركة فً المفاوضات مع الهٌئة والمنظمات الدولٌة وإعداد البٌانات المطلوبة عنها - 13

. اٌة مهام واختصاصات تكلؾ بها من قبل الوزٌر - 14

: وتختص بما ٌلً: اإلدارة العامة لموازنات المحافظات: (14)المــادة

. إعداد مشروع االطار العام لموازنات المحافظات واالبالغ به إلى اإلدارة العامة لشئون الموازنات العامة - 1

إعداد مشروع التعلٌمات الالزمة التً توضح طرق إعداد موازنات المحافظات واالبالغ بها إلى اإلدارة - 2

. العامة لشئون الموازنة العامة 

إعداد مشارٌع موازنات المحافظات عن طرٌق إعداد تقدٌرات االٌرادات والنفقات العامة وفقا لتقسٌمات - 3

. الموازنة بقسمٌها الجاري والراسمالً واالبالغ إلى اإلدارة العامة للموازنة العامة 

إعداد الجزء الخاص من البٌان المالً والمتعلق بموازنات المحافظات ومشارٌع قوانٌن الربط الخاص بها - 4

 .

. طبع مجلدات موازنات المحافظات - 5



. ابالغ فروع الجهات بكل محافظة بنسخ من موازناتها بعد صدور قوانٌن ربط موازنات المحافظات - 6

. متابعة تنفٌذ موازنات المحافظات بصفة مستمرة ورفع البحوث والتقارٌر عن االداء وسالمته - 7

. االشتراك فً اعمال لجان الخطط المالٌة والموازنات العامة - 8

وكذا . استخراج وإعداد البٌانات االحصائٌة لموازنات المحافظات ولمختلؾ االبواب وتقسٌمات الموازنات - 9

. بٌانات الوظائؾ المشؽولة والخالٌة فً الوحدات التً تتضمنها موازنات المحافظات 

. العمل على تطوٌر الموازنات وتقسٌماتها واسالٌب إعدادها وإعداد التصورات بذلك - 10

. دراسة المسائل والطرق التً تؤدي إلى الموازنة بٌن اٌرادات ونفقات كل فً موازنات المحافظات - 11

: اإلدارة العامة للحساب الختامً للموازنة العامة للدولة: (15)المــادة

: وتختص بما ٌلً

إعداد مشروع الحساب الختامً للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة الملحقة عن السنة المنتهٌة - 1

. تمهٌدا لعرضه على السلطات المختصة فً المواعٌد المحددة 

تلقى استفسارات السلطة التشرٌعٌة عن الحساب الختامً للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة - 2

. والملحقة والرد علٌها 

إعداد الرد على مالحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فٌما ٌتعلق بالحساب الختامً للموازنة - 3

. العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة بعد الدراسة 

حصر التجاوزات التً سٌسفر عنها الحساب الختامً للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة - 4

والملحقة لكل وحدة وعلى مستوى كل باب وإعداد مشروعات القوانٌن والقرارات الالزمة لتؽطٌة تلك 

. التجاوزات 

متابعة ومراجعة كشوؾ الحسابات الشهرٌة والدورٌة والسنوٌة وجداول ومرفقات الحساب الختامً - 5

. للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة 

دراسة ما ٌطرا من تعدٌالت على الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة واخذها فً - 6

. االعتبار عند إعداد الحساب الختامً 

اثبات االٌرادات والنفقات الفعلٌة وحسابات التسوٌة المدنٌة والدائنة للوحدات التً تتضمنها الموازنات - 7

. العامة للدولة والتً تتضمنها الموازنات المستقلة والملحقة 

إعداد واجراء التسوٌات الالزمة لتصوٌب المواقؾ المالٌة المختلفة واخذها فً االعتبار عند إعداد - 8

. الحساب الختامً 

إعداد النتائج الشهرٌة والدورٌة عن اٌرادات ونفقات الدولة والوحدات المستقلة والملحقة وعرضها على - 9

. الوزٌر 

إعداد االحصائٌات السنوٌة للموقؾ المالً للدولة باالشتراك مع البنك المركزي وعرضها على وزٌر - 10

. المالٌة تمهٌدا التخاذ االجراءات الالزمة الرسالها إلى السلطات المختصة والمؤسسات والهٌئات الدولٌة 

طٌع مجلدات الحساب الختامً للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وتفصٌالت كل - 11

. منها لٌتم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب 

. دراسة استفسارات جمٌع الوحدات بشان الحساب الختامً والرد علٌها والمشاركة فً تذلٌل عقباتها - 12

: وتختص بما ٌلً: اإلدارة العامة للحساب الختامً للمحافظات: (16)المــادة



إعداد مشروع الحساب الختامً لموازنات المحافظات عن السنة المالٌة المنتهٌة تمهٌدا لعرضه على - 1

. السلطات المختصة فً المواعٌد المحددة 

. تلقً استفسارات السلطة التشرٌعٌة عن الحساب الختامً لموازنات المحافظات والرد علٌها - 2

إعداد الرد على مالحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فٌما ٌتعلق بالحساب الختامً لموازنات - 3

. المحافظات بعد الدراسة 

حصر التجاوزات التً ٌسفر عنها الحساب الختامً لموازنات المحافظات ولكل محافظة وعلى مستوى كل - 4

. باب وإعداد مشروعات القوانٌن والقرارات الالزمة لتؽطٌة تلك التجاوزات 

متابعة ومراجعة كشوؾ الحسابات الشهرٌة والدورٌة والسنوٌة وجداول ومرفقات الحساب الختامً - 5

. لموازنة المحافظات 

. دراسة ما ٌطرا من تعدٌالت على موازنات المحافظات واخذها فً االعتبار عند إعداد الحساب الختامً - 6

للوحدات التً تتضمنها موازنات  (المدٌنة والدائنة)اثبات االٌرادات والنفقات الفعلٌة وحسابات التسوٌة - 7

. المحافظات 

إعداد واجراء التسوٌات الالزمة لتصوٌب المواقؾ المالٌة المختلفة واخذها فً االعتبار عند إعداد - 8

. الحساب الختامً 

. إعداد النتائج الشهرٌة والدورٌة عن اٌرادات ونفقات المحافظات وعرضها على الوزٌر - 9

إعداد االحصائٌات السنوٌة للموقؾ المالً لكل محافظة باالشتراك مع البنك المركزي وعرضها على - 10

. وزٌر المالٌة التخاذ االجراءات الالزمة 

: وتختص بما ٌلً : اإلدارة العامة لموازنات الوحدات االقتصادٌة : (17)المــادة

. إعداد مشروع اطار موازنات الوحدات االقتصادٌة العام والمختلط - 1

. إعداد مشارٌع موازنات الوحدات االقتصادٌة بشقٌها الجاري والراسمالً - 2

دراسة الموضوعات والسٌاسات المالٌة العامة المرتبطة بالقطاع االقتصادي لترشٌد القرارات المرتبطة - 3

. بسٌاسة الموازنة العامة 

. إعداد مشارٌع التعلٌمات الالزمة التً توضح طرق إعداد الموازنات - 4

االشتراك فً لجان الوحدات االقتصادٌة عند إعداد مشارٌع موازنتها وإعداد الجزء الخاص من البٌان - 5

. المالً المتعلق بالموازنات ومشارٌع قوانٌن ربط موازنات الوحدات االقتصادٌة والتعاونٌة 

. متابعة تنفٌذ الموازنات فً الجهات بصفة مستمرة ورفع البحوث والتقارٌر عن األداء وسالمته - 6

. طبع مجلدات موازنات القطاع االقتصادي - 7

. ابالغ الجهات المعنٌة بنسخ الموازنات بعد صدور قوانٌن ربطها - 8

. استخراج وإعداد البٌانات اإلحصائٌة للموازنات - 9

. العمل على تطوٌر الموازنات وتقسٌماتها وأسالٌب إعدادها وإعداد التصورات بذلك - 10

دراسة الوسائل والطرق التً تؤدي إلى الموازنة بٌن اٌرادات ونفقات كل من موازنات وحدات القطاع - 11

. االقتصادي 

. المشاركة فً أعمال لجان الخطط المالٌة والموازنات العامة - 12



تلقً طلبات فتح االعتمادات اإلضافٌة والمناقلة من باب إلى باب والتً ترد من وحدات القطاع - 13

ودراستها تمهٌدا التخاذ االجراءات القانونٌة بشانها وابالغ الجهات المختصة  (عام ومختلط)االقتصادي 

. بالنتٌجة 

. ابداء الرأي فٌما تثٌره الوحدات من استفسارات بشان الموازنات وتذلٌل أٌة صعوبات - 14

. إجراء البحوث والدراسات التحلٌلٌة لموازنات القطاع االقتصادي وتطوٌر أسالٌب إعدادها - 15

. إعداد البحوث المستمرة وممارسة الرقابة وتقٌٌم األداء على مستوى تنفٌذ الموازنات - 16

االشتراك فً بحث الطلبات المقدمة لدعم تموٌل المؤسسات والهٌئات والشركات واشتراك الدولة فً - 17

. الشركات والهٌئات سواء فً الداخل او الخارج 

. الرقابة على كفاءة األداء للوحدات االقتصادٌة - 18

 


