
  الالئحة التنظیمیة 

  

الباب األول

  التسمیة والتعاریف

  واألھداف والمھام واالختصاصات العامة

  الفصل األول 

  التسمیة والتعاریف 

  "الالئحة التنظیمیة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي" تسمى ھذه الالئحة بـ)١(مادة

في ھذه الالئحة المعاني المبینة أمام كل  یكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه حیثما وردت)٢(مادة

  - :منھا ما لم یقتض السیاق أو دلت القرینة على معنى آخر

  .الجمھوریة الیمنیة:  الجمھوریة .أ 

  .المجلس األعلى للجامعات :  المجلس األعلى  .ب 

  .األعلى للجامعاترئیس المجلس :  رئیس المجلس .ج 

  .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي: الـــوزارة   .د 

  .وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي: الوزیـــر .ه 

ترف بھا ال تقل عن سنة كل دراسة أكادیمیة منتظمة في مؤسسة تعلیم عال مع: التعلیم العالي .و 

  .دراسیة كاملة أو فصلین دراسیین بعد الحصول على شھادة الدراسة الثانویة العامة أو ما یعادلھا

  .كل مؤسسة تتولى التعلیم العالي وفق أحكام التشریعات النافذة:  المؤسسة .ز 

اإلذن بإنشاء مؤسسة تعلیم عال تتولى تدریس برامج تعلیمیة محددة منح الوزارة :   الترخیص .ح 

  .وفق أنظمة الترخیص

إقرار الوزارة بأن الشخص االعتباري المرخص من الوزارة ھو مؤسسة تعلیم عال : االعتماد .ط 

  .مؤھلة للبدء بفتح برامج تعلیمیة محددة وفقًا ألنظمة االعتماد

  .تأشیر الوزارة على الشھادة العلمیة بأنھا صحیحة حسب تعلیمات المصادقة: التصدیق  .ي 

إقرار الوزارة بقانونیة وجود مؤسسات التعلیم العالي األجنبیة وبرامجھا طبقًا لقانون : االعتراف .ك 

  .القانونیة الیمنیة النافذة واألنظمة المنبثقة عنھادولة موطنھا، بما ال یتعارض مع التشریعات 

ھي مكافأة الوزارة للدرجة العلمیة الممنوحة من قبل مؤسسات التعلیم العالي غیر :  المعادلة .ل 

  .الیمنیة بالدرجة العلمیة الیمنیة الموازیة بموجب الالئحة المنظمة لذلك

أي نشاط منظم یقوم بھ باحث أو باحثون في مؤسسة تعلیم عال أو مركز بحث : البحث العلمي     .م 

  .بھدف إنتاج المعرفة أو تنمیتھا أو نقلھا أو استخدامھا



تھدف ھذه الالئحة إلى وضع األطر والقواعد والتقسیمات اإلداریة التي من شأنھا تحدید   )٣(مادة

الوظائف الرئیسیة والفرعیة لوحدات ومكونات الوزارة وضبط العالقات المحددة لمسارات األداء 

بینھا، بما یمكن تلك الوحدات والمكونات مجتمعة من تحقیق األغراض والمھام العامة التي أنشئت 

  .لوزارة من أجلھاا

   

  الفصل الثاني

  األھداف والمھام واالختصاصات العامة 

تتولى الوزارة اقتراح وتنفیذ السیاسة العامة للدولة وخططھا المقرة في مجال التعلیم    )٤(مادة

العالي والبحث العلمي، وھي الجھة المشرفة والمسئولة عن الجامعات الحكومیة واألھلیة ومراكز 

اھد العلیا المتخصصة و االبتعاث إلى الخارج وفقًا للتشریعات النافذة المنظمة لھا، البحوث والمع

  :وتمارس على وجھ الخصوص المھام واالختصاصات التالیة

  .اقتراح السیاسة العامة للدولة في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي ومتابعة تنفیذھا   .أ 

التعلیم العالي والبحث العلمي على النحو الذي یحقق أھدافھا اإلشراف والرقابة على مؤسسات  .ب 

  .بكفاءة وفاعلیة، وفي إطار القوانین والتشریعات النافذة

اقتراح الخطط العامة للتعلیم العالي والبحث العلمي في ضوء احتیاجات الوطن بالتنسیق مع   .ج 

  .الجھات ذات العالقة

ة المتعلقة بتنظیم عالقات التعاون الدولیة في مجال تطویر عقد االتفاقیات الحكومیة الرسمی     .د 

  .التعلیم العالي والبحث العلمي وفقًا لألسس المحددة في القوانین النافذة 

إعداد مشاریع القوانین واألنظمة وإصدار التعلیمات الالزمة لتنظیم جمیع مؤسسات التعلیم      .ه 

  .ن جودة األداء والتطویر المستمرالعالي واألجھزة التابعة للوزارة بشكل یضم

تعزیز االستقالل األكادیمي والمالي واإلداري للمؤسسات التعلیمیة األكادیمیة الحكومیة واألھلیة،     .و 

  .بما ال یتعارض مع القوانین والتشریعات النافذة

شراف على وضع المعاییر والشروط الخاصة باالعتماد األكادیمي لمؤسسات التعلیم العالي واإل    .ز 

  تنفیذھا

  .اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وفق شروط االعتماد المقرة وفق التشریعات والنظم النافذة  .ح 

الترخیص بإنشاء مؤسسات التعلیم العالي األھلیة وفق التشریعات والنظم المنبثقة عنھا،   .ط 

واعتمادھا بموجب أنظمة والموافقة على افتتاح البرامج التعلیمیة في حقول التخصص المختلفة 

  .االعتماد

التصدیق على اتفاقیات وبرامج التعاون العلمي والثقافي بین الجامعات ومؤسسات البحث العلمي   .ي 

  .في الیمن وجامعات ومؤسسات البحث العلمي في الدول الشقیقة والصدیقة وفقًا للقوانین النافذة



عمل المؤسسات المرتبطة بھا والعمل على دراسة الصعوبات والمشكالت التي تعترض سیر   .ك 

  .تذلیلھا وحلھا في إطار التشریعات النافذة

االعتراف بمؤسسات التعلیم العالي العربیة واألجنبیة وتشكیل اللجان المختصة بذلك ونشر     .ل 

  .الجداول بأسماء وعناوین الجامعات المعترف بھا وأي تعدیل یطرأ علیھا

یسمح بموجبھا لمؤسسات التعلیم العالي األجنبیة فتح فروع أو مكاتب لھا  تحدید الشروط التي     .م 

  .في الجمھوریة ومنحھا الرخص الالزمة لمزاولة عملھا وفق التشریعات المنظمة لذلك

معادلة الشھادات الصادرة عن مؤسسات تعلیم عال غیر یمنیة والتصدیق على الشھادات     .ن 

  .لي الیمنیةالصادرة من مؤسسات التعلیم العا

  .إعداد التقاریر الدوریة عن نشاطات الوحدات المرتبطة بھا ورفعھا لرئیس المجلس األعلى  .س 

  تنفیذ قانون البعثات، وكذا تنفیذ اتفاقیات التعاون العلمي بین الیمن والدول الشقیقة والصدیقة   .ع 

مع وزارة الخارجیة والمالیة، وتعیین الملحقین اقتراح إنشاء الملحقیات الثقافیة بالتشاور    .ف 

  .الثقافیین بالتشاور مع وزارة الخارجیة واإلشراف المالي واإلداري على الملحقیات الثقافیة

  .أیة اختصاصات أو مھام أخرى مرتبطة بالمھام المشار إلیھا .ص 

  الباب الثاني

  مھام واختصاصات

  قیـــادة الوزارة 

  الفصــــــــل األول

  ھام واختصاصات الوزیرم

  :یتولى الوزیر المھام واالختصاصات التالیة  )٥(مادة

اإلشراف على الوزارة وتوجیھ إداراتھا وتنفیذ السیاسة العامة للحكومة المتعلقة بالوزارة وفقًا    .أ 

  .للقوانین واللوائح والقرارات النافذة

الرئیس األعلى فیھا ویدیرھا طبقًا لمبدأ المسئولیة یقود الوزارة في كافة المجاالت ویعتبر     .ب 

الفردیة والتشاور الجماعي بشأن القضایا األساسیة ویتحمل المسئولیة الفردیة عن نشاط الوزارة 

  .بشكل عام أمام مجلس الوزراء

یصدر القرارات الالزمة إلدارة وتخطیط مھام وواجبات الوزارة بشكل قرارات وأوامر     .ج 

  اتوتنظیم

یشرف ویوجھ ویراقب مرءوسیھ ویطلب منھم تقدیم التقاریر، ویشرف على تنفیذ المھام       .د 

األساسیة للوزارة والمرافق التابعة لھا، ویجوز لھ إصدار التوجیھات إلى رؤساء المرافق التابعة لھ، 

  .ت النافذةكما یحق لھ تعدیل وإلغاء قراراتھم إذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارا



یشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ویتابع تنفیذھا ویقوم بتقدیم       .ه 

التقاریر عن مستوى تنفیذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بالوزارة ،كما یشرف على وضع 

  .ر إنجازھاالخطط والبرامج التنفیذیة ألعمال الوزارة والمرافق التابعة لھا ویتابع ویقیم تقاری

یشكل مجلس الوزارة واللجان االستشاریة ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحدید      .و 

  .مھامھا وفقًا للنظم

یبلغ رئیس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسیمة لنظم الدولة    .ز 

  .وسیاساتھا وفقًا للقانون

  .معنیین تخطیطا أو تنفیذًا عندما یتعلق األمر بوزارات أخرىینسق مع الوزراء ال  .ح 

ینسق مع المحافظین فیما یتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصیات السلطات المحلیة    .ط 

في مجال الوزارة على أن یضمن الوزیر إیجاد عالقات مع المحافظین في مختلف المحافظات 

التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وذلك من أجل التحقیق  وعلى وجھ الخصوص في إعداد خطط

  .الكامل للمھام الحكومیة في إدارة وتخطیط مجال مسئولیتھ

  .یمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما یكون التمثیل في مستواه  .ي 

  .النافذةیقوم بأیة اختصاصات أخرى تسند إلیھ بمقتضى القوانین واللوائح والقرارات     .ك 

   

  الفصـــل الثاني

  مھام واختصاصات نائب الوزیر

  :یتولى نائب الوزیر المھام واالختصاصات التالیة  )٦(مادة

  .یعاون الوزیر في أداء مھامھ واختصاصاتھ تحت إشراف الوزیر وتوجیھاتھ      .أ 

  .اجتماعات مجلس الوزراءیتولى مھام الوزیر واختصاصاتھ عند غیابھ بما في ذلك حضور    .ب 

  .یتولى تنفیذ مھام الوزیر التي یفوضھ أو یكلفھ بھا   .ج 

  :یتولى نائب الوزیر بما ال یخل بأحكام الفقرة األولى من ھذه المادة ما یلي     .د 

یعاون الوزیر في اإلشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفیذیة وفقًا للقوانین    -١

  .والقرارات النافذة 

  .ینسق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات األخرى عندما یكون التنسیق على مستواه      -٢

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

  .لمھام والواجباتینسق بین أعمال القطاعات واإلدارات العامة بما یكفل تنفیذ ا      -٤

یقّیم األعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكالء الوزارة ومدیري اإلدارات العامة       -٥

  ویقدم المقترحات بھذا الصدد إلى الوزیر

  .یتابع تنفیذ اإلجراءات النظامیة الكفیلة بتحقیق االنضباط الوظیفي وتحسین عالقات العمل      -٦



  .ر والبحوث والدراسات المتخصصة ویبدي رأیھ بشأنھا إلى الوزیر یدرس التقاری      -٧

  .یمثل الوزارة في الداخل والخارج عند ما یكون التمثیل على مستواه      -٨

  .یقوم بأیة اختصاصات أخرى تسند إلیھ بمقتضى القوانین واللوائح والقرارات النافذة    .ه 

   

  الفصـــل الثالث

  وكالء الوزارةمھام واختصاصات 

  :یتولى كل وكیل للوزارة في مجال عملھ القیام بالمھام واالختصاصات التالیة  )٧(مادة

اإلشراف المباشر على القطاع الذي یرأسھ من قطاعات الوزارة في حدود القوانین والقرارات       .أ 

  .والتوجیھات الصادرة من الوزیر 

  .الواقعة تحت إشرافھ التنسیق بین اإلدارات العامة     .ب 

  .المتابعة الیومیة لتنفیذ مھام وأعمال وبرامج اإلدارات العامة التابعة لھ       .ج 

  .التنسیق بین اإلدارات التابعة لھ واإلدارات العامة األخرى          .د 

  .تنظیم االجتماعات الالزمة بین اإلدارات التابعة لھ واإلدارات العامة األخرى        .ه 

  .تقیّیم األعمال والنشاطات في قطاعھ ویقدم المقترحات بھذا الصدد إلى الوزیر ونائب الوزیر       .و 

  .إصدار التعلیمات التنفیذیة واإلداریة في نطاق أعمالھ وفقًا للوائح        .ز 

  .القیام بأیة مھام واختصاصات أخرى تنص علیھا القوانین واللوائح والقرارات النافذة      .ح 

   

  الفصـل الرابع

  مھام واختصاصات مجلس الوزارة

  :یشكل الوزیر بقرار منھ مجلس الوزارة برئاستھ ویتكون مما یلي: أوًال  )٨(مادة

  .نائبًا للرئیس                                                          نائب الوزیر. ١                         

  .أعضــاء                                                          وكالء الوزارة. ٢                         

  .أعضــاء                                                   مستشارو الوزارة. ٣                         

  .أعضــاء                                               مدیرو اإلدارات العامة. ٤                         

  أي شخص آخر یرى الوزیر ضرورة حضوره. ٥                         

یتولى مجلس الوزارة تقدیم المشورة للوزیر في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وبخاصة : ثانیًا

  :األمور التالیة

  .خطط العمل السنویة للوزارة         .١

  .التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة خطط         .٢

  .الخطة المالیة وخطة القوى العاملة         .٣

  .المواضیع التي تقدم إلى مجلس الوزراء والتي یرى الوزیر عرضھا على مجلس الوزارة         .٤



  .تقاریر اإلنجاز وتقییمھا         .٥

  .مشروعات القوانین واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة        .٦

التقاریر السنویة عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وإرسالھا في نھایة كل عام إلى         .٧

  .األمانة العامة لمجلس الوزراء 

یصدر الوزیر نظامًا یسّیر أعمال مجلس الوزارة على أن تكون اجتماعاتھ دوریة واستثنائیة : ثالثـًا

  .عند الضرورة 

   

  الباب الثالث

  للوزارةالبنـاء التنظیمي 

   

  الفصل االول

  الھیكل التنظیمي للوزارة

  :یتكون الھیكل التنظیمي للوزارة من دیوانھا وجمیع قطاعاتھا وعلى النحو التالي  )٩(مادة

  :مباشرة ما یلي بعھالوزیر ویت: أوًال

  .مجلس المستشارین وینشأ بقرار داخلي من الوزیر           .أ 

  .األكادیمي مجلس االعتماد      .ب 

  .مجلس الوزارة        .ج 

  .مكتب الوزیر          .د 

  .اإلدارة العامة للرقابة الداخلیة           .ه 

  .اإلدارة العامة للعالقات العامة         .و 

  .اإلدارة العامة للشئون القانونیة        .ز 

  .اإلدارة العامة للمشاریع        .ح 

  .اإلدارة العامة لشئون الموظفین       .ط 

  .اإلدارة العامة للشئون المالیة والتجھیزات والصیانة       .ي 

  :قطاع الشئون التعلیمیة وتتبعھ اإلدارات العامة التالیة: ثانیًا 

  .التعلیم العالي مؤسسات اإلدارة العامة لشئون          .أ 

  اإلدارة العامة لالعتراف والتصدیق والمعادلة      .ب 

  :وتتبعھ اإلدارات العامة التالیة. والعالقات الثقافیةقطاع البعثات : ثالثًا

  .اإلدارة العامة للبعثات والمنح الدراسیة          .أ 

  .اإلدارة العامة للتبادل الثقافي      .ب 

  .یرأس كل قطاع وكیل وزارة وكل إدارة عامة مدیر عام  )١٠(مادة



رة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنیة یصدر الوزیر قرارات بالتقسیمات التنظیمیة للوزا  )١١(مادة

  .والتأمینات

یحدد المستوى التنظیمي لمكتب الوزیر بإدارة عامة ویصدر بتحدید اختصاصاتھ قرار   )١٢(مادة

  .من الوزیر

یتولى وكیل الوزارة لقطاع الشئون التعلیمیة مسئولیة األمانة العامة للمجلس األعلى   )١٣(مادة

  .للجامعات

   

  الثانيالفصـــــل 

  مھام واختصاصات القطاعات

  واإلدارات العـــامة النوعیة التابعة لھا

   

  الفرع األول

  مھام قطاع الشئون التعلیمیة واإلدارات العامة التابعة لھ

  :یتولى قطاع الشئون التعلیمیة المھام الرئیسیة اآلتیة  )١٤(مادة

العالي ومتابعة تنفیذ ما تم إقراره من سیاسات إعداد المقترحات المتعلقة بتطویر التعلیم           .أ 

  .وخطط من قبل المجلس األعلى والوزارة

تحقیق المستوى الالزم من التنسیق بین الوزارة و مؤسسات التعلیم العالي وغیرھا من الجھات       .ب 

  .ذات العالقة بالتعلیم فیما یخص المسائل المشتركة بالشئون التعلیمیة

ع وحجم العالقات بین الوزارة والجامعات خارج الجمھوریة في ضوء سیاسة تحدید نو       .ج 

  .الوزارة ووفًقا لتوجیھات الوزیر

االشتراك في اإلعداد والدراسة للموضوعات المقدمة للمجلس األعلى أو المقترح طرحھا في          .د 

  .سیاسة الوزارةالندوات التي تنظمھا الوزارة أو تشارك فیھا واتخاذ قرار بذلك في ضوء 

متابعة التقاریر المتعلقة بسیر أداء مؤسسات التعلیم العالي في ضوء السیاسات والنظم           .ه 

  .والقرارات النافذة ومتابعة التقاریر الدوریة والسنویة من مؤسسات التعلیم العالي

  :اإلدارة العامة لشئون مؤسسات التعلیم العالي وتختص بما یلي   )١٥(مادة

دراسة المعامالت الواردة للوزارة من مؤسسات التعلیم العالي والرد علیھا بالتعاون مع         .١

  .الجھات المختصة

إعداد المعلومات واإلحصاءات عن مؤسسات التعلیم العالي وتحلیلھا لتعزیز االیجابیات         .٢

  .وتشجیع تطبیق التجارب الناجحة

  .ة والتعلیق علیھا ومتابعة ما یتم إقراره منھامتابعة ودراسة التقاریر الفنی        .٣



اإلعداد الجتماعات قیادة الوزارة مع رؤساء الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي ومتابعة تنفیذ         .٤

  .ما جاء في محاضرھا

متابعة تنفیذ قرارات اعتماد مؤسسات وبرامج التعلیم العالي األھلیة الصادرة من لجنة االعتماد         .٥

  .األكادیمي

  .متابعة تنفیذ القرارات الصادرة من مجلس التعلیم العالي فیما یتعلق بمؤسسات التعلیم العالي        .٦

مراقبة تطبیق المعاییر والشروط الواجب توافرھا في البرامج الدراسیة المعتمدة في مؤسسات         .٧

  .التعلیم العالي

الدراسیة التي تقدمھا مؤسسات التعلیم العالي بعد إقرارھا من استكمال إجراءات إجازة البرامج         .٨

  .المجلس األعلى 

  .متابعة مؤسسات التعلیم العالي والتأكد من مواكبتھا الستخدام التكنولوجیا الحدیثة في التعلیم        .٩

  .مراقبة التزام الجامعات الحكومیة واألھلیة بأنظمة العمل النافذة         .١٠

اقتراح بناء وتطویر عالقات أكادیمیة مع مؤسسات التعلیم العالي الخارجیة بھدف التعرف          .١١

  .على مجاالت من شأنھا تطویر التعلیم العالي في الجمھوریة

  .أیة مھام أخرى ذات عالقة بطبیعة عملھا         .١٢

  -:اإلدارة العامة لالعتراف والتصدیق والمعادلة وتختص بما یلي  )١٦(مادة

إعداد الدراسات واألدلة عن مؤسسات التعلیم العالي في الخارج من حیث التوزیع الجغرافي         .١

  .ومستویاتھا وإدارتھا وتمویلھا وشئونھا األكادیمیة) حكومیة أو أھلیة(والجھات المشرفة علیھا 

ادھا من قبل وضع أسس اختیار مؤسسات التعلیم العالي غیر الیمنیة وإعداد جداول بھا العتم        .٢

  .الوزارة

تزوید البعثات الدبلوماسیة الیمنیة في الخارج بقوائم المؤسسات التعلیمیة المعترف والموصى         .٣

  .بھا لالستفادة منھا وفق التعلیمات

إعداد األدلة عن أنظمة التعلیم العالي غیر الیمنیة، من حیث أنواعھا ومراحلھا ومستویاتھا         .٤

بھا وامتحاناتھا ودرجاتھا العلمیة مع تعریف بالمؤسسات العلمیة المرتبطة بھا ونظم االلتحاق 

  .وأنظمة ھذه المؤسسات في القبول واالمتحان والدرجة العلمیة وتكلفتھا المالیة

تبادل المعلومات مع الھیئات والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة المختصة باالعتراف بمؤسسات         .٥

  .بشھاداتھا داد قوائم بالمؤسسات التعلیمیة المعترفالتعلیم العالي، وإع

إعداد التقاریر إلى لجنة معادلة المؤھالت العلمیة حول االعتراف ببعض المؤسسات التعلیمیة         .٦

  .أو الشھادات الدراسیة

 جمع المعلومات عن الجامعات والمدارس الوھمیة التي یتم فیھا أو من خاللھا تزویر الشھادات        .٧

  وبیعھا للحیلولة دون استعمالھا داخل الجمھوریة



  .تقدیم الدعم الفني لعمل لجنة المعادلة ومتابعة تنفیذ محاضرھا وقراراتھا        .٨

تصدیق الشھادات العلمیة والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعلیم العالي داخل الجمھوریة         .٩

  .ول بھاواستیفاء رسوم تصدیقھا في ضوء التشریعات المعم

  .إعداد السجالت المتعلقة بالشھادات التي تمت معادلتھا وحفظھا  .١٠

القیام بتورید ما یتم تحصیلھ من مبالغ مالیة من المستفیدین نظیر الخدمات التي تقدمھا إلى   .١١

  .الخزینة العامة للدولة وحفظ السجالت والبیانات الخاصة بذلك

  .التي یتم تقییمھا ومعادلتھا سنویًاإعداد دلیل بالشھادات          .١٢

التأكد من صحة الشھادات المطلوب معادلتھا، بالتعاون والتنسیق مع الجھات ذات العالقة          .١٣

  .مثل الملحقیات الثقافیة والسفارات

  تقدیم المقترحات بشأن إقامة العالقات مع مجالس اعتماد مؤسسات التعلیم العالي في الخارج         .١٤

  .جمع المعلومات والوثائق عن أنظمة ولوائح تقییم ومعادلة الشھادات العلمیة في دول العالم         .١٥

  .إعداد تقاریر دوریة عن أعمالھا وإنجازاتھا ورفعھا إلى قیادة الوزارة         .١٦

  .قراراتھاإعداد جداول أعمال اللجان المتخصصة ولجنة معادلة الشھادات وتوثیق          .١٧

  .القیام بكافة أعمال السكرتاریة للجنة معادلة الشھادات         .١٨

أیة مھام أخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا أو بمقتضى القوانین والقرارات النافذة أو تكلف بھا          .١٩

  .من قبل قیادة الوزارة 

   

  الفرع الثاني

  .لعامة التابعة لھمھام قطاع البعثات والعالقات الثقافیة واإلدارات ا

  :یتولى قطاع البعثات والعالقات الثقافیة المھام الرئیسیة اآلتیة  )١٧(مادة

  .تنفیذ سیاسة الوزارة في مجال االبتعاث والعالقات الثقافیة      -١

إعداد الخطط السنویة لإلبتعاث ومتابعة إقرارھا والقیام بتنفیذھا في إطار قانون البعثات والمنح       -٢

  .الدراسیة والئحتھ التنفیذیة والتشریعات والنظم الصادرة بمقتضاه

متابعة أعمال ونشاطات الملحقیات الثقافیة، والعمل على تنظیمھا وتطویرھا، وتنظیم عالقاتھا       -٣

  بدیوان الوزارة والجھات األخرى بما یحقق األھداف المرجوة من إنشائھا

التنسیق بین الوزارة وكافة الجھات الحكومیة وغیرھا في الشئون تحقیق المستوى الالزم من       -٤

  .المشتركة ذات الصلة بالمسئولیات الثقافیة للوزارة

  إعداد ودراسة مشروعات االتفاقیات الثقافیة والعمل على تطویرھا واعتمادھا ومتابعة تنفیذھا      -٥

  :ما یلياإلدارة العامة للبعثات والمنح الدراسیة وتختص ب  )١٨(مادة



إعداد الخطط السنویة لإلیفاد حسب االحتیاجات الوطنیة بالتعاون مع اللجان المختصة       -١

والجھات الحكومیة األخرى، متضمنة التخصصات والدول والجامعات الموصى بھا والعدد المرشح 

  .والتكلفة المالیة التقدیریة

باإلبتعاث ومتابعة تنفیذ توصیاتھا تحضیر المواضیع المتعلقة بمھام اللجان المختصة       -٢

  .وقراراتھا

إعداد التعلیمات الخاصة بإجراءات الترشیح والفرز اآللي وإعالن نتائج الترشیح وتامین       -٣

  .قبولھم

  .استقبال طلبات ترشیحات الجامعات والوحدات الحكومیة وفق القواعد المنظمة للترشیحات      -٤

الخاصة بالطلبة الموفدین ومتابعة إجراءات سفرھم والتحاقھم بمؤسساتھم متابعة األمور المالیة       -٥

  .التعلیمیة بالتنسیق مع اإلدارة العامة لمالیة البعثات 

إرسال مسوغات االبتعاث إلى الملحقیات والمكاتب الثقافیة إلیجاد فرص قبول للموفدین       -٦

لتخصصات التي تحتاجھا التنمیة والستكمال بالجامعات ذات المستویات األكادیمیة الجیدة بمختلف ا

  إجراءات تسجیلھم

متابعة سیر أداء الموفدین في بلدان دراستھم والتأكد من تقدمھم الدراسي ورفع التوصیات       -٧

  .بتذلیل ما یواجھھم من مشكالت

وغات تدقیق وثائق الطلبة المقبولین في البلدان العربیة واألجنبیة في إطار استیفاء مس      -٨

استمرارھم للحصول على الدرجة العلمیة التالیة لدرجة ابتعاثھم أو تمدید مدة إیفادھم وفقًا الحكام 

  .قانون البعثات والمنح الدراسیة

  .اإلشراف على مكاتب تقدیم خدمات التعلیم العالي داخل الجمھوریة      -٩

العالقة لضمان تنفیذ احكام  اإلشراف على الملحقیات والتنسیق مع الجھات األخرى ذات      -١٠

  .قانون البعثات والئحتھ التنفیذیة 

  .أیة مھام أخرى تكلف بھا من قیادة الوزارة أو تقتضیھا طبیعة وظیفتھا        -١١

  :اإلدارة العامة للتبادل الثقافي وتختص بما یلي   )١٩(مادة

  .یخص التعلیم العالي، واالحتفاظ بھاإدارة شؤون االتفاقیات الثقافیة والبرامج التنفیذیة فیما       -١

اإلشراف على عملیة إعداد المواد الخاصة بالتعلیم العالي ضمن االتفاقیات بما یتناسب مع       -٢

  .مصالح التعلیم العالي في الجمھوریة وحاجاتھ

  .االحتفاظ بالقیود والسجالت الخاصة بكل ما یتعلق بالملحقیات الثقافیة ومتابعتھا      -٣

تزوید الملحقیآت الثقافیة بما یلزمھا من المطبوعات والنشرات والمعلومات التي تحتاجھا لتأدیة       -٤

  .مھامھا



االتصال بالمنظمات الدولیة واإلقلیمیة لتبادل الوثائق والتقاریر والمطبوعات المرتبطة بالتعلیم       -٥

  .العالي

الموقعة من حیث تـقدیم االقتـراحات والتوصیات سواء عند متابعة ما یتعلق بالبرامج التنفیذیة       -٦

  .إبرام االتفاقیة أو البرنامج أو عند تجدیده، وبالتنسیق مع الوحدات المعنیة في الوزارة

تفعیل بنود االتفاقیات الخاصة بالوافدین وإعداد خطة توزیعھم على مؤسسات التعلیم العالي       -٧

  .بعة تنفیذ اإلجراءات الخاصة بتسھیل معامالتھم األكادیمیة والمالیةومتابعة إجراءات قبولھم، ومتا

  .إعداد التقاریر الدوریة عن سیر أداء الطلبة الوافدین وموافاة بلدانھم والجھات ذات العالقة بھا      -٨

  .تمثیل الوزارة في التحضیرات الجتماعات الّلجان العلیا المشتركة ذات الصلة بنشاط الوزارة       -٩

  .أیة مھام أخرى تكلف بھا من قیادة الوزارة وتقتضیھا طبیعة وظیفتھا        -١٠

   

  الفصل الثالث

  اختصاصات ومھام

  اإلدارات العامة المساعدة

  :اإلدارة العامة للرقابة الداخلیة وتختص بما یلي   )٢٠(مادة

) ٢١٧(الوزراء رقم تنفیذ المھام واالختصاصات المنصوص علیھا في قرار رئیس مجلس       -١

م بشان تحدید مھام واختصاصات اإلدارة العامة للرقابة والتفتیش بوحدات الجھاز ١٩٩٩لسنة 

  .اإلداري للدولة وذلك في إطار الوزارة

  .التأكد من مدى تحقق األھداف المرسومة لتنفیذ أنشطة خطط الوزارة       -٢

  .وتقییم أدائھا والتنبھ ألیة انحرافات قد تعتریھامتابعة تنفیذ مھام وبرامج أنشطة الوزارة       -٣

مراجعة إیرادات الوزارة والتأكد من أنھ تم تحصیلھا وإدراجھا بحسابات الوزارة بطریقة       -٤

  .سلیمة وصحیحة وتم التحصیل على النحو المحدد لھا 

) وحوافز وغیرھا مرتبات وأجور وعالوات وبدالت ومكافآت (تدقیق كشوفات االستحقاق من       -٥

  .من الناحیة الحسابیة والمحاسبیة والتحقق من صحتھا

مراجعة كشوفات ودفاتر التحصیل الیومیة والتأكد من وجود خاتم الوزارة على كل سند قبض       -٦

االسم، الرقم، المبالغ وصحة إجمالي المبلغ وإجمالي (ومن صحة إثباتھا في الكشوفات بنفس بیاناتھا 

والتأكد من أن ) دد القسائم المستخرجة مع مطابقة بیانات كل قسیمة مع بیانات نسخھا الكشوفات وع

المبلغ المحصل قد تم توریده إلى البنك وإنھاء مسألة إجراءات التورید والترحیل للحسابات 

  .المتخصصة



بالوزارة  مراجعة البیانات والمعلومات التي تقدم إلى قیادة الوزارة من اإلدارات والمختصین      -٧

والتأكد من صحتھا ومطابقتھا للواقع حتى تتمكن قیادة الوزارة من اتخاذ القرار المناسب بناًء علیھا 

  .وبما ال یؤثر على موقف الوزارة مالیا وإداریًا وفنیًا

التأكد من أن جمیع اإلدارات واألقسام والمختصین بكافة مستویاتھم یقومون بتنفیذ برامج       -٨

  .رة وفقًا للسیاسة المرسومة لھا بما یخدم مصلحة الوزارة والمصلحة العامةوخطط الوزا

التحقق من مدى االستخدام واالستغالل أو االستثمار األمثل للموارد والمخصصات المتاحة       -٩

  .وفقًا لألھداف والبرامج والخطط المرسومة ) بشریة ومادیة(

المخزون والدورة المستندیة للتورید والصرف فحص ومراجعة تقییم أصول المخازن و        -١٠

للتثبت من سالمة اإلجراءات المتبعة في الدورة المستندیة للتورید إلى المخازن والصرف وسالمة 

  .عملیة التخزین 

اإلشراف والمراقبة على أعمال الجرد الموسمي أو السنوي الذي یتم من قبل لجان الجرد         -١١

  .قییم النتائج والمشكلة لھذا الغرض وت

  .التأكد من سالمة وكفایة اإلجراءات المتبعة في حفظ وتداول المستندات والوثائق         -١٢

التأكد من رصد وتسجیل كافة الدفاتر المالیة الواردة للوحدة وعلى وجھ الخصوص قسائم         -١٣

من الجھة المرسلة وجرد التحصیل واألوراق ذا ت القیمة الجدیدة ومطابقتھا مع قوائم اإلرسالیة 

  .وعدد صفحاتھ ورقة ورقة ) غیر المستعمل (المتبقي منھا بالعھدة 

القیام بالتحرز وضبط كافة الوثائق والمستندات وغیرھا من وسائل وأدوات اإلثبات المادي         -١٤

فعل یعاقب واتخاذ كافة اإلجراءات التحفظیة الالزمة في حالة اكتشافھا الرتكاب فعل أو امتناع عن 

علیھ القانون ویضر بالمصلحة العامة وممتلكات وأموال الوزارة وبنظام عملھا وإعداد تقریر بذلك 

  .ورفعھ للوزیر منسوخ منھ صورة للجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجھات ذات العالقة 

  .لتأكد من فحص ومراجعة حسابات القروض والمنح واإلعانات والھبات والمساعدات ل          -١٥

وجود دراسات جدوى للقروض تعبر عن الحاجة الفعلیة والضروریة والملحة وفق الخطط          -أ 

  .التنمویة العامة للدولة 

تناسب قیمة القرض مع األغراض التي تتطلبھا الحاجة لتمویل المشروع التنموي المتضمن       -ب 

  .في الخطط 

  .المشروعات التنمویة الممولة من القروض والمساعداتوجود اتفاقیات وعقود لتنفیذ       -ج 

مدى اتفاق المساعدات واإلعانات والمنح والھبات مع القوانین والقرارات واألنظمة النافذة          -د 

  .واالتفاقیات المتعلقة بھا 

ا من أیة مھام أخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا أو بمقتضى القوانین والقرارات أو تكلف بھ        -١٦

  .قیادات الوزارة 



  :اإلدارة العامة للعالقات العامة وتختص بما یلي  )٢١(مادة

  .توثیق صلة الوزارة بالمؤسسات الحكومیة واألھلیة ومؤسسات المجتمع المدني      -١

جمع المعلومات عن المؤتمرات والندوات المحلیة واإلقلیمیة وإعداد الدراسات الالزمة بشأن       -٢

  .فیھاالمشاركة 

التوثیق ألنشطة الوزارة وأھدافھا وسیاساتھا والتوثیق لعالقتھا بالمواطنین والمؤسسات       -٣

  .الحكومیة واألھلیة ومؤسسات المجتمع المدني

  .تنمیة عالقات الوزارة مع الھیئات بكل الوسائل الفعالة لتحقیق المصالح المشتركة      -٤

ارات واألقسام واألفراد في القطاعات والفروع المختلفة للوزارة توثیق العالقة الطیبة بین اإلد      -٥

  .واالھتمام برغبات وتطلعات العاملین 

  .التنسیق والتعاون مع اإلدارات العامة في القطاعات المختلفة      -٦

  تنظیم اللقاءات التشاوریة وكذلك الندوات التي تنفذھا الوزارة      -٧

الالزمة وإعداد المخاطبات الرسمیة لترتیب زیارات وفود وزارة التعلیم القیام باإلجراءات       -٨

  .العالي والبحث العلمي

إجراء االتصاالت والترتیبات الالزمة الستقبال الوفود الرسمیة وتأمین إقامتھم بالتنسیق مع       -٩

  .الجھات المعنیة

  .اإلشراف على كل ما یتعلق بالعالقات العامة في الوزارة -١٠

لتوضیح رسالة ) صحف ومجالت وإذاعة وتلفزیون(التنسیق مع المؤسسات اإلعالمیة المحلیة  -١١

  .الوزارة وأھدافھا باالستعانة بالمختصین فیھا

  .التغطیة اإلعالمیة لنشاطات الوزارة بشكل عام -١٢

اإلشراف على كل ما یصدر عن الوزارة من إعالنات أو قرارات في الصحف الیومیة  -١٣

  .یق مع الجھات المعنیة داخل الوزارة وخارجھابالتنس

أیة مھام أخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا أو بمقتضى القوانین والقرارات النافذة أو تكلف بھا من  -١٤

  .قیادة الوزارة

  :اإلدارة العامة للشئون القانونیة وتختص بما یلي  )٢٢(مادة

والقرارات الخاصة بأنظمة ومھام الوزارة ومناقشتھا إعداد ومراجعة مشاریع القوانین واللوائح       -١

  مع المختصین داخل الوزارة وخارجھا ومتابعة إجراءات إصدارھا ونشرھا

متابعة كافة المسائل القانونیة مع وزارة الشئون القانونیة وسائر أجھزة الدولة ودراسة مشاریع       -٢

المصالح الحكومیة المتصلة بنشاط الوزارة القوانین والقرارات واللوائح للوزارات والمؤسسات و

  .وتقدیم المقترحات الالزمة لتالفي التداخل واالزدواجیة مع مھام وأنشطة الوزارة 



إعداد وصیاغة مشاریع العقود واالتفاقیات المختلفة التي تبرمھا الوزارة مع الغیر وذلك       -٣

  . بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة داخل أو خارج الوزارة

  .إعداد مشروعات القرارات الوزاریة ومتابعة إصدارھا وترقیمھا وحفظ أصولھا      -٤

تقدیم المشورة القانونیة لقیادة الوزارة والمختصین بھا وتزویدھم بنسخ من القوانین والقرارات        -٥

  .ذات الصلة بمھامھم وواجباتھم

لقانون قضایا الدولة ودراسة ومتابعة النزاعات  تمثیل الوزارة أمام القضاء وسائر الجھات وفقًا      -٦

التي قد تطرأ بین الوزارة والجھات األخرى فیما یتعلق بحقوق ومسئولیة الوزارة وفقًا للتشریعات 

  .والقوانین النافذة

المشاركة في استالم أراضي ومنشآت وعقارات وملكیات الوزارة وحفظ وثائقھا وإثبات       -٧

  .الرسمیة المختصة  ملكیتھا لدى الجھات

دراسة القضایا والملفات ذات الصبغة القانونیة ومتابعتھا وتقدیم االستشارات القانونیة حول       -٨

  .المسائل التي تعرض علیھا من مختلف الوحدات اإلداریة التابعة للوزارة 

المناسبة  مراجعة النظم والقرارات واللوائح المعمول بھا في الوزارة ورفع المقترحات      -٩

  .لتطویرھا بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة داخل الوزارة 

العمل على نشر الوعي القانوني في مجال مھام عمل الوزارة بین العاملین في دیوان         -١٠

  .الوزارة والوحدات التابعة لھا 

  .ا من قیادة الوزارةالنظر في الشكاوى والتظلمات لمختلف القضایا القانونیة المحالة إلیھ        -١١

  .المشاركة في إجراء التحقیقات في المخالفات اإلداریة        -١٢

أیة مھام أخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا أو بمقتضى القوانین والقرارات النافذة أو تكلف بھا         -١٣

  .من قیادة الوزارة

  :اإلدارة العامة للمشاریع وتختص بما یلي  )٢٣(مادة

على المشاریع المختلفة للوزارة وتحدید أولویة وأھداف كل مشروع بعد مناقشتھا مع  اإلشراف      -١

  .قیادات الوزارة

  .اإلشراف على وضع الخطط واإلجراءات الالزمة لتنفیذ المشاریع من قبل الوزارة      -٢

ازنات اإلشراف على وضع الموازنات التقدیریة الالزمة إلنجاز كل مشروع ومناقشة تلك المو      -٣

  .مع الجھات المختصة داخل الوزارة وخارجھا

إعداد األنظمة اإلداریة والرقابیة لكل مشروع على حدة ومناقشتھا مع قیادات الوزارة       -٤

  .العتمادھا ومتابعة تنفیذھا

  .تحدید البرنامج الزمني إلنجاز كل مشروع واألعمال المطلوب إنجازھا في كل مرحلة زمنیة      -٥



لتأكد من أن المسئولین في المشاریع یعرفون بوضوح تام المھام المطلوب منھم إنجازھا ا      -٦

  .وشرح أیة مھام غیر واضحة بدقة

وضع المعاییر والمواصفات الممكن تطبیقھا لقیاس أداء كل مشروع والنتائج المحققة خالل       -٧

  .مراحل التنفیذ

للوزارة وكذلك بین العاملین فیھا عندما یكون التنسیق  التنسیق بین المشاریع المختلفة التابعة      -٨

  .مطلوبًا

تلقي التقاریر الدوریة المكتوبة والشفویة من إدارة المشروعات التعلیمیة التابعة للوزارة       -٩

  .ودراستھا وتحلیلھا واتخاذ اإلجراءات الالزمة مباشرة منھا

الموضحة لسیر األداء في كل مشروع والصعوبات رفع التقاریر الدوریة لقیادات الوزارة         -١٠

  .التي تواجھ المشروعات واقتراح المعالجات الضروریة لھا

أیة مھام أخرى تقتضیھا طبیعة وظیفتھا أو بمقتضى القوانین والقرارات النافذة أو تكلف بھا         -١١

  .من قبل قیادة الوزارة 

  :وتختص بما یلياإلدارة العامة لشئون الموظفین   )٢٤(مادة

اقتراح الخطط والبرامج التي تستھدف رفع كفاءات األداء اإلداري بالتنسیق مع قطاعات       -١

  .الوزارة ومتابعة تنفیذ تلك الخطط والبرامج بعد إقرارھا

إعداد مشروع الموازنة الوظیفیة للوزارة بقطاعاتھا ومناقشتھا مع الجھات المعنیة في الوزارة       -٢

  .ومتابعة تنفیھا  وخارجھا

تنظیم القضایا المتعلقة بتسویة الموظفین من تعیین ونقل وندب واستقالة واستغناء وإعادة       -٣

  .توزیع وفقًا للقوانین والقرارات النافذة

تحدید ومعالجة قضایا األجور والحوافز والعالوات والبدالت وغیرھا من المستحقات للموظفین       -٤

  .لنظم النافذةوفقًا للقوانین وا

وضع الخطط القصیرة والطویلة لتأھیل وتدریب الموظفین وتنظیم المسائل المتصلة بتأھیلھم       -٥

  .وتدریبھم داخل البالد وخارجھا 

تنظیم إعداد كشوفات المرتبات والبدالت واألجور واالستحقاقات اإلضافیة والمكافأة       -٦

  .النظم النافذةوالمعاشات ومسك سجالتھا وفقًا للقواعد و

  .اقتراح دراسة اإلجراءات المتعلقة بأسالیب العمل وتبسیطھا ومتابعة تنفیذھا       -٧

مراجعة األنظمة واللوائح والھیاكل المنظمة وكذلك السیاسات واإلجراءات القانونیة والقواعد       -٨

  .المتبعة والتأكد من سالمتھا ومالءمتھا للتطورات المحلیة 

  .ركة في وضع الئحة التوصیف الوظیفي ونظام التعلیم للوزارة ومتابعة تنفیذھا المشا      -٩



اإلشراف على تصنیف النظم المتعلقة بالسالمة المھنیة والضمان االجتماعي كمعاشات         -١٠

  .التقاعد ومكافأة نھایة الخدمة وإصابات العمل

  .فیذ النظم المتصلة بالضبط اإلداريتحدید الواجبات األساسیة للموظفین ومتابعة تن        -١١

  .تنظیم أوقات العمل وأوقات الراحة وفقًا للقوانین والقرارات النافذة        -١٢

  .إعداد التقاریر المنظمة والبیانات الالزمة عن نشاط اإلدارات العامة للوزارة         -١٣

  .معالجة إي قضایا أخرى متعلقة بالموظفین         -١٤

  .أیة مھام أخرى تكلف بھا من قیادة الوزارة أو تقتضیھا طبیعة وظیفتھا        -١٥

  :اإلدارة العامة للشئون المالیة والتجھیزات والصیانة وتختص بما یلي  )٢٥(مادة

إعداد مشروع الموازنة السنویة وكذا الحسابات الختامیة لقطاعات الوزارة المختلفة وفقًا       -١

المنظمة لذلك ومناقشتھا مع قیادات الوزارة ومع السلطات المالیة لألسس والقواعد والتعلیمات 

  .المختصة

إدارة وتصریف الشئون المالیة المتصلة باألنشطة الیومیة للوزارة وتنظیم التعامل مع       -٢

القطاعات والمجالس واإلدارات العامة المختلفة في الوزارة بشكل یكفل تحقیق االنسجام والتكامل 

  .مھام والبرامج والخطط المنظمة للوزارة في تنفیذ ال

تنظیم حسابات الوزارة وفقًا للدلیل المحاسبي المعتمد للموازنة العامة على المستوى المركزي       -٣

  .والمحلي واألصول والقواعد المحاسبیة المعتمدة

وإجراءات مراجعة كشوفات المرتبات للتأكد من صحة المستحقات الخاصة بالعاملین       -٤

  .االستقطاعات القانونیة وتوریدھا إلى خزینة الدولة وفقًا لألنظمة النافذة

تنظیم العملیات المالیة الخاصة بحسابات العھد والسلف واألمانات وحسابات التسویة واثبات       -٥

قیودھا في السجالت المخصصة ومتابعة مطابقة أرصدتھا دوریا وتصفیتھا في المواعید المحددة 

  .فقًا للقوانین واللوائح النافذة وبالتنسیق مع اإلدارة العامة للرقابةو

دراسة تقاریر الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة والرد علیھا أوًال بأول بعد تحلیلھا ومناقشتھا       -٦

  .وعمل كافة التسویات المطلوبة

خدامھا وتحصیل قیمتھا وفقًا اإلشراف على الطباعة والمطبوعات ذات القیمة المالیة واست      -٧

  .للقوانین واللوائح النافذة

تحدید احتیاجات الوزارة من األجھزة والمعدات واألثاث والقرطاسیة واتخاذ إجراءات شراء       -٨

  .تلك االحتیاجات وتنظیم صرفھا وفقًا للنظام واللوائح المالیة النافذة 

  .رة مع الغیر وأرشفتھا وحفظھا بطریقة سلیمة إبرام العقود المالیة التي تعقدھا الوزا      -٩

  .اإلشراف على تنفیذ قانون المشتریات والمخازن والمناقصات        -١٠



اإلشراف على مخازن الوزارة والتأكد من إتباع األصول الفنیة والعملیة في عملیة التخزین         -١١

  .وعدم السماح بضیاع أو تلف المخزون

السجالت المالیة والمخزنیة والتأكد من حسن استخدامھا والتقید بھا وفقًا  اإلشراف على        -١٢

  .للنظام والتعلیمات المعتمدة 

  .مخاطبة كافة الجھات ذات العالقة بالوزارة فیما یتعلق باألمور والقضایا المالیة        -١٣

  . اإلشراف المالي على كافة اإلدارات واألقسام المالیة في الوزارة        -١٤

  .القیام بأیة مھام تكلف بھا من قیادة الوزارة أو تقتضیھا طبیعة وظیفتھا        -١٥

م ٢٠٠٣لسنة ) ١٩(من قانون البعثات والمنح الدراسیة رقم ) ٥٤(تنفیذا الحكام المادة )٢٦(مادة

والتجھیزات تتبع اإلدارة العامة للشئون المالیة ] إدارة مالیة البعثات [تنشأ في الوزارة إدارة تسمى 

والصیانة بالوزارة ویصدر بتعیین مدیرھا قرار من نائب رئیس الوزراء وزیر المالیة وتختص بما 

  -:یلي

تقدیر تكلفة الخطة السنویة العامة لإلیفاد تمھیدًا لعرضھا على مجلس الوزراء وفقًا للموارد          -أ 

مع الدول الشقیقة والصدیقة وإعداد واإلمكانیات المتاحة من الموازنة والبروتوكوالت الموقعة 

ومتابعة . تقدیرات موازنة الملحقیات الثقافیة ومخصصات الموفدین بالتنسیق مع الملحقیات الثقافیة

  .مناقشتھا مع وزارة المالیة

مراجعة مخصصات الطالب الیمنیین الموفدین إلى الجامعات العربیة واألجنبیة والطالب      -ب 

  .ت الیمنیة الحكومیة وفقًا للبروتوكوالت الموقعة ووفقًا الحكام القوانین النافذةالوافدین إلى الجامعا

مراجعة نفقات الملحقیات الثقافیة من نفقات التشغیل ومستحقات الملحق والعاملین فیھا وفقًا       -ج 

المبالغ المحولة إلعتمادات الموازنة والقوانین واللوائح النافذة ، وإشعار الملحقیات الثقافیة بتفاصیل 

  .لھا

إجراء حجوزات السفر للموفدین والعاملین في الملحقیات، وصرف تذاكر الطیران أو         -د 

التعویض النقدي عنھا بحسب األحوال و بموجب الالئحة التنفیذیة لقانون البعثات والتعلیمات 

  .الصادرة بمقتضاھا و إمساك سجالت تذاكر السفر

اعتمادات البعثات وحوسبتھا آلیا لكل جھة على حدة منعًا لتداخل االعتمادات ومنعًا إثبات         -ه 

لتداخل الحسابات وكذلك إثبات جمیع عملیات االرتباط والصرف وعملیات ربط االلتزامات 

  .واإلشراف على الصرف، وفتح وإمساك السجالت الخاصة بالمصروفات

لمستحقة على الطلبة الدارسین بالخارج و تنظیم العملیات متابعة سداد المصاریف الدراسیة ا      -و 

المالیة الخاصة بحسابات العھد وحسابات التسویة واثبات قیودھا في سجالت مخصصة ومتابعة 

مطابقة أرصدتھا دوریا وتصفیتھا في المواعید المحددة وفقًا للقوانین واللوائح النافذة وموافاة 

  .ر أوًال بأول بصفة دوریةالجھات ذات العالقة بھذه التقاری



اقتراح النظم واإلجراءات التي تحقق الضبط الداخلي والرقابة على اإلنفاق وانتظام العمل      -ز 

  .المالي والحفاظ على المال العام فیما یخص عمل اإلدارة 

للخطة  االشتراك مع اإلدارة العامة للشئون المالیة في إعداد مشروع الموازنة السنویة وفقًا      -ح 

  .العامة لإلیفاد والمقرة من مجلس الوزراء وكذا إعداد الحسابات الختامیة

  .تنظیم حسابات البعثات وفقًا للدلیل المحاسبي المعتمد واألصول والقواعد المحاسبیة المعتمدة      -ط 

بأول بعد المشاركة في دراسة تقاریر الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة والرد علیھا أوًال     -ي 

  .تحلیلھا ومناقشتھا وعمل كافة التسویات المطلوبة

  .الرد على المكاتبات واالستفسارات والمعامالت المتعلقة بمھامھا واختصاصاتھا    -ك 

التقید بالعمل وفقًا للقوانین واللوائح والقرارات النافذة في كافة المعامالت خالل المراجعة      -ل 

  .اك الدفاتر والسجالت والصرف وإخالء العھد وإمس

مخاطبة وزارة المالیة بصرف كافة المستحقات المالیة القانونیة للطالب وكذا ما یخص         -م 

الملحقیات الثقافیة وأي نفقات خاصة بالبعثات الدراسیة في المواعید المحددة وفقًا ألحكام القوانین 

  .واللوائح النافذة 

  .بھا بما الیتعارض مع اختصاصاتھا  القیام بأي مھام أخرى تكلف      -ن 

   

  الفصل الرابع

  المھام المشتركة لإلدارات العامة

  :تلتزم اإلدارات العامة بالوزارة بالقیام بما یلي  )٢٧(مادة

  .إعداد مشروع الخطة المالیة والبشریة الالزمة كل عام لتنفیذ مھامھا واختصاصاتھا          .أ 

الدوریة والبیانات المنظمة عن نشاطھا وإنجازاتھا ومستوى تنفیذ خططھا إعداد التقاریر       .ب 

  .وبرامجھا 

  .تطبیق المبادئ األساسیة لتسییر وتنفیذ األعمال المحددة في الفصل الخامس من ھذا الباب       .ج 

  

 

  .اإلسھام في إعداد وتطویر مناھج ومواد التدریب الخاصة بالوزارة  .د 

الدراسات والبحوث في مجال نشاطھا واإلسھام في العمل البحثي على إعداد   .ه 

  .صعید الوزارة 

  .القیام بأیة مھام أخرى توكل إلیھا من قبل قیادة الوزارة .و 

   

  



  الفصل الخامس

  مبادئ عامة في التنظیم واألداء لمھام الوزارة

الوزارة ما  ألغراض التنفیذ األمثل لمھام الوزارة واختصاصاتھا تعتمد )٢٨(مادة

  :یلي من المبادئ واألسس التنظیمیة

تطبق الوزارة في تنظیم عملیاتھا وإدارة نشاطھا المبادئ واألسالیب العملیة في   .أ 

اإلدارة والتنظیم كما تستعین بقواعد ووسائل العلوم األخرى فیما تضعھ من خطط 

في محیط  وبرامج أو نظم وفي معالجة وتحلیل المشكالت والظواھر التي تنشأ

  .اإلدارة

تقوم اإلدارات العامة في الوزارة بإعداد خطط وبرامج عمل فصلیة وسنویة   .ب 

  .لتنفیذ مھامھا واختصاصاتھا

تقوم العالقة بین قیادة الوزارة على أساس من التعاون والتشاور والتنسیق .ج 

  .المستمر

على أساس انسیاب  تبني العالقات التنظیمیة من حیث سلطة األشراف والمسئولیة .د 

خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولیة في مختلف المستویات اإلداریة للتنظیم 

وذلك دون ما إخالل باألسالیب واألشكال التنظیمیة المعتمدة لتحقیق مبدأ المشاركة 

  .والتشاور في تسییر األعمال

ھا بوحدات تعمل الوزارة على صعید عالقات التنظیم الداخلي فیھا وفي عالقات  .ه 

اإلدارة العامة على تطبیق مبدأ تفویض السلطة والتوسع فیھ طبقًا لتطور اإلدارة 

  .العامة في الدولة وبما یؤدي إلى خدمة أھداف اإلصالح اإلداري

تكفل قیادة الوزارة والرئاسات اإلداریة فیھا والتنظیم الموضوعي لتنفیذ مھامھا   .و 

تخطیطًا وتنفیذًا في عالقاتھا الداخلیة ومع وحدات وتحقیق التنسیق المستمر والفعال 

اإلدارة العامة األخرى ذات العالقة، كما تكفل تطویر نظام االتصاالت فیھا لخدمة 

  .أغراض التنسیق وتوفیر وسائل العمل األساسیة

تحدید مھام وواجبات وسلطات كل وظیفة بصورة دقیقة تكفل تحقیق التوازن بین  .ز 

  .یةالسلطة والمسئول



إعداد خرائط العمل والكتیبات التنظیمیة الشارحة لمراحل وإجراءات تنفیذ المھام .ح 

وبأھلیة ما كان منھا متصًال بالجمھور واستخدامھا كأداة إرشادیة للعاملین بالوزارة 

  .والمنتفعین بخدماتھا والعمل على مراجعتھا دوریًا بھدف تطویرھا

ظائفھم مسئولین عن تدریب األفراد العاملین یعتبر الرؤساء اإلداریون بحكم و .ط 

  بمعیتھم باإلضافة إلى دورھم األساسي في تنظیم وتبسیط األعمال والتوجیھ والرقابة

تعمل الوزارة على إعداد كادر مؤھل ومتخصص في كافة مجاالت نشاط .ي 

 الوزارة وتحضر الكفاءات المبدعة فیھا وتنمیة العالقات اإلنسانیة وعالقات العمل

  .بھدف االرتفاع المستمر بمستوى أعمالھا وإداراتھا

تعمل الوزارة على تطبیق مبدأ الثواب والعقاب في الوظیفة العامة اعتمادًا على  .ك 

  .مدى االلتزام بالواجبات وفقًا للقوانین والنظم النافذة

تلتزم كافة التقسیمات التنظیمیة للوزارة بجمع وتصنیف وتحلیل المعلومات  .ل 

حصاءات المتعلقة بأنشطتھا المختلفة بأسلوب علمي التخاذ القرار وتخطیط واإل

  .وتقییم األعمال واقتراح الحلول لمشكالت التنمیة اإلداریة

تولي قیادة الوزارة عنایة خاصة بأعمال السكرتاریة والسجالت والوثائق  .م 

  .الوزارة والرقابة على تطبیق اللوائح المنظمة لھا باعتبارھا مركزًا لذاكرة

یكون لزامًا على الموظف المختص عند معالجتھ لموضوع یشكل حالة جدیدة ال  .ن 

تعالجھا بصورة واضحة القوانین والنظم النافذة أن یرفع األمر إلى رئیسھ المباشر 

  .لیتولى معالجتھا مع قیادة الوزارة عبر خط السلطة

ة للجان والمجالس المشكلة تتولى كل إدارة عامة في الوزارة أعمال السكرتاری .س 

في مجال اختصاصاتھا إال في حالة النص على خالف ذلك في النظم المتعلقة بھذه 

  .التشكیالت

   

  الباب الرابع

  أحكـــــــام عامة

یولي الوزیر أھمیة خاصة لتطویر العمل وتبسیط اإلجراءات وتحسین  )٢٩(مادة

تنفیذ األعمال بالتطبیق السلیم لمبادئ التنظیم فیما یتعلق بتفویض سلطاتھ لمرؤوسیھ 



في الوزارة والوحدات التابعة لھ في المحافظات وتشجیع تطبیق ھذا المبدأ في إطار 

  .وزارتھ

بتحدید التقسیمات الفرعیة للبناء التنظیمي للوزارة یصدر الوزیر قرارًا  )٣٠(مادة

  المحددة في ھذه الالئحة بالتنسیق مع وزارة الخدمة المدنیة والتأمینات

یصدر الوزیر قرارًا بإنشاء أو دمج وإلغاء إدارة فرعیة أو قسم على أن   )٣١(مادة

  .یتبع في إنشاء أي منھا قواعد التنظیم اإلداري المعتمدة 

.یعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة )٣٢(ةماد


