
 م4002( لسنة 3قانون رقم) 

 بشـــأن مجلس الـوزراء

 

 باسم الشعب.

 رئٌس الجمهورٌة.

 على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة. االطالعبعد 

 وبعد موافقة مجلس النـــواب.

 -أصدرنا القانون اآلتً نصـه:

 الباب األول

 مجلس الوزراء ) تكوٌناته ـ شروطه ـ تشكٌله(

 الفصل األول

 الوزراء وشروطهتكوٌن مجلس 

( مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورٌة الٌمنٌة، وهو الهٌئة التنفٌذٌة واإلدارٌة العلٌا للدولة وٌتبعهاا 1مادة )

 بدون استثناء جمٌع اإلدارات واألجهزة والمؤسسات التنفٌذٌة التابعة للدولة.

ٌعاً مجلس الوزراء، وٌحدد هاذا ( تتكون الحكومة من رئٌس الوزراء ونوابه والوزراء، وٌؤلفون جم2مادة )

 القانون والقوانٌن النافذة األسس العامة لتنظٌم الوزارات واألجهزة التابعة لمجلس الوزراء.

( ٌجب أن تتوفر فً رئٌس الوزراء ونواباه والاوزراء الشاروط الواجاب توافرهاا فاً عساو مجلاس 3مادة )

باستثناء رئاٌس الاوزراء الاذي ٌجاب  النواب، مع مراعاة أن ال ٌقل سن أي منهم عن ثالثٌن سنة

 أن ال ٌقل سنه عن أربعٌن سنة.

 الفصل الثانً

 تشكٌل الحكــــومــــة

 ( ٌصدر رئٌس الجمهورٌة قراراً بتكلٌف من ٌشكل الحكومــة.4مادة )

( ٌختار رئٌس الوزراء أعساء وزارته بالتشاور مع رئٌس الجمهورٌة، وٌطلب الثقة بالحكومة على 5مادة )

 برنامج ٌتقدم به إلى مجلس النواب.سوء 

( ٌصدر بتشكٌل الحكومة وتسمٌة أعسائها قرار جمهوري ، وٌعتبر القرار الجمهوري قراراً منشائاً 6مادة )

 للوزارات.

( ٌؤدي رئٌس وأعساء مجلاس الاوزراء قبال مباشارتهم لصاالحٌاتهم الٌماٌن الدساتورٌة أماام رئاٌس 7مادة )

 الجمهورٌة.

زراء والوزراء مسئولون أمام رئٌس الجمهورٌة، ومجلس النواب مسائولٌة جماعٌاة عان ( رئٌس الو8مادة )

 أعمال الحكومة.

 ٌجوز الجمع بٌن عسوٌة مجلس النواب ومجلس الوزراء.        -1   (9مادة )

ال ٌسااتحر رئااٌس الااوزراء ونوابااه والااوزراء المكافااضة التااً ٌتقاساااها رئااٌس مجلااس النااواب      -2

 لرئاسة وبقٌة أعساء مجلس النواب إذا كانوا أعساء فً مجلس النواب.وأعساء هٌئة ا

ال ٌجااوز لاارئٌس الااوزراء، وال ألي ماان الااوزراء أثناااء تااولٌهم الااوزارة أن ٌتولااوا أي         -أ (11مااادة )

  وظٌفة عامة أخرى أو أن ٌزاولوا ولو بطرٌقة غٌر مباشرة مهنة حرة أو عمالً تجارٌاا أو مالٌااً 

، كما ال ٌجوز لهم أن ٌسهموا فً التزامات تعقادها الحكوماة أو المؤسساات العاماة أو أو صناعٌاً 



أن ٌجمعوا بٌن الوزارة والعساوٌة فاً مجلاس إدارة أي شاركة، وال ٌجاوز خاالل تلا  المادة أن 

ٌشتروا أو ٌستضجروا أمواالً من أموال الدولة أو ٌقاٌسوا علٌها ولو بطرٌقة المازاد العلناً أو أن 

 ا أو ٌبٌعوها شٌئاً من أموالهم أو ٌقاٌسوها علٌه.ٌؤجروه

 تسري أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة على نواب رئٌس الوزراء ونواب الوزراء.     -ب

على رئٌس مجلس الوزراء عند تقدٌم برنامج حكومته إلى مجلس النواب أن ٌرفر ببرنامجه      -ج

وتحدٌاد الذماة المالٌاة لكال واحاد مانهم وفقااً  بٌاناً ٌتسمن معلومات واسحة عن وزراء حكومتاه

 ألحكام القانون.

ال ٌجوز لرئٌس مجلس الوزراء ونوابه والاوزراء وناوابهم قباول الهاداٌا والهباات مان األفاراد     (11مادة )

 والمؤسسات.

 الباب الثانً

 مجلس الوزراء ) اختصاصاته وتنظٌم أعماله(

 الفصل األول

 اختصاصات مجلس الوزراء

ٌتااولى مجلااس الااوزراء تنفٌااذ السٌاسااة العامااة للدولااة فااً المجاااالت السٌاسااٌة واإلقتصااادٌة     (12) مااادة

واالجتماعٌة والثقافٌة والدفاعٌة وفقاً ألحكاام الدساتور والقاوانٌن والقارارات، كماا ٌماارس بوجاه 

 -خاص االختصاصات التالٌـــة:

 ٌسة للسٌاسة الخارجٌة والداخلٌــــة.االشترا  مع رئٌس الجمهورٌة فً إعداد الخطوط العر -أ

إعداد مشروع الخطة العامة للدولة والموازنات السنوٌة وتنظٌم تنفٌذها وإعداد الحساب الختامً  -ب

 لها.

إعااداد مشااارٌع القااوانٌن والقاارارات وتقاادٌمها إلااى مجلااس النااواب أو رئااٌس الجمهورٌااة وفاار  -ج

 اختصاص كل منهما.

واالتفاقٌات قبل عرسها على مجلس النواب أو رئاٌس الجمهورٌاة وفار  الموافقة على المعاهدات -د

 اختصاص كل منهما.

اتخاااذ اإلجااراءات الالزمااة للمحافظااة علااى أماان الدولااة الااداخلً والخااارجً وحماٌااة حقااور  -هااـ

 المواطنٌن.

توجٌااه وتنسااٌر ومراجعااة أعمااال الااوزارات واألجهاازة اإلدارٌااة والمؤسسااات والهٌئااات العامااة  -و

 قطاعٌن العام والمختلط وفقاً للقانون.وال

تعٌٌن وعزل الموظفٌن القٌادٌٌن طبقاً للقاانون ورسام وتنفٌاذ السٌاساة الهادفاة إلاى تنمٌاة الكاوادر  -ز

الفنٌاااة فاااً أجهااازة الدولاااة وتضهٌااال القاااوى البشااارٌة وفقااااً الحتٌاجاااات الااابالد فاااً إطاااار الخطاااة 

 اإلقتصادٌة.

 ٌات والمحافظة على أموال الدولة.متابعة تنفٌذ القوانٌن واإلتفاق -ح

 اإلشراف على تنظٌم وإدارة نظم النقد واإلئتمان والتضمٌن. -ط

 عقد القروض ومنحها فً حدود السٌاسة العامة للدولة وفً حدود أحكام الدستور. -ي

ٌة ٌقااوم ملجااس الااوزراء باتخاااذ التاادابٌر الالزمااة لساامان التطبٌاار الحااازم للشاارعٌة الدسااتور    (13مااادة )

والقانونٌاة، والتضكاد ماان أن أجهازة الدولااة المركزٌاة والمحلٌااة الخاساعة لااـه والمؤسساات العامااة 

 وكافة المرافر األخرى تمارس نشاطها وفقاً للدستور والقانون.

 -على الحكومة أن تعرض على مجلس النواب ما ٌلـــً :    (14مادة )



ألقل من بدء السنة المالٌاة، والٌجاوز تخصاٌص مشروع الموازنة العامة للدولة قبل شهرٌن على ا -أ

أي إٌراد من اإلٌرادات لوجه معٌن من أوجه الصرف إال بقانون، وإذا لم ٌصدر قانون بالموازنة 

العامة الجدٌدة قبل بدء السنة المالٌة عمل بموازنة السنة السابقة إلى حٌن اعتماد الموازنة الجدٌدة 

 وفقاً ألحكام للدستور.

الختامً لموازنة الدولة فً مدة ال تزٌد عن تسعة أشهر من تارٌخ انتهااء السانة المالٌاة الحساب  -ب

 وفقاً ألحكام الدستور.

 تقرٌر دوري بمستوى ما تم تنفٌذه من البرنامج العام للحكومة وتوصٌات مجلس النواب بشضنه. -ج

زمااة لتنفٌااذ القااوانٌن وتنظااٌم ٌتااولى مجلااس الااوزراء إعااداد مشااارٌع القاارارات واللااوائ  الال    (15مااادة )

المصال  واإلدارات العامة ورفعها إلى رئٌس الجمهورٌة إلصدارها، وذل  بماا ال ٌتعاارض ماع 

 أحكام الدستور والقوانٌن النافذة.

تعتبر كل من الوحدات اإلدارٌة والمجاالس المحلٌاة جازء ال ٌتجازأ مان سالطة الدولاة، وٌكاون     (16مادة )

ومسئولٌن أمام رئٌس الجمهورٌة ومجلس الوزراء وقراراتهماا ملزماة لهام المحافظون محاسبٌن 

 ( من الدستور.147وفقاً ألحكام المادة )

تقوم العالقة بٌن الحكومة ومجلس النواب على أسااس التعااون بماا ٌحقار التكامال باٌن        -أ   (17مادة )

 السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة وفقاً ألحكام الدستور.

على الحكومة أن تحرص بصفة عامة على إقاماة أوثار الصاالت ماع مجلاس الناواب وعلاى      -ب

حسااور جلساااته العلنٌااة والساارٌة واجتماعااات لجانااه بناااًء علااى طلااب المجلااس أو إحاادى لجانااه، 

واإلجابااة علااى االساائلة الموجهااة إلٌهااا ماان أي عسااو ماان أعساااء مجلااس النااواب، وفقاااً ألحكااام 

 لٌة للمجلس.الدستور والالئحة الداخ

ٌجب موافقة مجلس النواب على نقال أي مبلام مان بااب إلاى نخار مان أباواب الموازناة العاماة     (18مادة )

 وكل مصروف غٌر وارد بها أو زائد فً إٌراداتها ٌتعٌن أن ٌحدد بقانون.

ي شااضن لمجلااس النااواب حاار توجٌااه التوصااٌات للحكومااة فااً المسااائل العامااـة أو فااً أ       -أ   (19ماادة )

ٌتعلاار بضدائهااا لمهامهااا أو بااضداء أي ماان أعسااائها، وعلااى الحكومااة تنفٌااذها، فاا ذا اسااتحال علٌهااا 

 التنفٌذ بٌنت ذل  للمجلس.

إذا لم ٌقتنع المجلس بالمبررات ٌحر لـه مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحاد ناواب رئاٌس      -ب

 الدستور.مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنٌٌن وفقاً ألحكام 

 الفصل الثانً

 اختصاصات رئٌس مجلس الوزراء

ٌدٌر رئٌس مجلس الوزراء أعمال المجلس وٌرأس إجتماعاته، وهو الاذي ٌمثال المجلاس فٌماا     (21مادة )

ٌتعلر بتنفٌذ السٌاسة العامة للدولة وٌشرف وٌعمل على تنفٌذ قرارات مجلاس الاوزراء والسٌاساة 

ومنسر، وله أن ٌطلب من أعساء المجلس التقاارٌر فاً أي شاضن مان العامة للدولة بشكل موحد 

 شئون الوزارات واالختصاصات التً ٌباشرونها والمهام التً ٌكلفون بها وهم ملزمـون بـذل .

ٌقدم رئٌس مجلس الوزراء خالل خمسة وعشرٌن ٌوماً على األكثر من تارٌخ تشكٌل الحكومة     (21مادة )

س النواب للحصول على الثقة باألغلبٌة لعدد أعساء المجلاس، وإذا كاان برنامجها العام إلى مجل

المجلس فً غٌر إنعقاده العادي دعً إلى دورة إنعقاد غٌر عادٌة وفقاً ألحكام الدستور والالئحاة 

الداخلٌااة لمجلااس النااواب، وألعساااء المجلااس وللمجلااس ككاال التعقٌااب علااى برنااامج الحكومااة، 

 لى األغلبٌة المذكورة بمثابة حجب الثقــة.وٌعتبر عدم حصول الحكومة ع



ٌقدم رئٌس مجلس الوزراء التقارٌر المتعلقة بتحقٌر المهام المناطة بمجلس الوزراء وذل  إلى     (22مادة )

 رئٌس الجمهورٌة بناًء على طلبه.

مرتبطاة ٌمثل رئٌس مجلس الوزراء مجلس الوزراء فاً جمٌاع الشائون الداخلٌاة والخارجٌاة ال    (23مادة )

بتنفٌذ سٌاسة الدولاة وٌوقاع علاى القارارات واألوامار الصاادرة مان المجلاس وفقااً ألختصاصااته 

 الواردة فً الدستور والقوانٌن واألنظمة األخرى النافذة.

ٌتولى رئٌس مجلس الوزراء ممارسة كافاة االختصاصاات المناطاة باه المنصاوص علٌهاا فاً     (24مادة )

 ج الحكومة والقرارات الجمهورٌة وقرارات مجلس الوزراء.الدستور والقوانٌن وبرنام

ٌصدر رئٌس مجلس الوزراء القرارات التً تقع سامن اختصاصااته الهادفاة إلاى تنظاٌم مهاام     (25مادة )

 الحكومة وتسٌٌر أعمالها وفقاً للدستور والقوانٌن والنافذة.

أعساااء مجلااس الااوزراء للتوقٌااع  ٌصاادر رئااٌس مجلااس الااوزراء وثااائر التفااوٌض ألي ماان    (26مااادة )

باااألحرف األولااى علااى االتفاقٌااات التااً تعقااد مااع الاادول الشااقٌقة والصاادٌقة أو مااع المنظمااات 

 والهٌئات اإلقلٌمٌة والدولٌة.

لاارئٌس مجلااس الااوزراء إصاادار األواماار الالزمااة للااوزراء والمحااافظٌن ورؤساااء األجهاازة     (27مااادة )

تنفٌذ مهاام مجلاس الاوزراء وكاذا ممارساة الرقاباة علاى األجهازة المركزٌة فً المسائل المتعلقة ب

 المختلفة للتضكد من تنفٌذها للسٌاسات العامة للدولة.

  ماااع عااادم اإلخاااالل بالعقوباااات المنصاااوص علٌهاااا قانونااااً : لااارئٌس مجلاااس الاااوزراء إل ااااء    (28ماااادة )

  ً حاااال تعارساااهاأو تعااادٌل أو وقاااف قااارارات الاااوزراء واألجهااازة المركزٌاااة والتنفٌذٌاااة فااا

 أو مخالفتها للدستور والقوانٌن واألنظمة النافذة.

  ٌتولى رئاٌس مجلاس الاوزراء حسام الخالفاات باٌن الاوزراء فاً المساائل الناشائة عان تاداخل    (29مادة )

أو تعااارض فااً االختصاصااات، وفقاااً للقااوانٌن واللااوائ  النافااذة، وٌكااون قاارار رئااٌس مجلااس 

 نفٌذ.الوزراء ملزماً وواجب الت

ٌجوز لرئٌس مجلاس الاوزراء إذا تباٌن أن تعاوناه ماع أحاد أعسااء مجلاس الاوزراء قاد         -أ (31مادة )

 أصب  مستحٌالً أن ٌطلب من رئٌس الجمهورٌة إعفاء العسو المعنً.

 ٌجب أن ٌتسمن طلب اإلعفاء الوارد فً الفقرة السابقة األسباب والمبررات الداعٌة لذل .     -ب

ٌتولى نائب رئٌس مجلس الوزراء ممارسة اختصاصات رئاٌس مجلاس الاوزراء أثنااء غٌاباه،     (31مادة )

وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون اختصاصاات نائاب رئاٌس مجلاس الاوزراء لمسااعدة رئاٌس 

ملجس الوزراء فً أداء مهامه وما ٌفوسه من اختصاصات: مع مراعاة األختصاصات المناطة 

 ب فً قرار تشكٌل الحكومة.للنائب أو النوا

ٌصادر رئاٌس مجلاس الاوزراء، بعاد موافقاة مجلاس الاوزراء قاراراً بشاضن تنظاٌم البروتوكاول     (32مادة )

والمراسٌم الخاصة بالحكومـاـة ونظٌراتهاا مان الادول الشاقٌقة والصادٌقة ووفقااً لقواعاد المراساٌم 

عااة مباادأ المعاملاة بالمثاال، بمااا ال واألسابقٌة والتنظٌمااات األعلاى الصااادرة فاً هااذا الشااضن، ومرا

 ٌتعارض مع ثوابتنا وقٌمنا.

 الفصل الثالث

 اختصاصات الوزراء ونوابهم

  ٌتااولى كاال وزٌاار اإلشااراف علااى شاائون وزارتااه وتوجٌااه قطاعاتهااا وإداراتهااا وفروعهااا    (33مااادة )

وفقااً ألحكاام فً جمٌع محافظات الجمهورٌة: وٌقوم بتنفٌذ السٌاساة العاماة للحكوماة فاً وزارتاه 



هذا القانون والقاوانٌن النافاذة األخارى، وٌباٌن القاانون الحااالت التاً ٌمكان فٌهاا للاوزٌر إصادار 

 -القرارات لتنفٌذ القوانٌن، كما ٌتولى على وجه الخصوص ما ٌلً :

 وسع الخطط الالزمة لتنفٌذ البرنامج العام للحكومة فً وزارته ومتابعة تنفٌذها. -أ

 وسع خطـة الوزارة سمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفٌذها.اإلشراف على  -ب

 تقدٌم التقارٌر الى مجلس الوزراء عن مستوى تنفٌذ قرارات المجلس فً مجال وزارته. -ج

 اإلشراف على وسع الخطط والبرامج التنفٌذٌة ألعمال الوزارة ومرافقها. -د

زراء وقرارات وتوصٌات السلطة المحلٌة التنسٌر مع المحافظٌن فٌما ٌتعلر بقرارات مجلس الو -هـ

 فً مجال وزارته، وفٌما ٌتعلر باختصاصاتها.

العمل على إٌجاد عالقة مع المحاافظٌن فاً مختلاف المحافظاات فاً مجاال اختصاصاه والتنساٌر  -و

معهم فً إعداد الخطاة اإلقتصاادٌة واالجتماعٌاة وصاوالً الاى التحقٌار الكامال للمهاام الحكومٌاة، 

ر  ممثلً مكاتب المحافظات ودوائرها المختصة فً إعداد تل  القرارات المركزٌة وعلٌه أن ٌش

 التً ٌترتب علٌها تضثٌر فً إطار المحافظة وفقاً للقوانٌن واألنظمة النافذة.

 أٌة اختصاصات أخرى بمقتسى القوانٌن واألنظمـة النافــذة. -ز

  ات الموكلااة إلااٌهم، وٌعتباار كاال عسااوٌتااولى أعساااء مجلااس الااوزراء تنفٌااذ االختصاصاا    (34مااادة )

فً المجلس مسئوالً مسئولٌة فردٌة عن األعمال الداخلة فً مجال اختصاصاته، وجمٌاع أعسااء 

المجلااس مساائولون عاان أعمااال الحكومااة مساائولٌة جماعٌااة وفردٌااة، ومحاساابون أمااام رئااٌس 

العاماة للدولااة فااً  الجمهورٌاة ومجلااس الناواب وفقاااً ألحكاام الدسااتور، وملزمااون بتنفٌاذ السٌاسااة

 إطار القوانٌن التً تحدد مجال اختصاصاتهم.

أعساء مجلس الوزراء ملزمون باتخاذ القرارات واإلجراءات لتنفٌذ المهاام الموكلاة إلاٌهم كال     (35مادة )

فٌماااا ٌخصاااه ، باالساااتناد الاااى الدساااتور والقاااوانٌن والقااارارات واللاااوائ  الصاااادرة مااان رئاااٌس 

 اء ورئٌس مجلس الوزراء.الجمهورٌة ومجلس الوزر

الوزراء ملزمون بمتابعة تنفٌذ القوانٌن والقرارات التً ٌصدرونها والعمل على تنمٌة الكوادر     (36مادة )

 الفنٌة، وتضهٌل القوى العاملة فً نطار الجهات التً ٌشرفون علٌها.

  قاارار تشااكٌل الحكومااةٌتااولى وزراء الدولااة ممارسااة االختصاصاات المحااددة لكاال ماانهم فاً     (37ماادة )

أو قاارارات تعٌٌاانهم، كمااا ٌتااولى كاال ماانهم ممارسااة االختصاصااات المخولااة ألعساااء مجلااس 

الوزراء وٌجوز لرئٌس مجلس الوزراء أن ٌحدد اختصاصات وزراء الدولاة بعاد موافقاة مجلاس 

 الوزراء، وبموجب أحكام هذا القانون.

إدارة اختصاصاته وتحت إشرافه وتوجٌهه وٌحل محله  ٌتولى نائب الوزٌر مساعدة الوزٌر فً    (38مادة )

عند غٌابه فً كافاة اختصاصااته بماا فاً ذلا  حساور اجتماعاات مجلاس الاوزراء، والتصاوٌت 

 نٌابة عن الوزٌر.

ال ٌجااوز تشااكٌل أي لجنااة ماان أعساااء مجلااس الااوزراء إال بقاارار ماان المجلااس، وٌجااب أن     (39مااادة )

 المجلس للمناقشة والمصادقة علٌها. تعرض كل لجنة نتائج أعمالها على

 الفصل الرابع

 اجتماعات مجلس الوزراء

ٌعقااد مجلااس الااوزراء جلساااته االعتٌادٌااة علااى أساااس خطااة عماال، وٌجااوز دعااوة المجلااس     (41مااادة )

 ألجتماعات استثنائٌة عند االقتساء وفقاً لما تحدده الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.



أعساء مجلس الوزراء المقترحات حول خطة عمل المجلس وجدول أعماله وفقااً لالئحاة ٌقدم     (41مادة )

 التنفٌذٌة لهذا القانون.

ٌكون اجتماع مجلس الوزراء صحٌحاً بحسور أغلبٌة أعسائه، وٌتخذ قراراتاه بضغلبٌاة         -أ (42مادة )

 ٌس.أصوات الحاسرٌن وفً حالة تساوي األصوات ٌرج  الجانب الذي فٌه الرئ

 جمٌع أعساء مجلس الوزراء ملزمون بالعمل وفر القرارات المتخذة من قبل المجلس.     -ب

ٌحر ألعساء مجلس الوزراء عرض أي مسضلة ملحة داخلة سمن مجال اختصاصاتهم         -أ (43مادة )

علاى رئاٌس الاوزراء وطلااب الارأي والتوجٌاه بشااضنها، وذلا  مان خااالل ماذكرة مكتوباة تتساامن 

 مفصالً للموسوع ووجهات نظرهم.شرحاً 

ٌبلم أعساء مجلس الوزراء كل فً مجال اختصاصه رئٌس الوزراء أو المجلس باالحوادث      -ب

  والمخالفااااات الجساااااٌمة لنظااااام الدولاااااة وسٌاسااااتها وماااااا ٌخاااال بتنفٌاااااذ القااااوانٌن والقااااارارات

 وما ٌعطلها.

وأٌة قسااٌا أخارى إال بنااًء علاى موافقاة ال ٌجوز عرض اٌة موسوعات أو مشارٌع قرارات     (44مادة )

 مسبقة من رئٌس مجلس الوزراء.

 ٌعد محسر لكل جلسة من جلسات مجلس الوزراء.        -أ (45مادة )

  تعتبر المناقشاات التاً تجاري فاً مجلاس الاوزراء سارٌة وٌقارر رئاٌس الاوزراء ماا ٌنشار     -ب

 من نتائج اجتماعات المجلس.

 لس بموجب أحكام الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون.تنظم أعمال المج     -ج

 الباب الثالث

 ــ إقـــالــة الحكـــومـــة أسس تنظٌـــــم الـوزارات

 األمانـة العامة ومكتب رئٌس مجلس الوزراء

 الفصل األول

 األسس العامة لتنظٌم الوزارات

بعاد موافقاة مجلاس الاوزراء بنااًء  تنظم الوزارات بلاوائ  تنظٌمٌاة تصادر بقارارات جمهورٌاة    (46مادة )

علااى اقتااراح الااوزٌر المخااتص ٌراعااى فااً وسااعها األسااس العلمٌااة للتنظااٌم واألحكااام العامااة 

 -التالٌـــة:

 تحدٌد األهداف والمهام واالختصاصات االساسٌة للوزارة وفقاً ألحكام هذا القانون. -أ

لاا  التقسااٌمات الرئٌسااٌة للااوزارة تحدٌااد الهٌكاال التنظٌمااً للااوزارة بوسااوح ومرونااة بمااا فااً ذ -ب

 وتحدٌد اختصاصاتها فً إطار االختصاصات العامة للوزارات.

تحدٌد صالحٌات الوزٌر والقادة اإلدارٌٌن للهٌكل التنظٌماً بشاكل تتحادد فٌاه المسائولٌة وٌحاول  -ج

 دون اإلزدواجٌة والتداخل فً العمل.

 ظٌمً للوزارة.توسٌ  العالقة التنظٌمٌة بٌن مكونات البناء التن -د

 تفوٌض السلطة من األعلى الى األدنى حسبما تقتسٌه سرورات العمل. -هـ

االلتاازام بمباادأ المركزٌااة فااً التخطااٌط والالمركزٌااة فااً التنفٌااذ علااى كافااة المسااتوٌات، بمااا ال  -و

 ٌتعارض مع قانون السلطة المحلٌة.

ومكاتبها فً المحافظات بضقل قدر  تنظٌم أداء األعمال واالختصاصات فً كافة مستوٌات الوزارة -ز

 من الوقت والجهد والمال.



  تحدٌااااااد العالقااااااات اإلدارٌااااااة والقانونٌااااااة بااااااٌن الااااااوزارة ومكاتبهااااااا والمؤسسااااااات التابعااااااة -ح

 لها فً المحافظات.

 اتباع اإلرشادات التً ٌعتمدها مجلس الوزراء عند إعداد الئحة الوزارة. -ط

 الفصل الثانً

 واستقالتهــاإقـــالة الحكـــومة 

لرئٌس الجمهورٌة ولمجلس النواب حر إحالة رئٌس الوزراء أو نواباه أو الاوزراء الاى        -1 (47مادة )

التحقٌر والمحاكمـة عما ٌقع منهم من جرائم أثناء تضدٌة أعمال وظائفهم أو بسببها، وٌكاون قارار 

ى األقال وال ٌصادر قارار مجلس النواب باإلتهام بناًء علاى اقتاراح مقادم مان خماس أعساائه علا

 االتهام إال بضغلبٌة ثلثً أعساء المجلس.

( من هذه المادة عن عملاه الاى أن ٌفصال فاً أماره 1ٌوقف من ٌتهم ممن ذكروا فً الفقرة )     -2

 وال ٌحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى علٌه أو االستمرار فٌها.

ونوابااه والااوزراء وإجااراءات المحاكمااـة ٌكااون التحقٌاار ومحاكمااة رئااٌس مجلااس الااوزراء      -3

 وسماناتها على الوجه المبٌن فً القانون.

 تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء.     -4

إذا لم ٌعد فً إساتطاعة رئاٌس مجلاس الاوزراء تحمال مسائولٌاته أو إذا حجاب مجلاس الناواب     (48مادة )

ها منها أو تم إجراء انتخابات عامة لمجلس النواب وجب على رئٌس الثقة عن الحكــومة أو سحب

 الوزراء تقدٌم استقالة الحكومة الى رئٌس الجمهورٌة.

إذا قاادم أغلبٌااة أعساااء مجلااس الااوزراء اسااتقالتهم وجااب علااى رئااٌس الااوزراء تقاادٌم اسااتقالة     (49مااادة )

 الحكومـــة.

ا أو ساحب الثقاة منهاا تكلاف الاوزارة بتصارٌف الشائون العاماة عند إساتقالة الاوزارة أو إقالتها    (51مادة )

 العادٌة ما عدا التعٌٌن والعزل حتى تشكل الوزارة الجدٌدة.

ٌقدم عسو مجلس الوزراء استقالته الى رئٌس الجمهورٌة عن طرٌار رئاٌس مجلاس الاوزراء     (51مادة )

 بشضنها. الذي ٌتولى عرسها على رئٌس الجمهورٌة لتقرٌر ما ٌراه مناسباً 

 الفصل الثالث

 األمانــة العامــة لمجلس الوزراء

ٌكااون لمجلااس الااوزراء أمانااة عامااة تساامى األمانااة العامااة لمجلااس الااوزراء تسااطلع بالمهااام     (52مااادة )

 اإلدارٌة والمالٌة والفنٌة لمجلس الوزراء.

والماالً والفناً لمجلاس الاوزراء  األمانة العامة لمجلس الوزراء هً الجهاز التنفٌذي اإلداري    (53مادة )

 وتخسع أعمال االمانة لإلشراف المباشر لرئٌس مجلس الوزراء.

  تتااضلف األمانااة العامااة لمجلااس الااوزراء ماان أمااٌن عااام بدرجااة وزٌاار وأمااٌن عااام مساااعد    (54مااادة )

ن أو أكثر بدرجة نائب وزٌر وعدد من الدوائر المتخصصة، وٌصدر بتعٌٌن األمٌن العاام واألماٌ

 العام المساعد قرار جمهوري، بناًء على ترشٌ  رئٌس مجلس الوزراء.

 ٌكون األمٌن العام مسؤوالً عن أعمال األمانـة العامــة أمام رئٌس مجلس الوزراء.    (55مادة )

تحدد الالئحة التنظٌمٌاة للمجلاس التقساٌمات الفرعٌاة واختصاصااتها، واالختصاصاات العاماـة     (56مادة )

 لعام واألمٌن العام المساعد، ومدٌر مكتب رئٌس الوزراء.لألمٌن ا

تصدر الالئحة التنظٌمٌة بقرار جمهوري بناًء على عرض رئٌس مجلس الوزراء بعاد موافقاة     (57مادة )

 مجلس الوزراء.



 الفصل الرابع

 مكتب رئٌس مجلس الوزراء

ال مكتاب رئاٌس مجلاس الاوزراء ٌكون لرئٌس مجلس الوزراء مكتب خاص ٌعنً بتنظٌم أعما    (58مادة )

واالسااطالع بضعمااال سااكرتارٌة المجلااس والعالقااات العامااة والنشاااط اإلعالمااً لاارئٌس مجلااس 

الوزراء ، وماا ٌساند إلٌاه مان أعماال اخارى، وتحادد الالئحاة الداخلٌاة االختصاصاات التفصاٌلٌة 

 لألمانة العامة ومكتب رئٌس المجلس، وتصدر بقرار من رئٌس مجلس الوزراء.

ٌعٌن لمكتب رئٌس مجلس الوزراء مادٌر بدرجاة وزٌار ٌصادر بتعٌٌناه قارار جمهاوري، بنااًء     (59ادة )م

 على ترشٌ  رئٌس مجلس الوزراء.

 الباب الرابع

 الحقور واالمتٌازات واألحكام الختــامٌــة

 الفصل األول

 الحقور واإلمتٌازات

ونوابه والوزراء ونوابهم ومن فً حكمهم على ٌحدد المرتب األساسً لرئٌس مجلس الوزراء     (61مادة )

 -النحو التـــالً :

 %( من المرتب األساسً للوكٌل.75مرتب نائب الوزٌر ٌكون بزٌادة )         -

 %( من المرتب األساسً لنائب الوزٌر.75مرتب الوزٌر ٌكون بزٌادة )         -

 %( من المرتب األساسً للوزٌر.75مرتب نائب رئٌس مجلس الوزراء ٌكون بزٌادة )         -

%( ماان المرتااب األساسااً لنائااب رئااٌس 75مرتااب رئااٌس مجلااس الااوزراء ٌكااون بزٌااادة )         -

 مجلس الوزراء.

تحادد البادالت للفئاات العاملـاـة المشامولة بهاذا القاانون وفقااً لألساس والمعااٌٌر التاً ساتحددها     (61مادة )

جور لموظفً الدولة، وبحٌاث ال ٌقال مجماوع البادالت للفئاات االستراتٌجٌة العامة للمرتبات واأل

%( مائاة فاً المائاة مان المرتاب 111%( خمسٌن فً المائة، وال ٌزٌد علاى )51العاملــة عن )

%( مان المرتاب األساساً، وتحادد الالئحاة التنفٌذٌاة 51األساسً، وللفئات غٌر العاملاة بنسابة )

العاملــة فً سوء طبٌعة عمل كل مرتبة من المرتباات  لهذا القانون نسب وأنواع البدالت للفئات

 ( من هذا القانون.61المشمولة فً المادة )

ٌماان  أمااٌن العاصمـااـة والمحااافظون مااا ٌماان  للااوزراء ماان الراتااب االساسااً ولهاام نفااس     (62مااادة )

 االمتٌازات الممنوحة للوزراء.

عاالج لارئٌس مجلاس الاوزراء ونواباه والاوزراء تنظم اإلجازات وبادالت السافر ومساتحقات ال    (63مادة )

ونوابهم بموجب قرار جمهوري بنااًء علاى عارض رئاٌس مجلاس الاوزراء وبعاد موافقاة مجلاس 

 الوزراء.

 الفصل الثانً

 أحكام ختـــــامٌـــة

ٌكون المقر الرئٌسً للوزارات العاصمــة صنعاء، ولها أن تنشئ مكاتب فً المحافظاات وفقااً     (64مادة )

 قوانٌن والنظم النافذة.لل

تكون عالقة الحكومة بمجلسً النواب والشورى وفقاً لألحكاام الاواردة فاً الدساتور والقاوانٌن     (65مادة )

 النافذة.



ٌكون لكل وزارة الئحة تنظٌمٌة تصادر بقارار جمهاوري بعاد موافقاة مجلاس الاوزراء، وبنااًء     (66مادة )

 على عرض الوزٌر المختص.

تصدر الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون بقرار جمهوري بناًء على عرض رئاٌس مجلاس الاوزراء     (67مادة )

 وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 م بشضن مجلس الوزراء.1991( لسنة 21ٌل ى القرار الجمهوري بالقانون رقم )    (68مادة )

 الرسمٌـة. ٌُـعمل بهذا القانون من تارٌخ صدوره وٌنشر فـً الجرٌدة    ( 69مادة )

  

 صدر برئاسة الجمهورٌة ــ بصنعاء

 هـ1424/ ذو الحجـــــــــة/ 25بتارٌخ 

 م2114/ فبــراٌــــــــر / 16الـموافر 

 علً عبدهللا صالـــــ                                                                                  

 رئٌس الجمهورٌــــــة                                                                               

 


