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 )م١٩٧٩(لسنة) ١(قرار وزير العدل رقم 
 بالالئحة الداخلية لمكتب النائب العام والنيابات التابعة له

 وزير العدل
  على الدستور الدائماالطالعبعد 

 ).١٩٧٤(لسنة)١)وعلى بيان مجلس القيادة رقم 
م وبتنظـيم   ٢٣/١٠/١٩٧٥ الدسـتوري الصـادر بتـاريخ      االعالنوعلى  

 الدستوري  االعالن الجديدة وعلى    ة للمرحلة  االنتقالي   الدستورية االوضاع
 .م وتعديالته٦/٣/١٩٧٨الصادر بتاريخ

م والخـاص   ١٩٧٦لسـنة   )٢٣(وعلى قرار مجلس  القيادة بالقانون رقـم       
م ١٩٧٧لسـنة )٣٩(على القانون رقـم   بتنظيم السلطة القضائية وتعديالته و    

 . العامةالنيابة وتنظيم بانشاء
 بهـذا   الداخلية وزير العدل الالئحة     اصدروبناء على عرض النائب العام      

 .القرار
 ـه٤/٢/١٣٩٩صدر بتاريخ 

 م٣/١/١٩٧٩الموافق
 دلــــر العـوزي   ام             ــــالنائب الع

 زير احمد الواسماعيل    العلفي محسن محمد 
 

 الفصل االول
  عامه بشان تنظيمهواحكامتكوين مكتب النائب العام 

 -:يتكون مكتب النائب العام على النحو التالي) ١(مادة
 . مكتب المحامي العام االول-١
 . المكتب الفني-٢
 . مدير مكتب النائب العام-٣
 . ادارة التفتيش القضائي-٤
 . ادارة النيابات-٥
 والتعليمات والقرارات العامة المتعلقة بنظام      االوامر صداراللنائب العام   ) ٢(مادة

 المكتب وطريقة االتصال بينهـا      اداراتالعمل وسيره وكيفية التعاون بين      
 .وبين الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة المختلفة

 مـن   ادارة يجوز للنائب العام ان ينشئ في اي مدينة فرعا او اكثر الي              )٣(مادة
قد يراه   من هذه الالئحة كما له ان ينشئ ما       ) ١ (ةنة في الماد  يدارات المب اال

 . قد تقتضيها مصلحة العمل بمكتب النائباقسام او اداراتمن 
 لغيرهـا   اختصاصاتها واضافة بعض االقسام    الغاء يجوز للنائب  العام      )٤(مادة

 .تطلب سير العمل ذلك  ما اذا من االقسام االخرى
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فة  بالتـدريب    للنائب العام بالتعاون مع االجهزة الحكومية المك       يجوز ل  ) ٥(مادة
والتاهيل ان يعد برامج خاصة لتدريب مـوظفي  مكتـب النائـب العـام                
والنيابات المختلفة وتاهيلهم بغية  تحسين ادائهم الوظيفي ورفع مستوياتهم          

 والعملية ويحدد النائب العام بقرار منه طبيعـة البـرامج ومـدتها             العلمية
 .وشروطها وميزانيتها ومسؤولية  المتدربين

 يتعاقـد مـع     نللنائب العام وفقا لمقتضيات  ومصلحة العمـل ا         يجوز) ٦(مادة
 معينة للقيام   اداريةاليمنيين او االجانب الذين تتوافر لديهم خبرات فنيه او          

 النيابـات لقـاء الرواتـب       احـدى بعمل محدد في مكتب النائب العام او        
 .حدد بالعقد المبرم بين الطرفينوالبدالت التي ت

 احـدى  للنائب العام منح مكافاة تشجيعية الي من العاملين بمكتبـه او             ) ٧(مادة
 الممتازة التي اداها ويجوز ان تكون المكافاة فـي          ولالعماللك  ذالنيابات و 

 الممتاز تودع في ملف خدمتـه وتؤخـذ فـي           لالداءصورة شهادة تقدير    
 . في البعثاتاليفادا عند الترقية او االعتبار

 الفنيـة  يسمح للعاملين في مجموعات الوظائف العليـا         ان للنائب العام    ) ٨(مادة
 بالمكتب والنيابات باستعمال سياراتهم الخاصة مقابل تعـويض         واالدارية

يحدده النائب العام  كما يجوز للنائب العام عند تكليفه العضاء النيابـة او              
ج مقر وظائفهم ولم تتوافر وسائل انتقال        بمهمات خار  االداريينللموظفين  

 .حكومية ان يامر بصرف اجور انتقاالتهم الفعلية
م فـي شـان بـدالت سـفر         ١٩٧٧لسنة)٤٩( تطبق احكام القانون رقم    ) ٩(مادة

 على العاملين بالنيابة العامة وتخول للنائـب العـام          االنتقالومصروفات  
 .سلطة الوزير الواردة في هذا القانون

 عامة عدد كاف من الموظفين حسب حاجـة العمـل           ادارةيلحق بكل   ) ١٠(مادة
 .بهم  قرار من النائب العام ونوعيته يصدر

 النائب العام تنظيم العمـل      اشراف عامة تحت    ادارةيتولى مدير  كل     ) ١١(مادة
 على العاملين فيها    واالداري الفني   واالشراف وتصريف شئونها    ادارتهفي  

 عن تنفيذ السياسة    مسئولي هذه الالئحة وهو     طبقا الختصاصاته الواردة ف   
 .وادارياالعامة لها فنيا 

في حالة غياب احد  مديري االدارات العامة وقيام مانع لديه يمنعه من              )١٢(مادة
مباشرة العمل او خلو منصبه يقوم بمباشرة اختصاصه مؤقتا احد مـديري   

 .االدارات االخرى الذي يكلفه النائب العام
ولى مدير كل ادارة عامة اي مهام اخرى في اختصاصاته االصلية            يت ) ١٣(مادة

 .اذا تطلب العمل ذلك  النائب العاماليهيوكلها 
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 لمتابعـة سـير     اداراتـه  يعقد مدير كل ادارة عامة لقاءات دورية في          )١٤(مادة
ادارتـه   فـي    االنتاجيـة يراه لرفع الكفاية     العمل بها وترشيده ووضع ما    

 .ع الى النائب العامويحرر بذلك تقريرا يرف
 تعقد لقاءات دورية بين مديري االدارات العامة  بمكتب النائب العـام             )١٥(مادة

 المعوقـات بـين االدارات      وازالةقد ينشا من مشاكل في العمل        لبحث ما 
 في مجال االنظمة    اشتن وسد الثغرات التي قد      االجراءاتالمختلفة وتبسيط   

 .المختلفة
 في مخاطبة الرؤساء ويحظر تخطي      االداريتسلسل   يراعي ضرورة ال   )١٦(مادة

 . العليااالداريةالمرؤوسين لرؤسائهم في مخاطبة المستويات 
 الفصل الثاني

 االختصاصات والواجبات
 المكتب الفني -١

 : بما ياتييختص المكتب الفني) ١٧(مادة
 مراجعة التظلمات المقدمة للنائب العام وعرضها عليه بالراي القـانوني           -١

 .مقترحال
 اعدادرضها عليه بعد    ع فحص القضايا الهامة التي ترسل للنائب العام و        -٢

 .التقارير الفنية او المذكرات الالزمة بشانها
 الـدعوى الجزائيـة او      القامةوجه    مراجعة القرارات الصادرة بان ال     -٣

 . منها بالراي القانوني على النائب العامالغاؤه ىما يربحفظها وعرض 
 ومحاكم استئناف اللواء    ةبتدائي من المحاكم اال   الصادرة االحكام    مراجعة -٤

يرى الطعـن فيـه بـالراي         ميعاد الطعن فيها وعرض ما     ىوالتي انقض 
 .البراءةالقانوني على النائب العام وبصفة خاصة قضايا 

 على تحقيقها بمعرفتـه     االشرافضايا التي يرى النائب العام      ق تحقيق ال  -٥
 .  بحسب ظروفها او اطرافهاهميتهااوذلك لجسامتها او 

 التعليمات العامة للنيابة والتعليمات الخاصـة والكتـب الدوريـة           اعداد -٦
 والقرارات والنماذج الالزمة لحسـن سـير العمـل          االداريةوالمنشورات  

 .الصدارهاوعرضها على النائب العام 
 القصور  ية لتالفي اوجه  ر المقترحات لتعديل القوانين السا    واعداد دراسة   -٧

 اسفر عنه التطبيق فيها طبقا لما
صـدر مـن      كتيب دوري كل ثالثة اشهر يحتوي على كل مـا          اصدار -٨

ما عدل منها وقرارات وتوجيهـات النائـب العـام ذات            قوانين جديدة او  
 .الطابع العام لمختلف النيابات توزيعها على االدارات المختلفة
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الدولية والعربية وكذلك كل مـا       االبحاث التي تتعلق بالمؤتمرات      اعداد -٩
 .يتصل بتبادل القوانين او الوثائق وايضا المشاركة في االجتماعات الدولية

 على المكتبة والعمل على تجديدها المستمر ومراعاة احتوائها         االشراف -١٠
على احداث المراجع القانونية واالوامر والتعليمات الصادرة من النائـب          

عامة ومجلدات االحكام المحلية والعالمية لتكون      العام بتوجيهات وسياسات    
 . القانونيةاالنشطةمرجعا لكافة 

 . من اعمال يراها النائب العاماليهيوكل   ما-١١
العمل على االشتراك في المجالت القانونية الدولية وترتيب االشـتراك    -١٢

 .في المؤتمرات القانونية الدولية بعد اخذ راي النائب العام

 كتب النائب العام مدير م-٢

 :يلي يختص مدير مكتب النائب العام بما) ١٨(مادة
 على سكرتارية النائب العـام وتوجيههـا الوجهـة العمليـة             االشراف -١

 .الصحيحة
النائـب العـام واجتماعاتـه الداخليـة          ترتيب وتحديد مواعيد مقابالت    -٢

 .والخارجية
العامة   قسم السكرتارية   تلقي المكاتبات التي ترد لمكتب النائب العام من        -٣

او غيرها من الجهات او االدارات المختلفة وقيدها فـي دفـاتر خاصـة              
 . الراي فيهااليهينتهي  وعرضها عليه وتنفيذ ما

 على كتابة المذكرات الخاصة بمكتـب النائـب العـام التـي             االشراف -٤
 ارسـالها  للجهات  التي يرى النائب العام        وارسالهايصدرها النائب العام    

 . وحفظ صور من كل ذلك في ملفات خاصةاليها
 .فرع ونشاط المكتبا ملفات خاصة بكل فرع من انشاء -٥
 وانهـاء  اتخاذ ترتيبات سفر النائب العام وزياراته الداخلية والخارجيـة           -٦

 . الخاصة بذلكاالجراءات
 مع الـوزارات    االعالنية يختص بتبادل البيانات والنشرات والمطبوعات       -٧

 واعدادت والعمل على تنمية  التفاهم بين النيابة العامة  والمواطنين            والهيئا
 . المتعلقة بالعالقات العامةاالبحاث

 .واالجنبية وضع تنفيذ برامج زيارة الوفود العربية -٨
وعية تية للتعريف برسالة النيابة العامة وال     ر يختص باعداد النشرات الدو    -٩

  المختلفة في شـان كـل مـا        عالماالبمهمتها ونشاطها واالتصال بوسائل     
يرغب النائب العام في نشره من اخبار وبيانات وتعليقات وتيسير مهمـة            
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 في الحصول على المعلومات عن اعمال النيابـة        واالعالمرجال الصحافة   
 . بعد موافقة النائب العاموانجازاتهاالعامة 

بة العامة  ما يتعلق باعمال النيا   منشر   ي  ملف يومي يتضمن كل ما     اعداد -١٠
 .ومكتب النائب العام

  ادارة التفتيش القضائي-٣

 : تختص ادارة التفتيش القضائي باالتي)١٩(مادة
 . التفتيش الدوري والمفاجئ على اعضاء النيابة العامة-١
  القضائية الحركة بمشروع المتعلقة البيانات اعداد -٢
 الالزمـة  اتاالجراء جمع المعلومات والتحريات عن المرشحين واتخاذ        -٣

 .لتعيينهم
 المتعلقة باعمال النيابة العامـة وتصـرفاتهم وسـلوكهم          الشكاوى تلقي   -٤

 .وتحقيقها
تراه من مقترحات في هذا الشـان    مراقبة سير العمل بالنيابات وتقديم ما     -٥

 . النائب العامالى
 . القضائياالحصاء القيام باعمال -٦
 .لعام القيام باالعمال التي يطلبها النائب ا-٧
 :اقسام ثالثة الىتنقسم ادارة التفتيش القضائي ) ٢٠(مادة
 . قسم التفتيش-ا
 .االعضاء شئون -ب
 .االحصاء -ج
  قسم التفتيش-ا
 :يختص قسم التفتيش بما ياتي) ٢١(مادة
 النيابة  حتى درجة رئـيس نيابـة         اعضاء التفتيش الدوري على جميع      -١

يش وعرض التقارير على اللجنة     حسب التوزيع الذي يعده مدير ادارة التفت      
 .المختصة بفحص تلك التقارير

 التي ترد ضد اعضاء النيابة العامة والمتعلقة بتصرفاتها         الشكاوى تحقيق   -٢
 .الشكاوىالقضائية والمسلكية وعرضها على اللجنة الخاصة بفحص 

 يحال على ادارة التفتيش من النائب العام وعرض نتيجة مـا           ما  تحقيق -٣
 .  ذلكيسفر عنه

 القيام بالتفتيش المفاجئ على النيابات حسب التنظيم الذي يعـده مـدير             -٤
 .التفتيش لمراقبة حسن انتظام العمل بتلك النيابات
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 اقتراح التوجيهات والتعليمات التي تعمم على النيابات فـي منشـورات            -٥
دورية والمستفادة من مالحظتهم على اعمال النيابة حتى يتالفونهـا فـي            

 .واصدارها المكتب الفني لدراستها الى ذلك  وارسالةيها المستقبلاعمال
 .اخرى اعمال من اليهميسند   ما-٦
 الـدورة   اعـداد  يتولى مدير ادارة التفتيش في بداية كل عام قضـائي            )٢٢(مادة

 .العتمادهاالتفتيشية وعرضها على النائب العام 
ون  التفتيش والمدد    ويجب ان تشمل الدورة على اسماء المفتشين الذين يتول        

التي يجري التفتيش عليها وتحديد اعضاء النيابة الذين حل دورهـم فـي             
 .التفتيش

 اتمامـه  او   اجراؤهويجوز  .  مقر النيابات  الى باالنتقاليجري التفتيش   ) ٢٣(مادة
 .يبرر ذلك كان هناك مااذا بمكتب النائب العام 

  عضو النيابة مـا     عمله ويستوضح  التماميلزم   ويطلع المفتش على كل ما    
يرى ضرورة مطالعتـه مـن        فيه وله طلب ما    استيضاحهيرى ضرورة   

اوراق ويقوم المفتش بفحص جميع القضايا التي عرضت علـى عضـو            
 .ها خالل فترة التفتيشرالنيابة والتحقيقات التي باش

 :االتيةيجب ان يتضمن تقرير التفتيش البيانات ) ٢٤(مادة
لتي قام عضو النيابة بمباشرتها والتصرف فيها        عدد القضايا والتحقيقات ا    -١

كان اذا   ينجز وما    م تاخير مال  الى منها واالسباب التي دعت      انجازهتم   وما
يبرر ذلك من عدمه ومالحظاته عليهـا ومـدى سـالمة القيـد              هناك ما 

 . لتلك القضايا والتحقيقاتىوالوصف القانوني الذي اعط
 االنتهـاء تحقيقات ومدى حرصه على   لل اجراءاته كفاءة عضو النيابة في      -٢

منها في وقت مناسب ومدى فنية السير في التحقيـق ومـدى مراعاتـه              
 . القانونيةلالجراءات

 مواعيد فتح التحقيق واالنتهاء منه واعتذار عضو النيابة عـن اعمالـه             -٣
 عن عمله بغير مسـوغ      االنقطاعالعادية وعما يندب وتغيبه بدون عذر او        

 .و عدم اقامته في مقر عمله اواقامتهقانوني 
 السلوك العام لعضو النيابة في دائرة عمله وفي غيرها ونتيجة التحقيـق             -٤

 .تقرر فيها  وماشكاوىفيما قدم ضده من 
 -: تقدر درجة كفاءة عضو النيابة بدرجة) ٢٥(مادة

 .  او اقل من المتوسط- متوسط او - فوق المتوسط او -كفء 
 اال مـن  )  ب -ا(يابة ووكيل نيابـة بفئتيهـا      درجة مساعد ن   الىيرقى   وال

 .حصل على تقدير متوسط على االقل
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 درجة رئيس نيابة او محامي عام فيشترط حصول العضو          الى الترقيهاما  
 .على تقريرين متتاليين بدرجة فوق المتوسط على االقل

  -:يما يات يقصد بدرجات الكفاية سالفة الذكر ) ٢٦(مادة
از االداء والتفوق فيه مع عدم وجود مخالفات تتعلق         ويقصد به امتي  :  كفء -ا

 .بالعمل او السلوك
ويقصد به جودة  االداء دون تفوق مـع عـدم وجـود             : فوق المتوسط -ب  

 .مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل او السلوك
مـع عـدم      ويقصد به االداء المرضي دون ان يتصف بالجودة       : متوسط-ج  

 .ل او السلوكوجود مخالفات جوهرية تتعلق بالعم
ويقصد به االداء الذي شابه مخالفات جوهرية تتعلـق         : اقل من المتوسط  -د  

 .بالعمل او السلوك
يقوم بفحص تقرير المفتش الذي باشر التفتيش لجنة من ثالثـة علـى             ) ٢٧(مادة

. االقل برياسة مدير التفتيش وتشكل هذه اللجنة بقرار من النائـب العـام            
ائها يندب النائب العام مـن يحـل        ضاحد اع وعند غياب رئيس اللجنة او      

 .محله
 عـرض   الىعلى اللجنة ان تدرس التقرير واسانيده بدقة وان تستمع          ) ٢٨(مادة

ترى لزوم الرجـوع      ما الىنظره وان ترجع     عضو اللجنة المقرر ووجهة   
 االراء باغلبيـة    كفائتة للكشف عن حال عضو النيابة وان تقدر درجة          اليه

فس التقرير ويوقع عليه رئـيس واعضـاء  اللجنـة           ويدون القرار على ن   
 التقرير بالملف السـري     ايداعويجب  .   النائب العام العتماده   الىويرفع    

من تاريخ االنتهاء من التفتيش      لعضو النيابة في خالل شهرين على االكثر      
 من  اسبوعينكما يجب ان يخطر عضو النيابة بصورة من التقرير خالل           

 . مسجل مع علم الوصول بخطابااليداعتاريخ 
 لعضو النيابة ان يبدي اعتراضه على تقرير اللجنـة خـالل ثالثـة              ) ٢٩(مادة

 .اسابيع من تاريخ تسلم صورة التقرير بمذكرة تقدم للنائب العام
وتنظر اعتراضه لجنة اخرى برئاسة  النائب العام يجري تشكيلها علـى            

 احد اعضـاء    اعضائها  يكون من بين   االما جاء باللجنة السابقة على       نحو
 . اللجنة االولى

 رات تعديل درجة كفاية عضو      واذا    وتقرر هذه اللجنة تاييد التقرير او تعديله        
النيابة اشرت بذلك على اصل التقرير المعترض عليه والمـودع بـالملف            
السري لعضو النيابة واخطرته بعد التوقيع عليـه مـن مـدير التفتـيش              

 .واعتماده من النائب العام
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 سابقا اذا رات ان تقرير التفتيش غير        اليهما لكل من اللجنتين المشار      ) ٣٠(مادة
تساعد على تكـوين راي       التي يحويها الملف السري ال     ان االوراق كاف و 

لزم الستيفاء درجة    ي  ما اجراءصحيح عن عضو النيابة كان لها ان تقرر         
ي عن حالتـه او      التفتيش على عمله او التحر     اعادةتقدير عضو النيابة او     

 . اقوالهالىان تستمع 
ب العـام   ئ المتعلقة باعضاء النيابة والتي ترد لمكتب النا       الشكاوى كل   )٣١(مادة

 الحـد  ادارة التفتيش وتقيد بسجل خاص بها وتحال         الىمن اي جهة تحال     
المفتشين القضائيين لفحصها والتحقيق فيها والقيام بما تقتضيه من االنتقال          

يلزم االطالع عليه من اوراق وسؤال عضـو النيابـة           اواالطالع على م  
 وسماع من يقتضي سماع اقوالهم من شهود        اليهومواجهته بما هو منسوب     

 رايه فيها ثم يعرض ذلك على       البداءوعرض النتيجة على مدير  التفتيش       
 .النائب العام للتصرف فيها

 قدمها وموطنه ال   كل شكوى ضد احد اعضاء النيابة لم يبين بها اسم م           ) ٣٢(مادة
 اذا كانت مشتملة على وقائع مادية محـددة         اال فيها   اجراءيجوز اتخاذ اي    

 .ومعينة فيامر مدير ادارة التفتيش بفحصها وتحقيقها
كانت كل محل الشكوى تصرف قضائي يقتضي توجيه مالحظات         اذا   ) ٣٣(مادة

 الـى قيقها   مدير ادارة التفتيش بعد تح     الى عضو النيابة احالها     الىقانونية  
 بفحص تقارير التفتيش القضـائي التخـاذ قـرار فيهـا            المختصةاللجنة  

 . النائب العام العتمادهالىوعرضه عليه لتوقيعه ورفعه 
 الملف السري واالعتـراض عليـه لمـا         ايداعهويتبع في شانه من حيث      

 .اجراءاتيخضع له تقرير التفتيش من 
 والشكاوى به تقارير التفتيش      يكون لكل عضو نيابة ملف سري تودع       ) ٣٤(مادة

التي تقدم منه او ضده ونتيجة التحقيقات وما توقع عليـه مـن جـزاءات               
 في الترقيات وكل ما يساعد  على تكوين راي صـحيح            هوقرارات تخطي 

 بعـد   اال ان تودع ورقة بهذا الملف تتضمن ماخذا عليـه           زوال يجو عنه  
 رده بهـا ويعـد      الحاقو بها وتمكينه من الرد عليها       ءما جا  على   اطالعه

 النيابة تخصص فيه صفحة لكل منهم يحوي ملخصا         العضاءسجل سري   
 . ملفه السريهما تضمنلجميع 

 زوال يجو .  العامة للتفتيش  باالدارةوتحفظ الملفات السرية والسجل السري      
 من عضو النيابة صاحب الشان والنائب العام ومجلـس          االاالطالع عليها   

 .  االعلىالقضاء 
 االعضاءم شئون ب قس

 : باالتياالعضاء يختص قسم شئون )٣٥(مادة
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 ملفات اعضاء النيابة العامة والسجالت الخاصـة بقيـد طلبـات            امساك-١
 واالحالةااللتحاق بوظائف النيابة العامة وقيد التعيينات والترقيات والندب         

 لـذلك مـن الجهـات       الالزمةعلى التقاعد وطلب المعلومات والبيانات        
 .المختصة

 . النيابة العامةالعضاء لمشروع الحركة القضائية الالزمةجمع البيانات -٢
 التفتيش القضائي والمتعلقة باعضاء النيابـة       الدارة الواردة   الشكاوىقيد  -٣

 .في السجالت  الخاصة بها تمهيدا لعرضها
استبقاء مسوغات تعيين اعضاء النيابة العامة وتنفيذ القرارات الخاصـة          -٤

 .ترقيتهم وتنقالتهم وندبهم وتسوية حاالتهم وانتهاء خدمتهمبتعيينهم و
 .قدمت السجالت الالزمة لما امساك-٥
 لجميع اعضاء النيابة عقب صدور كـل حركـة          االقدمية كشوف   اعداد-٦

 .قضائية
 االحصاءقسم -ج 
 : القضائي باالتياالحصاءيختص قسم ) ٣٦(مادة
 عـن عـدد     المختلفـة بات   الشهرية التي ترد من النيا     االحصائياتجمع  -١

 . وتصنيفهاارتكبتالجرائم التي 
 .االحصائية السجالت والنماذج انشاء-٢
 عن عدد القضايا التي تم التحقيـق        سنوية نصف   باحصائياتعمل بيانات   -٣

 .فيها ونتيجة التصرف فيها
 االحصـائيات ولوحات الحائط لمختلـف     البيانية   الرسوم والجداول    اعداد-٤

 .االجرامي الجرائم التي ارتكبت فيها ومعدل النشاط عن كل نيابة وعدد
 .واالحصائيةغ الجهات الرئاسية بتقارير المعلومات الدورية يتبل-٥
 .الدورية واالحصاءات جهات االختصاص من البيانات هما تطلب اعداد-٦
م واقتـراح   ئ الجرا السباب وعمل دراسات تحليلية     احصائيةالقيام ببحوث   -٧

 الجـرائم   اليـداع  االحصـائية  الكتـب    واصدارشارها  وسائل مكافحه انت  
 . كل نصف سنةالجسيمة وغير الجسيمة

 .  من اعمال اخرىاليها دما يسن-٨
 للنيابات  العامةاالدارة

 : العامة للنيابات باالتياالدارة تختص ) ٣٧(مادة
مراجعة احتياجات النيابات المختلفة من المـوظفين والعمـال وحصـر           -١

 .الخبرة الالزمة لذلك  و  وحصر المؤهالت  نيابةتعيينها بكل    الالزم   االعداد
وسائر االوراق المقدمة    التاكد من مراجعة المؤهالت وشهادات الخبرة        -٢

 الناقص فيهـا    واستيفاءمن طالبي التعيين في الوظائف الكتابية او العمالية         
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 كشوف يبين بها اسماء المقترح تعيينه من بينهم والوظيفـة التـي             واعداد
 . ومقر عملهالماليةعين لها ودرجته ي
 الفنية والسمعة    والكفاءة وماليين من ذوي الخبرة      اداريين  مفتشينتعيين  -٣

 الماليـة   االعمـال  للتفتيش علـى     االداريالطيبة من بين موظفي الجهاز      
 التقارير الدوريـة    واعداد االخرى بمكتب النائب العام والنيابات      واالدارية

 .ر الكتاب بتلك الجهاتئر العمل في دواالتي توضح كيفية سي
تلقي التقارير السنوية السرية بشان كل من الموظفين والعمال بالنيابـات           -٤

 . للبت فيها بلجنة شئون الموظفينواعدادهاالمختلفة والنظر فيها 
 المعاش في   الى واالحالة واالعارة على تنفيذ الترقيات والندب      االشراف-٥

 .االداريةجميع الوظائف 
 حركة ترقيات الموظفين بالنيابات المختلفة حسب التقارير السـرية          اعداد-٦

 بـين مختلـف     واالعارةالتي حصل عليها كل منهم واعتماد النقل والندب         
 .النيابات

 واقـرار مراجعة الجزاءات التي توقع على الموظفين بمعرفة رؤسـائهم          -٧
 .الغاؤهاسب او  الجزاء المنالى تعديله مما يلزالمناسب منها وتعديل 

 علـى   واالشـراف  وادوات كتابية    ثتلقي احتياجات النيابة العامة من اثا     -٨
 لتوريدها ثم توزيعها على تلك النيابات ومتابعـة         الالزمةعمل المناقصات   

 الى جما يحتا  واصالح منها   فما يكل كيفية استعمالها وصيانتها واستهالك     
 .اصالح

 الـى  ذي طابع عام يـرد       اداري امر تقديم المقترحات للنائب العام بكل    -٩
 بـه النائـب     رما يشي مكتب النائب العام مشفوعا بتوصياته بشانه ودراسة        

 .العام من موضوعات
 للنائب العام فيما    االداريةتقديم المقترحات والدراسات المتعلقة بالشئون      -١٠

 ضمانا لحسـن العمـل ورفـع        وادارية فنية   اصالحاتيراه ضروريا من    
 .ءمستوى االدا

 . من اعمال اخرىاليها دما يسن-١١
 تقـديرات   العـداد  العامة للنيابـات     االدارةتشكل لجنه برئاسة مدير     ) ٣٨(مادة

 .القرارهعلى النائب العام  مشروع الميزانية وعرضه
 ورئـيس قسـم الميزانيـة       واالداريـة وتضم اللجنة مدير الشئون المالية      

 العامـة   االدارةعـن   والحسابات ورئيس قسم شئون الموظفين ومنـدوب        
للميزانية بوزارة المالية كما يشترك مندوب من ديوان شـئون المـوظفين            
بالنسبة للباب االول ومندوب الجهاز المركزي للتخطيط بالنسـبة للبـابين           
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 اللجنـة اعضـاء     الىكما يجوز للنائب العام ان يضيف       . الرابع والخامس 
 .اخرين

ماذج والبيانات المقررة في هذا     ويجب ان ترفق بمشروع الميزانية كافة الن      
 .الشان

 : تنقسم االدارة العامة للنيابات الى قسمين )٣٩(مادة
 . ادارة الشئون المالية وادارة الشئون االدارية-

 : تختص ادارة الشئون المالية باالتي)٤٠(مادة 
 التي  االقسام على   واالشرافالتاكد من تطبيق القوانين والقرارات المالية       -١

 . في العملا كل تعارض ينشوازالة والتنسيق بينها تتبعها
 صـرف مـالهم مـن       واعتمـاد  الموظفين   واستحقاقاتمراقبة حسابات   -٢

 .مستحقات
 بما يكفـل    االدارة داخل   االقسام احد   الى ادارتهاقتراح نقل احد موظفي     -٣

 .االداءحسن سير العمل وحسن 
 .لتابعة له اواالقسام االدارة دورات تدريبية لموظفي اقتراح-٤
 العامة للنيابـات فـي      االدارة من مدير    اليهتنفيذ التوجيهات التي تصدر     -٥

 .حدود القانون
 العامـة   االدارة مـدير    الى ورفعه   ادارتهوضع تقرير سنوي عن اعمال      -٦

 وازالـة  الماليـة    االجـراءات للنيابات مع االقتراحات التي يراها لتبسيط       
 .المعوقات التي قد تصادفه في العمل

 واعتماد التقارير التي ترفـع      همرؤوسيوضع تقارير الكفاية السنوية عن      -٧
 . التابعة له او تعد يلهااالقسام من اليه

 الى ورفعها   همرؤوسياقتراح توقيع الجزاء المناسب لكل مخالفة تقع من         -٨
 . العامة للنيابات  العتمادها او النظر فيهااالدارةمدير 

 .للمخازن لمعرفة مدى سير العمل بها على الجرد السنوي االشراف-٩
مراقبة اعمال المشتريات ومراجعة مدى التزامهم بـاللوائح والقـوانين          -١٠

 .االعمالالتي تنظم هذه 
 جهات الرقابة والتفتيش المالي بـوزارة الماليـة         تتقارير مناقصا تلقي  -١١

 .وجهات المحاسبة واعداد التقارير للرد عليها
 .ال مماثلة من اعماليها دما يسن-١٢
 : ثالثة اقسامالى تنقسم ادارة الشئون المالية ) ٤١(مادة
 . قسم الميزانية والحسابات-١
 . قسم المشتريات-٢
 . قسم المخازن-٣
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 : يختص قسم الميزانية والحسابات باالتي) ٤٢(مادة
 اعداد مشروع ميزانية النيابـة      يتساعد ف جمع البيانات والمعلومات التي     -١

 .الحساب الختاميالعامة ومشروع 
تولي شئون الحسابات وشئون الصرف ومسك دفاتر حساب المصروفات         -٢

 القيـود مـن واقـع       واجـراء  والعهد والحسابات    واالمانات وااليرادات
 . الماليةاالصولالمستندات الفعلية وحفظها حسب 

 الـى بعد الرجوع   اال  مراعاة الصرف من البنود المحددة وعدم تجاوزها        -٣
 .ختصة بذلكالسلطات الم

 استمارات الصرف الخاصـة بالمسـتحقات المختلفـة للعـاملين           اعداد-٤
 .وغيرهم

 .تم صرفه منها وضع تقارير دورية عن حسابات النيابة العامة وما-٥
 وامسـاك  اللوائح والتعليمات المالية في شتى النواحي  الحسـابية           اتباع-٦

ـ     االصول الصرف حسب    واجراءاتالدفاتر    امسـاك اة   المالية مـع مراع
 . واللوائحلالنظمة كاملة وفقا هسجالت محاسبية منظمة ودورة مستندي

 : يختص قسم المشتريات باالتي) ٤٣(مادة
 . سنوياالمختلفةدراسة احتياجات مكتب النائب العام والنيابات -١
تحديد الجهات التي يشتري منها طبقا للقانون وتشكيل اللجـان الخاصـة            -٢

 .المبالشراء والفحص واالست
 .صناف وتسليمها للمخازناستالم اال-٣
 المستندات الدالـة علـى الشـراء        وارفاقالقيام بتسديد ثمن المشتريات     -٤

 .وفواتير سداد الثمن وحفظها  في سجالت خاصة او ملفات
 لمعرفة  االخرى والحاجيات   االثاث سجالت  يثبت بها تاريخ شراء        انشاء-٥

 .عمرها االستهالكي
لسجالت والنماذج والمطبوعات الخاصة بمكتب النائب العام       القيام بشراء ا  -٦

 .والنيابات المختلفة
 دراسة نصف سنوية عن سير العمل بالقسم والمقترحات التي يراها           اعداد-٧

 . القانونياالطار في االجراءاتلتسهيل العمل وتبسيط 
 . من اعمال مماثلهاليه دما يسن -٨
 :يختص قسم المخازن باالتي) ٤٤(مادة
 من مهمات ومطبوعات ونماذج وسـجالت واثبـات         اليه دما ير  استالم   -١

 .ذلك بدفاتر خاصة
 منه من ادوات ومطبوعات وغيرها طبقا       بما يطل القيام بعمليات صرف    -٢

 . الصادرة له من االدارات المختلفةلالوامر
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 دفاتر خاصة بكل صنف يرد له يثبت بها تاريخ الشـراء وجهـة               انشاء-٣
 .الشراءالشراء وثمن 

 كروت لكل صـنف     وانشاءالقيام بعمليات التخزين لكل صنف على حده        -٤
 .يرد له يثبت به المنصرف وتاريخه والرصيد المتبقي منه

 . المنصرف للجهات  المختلفةالثبات سجالت انشاء-٥
 واالدارات والنيابات المختلفة سنويا علـى       لالقسام مما يلز القيام بحصر   -٦

 االدارات في   ممدير عا  مخزون بعد استطالع راي       لديه من  ىما تبق ضوء  
 .مدى  احتياجاتها

 المتبقية بالمخازن سنويا والعمل على التخلص منها بالبيع         االصنافبيان  -٧
 .او لم تستعمل ولم تكن مطلوبة في المستقبل كانت قابلة للتلفاذا 

 . في هذا الشانة اللوائح المخزنيواتباعالعمل على سالمة التخزين -٨
 واي على استهالك البترول والزيوت للسيارات والموتـورات         االشراف-٩

 .اخرى االت
 الزالـة  تقرير نصف سنوي عن سير العمل بالقسم والمقترحات          اعداد-١٠

 .المعوقات
 : باالتياالداريةتختص ادارة الشئون ) ٤٥(مادة
 ةالصادر ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات      االداريمراقبة سير العمل    -١

 االداريـة   االجراءات العامة للنيابات والتاكد من صحة       االدارةمن مدير   
 .ومدى مطابقتها للقانون

 المـوظفين بالواجبـات والتعليمـات    م العمل على ترشيد العمل والتـزا     -٢
 .المناطة بهم

وضع مشروعات الترقيات الدورية وبيان عدد الوظائف الخالية والمـراد          -٣
 .شغلها

 مشـروع   اعـداد ة كل نوع من انواع الوظـائف عنـد          اقتراح عدد وفئ  -٤
تطالع راي االدارات المختلفة وتحديد احتياجاتهـا مـن         سالميزانية بعد ا  

 . العامة للنياباتاالدارةالموظفين وعرضها على مدير 
 . سجل خاص بهاوانشاء لجنة شئون الموظفين العمالالتحضير -٥
 له قدرات خاصة فـي      ناوضع الموظف المناسب في المكان الذي يتبين        -٦

 .مجال غير مجال قسمه
اقتراح الدورات التدريبية التي يرى تدريب الموظفين فيها والذي يتوسـم           -٧

 . الحسنةةو القدوفيه الكفاءة 
 وما يـرى    ادارته دراسة نصف سنوية يوضح فيها سير العمل في          اعداد-٨

 . وتبسطهااالجراءات على النظم من اساليب تختصر ادخاله
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 بعدد الموظفين الذين تخلفوا عن مواعيد الحضور        احصائيةدراسة  عمل  -٩
 ذلـك  وعـدد      الـى واالنصراف بعذر او بغير عذر والدوافع التي ادت         

الجزاءات التي وقعت على الموظفين مقارنا بالعـدد الكلـي للمـوظفين            
 .واقتراح الحلول لمعالجة هذه الظواهروانواعها واسباب توقيع الجزاءات 

وقيع الجزاءات على المخالفين مـن المـوظفين والمسـتويات          اقتراح ت -١٠
 . وعرضها على مدير ادارة النياباتاالدنى االدارية

 . من اعمال اخرىاليها دما يسن-١١
 : على النحو التالياقسام ثالثة الى االدارية تنقسم ادارة الشئون )٤٦(مادة
 . قسم شئون الموظفين-١
 . قسم شئون الخدمات-٢
 .واالرشيفرتارية والمطبوعات  قسم السك-٣
 : يختص قسم شئون الموظفين باالتي) ٤٧(مادة
 .تنفيذ اللوائح والتعليمات الخاصة بشئون الموظفين-١
جـازاتهم وضـم مـدة      ا تعيين الموظفين ونقلهم وندبهم و     اجراءاتاتخاذ  -٢

 .خدمتهم وانتهاء خدمتهم
 وانشـاء ين بهـا     قرارات التعي  وارفاقاستيفاء ملفات الموظفين وحفظها     -٣

 .ملفات جديدة لمن يلتحقون بالعمل
 سجل عام للموظفين يبين فيه تاريخ االلتحاق والدرجـة والمرتـب          انشاء-٤

 .وكافة البيانات الخاصة بكل موظف على حدة
 .واالعارةانشاء سجالت للنقل والندب -٥
 قسم الحسـابات  واخطار سجل للجزاءات التي توقع على الموظفين      انشاء-٦

 اعـداد  الخصم من المرتب في حينـه عنـد    باجراءجزاء يدفع للقيام    لكل  
 .الراتب الشهري

 كشوف المرتبات والتسويات والبدالت الخاصة بالموظفين وعمـل         اعداد-٧
 لقسم الحسـابات فـي المواعيـد        وارسالها والمكافات   االجوراستمارات  
 .المناسبة

قرارات الخاصـة    وال االحكاممراقبة حضور وانصراف الموظفين وتنفيذ      -٨
 .بمرتبات الموظفين

 هما يرا  تقرير نصف سنوي عن طريق سير العمل بالقسم واقتراح           اعداد-٩
 فـي   اجـراءات  من   هما يرا قد يوجد من معوقات وكذلك تبسيط         ما الزالة
 . قانونياطار
 .اخرى من اعمال اليه دما يسن-١٠
 -:يختص قسم شئون الخدمات باالتي) ٤٨(مادة
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 .خاصة بمباني النيابات المختلفة سجالت انشاء-١
تحرير محاضر معاينة لدور النيابات او المباني المـراد اسـتئجارها او            -٢

 .شرائها
 التابعة  لمكتب النائب العـام       واالنشاءاتمتابعة اعمال الصيانة والمباني     -٣

 .االخرىاو النيابات 
 .ر سجالت  لحفظ اوراق مستندات ملكية المباني او عقود تاجيانشاء-٤
 والمركبـات   واالالتجراءات  الالزمـة لصـيانة المبـاني         االقيام باال   -٥

 . الطباعة والتصوير وخالفةواالتوالسيارات 
مراقبة اعمال الحراسة للمباني والمكاتب ومحتوياتها وفقا لما يصدر من          -٦

 .االمرقرارات في تنظيم هذا 
 .مراقبة عمال الخدمة والسعاة ونظافة المباني-٧
 لمكتـب النائـب     المملوكةوتشغيل السيارات والمركبات الحكومية     تنظيم  -٨

 .االخرىالعام والنيابات 
 المالبس الخاصة بالسعاة والحجاب وصرفها لهـم بواقـع بـدلتين            اعداد-٩

ويلزم هؤالء بارتـدائها    . شتوية واالخرىحداهما صيفية   اسنويا لكل منهم    
 . للعمل الرسميادائهمحال 

 .ه على االدارات المختلفة كل فيما يخصهتسلم البريد وتوزيع-١٠
 .توفير الخدمات االجتماعية والطبية للموظفين-١١
 . البعثاتواعضاء سفر الموفدين والمعارين اجراءاتاتخاذ -١٢
 . من اعمال مماثلهاليه دما يسن-١٣
 : باالتيواالرشيف يختص قسم السكرتارية والمطبوعات )٤٩(مادة
 في دفاتر خاصة بكل     واثباتهانشرات وغيرها    من مكاتبات و   دما ير  يتلق-١

 . كل ادارة حسب ورودهاالىنوع من المكاتبات او النشرات وتوجيهها 
 مكتـب   الى للوارد   وايضا الجهات الخارجية    الى سجالت للصادر    انشاء-٢

 .النائب العام
 ملفات للحفظ للمستندات وصور المكاتبات الصادرة لمكتب النائـب          انشاء-٣

 .لجهات المختلفة االىالعام 
 والتعليمات والقرارات الصادرة من النائب العام والتي        االوامرحفظ كافة   -٤

 . وقت طلبهااليها للرجوع المختلفةتنظم سير العمل بالمكتب او النيابات 
 واالقسـام  مـن االدارات     اليهالقيام بكتابة او طبع المذكرات التي تحال        -٥

 .ملفات خاصة بكل ادارةالمختلفة وحفظ صور هذه المذكرات في 
 دما يسن  فيه   ا المعوقات التي تنش   وازالة االجراءاتترشيد العمل وتبسيط    -٦

 . مماثلهاعمالاليه من 
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 الفصل الثالث
  والتاديبواالعارة والندب والترقية خاصة بالتعيين احكام

 واالعارة النيابة العامة فيما يتعلق بالتعيين والندب        اعضاء يسري على    )٥٠(مادة
 .القضائية في قانون السلطة ءبما جاالترقية ومساءلتهم و

 ءبمـا جـا    االخرى يسري على موظفي مكتب النائب العام والنيابات         )٥١(مادة
 .م بشان موظفي الدولة١٩٧٧لسنة) ٤٩(باحكام القانون رقم 

 :االتي لجنة شئون الموظفين من اتنش
 .رئيسا    المحامي العام االول-١
 .عضوا  عامة للنيابات الاالدارة مدير -٢
 .عضوا   االدارية مدير الشئون -٣
 .سكرتيرا   رئيس قسم شئون الموظفين-٤

 . قرار من النائب العاماللجنة هذه بانشاءويصدر 
 . يعمل بهذه الالئحة من تاريخ صدورها)٥٢(مادة

 .ـه١٣٩٩/صفر/ ٣صنعاء 
 .م٢/١/١٩٧٩الموافق 
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 م١٩٨٨لسنة ) ٢٠٧(قرار وزير العدل رقم 
  باجراء بعض التعديالت على الالئحة الداخلية لمكتب النائب العام 

 والنيابات التابعة له
 :وزير العدل

م بانشاء وتنظيم النيابـة     ١٩٧٧لسنة  ) ٣٩(بعد االطالع على القانون رقم     -
 .العامة

م بتنظـيم السـلطة القضـائية        ١٩٧٠لسـنة   ) ٢٨(وعلى القانون رقم     -
 .وتعديالته

م باصدار الالئحة الداخلية     ١٩٧٩لسنة  ) ١(دل رقم   وعلى قرار وزير الع    -
 .لمكتب النائب العام والنيابات التابعة له

 .وبناء على عرض النائب العام -
 .ولما تقتضية مصلحة العمل -

 قـــــرر
) هالئحة مكتب النائب العام والنيابات التابعةل     (يتم العمل بالتعديالت على   ) ١(مادة

 .المرافقة بهذا القرار
 .على االدارات المختصة تنفيذ هذه التعديالت كل فيما يخصه) ٢(مادة
 . من تاريخ صدورهبهذا القرار يعمل )٣(مادة

 .ـه٤/١٤٠٩/ ١٩صنعاء 
 .م٢٨/١١/١٩٨٨الموافق 

 
 النائب العـــام                                    وزير العــــدل

 محسن محمد العلفيعلي محمد اليناعي                                  
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م بالالئحة  ١٩٧٩لسنة) ١(تعدل المادة االولى من قرار وزير العدل رقم         ) ١(مادة

 :الداخلية لمكتب النائب العام والنيابات التابعة له على الوجه التالي
 :يتكون مكتب النائب العام على النحو التالي

 .مكتب المحامي العام االول . ١
 المكتب الفنـــــي . ٢
 .ب النائب العامادارة مكت . ٣
 .ادارة التفتيش القضائـي . ٤
 .ادارة النيابـــــات . ٥
 .ادارة الشئون الماليــة . ٦

 :من قرار وزير العدل المشار اليه على النحو التالي) ١٢(تعدل المادة ) ٢(مادة
 .يكون لكل ادارة مدير ونائب له 
 : التاليمن قرار وزير العدل المشار اليه على النحو)  ١٨(تعدل المادة ) ٣(مادة

 :تتكون ادارة مكتب النائب العام على النحو التالي 
 : ادارة العالقات العامة يتوالها مدير المكتب وتختص باالتي-١
اعداد وتنفيذ الترتيبات الخاصة بزيارات النائب العامـة داخـل وخـارج            . ا

 .الجمهورية
 استقبال الضيوف والوفود واعداد وتنفيذ برنامج زيارتهم. ب
ل البيانات والنشرات والمطبوعات االعالمية مع الوزارات والمصالح        تباد. ج

المختلفة والهيئات والعمل على تنمية التفاهم بين النيابة العامة والمواطنين          
 .واعداد االبحاث  المتعلقة بالعالقات العامة

اعداد النشرات الدورية للتعريف برسالة النيابة العامة النوعيـة بمهمتهـا           . د
 النائب  ب واالتصال بوسائل االعالم المختلفة في شان كل ما يرغ         ونشاطها

العام في نشره من اخبار وبيانات وتعليقات وتيسير مهمة رجال الصحافة           
واالعالم في الحصول على المعلومات عن اعمال النيابة العامة وانجازاتها          

 .بعد موافقة النائب العام
 يتعلق باعمال النيابة العامة     اعداد ملف يومي يتضمن كل ما ينشر مما       . هـ

 .ومكتب النائب العام
تلقي الشكاوى والتظلمات من اي صاحب شان وفحصها وعرضها علـى           . و

 .النائب العام
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 : ادارة السكرتارية-٢
 وتختص بتلقي وقيد البريد والمكاتبات الصادرة والواردة وتوزيعها علـى           -

المراسـالت  االدارات المختصة بموجـب حـوافظ ، وحفـظ وتنسـيق            
 .والمكاتبات وتلتزم في ذلك بما جاء بتعليمات النائب العام

 ويتولى مدير مكتب النائب العـام االشـراف علـى ادارة السـكرتارية              -
 وعليه تلقى المكاتبات التي ترد لمكتب       -وتوجيهها الوجهة العملية الصحية   

الدارات النائب العام من قسم السكرتارية العامة او غيرها من الجهات او ا           
المختلفة وقيدها في دفاتر خاصة وعرضها على النائب العام وتنفيـذ مـا             

 .ينتهي اليه الراي فيها
من قرار وزير العدل المشار اليه      ) ٣٧(تحذف الفقرة الثامنة من المادة      ) ٤(مادة

 .اختصاصات االدارة العامة للنيابات
 :يه على الوجه التاليمن قرار وزير العدل المشار ال) ٣٨(تعدل المادة ) ٥(مادة

تشكل لجنة برئاسة مدير الشئون المالية العداد تقديرات مشروع الميزانيـة            -
 .وعرضه على النائب العام القراره

وتضم اللجنة نائب مدير ادارة النيابات ورئيس قسم الميزانيـة والحسـابات             -
ورئيس قسم شئون الموظفين ومندوب عن االدارة العامة للميزانية بـوزارة           

مالية، كما يشترك مندوب من وزارة الخدمة المدنية بالنسبة للباب االول ،            ال
 .ومندوب الجهاز المركزي للتخطيط بالنسبة للبابين الرابع والخامس

كما يجوز للنائب العام ان يضيف الى اللجنة اعضاء اخـرين، ويجـب ان               -
 .انترفق بمشروع الميزانية كافة النماذج والبيانات المقررة في هذا الش

 :من قرار وزير العدل المشار اليه على النحو التالي) ٣٩(تعدل المادة ) ٦(مادة
 :تنقسم االدارة العامة للنيابات الى -
 :ادارة الشئون االدارية -

من قرار وزيـر العـدل      ) ٤٥(وتمارس االختصاصات الواردة في المادة       
مـن قـرار    ) ٤٦(ة  السابق المشار اليه ويتبعها االقسام الثالثة المحددة في الماد        

 .وزير العدل المشار اليه
 :ادارة التفتيش االداري -

وتختص بمراقبة سير العمل االداري وتوجيه العاملين الى ما يكفل حسـن             
االداء ويكون تقسيمها واختصاصها على النحو الذي يحدده النائب العام بقـرار            

 .منه
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 : اليه على النحو التاليمن قرار وزير العدل المشار) ٤٠(تعدل المادة ) ٧(مادة

 :تتبع ادارة الشئون المالية النائب العام مباشرة وتختص باالتي -
 التاكد من تطبيق القوانين والقرارات المالية واالشراف على االقسـام التـي             -١

 .تتبعها والتنسيق بينها وازالة كل تعارض  ينشا في العمل
ـ        -٢ رف مـا لهـم مـن        مراقبة حسابات واستحقاقات الموظفين واعتمـاد ص

 .مستحقات
 توريد القرطاسية واالثاثات الالزمة ثم توزيعها على تلك النيابات ومتابعـة            -٣

 .كيفية استعمالها وصيانتها واستهالكها واصالح ما يتلف منها
 . االشراف على الجرد السنوي للمخازن لمعرفة سير العمل بها-٤
  داخل االدارة بما يكفل حسن       اقتراح نقل احد موظفي االدارة الى احد االقسام       -٥

 .سير العمل وحسن ادائه
 . اقتراح دورات تدريبية لموظفي االدارة واالقسام التابعة لها-٦
 وضع تقرير سنوي عن اعمال االدارة ورفعه الى النائب العام مـع بيـان               -٧

 .المقترحات لتبسيط  االجراءات المالية وازالة المعوقات التي تصادف العمل
 واعتماد التقارير   هالدارة بوضع تقارير الكفاية السنوية عن مرؤوسي       تختص ا  -٨

 .التي ترفع اليه من االقسام التابعة له او تعديلها  وعرض ذلك على النائب العام
 يختص مدير االدارة باقتراح توقيع الجزاء المناسب لكل مخالفة تقـع مـن              -٩

 .ر فيهامروؤسية ورفعها الى النائب العام العتمادها او النظ
 :من قرار وزير العدل المشار اليه على النحو التالي) ٤١(تعدل المادة ) ٨(مادة

 :تنقسم ادارة الشئون المالية الى اربعة اقسام -
 . قسم الميزانية والحسابات-١
 . قسم المشتريات-٢
 . قسم المخازن-٣

ن م) ٤٤-٤٣-٤٢(وتمارس هذه الثالثة االقسام اختصاصاتها الواردة في المواد         
 .قرار وزير العدل المشار اليه

 . قسم التفتيش المالي-٤
ويختص بمراقبة سير العمل المالي وتوجيه العاملين الى ما يكفل حسـن االداء             
ويكون تكوينه واختصاصه على النحو المبين بتعليمات النائب العـام، ويلتـزم            

 .القسم بكل ما جاء بهذه التعليمات


