
   -:أھداف قطاع األشغال العامة
یسعى قطاع األشغال العامة لتحقیق أھداف التي أنشى من أجلھا من خالل تنفیذ المھام 

   -:وتتمثل في. واالختصاصات المنوطة بھ
رسم السیاسة العامة للدولة في مجال البناء والتشیید والعمران والخدمات الھندسیة  -١

  . ضمن التوجھات والسیاسات العامة للدولة واالستشاریة الملحقة بھا
وضع االستراتیجیات وإعداد الخطط والبرامج وآلیات العمل لتنفیذ سیاسة الدولة في مجال  -٢

  . البناء والتشیید والعمران
  . المساھمة في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة -٣
ان وتنظیم أعمال الخدمات الھندسیة والمقاوالت وتجارة تنظیم أعمال البناء والتشیید والعمر -٤

  . الخدمات الھندسیة ومواد البناء
تمثیل الجمھوریة أمام المنظمات والمؤسسات األجنبیة والتجمعات العربیة واإلقلیمیة والدولیة  -٥

  . عبر الوزارة فیما یخص مجال البناء والعمران 
خالل جمع البیانات وتحلیلھا وتوثیقھا وأرشفتھا لحفظ تقییم البنیة التحتیة للجمھوریة من  -٦

.حقوق الدولة

                               : استراتیجیات القطاع
   - :عمل القطاع في اآلتي إستراتیجیةیعد القطاع استراتیجیات سعیًا لتحقیق األھداف وتتلخص 

یرة المدى وفق مقتضیات وقص –إعداد برامج العمل ووضع خطط التنفیذ طویلة المدى  -١
  . السیاسة العامة للدولة

  . وضع آلیات العمل لتنفیذ الخطط والبرامج بحسب اإلمكانیات المتاحة والمتوفرة  -٢
  تفعیل دور القطاع وتمكینھ في تنفیذ مھامھ واختصاصاتھ وممارسة صالحیاتھ  -٣
اء المشاریع البناء ومجال تشجیع االستثمارات المحلیة والعربیة واألجنبیة في مجال إنش -٤

  . مواد البناء وإنتاجتصنیع 
خلق فرص العمل بتشجیع الشباب خریجي الكلیات الھندسیة لفتح مكاتب ھندسیة وشركات  -٥

  . مقاوالت وتنظیم أعمالھا وإسناد تنفیذ بعض المشاریع ذات الكلفة البسیطة 
لتجارة واالستثمارات المحلیة تحریر وتنظیم أعمال تجارة الخدمات الھندسیة وتشجیع ا -٦

  . والعربیة واألجنبیة فیھا
  . ضبط جودة مواد البناء المستوردة أو المنتجة محلیًا في األسواق المحلیة  -٧
تنظیم أعمال المقاوالت وشركات المقاوالت والمكاتب الھندسیة واالستشاریة المحلیة األجنبیة  -٨

  . والمشتركة وضبط جودة أعمالھا
م أعمال البناء والتشیید والعمران ووضع مواصفات مقاییس ومعاییر للبناء وتشجیع تنظی -٩

  . البناء ذا التكلفة البسیطة واالقتصادیة 
إعداد التشریعات ووضع نظم ولوائح لتنظیم أعمال البناء والتشیید والعمران والخدمات   -١٠

  . الھندسیة واألعمال الملحقة بھا 
ارة في االجتماعات والمؤتمرات والندوات العربیة واإلقلیمیة تمثیل الیمن عبر الوز  -١١

  . والدولیة والمشاركة الفعالة في التجمعات والمنظمات لتفعیل أدوارھا 
المشاركة مع الجھات ذات العالقة في تحدید احتیاجات سوق العمل فیما یخص مجاالت   -١٢

  . الھندسیة 
المشاركة مع المؤسسات التعلیمیة والجھات ذات العالقة لتحدید المواصفات والمقاییس   -١٣

  . والمعاییر العمل والبناء وجودة المواد وجودة العمل 
تطویر قدرات المقاولین من خالل تزویدھم باألسالیب الحدیثة ومواكبة التطور العلمي في   -١٤

.ذو خبرة علمیة وعملیة أكفأمھندسین  وتأھیلھم من خالل اختیار. مجال البناء 


