
  والطرق العامة األشغال لوزارة التنظیمیة الالئحة بشأن م٢٠٠٨ لسنة(    )  رقم جمھوري قــرار

  :الجمھوریة رئیس

  . الیمنیة الجمھوریة دستور على اإلطالع بعد

  . الوزراء مجلس بشأن م٢٠٠٤ لسنة) ٣( رقم بالقانون الجمھوري القرار وعلى

  .التنفیذیة والئحتھ وتعدیالتھ  المحلیة السلطة بشأن م٢٠٠٠ لسنة) ٤( رقم القانون وعلى

  .وتعدیالتھ أعضائھا وتسمیة الحكومة بتشكیل م٢٠٠٧ لسنة) ٥٠( رقم الجمھوري القرار وعلى

  . الوزراء مجلس وموافقة والطرق العامة األشغال وزیر عرض على وبناء

  ))قـــــــرر((

  األول الباب

  العامة والمھام التسمیة

  ).والطرق العامة األشغال لوزارة التنظیمیة الالئحة( الالئحة ھذه تسمى -):١( مادة

 والطرق العامة األشغال مجاالت في للدولة العامة السیاسة اقتراح إلى والطرق العامة األشغال وزارة تھدف -):٢( مادة
 في الالزمة والسیاسات واإلستراتیجیات واألھداف والخطط البرامج وتنفیذ ووضع الحضریة والتنمیة واإلسكان والبناء

  .المجاالت ھذه

 واختصاصاتھا مھامھا وتمارس ، عملھا مجاالت في للدولة الخبرة وبیت واالستشاري الفني الجھاز ھي الوزارة وتعتبر
  - :التالیة المھام الخصوص وجھ على وتتولى واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة وخطط النافذة والقوانین للدستور وفقًا

 من للتأكد الطرق لمشاریع الكمیات جداول و الھندسیة والخرائط الفنیة والتصامیم المواصفات وإقرار مراجعة أو إعداد -١
  . تنفیذھا على واإلشراف القیاسیة للمواصفات مطابقتھا

 إعداد على اإلشراف أو وإعداد وإنارتھا وسفلتتھا واألنفاق والجسور الطرق شبكة وصیانة وبناء وتشید إنشاء -٢
  .بھا الخاصة الكمیات وجداول والمواصفات والتصامیم الدراسات

 والعقود لھا الصیانة وأعمال الطرق ألعمال والخاصة العامة والمواصفات والشروط الفنیة الدراسات مراجعة أو إعداد -٣
  . وإقرارھا األعمال لجمیع النموذجیة

 سالمة ضمان من للتأكد والمنفذین المقاولین ومتابعة اقعالمو وتسلیم واستالم والصیانة الطرق أعمال على اإلشراف -٤
  .والتصامیم والمواصفات والشروط للعقد وفقًا وتنفیذھا األعمال

 الطرق شبكة مجاالت في الفنیة األعمال تطویر إلى الھادفة اإلرشادیة واألدلة الفنیة والدارسات البحوث إجراء -٥
 مع باالستعانة األخرى الھندسیة والرسومات والوثائق العامة والمقاییس المواصفات وإعداد والصیانة واألنفاق والجسور

 العاصمة أمانة في فروعھا على ذلك وتعمیم المجال ھذا في المتخصصة واألجنبیة العربیة البحوث ومراكز العلیمة الدور
  .والمحافظات

  .وصیانتھا الطرق لمشروعات المناقصات وثائق وتجھیز إعداد -٦

 الخاصة التصاریح وإصدار الطرق مشاریع في والمستخدمة المكونة المواد كافة على المطلوبة االختبارات إجراء -٧
  .التربة بصالحیة

 المشروعات لمختلف االقتصادیة والتقدیرات القیاسیة والمواصفات والتصامیم الفنیة والبحوث الدراسات إعداد -٨
 تنفیذھا المحلیة المجالس على یتعذر التي اإلداریة الوحدات مشاریع وكذلك المختلفة الحكومیة والعمرانیة اإلنشائیة

  . المشاریع ھذه وصیانة تنفیذ على واإلشراف



 والمنشآت للمشاریع الكمیات وجداول الھندسیة والخرائط الفنیة والتصامیم المواصفات وإقرار مراجعة أو إعداد -٩
 وصاالت المؤتمرات وقاعات السینما ودور والمعارض والریاضیة الحكومیة الصناعیة والتركیبات الحكومیة والمباني

  .  وصیانتھا تنفیذھا على واإلشراف المشابھة المباني من وغیرھا المحاضرات

 الشھادات وإصدار والعمرانیة اإلنشائیة المشروعات في المستخدمة المواد كافة على المطلوبة االختبارات إجراء -١٠
  . ھابصالحیات الخاصة

  . الدولة ومنشآت مباني وترمیم صیانة ألغراض الفنیة الدراسات إجراء -١١

  . تنفیذھا على واإلشراف وصیانتھا الحكومیة المباني لمشروعات المناقصات وثائق وتجھیز إعداد -١٢

 تتطلبھا والتي المحلیة الموارد باستغالل البناء مواد واستخدام أنتاج عملیة لتطویر تخصصیة دراسات وإعداد إجراء -١٣
  .    والتشیید البناء حاجات في منھا واالستفادة المحلیة البناء مواد صناعة تطویر بھدف ومرافقھا الوزارة نشاطات طبیعة

 خبراتھم وسابق والفنیة المادیة إلمكانیاتھم طبقًا والمقاولین الھندسیة االستشاریة والشركات المكاتب وتسجیل تصنیف -١٤
 بأصحاب المقاولین عالقة وتنظیم ، بھا الخاصة النظم ووضع المھنیة مستویاتھم وتحدید والتراخیص الشھادات وإصدار
 یحدث فیما نزاع أي في والفصل للطرفین العادلة الحقوق وضمان.  بھم المناطھ المشروعات تنفیذ حسن یكفل بما األعمال

  . لذلك المنظمة التشریعات اقتراح و بینھم

 وفقًا بأعمالھا قیامھا من والتأكد وقدراتھا إمكانیاتھا بحسب الطرق ومواد والتشیید البناء مختبرات وتسجیل تصنیف -١٥
  .النافذة واللوائح والقرارات للقوانین

 بحسب بالصالحیات اإلجازات ومنحھا الھندسیة االستشاریة والشركات المكاتب أعمال على والرقابة اإلشراف -١٦
 أصحاب وبین بینھم تحدث قد التي المشاكل وحل بھا المناطھ األعمال تنفیذ على التشغیلیة وقدراتھا وخبراتھا مؤھالتھا
  . المنفذین المقاولین وبین بینھم أو األعمال

  .  األخرى الحكومیة والجھات الوزارات في والفنیة الھندسیة اإلدارات على الفني والتوجیھ واإلشراف الرقابة -١٧

 ورفع لھا التابعة والصنادیق والمرفق والمؤسسات الوزارة أعمال تطویر إلى الھادفة والدراسات البحوث إجراء -١٨
 وسیاستھا أھدافھا وتنفیذ تحقیق على یساعد بما وتنمیتھا بھا العاملة القوى قدرات وتطویر ومكاتبھا أجھزتھا وفعالیة كفاءة

 بالتنسیق والمعلومات الخبرات تبادل وتشجیع البحثي درالكا وتحفیز وتنمیة ودعم ورعایة تشجیع على والعمل وخططھا
 لتعزیز المجاالت ھذه في المتخصصة المحلیة وغیر المحلیة البحوث ومراكز المانحة والدول والمنظمات الجھات مع

  . لھا والتدریبیة واإلداریة الفنیة القدرات

 بالتنسیق والسریع المناسب المأوي توفیر على والعمل الطبیعة الكوارث حالة في الوطنیة البرامج وضع في المساعدة -١٩
  . العالقة ذات الجھات مع

  . الالزمة والمعلومات البیانات وتقدیم السكني المجال في االستثمار وتشجیع شاملة إسكانیة سیاسة تبني -٢٠

 وتطویر الدولة أراضي من لھا الالزمة األراضي وتوفیر المتدنیة الدخول لذوى خاصة سكنیة مشاریع بتنفیذ القیام -٢١
 ووضع العشوائي البناء ظاھرة من والحد الالئق غیر السكن ومناطق العشوائي البناء مناطق في السكني الوضع وتحسین
  .لھا الالزمة والمعالجات الحلول

 خطط ووضع اإلسكانیة واالستراتیجیات السیاسات لتطویر الالزمة العلمیة والبحوث الدراسات و اإلحصائیات إعداد -٢٢
 والھیئات المنظمات مع بالتعاون الخارج أو الداخل من اإلسكانیة للمشاریع تمویل مصادر عن والبحث تنفیذھا وبرامج
  . الجمھوریة محافظات عموم في سكنیة مشاریع لتنفیذ الخاص والقطاع المستثمرین وتشجیع الدولیة

 صنادیق خالل من االدخاري الوعي وتنمیة الحضریة والتنمیة اإلسكان مجال في التنمیة تخدم التي األسالیب تطویر -٢٣
 تشغیل أو وتنفیذ تمویل على اإلسكان بنك تساعد خارجیة أو محلیة مصادر عن والبحث اإلسكاني والتعاون االدخار

  .    الوزارة بھا تقوم التي اإلسكانیة المشاریع

  . بالوزارة المعلومات نظم لتطویر الالزمة الدراسات ووضع معلومات قاعدة إنشاء -٢٤



  .اإلداریة بالوحدات وفروعھا مكاتبھا طریق عن التراخیص ومنحھا المحالت لفتح الفنیة والمواصفات الشروط وضع -٢٥

  . القومیة المنتزھات واألسواق الحدائق وصیانة وبناء وتشیید إنشاء -٢٦

 تنفیذ في الخاص القطاع مشاركة بنظام والعمل المشاریع تشغیل أو تنفیذ لتمویل الخاص والقطاع المستثمرین تشجیع -٢٧
 السبل ألفضل والممولة المنفذة الجھات وتوجیھ والخارج الداخل في لھا والترویج األخرى والمجاالت الطرق مشاریع

  . المشاریع لھذه القیاسیة والشروط المواصفات وتحدید التكالیف وأقل المواصفات بأفضل المشاریع ھذه لتنفیذ

 في المحدد البنائیة الكثافات و والسمات المعماري الطابع على والمحافظة البناء وضوابط وشروط ونظم قوانین إعداد -٢٨
  . اإلداریة الوحدات في مكاتبھا طریق عن وتجدیدھا البناء تراخیص وإصدار الحضریة المخططات

 أداء مستوى لرفع لھا التابعة والصنادیق والمؤسسات الوزارة في العاملة للكوادر المسبق واإلعداد والتدریب التوعیة -٢٩
 الوزارة عمل مجاالت في الفني التدریب برامج على والتركیز وكفاءة بدقة المشاریع وتنفیذ اإلجراءات وتبسیط الخدمات

  . كافة

 التطویر مشاریع تنفیذ تتولى التي واإلدارات والمصالح والوحدات والمؤسسات الوزارة مكاتب على اإلشراف -٣٠
  .محلي أو خارجي بتمویل كان سواء الحضري

 الفنیة الكوادر من واحتیاجاتھا المحافظة مستوى على اإلداریة الوحدات متطلبات حول المحافظین مع التنسیق -٣١
  .توفیرھا على والعمل والمتخصصة

 من الوزارة تراه قد وما الوزارة عمل مجاالت في للدولة العامة والسیاسات التوجیھات بمضمون المحافظین إبالغ -٣٢
  . تنفیذھا ومراقبة الخدمات أداء مستوى تحسین إلى تؤدي فنیة وتوجیھات إرشادات

  .  بھا تفوض أو تكلف أو إلیھا تحال التي والمنازعات التحكیم قضایا في الفصل -٣٣

 العالقة ذات والدولیة العربیة والھیئات والجمعیات والمنظمات والدولیة والعربیة الوطنیة الجھود تنسیق على العمل -٣٤
 قاعدة وتوسیع معھا والبروتوكوالت االتفاقیات وعقد ، الوزارة وخطط أنشطة تطویر في واإلسھام منھا واالستفادة
  . الوزارة اختصاصات مجاالت في والتعاون المشاركة

  مشاركة في الدخول أو المتخصصة والوحدات والشركات والمؤسسات الھیئات إنشاء اقتراح -٣٥

 تنفیذ في لمساعدتھا أجنبیة أو عربیة بخبرات واالستعانة خاصة أو عامة أجنبیة أو محلیة شركات في المساھمة أو 
  .مھامھا

  . الوزارة أنشطة مجال في التشریعات اقتراح -٣٦

  .بھا تكلف أخرى مھام أیة -٣٧

  الثاني الباب

  الوزارة قیادة واختصاصات مھام

  األول الفصل

  الوزیر واختصاصات مھام

   - : التالیة واالختصاصات المھام الوزیر یتولى -):٣( مادة

 في للحكومة العامة السیاسة بتنفیذ ویقوم الجمھوریة أنحاء جمیع في ومكاتبھا إدارتھا وتوجیھ الوزارة على اإلشراف -١
  . النافذة واللوائح والقرارات للقوانین وفقًا الوزارة

 الجماعي والتشاور الشخصیة المسئولیة لمبدأ طبقًا ویدریھا فیھا األعلى الرئیس ویعتبر المجاالت كافة في الوزارة یقود -٢
  . الوزراء مجلس أمام كامل بشكل الوزارة نشاط عن شخصیة مسئولیة مسئوًال ویكون األساسیة لقضایا بشأن



  .الوزارة داخل العمل وتنظیم وتخطیط إلدارة الالزمة القرارات یصدر -٣

  . للوزارة األساسیة المھام تنفیذ على ویشرف التقاریر تقدیم منھم ویطلب مرؤوسیھ ویراقب ویوجھ یشرف -٤

 عن الوزراء مجلس إلى التقاریر ویقدم تنفیذھا ویتابع الوزراء مجلس خطة ضمن الوزارة خطة وضع على یشرف -٥
 لھا التابعة والمرافق الوزارة ألعمال التنفیذیة والبرامج الخطط وضع على یشرف كما المجلس قرارات تنفیذ مستوى
  .إنجازھا تقاریر ویتابع

  . النافذة للنظم وفقًا مھامھا وتحدید الضرورة عند الخاصة العمل ولجان االستشاریة واللجان الوزارة مجلس یشكل -٦

 للصالحیات وفقًا علیھا یشرف التي والصنادیق والمصالح المؤسسات إدارة مجلس قرارات على ویصادق یراقب -٧
  .النافذة التشریعات بمقتضى لھ الممنوحة

  . الوزارة نشاط مجال في وسیاستھا الدولة لنظام الجسیمة والمخالفات بالحوادث الوزراء مجلس أو الوزراء رئیس یبلغ -٨

 اختصاص حدود وفي ووزاراتھم الوزارة بأعمال تتعلق التي األمور في وتنفیذًا تخطیطًا المعنیین الوزراء مع ینسق -٩
  . وزارة كل

 التي القرارات على واالعتراض الوزارة أعمال مجال في الوزراء مجلس وتوجیھات بقرارات المحافظین إبالغ -١٠
 تضعھا التي الفنیة والضوابط للمعاییر المخالفة أو واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة وخطط التوجیھات ھذه مع تتعارض
  . الوزارة

  . مستواه في التمثیل یكون عندما والخارج الداخل في الوزارة یمثل -١١

  . النافذة للتشریعات طبقًا إلیة تسند أخرى مھام أیة -١٢

  الثاني الفصل 

  الوزارة أول وكیل واختصاصات مھام

   -: التالیة واالختصاصات المھام الوزارة أول وكیل یتولى - ):٤( مادة 

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

  مجلس اجتماعات حضور ذلك في بما غیابھ عند واختصاصاتھ الوزیر مھام یتولى -ب 

  .الوزیر من بذلك لھ الصادر التكلیف وبحسب الوزراء

  عندما الوزارة عمل مجاالت في والخارج الداخل في األخرى الوزارات مع التنسیق - ج 

  . مستواه على التنسیق یكون

  .واللوائح القوانین مشروعات إعداد على اإلشراف في الوزیر یعاون - د 

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

  .وجھ أكمل  على والواجبات المھام تنفیذ یكفل بما العامة واإلدارات القطاعات أعمال على یشرف - و 

 الالزمة المقترحات وتقدیم العامة اإلدارات ومدیري الوزارة وكالء مع بالتشاور الوزارة في والنشاطات األعمال یقیم   - ز 
  . الوزیر إلى

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

  . مستواه في التمثیل یكون عندما والخارج الداخل في الوزارة یمثل -ط 



  . النافذة والقرارات واللوائح القوانین بمقتضى إلیھ تسند أخرى اختصاصات بأیة القیام - ي 

  .بھا یفوضھ التي أو الوزیر قبل من بھا یكلف التي المھام تنفیذ یتولى -ك 

  الثالث الفصل

  واختصاصات مھام

  الــــوزارة وكیل

   -: التالیة واالختصاصات المھام الوزارة وكیل یتولى -):٥( مادة

 من الصادرة والتوجیھات والقرارات للقوانین طبقًا الوزارة قطاعات من یرأسھ الذي القطاع على المباشر اإلشراف -١
  . الوزیر

  . یرأسھ لذيا القطاع ضمن واألقسام واإلدارات العامة اإلدارات أعمال بین التنسیق -٢

  .یرأسھ الذي للقطاع التابعة العامة اإلدارات وبرامج وأعمال مھام لتنفیذ الیومیة المتابعة -٣

  .قطاعھ ضمن واإلدارات العامة اإلدارات بین الالزمة لالجتماعات التنظیم -٤

  . الوزارة قیادة إلى الصدد ھذا في المقترحات وتقدیم القطاع في والنشاطات لألعمال التنظیم -٥

  . للوائح وفقًا اختصاصاتھ نطاق في واإلداریة التنفیذیة التعلیمات إصدار -٦

  . النافذة والقرارات واللوائح القوانین علیھا تنص أخرى اختصاصات أیة -٧

  - :المساعد الوكیل واختصاصات مھام -):٦( مادة

  .القطاع أعمال تسییر في الوكیل یساعد -١

  .غیابھ أثناء محلھ یحل -٢

  . بالقطاع العامة اإلدارات بین التنسیق -٣

  . الوزیر وتوجیھات قرارات تنفیذ متابعة -٤

  . بالقطاع العمل تطویر أسالیب اقتراح -٥

  . القطاع بھا یقوم التي والبحوث الدارسات أعداد في االشتراك -٦

  . أعمالھ تنفیذ في القطاع تواجھ التي والعراقیل المشاكل دراسة -٧

  . اعمال من بھ یكلف ما -٨

  الرابع الفصل

  الــوزارة مجلـس

  -: ومھامھ المجلس تشكیل -):٧( مادة

   - : التالي النحو على الوزارة مجلس یشكل-١

   رئیسًا                                                    الوزیر -أ

       للرئیس نائبًا                                        الوزارة أول وكیل -ب



  أعضاء                                          القطاعات وكالء - ج

  أعضاء                                        المساعدون الوكالء - د

  أعضاء                               العامة اإلدارات عموم مدراء - ه

  أعضاء                                              المستشارون_ و

  -:المجلس مھام-٢

  - : التالیة األمور في وخاصة الوزارة بنشاط المتعلقة المسائل في المشورة وتقدیم  دراسة المجلس یتولى

  . للوزارة السنویة العمل خطط  -أ 

  .للدولة العامة الخطة ضمن واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة خطط -ب 

  . العاملة القوى وخطة المالیة الخطة - ج 

  . ھیكلتھا وتعدیل أعمالھا وتنظیم الوزارة مھام تطویر - د 

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

  . وتقییمھا اإلنجاز تقاریر  - و 

  . الوزارة لنشاط المنظمة واللوائح القوانین مشروعات  - ز 

  . المجلس على عرضھا الوزیر یرى أخرى مواضیع أیة  - ح 

 عند واستثنائیة دوریة   بصفة اجتماعاتھ تكون أن على قراراتھ وتنفیذ المجلس أعمال لتسییر آلیة الوزیر یضع-٣
  . الضرورة

 العامة األمانة إلى عام كل نھایة في وترسل المطلوب النموذج حسب الوزارة مجلس نشاط عن سنویة تقاریر تعد-٤
  . الوزراء لمجلس

  الثالث الباب

  الـــوزارة تنظیم

  األول الفصل

  التنظیمي البناء

 ومحافظات العاصمة أمانة في واإلدارات والمكاتب والفروع العام الدیوان من للوزارة العام الھیكل یتكون -):٨( مادة
  . الجمھوریة

   - : یلي ما مباشرة الوزیر یتبع -):٩( مادة

 القوانین بموجب الوزیر إلشراف تخضع التي واللجان والوحدات والمجالس والصنادیق والمصالح المؤسسات -أ 
  . الوزیر إلشراف تبعیتھا یتقرر التي وتلك النافذة والقرارات

  . الوزارة مجلس -ب 

   االستشاري المكتب - ج 

  .والمصالح والمؤسسات العامة اإلدارة - د 



  والتوعیة لإلعالم العامة اإلدارة - ه 

  . الوزیر لمكتب العامة اإلدارة - و 

  .والمعلومات للنظم العامة اإلدارة - ز 

  .والمتابعة للتنسیق العامة اإلدارة -ك

  -: التالیة والتقسیمات القطاعات من للوزارة التنظیمي البناء یتكون -):١٠( مادة

  : التالیة العامة اإلدارات من ویتكون وزارة وكیل ویرأسھ: الطرق قطاع-١

   والتصامیم للدراسات العامة اإلدارة -أ

  . والمتابعة لإلشراف العامة اإلدارة -ب

  . الطرق لصیانة العامة اإلدارة - ج

  .الجودة على للرقابة العامة اإلدارة - د

  ) .الثنائیة(  دولیًا الممولة المشاریع تنفیذ وحدة -ھـ

  :التالیة العامة اإلدارات من ویتكون وزارة وكیل ویرأسھ:  العامة األشغال قطاع-٢

  .  والمتابعة لإلشراف العامة اإلدارة  - أ

  . والتصامیم للدراسات العامة اإلدارة -ب

  والتسجیل لتصنیف العامة اإلدارة - ج

  والمختبرات للبحوث العامة اإلدارة - د

   والعقود والمقاییس للواصفات العامة اإلدارة -ھـ

  :التالیة العامة اإلدارات من ویتكون وزارة وكیل ویرأسھ:  الحضریة والتنمیة اإلسكان قطاع-٣

  . لإلسكان العامة اإلدارة -أ

  . الحضریة للتنمیة العامة اإلدارة -ب

  . السكنیة للجمعیات العامة اإلدارة - ج

  .المستفیدین لشئون العامة اإلدارة - د

  :         التالیة العامة اإلدارات من وتتكون وزارة وكیل ویرأسھ:  واإلداریة المالیة الشئون قطاع-٤

  .  الموظفین لشئون العامة اإلدارة - أ

  . المالیة للشئون العامة اإلدارة -ب

  :   الوزیر وتتبع النمطیة العامة اإلدارات-٥

  .والمتابعة واإلحصاء للتخطیط العامة اإلدارة -أ 

  . القانونیة للشئون العامة اإلدارة -ب 



  .والتفتیش للرقابة العامة اإلدارة - ج 

  . العامة للعالقات العامة اإلدارة - د 

  . الوزیر من بقرار العامة لإلدارات الفرعیة التنظیمیة التقسیمات تحدد و عام مدیر عامة إدارة كل یرأس -):١١( مادة

  .الوزیر من قرار اختصاصاتھ بتحدید ویصدر عامة بإدارة الوزیر لمكتب التنظیمي المستوى یحدد -):١٢( مادة

  . الوزیر من بقرار الشق ووحدة االستشاري للمكتب التنظیمي المستوى یحدد -):١٣( مادة

 العموم مدراء وتكلیف وندب ونقل العامة اإلدارات واختصاصات مھام تعدیل الوزیر من بقرار یجوز -):١٤( مادة
  . ذلك العمل مصلحة اقتضت إذا بالوزارة

  الثاني الفصل

  العامة اإلدارات واختصاصات مھام

  الطرق بقطاع العامة اإلدارات:  أوًال

  :  والتصامیم للدراسات العامة اإلدارة واختصاصات مھام) ١٥( مادة

  . للدولة العامة للسیاسة وفقًا للطرق الرئیسیة الشریانات وشبكة المخططات وضع. ١

 والسالمة األمان من عالیھ مستویات یحقق وبما وصیانتھا الطرق لشبكة الفنیة والمواصفات والشروط القواعد اقتراح. ٢
  . علیھا

 وجودة نوع تحدید و منطقة لكل المناخیة الظروف بحسب الطرق وصیانة سفلتھ ألعمال نمطیة ونماذج معاییر وضع. ٣
  . المستخدمة المواد

 إلى وتسلیمھا الخارجیة التمویل جھات من تمویلھا یتم التي للمشاریع المناقصات ووثائق والتصامیم الدراسات إعداد. ٤
  . دولیًا الممولھ المشاریع وحدة

  .    فیھا المشاریع تنفیذ سیتم التي المواقع وتسلیم استالم أعمال في المشاركة. ٥

 الطرق لمشاریع التقدیریة والتكلفة الكمیات وجداول الھندسیة والرسومات الفنیة والتصامیم الدراسات مراجعة أو إعداد. ٦
  . واألنفاق والجسور

  .  المروریة بالسالمة الخاصة والتصامیم الدراسات إعداد. ٧

 للمعاییر وفقًا وتصنیفھا مستویاتھا لتحدید األخرى الجھات مع بالتنسیق للطرق واإلحصائیات الشاملة المسوحات إجراء. ٨
  .لذلك المعتمدة

 لھا والتصامیم الدراسات أعمال وكذا وصیانتھا واألنفاق والجسور الطرق لمشاریع المناقصات وثائق مراجعة أو إعداد. ٩
   المقاولین مع العقود وإبرام بھا المتعلقة المناقصات إعالن بإجراءات والقیام

 اإلدارات مع بالتنسیق الطرق بناء في المستخدمة المواد لتطویر الالزمة والبحوث الدراسات إعداد في المساھمة. ١٠
  . المعنیة العامة

 ومكاتبھا الوزارة كوادر وتدریب واألنفاق والجسور للطرق التصامیم أعمال في حدیثةال والتقنیات الوسائل إدخال. ١١
  .مھاراتھم وتنمیة وتأھیلھم كفاءاتھم لتطویر وفروعھا

  . الفعلي اإلنجاز نسبة بحسب للمشاریع) لمستخلصات(اإلنجاز شھادات إعداد. ١٢



 والتصامیم الدراسات إلعداد تأھیلھا سیتم التي الھندسیة اإلستشاریة والشركات والمكاتب المقاولین التأھیل قوائم إعداد. ١٣
  .المشاریع تنفیذ أو

 الجسور وبناء والطرق الشوارع وسفلتة وشق لمشاریع المناقصات وثائق ومراجعة المحلیة للسلطات العون تقدیم. ١٤
  .واألنفاق

  . بذلك الخاصة النظم ووضع مساھماتھم قیمھ وقبول الشوارع سفلتة تكالیف في المجتمع إسھامات إمكانیة بحث. ١٥

  .أعمال من بھ تكلف ما. ١٦

  : والمتابعة لإلشراف العامة اإلدارة واختصاصات مھام :)١٦( مادة

  .العالقة ذات الجھات مع بالتنسیق فیھا السیر تنظیم واقتراح الجمھوریة في الطرق شبكة تنفیذ على اإلشراف.  ١

  .فیھا المشاریع تنفیذ سیتم التي المواقع وتسلیم استالم أعمال في المشاركة. ٢

 والشروط والمواصفات الھندسیة التصامیم بحسب األعمال تنفیذ سالمة وتأمین المقاولین أداء لمراقبة التدابیر إتخاذ.  ٣
  .معھم المبرمة والعقود

   بكوادرھا سواء واألرصفة للمدن الفرعیة والطرق الشوارع بناء أعمال تنفیذ على اإلشراف. ٤

 طلبت إذا لذلك متخصصة شركات بإنشاء أو محلیین غیر أو محلیین مقاولین أو شركات أو ھیئات إلى بإسنادھا أو
  .ذلك اإلداریة الوحدات

 الفنیة والشروط الھندسیة والتصامیم المواصفات بحسب الطرق على المروریة السالمة وسائل تنفیذ على اإلشراف. ٥
  .والشوارع الطرق وإنارة اإلرشادیة العالمات ذلك في بما بذلك المتعلقة والوثائق والعقود

  .الطرق ھذه على أعمال تنفیذ خالل مساراتھا تحویل أو الطریق على السیر حركة لوقف الالزمة التدابیر اتخاذ. ٦

 ومواصفاتھ العقد لشروط طبقًا الفعلي اإلنجاز نسبة بحسب للمشاریع) المستخلصات( اإلنجاز شھادات وتدقیق مراجعة. ٧
  .قیمتھا صرف على والمصادقة

 أخطاء بأي والتنبیھ اإلشرافیة الوحدات من ترفع التي المختلفة مراحلھا في المشاریع تنفیذ مستویات تقاریر مراجعة. ٨
  .المقاولین أداء وتقییم الفنیة والرقابة اإلشراف أعمال في أو التنفیذ في أو التصامیم في سواء إنحرافات أو فینة

 مھارات تنمیة على یساعد وبما المشاریع تنفیذ على اإلشراف أعمال لتطویر الالزمة والتقنیات الحدیثة الوسائل إدخال. ٩
  . الطرق مجاالت في الكوادر

  .واإلنفاق الجسور وبناء والطرق الشوارع سفلتھ تنفیذ على اإلشراف في اإلشرافیة للوحدات والمساعدة العون تقدیم. ١٠

 مشاكل ألیة الالزمة الحلول ووضع المشاریع في العمل وتیرة من التسریع إلى الھادفة والمقترحات الدراسات إعداد. ١١
  . .المحددة الزمنیة البرامج ومن التنفیذ سیر تعیق

  . المعتمدة التصامیم والدراسات للمواصفات وفقًا المشاریع تنفیذ من التأكد. ١٢

  .أعمال من بھ تكلف ما. ١٣

   

   

  الجودة على للرقابة العامة اإلدارة واختصاصات مھام) :١٧( مادة

  . المرقعة والعقود والوثائق الفنیة لألصول وفقًا یتم التنفیذ أن من والتأكد الفنیة األعمال على والتفتیش الرقابة     -١



 لزم إذا علیھا الالزمة االختبارات وإجراء الصیانة أو الطرق بناء في المستخدمة المواد جودة على والتفتیش الرقابة -٢
  . األمر

  .لھا التصمیمیة القدرة بحسب النقل مركبات أوزان تحمل على الطرق قدرات من التأكد -٣

 الفنیة للمواصفات ومطابقتھا جودتھا من للتأكد وصیانتھا الطرق بناء لمواد اإلنتاجیة المجمعات على والتفتیش الرقابة -٤
  . األمر لزم إذا علیھا االختبارات وإجراء المعتمدة

  . جودتھا من والتأكد والسفلتة الدك أعمال مراقبة -٥

  . القطاع وكیل إلى بذلك تقاریر ورفع المشاریع تنفیذ عن مالحظات من تراه فیما واالستشاري المقاول مناقشة -٦

  .القطاع وكیل وإخطار والجودة للمواصفات المخالفة األعمال وقف -٧

  .أعمال من بھ تكلف ما -٨

  العامة األشغال بقطاع العامة اإلدارات واختصاصات مھام: ثانیًا

  :  والتصامیم للدراسات العامة اإلدارة واختصاصات مھام :)١٨(  مادة

 والعمرانیة اإلنشائیة للمشروعات العامة الفنیة والمقاییس والمواصفات والشروط القواعد ووضع الدراسات إعداد) ١
 المعماري الطابع ذلك في بما الجمھوریة مناطق من منطقة لكل والمناخیة البیئیة الخصائص مراعاة مع الحكومیة للمباني
  .  الیمنیة الجمھوریة أنحاء جمیع في الیمني

 وتقدیر التكالیف وحساب والمیكانیكیة والصحیة والكھربائیة واإلنشائیة والمعماریة الھندسیة التصامیم ومراجعة إعداد) ٢
 الحرة والمناطق والمواني المطارات ومباني منشآت فیھا بما الحكومیة والمنشآت المباني لكافة المواصفات لكمیاتا

 االعتبار بعین األخذ مع تنفیذھا على واألشراف واالقتصادیة والسیاحیة والترفیھیة الریاضیة والمنشآت والمباني
  .  الوزارة قبل من المعمدة المخططات في المحددة األرض استخدامات ونوع المشاریع ھذه ومواقع البیئیة الخصائص

 لإلعالن القانونیة اإلجراءات واستكمال الحكومیة للمباني والتشیید البناء لمشاریع المناقصات وثائق ومراجعة إعداد) ٣
   الھیئات أو الشركات أو المقاولین مع العقود وإبرام عامة مناقصة في عنھا

  .  المعنیة الجھات مع بالتنسیق المنفذة المؤسسات أو

 والمستشفیات والفنادق والریاضیة السیاحیة والمنشآت الكبرى والمنشآت المباني وتصامیم مخططات ومراجعة دراسة) ٤
 الیمني المعماري والطابع والبیئیة الفنیة والمواصفات للشروط مطابقتھا من للتأكد وغیرھا التجاریة والمحالت والمدارس
 تقدیمھا قبل علیھا والمصادقة الھیئة قبل من المعدة للمخططات مطابقتھا ومدى األرض الستخدام المخصص والغرض

  .  لھا التراخیص لمنح

 محلیین غیر أو محلیین مقاولین أو شركات أو مؤسسات أو ھیئات تنفذھا التي والمنشآت المباني أعمال على اإلشراف) ٥
  . والتشیید البناء عملیات في الحدیثة التقنیات ووسائل أسالیب وتنویع الغرض لھذا مشتركة أو متخصصة شركات بإنشاء أو

   الحكومة بالمنشآت الملحقة والمالجئ العامة للمالجئ الھندسیة والمواصفات المعاییر وضع) ٦

 بالمساحات وااللتزام خاصة أو عامة كانت سواء االحتفاالت وقاعات لإلیجار المخصصة الكبرى السكنیة أو التجاریة أو
  .  وغیرھا العامة والمیادین والساحات السیارات مواقف في للطوارئ المحددة

  . إتباعھا على الھندسي الكادر وتدریب الھندسیة التصامیم إعداد في الحدیثة الوسائل إدخال على العمل) ٧

 المنظمة اإلرشادات وتقدیم العلمیة المقاییس ذلك في بما والمعمار باإلنشاء خاصة متكاملة معلومات قاعدة وضع) ٨
  .  البناء ألعمال

 العمر بحسب وتصنیفھا أنواعھا بمختلف الدولة ومنشآت مباني لجمیع الشاملة والمسوحات الدراسات إجراء) ٩
  .  عنھا الفنیة والدراسات والبحوث واإلحصائیات التقاریر وإعداد الصیانة أو الترمیم ألعمال واحتیاجھا لھا االفتراضي



 للمصادقة الوزیر إلى ورفعھا الحكومیة والمنشآت للمباني والترمیم الصیانة أعمال لتنفیذ زمنیة وبرامج خطط وضع) ١٠
  .  بذلك المختصة صاحبة الجھة وإخطار علیھا

 المواعید في إنجازھا ومتابعة والحكومیة العامة والمنشآت للمباني والترمیم الصیانة أعمال على والرقابة اإلشراف) ١١
  .  بذلك تقریر ورفع اإلنجاز وسالمة مستوى حول الدوریة التقاریر وإعداد المحددة

  .  للزالزل المقاومة بالھندسة المتعلقة والبحوث الدراسات إعداد) ١٢

 البناء بأعمال   الخاصة والشروط والھندسیة الفنیة والبحوث والدراسات والمراجع الوثائق كافة وحفظ تجمیع) ١٣
  . منظمة بطریقة وأرشفتھا وتوثیقھا

  .  وتحلیلھا والصیانة والترمیم البناء أعمال تسعیر إلجراء الطرق أفضل واستنباط دارسة) ١٤

 الطابع وعلى القدیمة الیمنیة المدن سمات على للمحافظة الالزمة المختلفة الھندسیة والبحوث الدراسات إعداد) ١٥
 بھذه االلتزام وغیرھا الحكومیة األجھزة وعلى ، الطابع ھذا وتمیز تبرز التي للمباني ماذجالن ووضع الیمني المعماري

  .  للمواطنین التراخیص بمنح الوزارة مكاتب قیام عند أو لھا المملوكة المباني تنفیذ عند النماذج

  . الفنیة الخالفات و المنازعات في والفصل الوزیر قبل من بھا تكلف أو إلیھا تحال التي التحكیم قضایا في الرأي إبداء) ١٦

 مع بالتنسیق الجمھوریة في الموحد البناء وكود والتشیید بالبناء الخاصة والقوانین التشریعات إعداد في االشتراك) ١٧
  .  العالقة ذات األخرى العامة اإلدارات

  - : باآلتي وتختص والمختبرات للبحوث العامة اإلدارة -):١٩( مادة

 منھا االستفادة بھدف لالستغالل والصالحة المحلیة البناء مواد وتصنیع إنتاج تقنیة مجال في والبحوث الدراسات إعداد) ١
  . والطرقات البناء مجال في الصناعي اإلنتاج وتطویر والتشیید البناء حاجات سد في

  . تطویرھا بھدف المقترحات وتقدیم تحسینھا وإمكانیات اإلنشاءات أعمال عن البحوث إعداد) ٢

 مدى تحدید بغرض األسمنت وأنواع األحمر والطوب األسمنتي الطوب ومصانع الكسارات إنتاج نوعیة مراقبة)  ٣
  . للمواصفات مطابقتھا

   والجسور والطرق والمنشآت المباني علیھا ستقام التي لألراضي التربة فحص) ٤

 وعمل الخلط نسب على واإلشراف الصب قبل األخرى البناء ومواد والمسلحة العادیة الخرسانیة الخلطة عینات فحص) ٥
  . الطرقات ألعمال اإلسفلتیة للخلطة وكذلك الخرسانیة للخلطة اإلجمالیة النسب لتحدید فنیة بحوث

 الجھات أو الموطنین من سواء منھا تطلب قد والتي المختلفة اإلنشائیة المواد بنوعیة المتعلقة االستشارات تقدیم)  ٦
  . الحكومیة

  -:والعقود والمقاییس للمواصفات العامة إلدارة -):٢٠( مادة

 المختلفة البناء مواد جودة تحدید لغرض یمنیة مواصفات ووضع اإلنشاءات ألعمال العامة الفنیة المقاییس وثیقة وضع) ١
  . المختصة الجھات مع الشأن بھذا والتنسیق

  . واإلنشاءات المباني ألعمال المتعاقدین بین والھندسیة الفنیة التفسیرات وإصدار الفنیة واألدلة والضوابط النظم وضع) ٢

 األعمال وأصحاب المقاولین بین تبرم والتي المختلفة اإلنشائیة األعمال بتنفیذ الخاصة العقود لمختلف نماذج إعداد) ٣
  .المختصة الجھة قبل من علیھا المصادقة إجراءات ومتابعة

 االستشارات وتقدیم والمقاولین األعمال أصحاب بین تنشأ التي والخالفات والمنازعات الھندسیة القضایا في التحكیم) ٤
  .للمباني العامة اإلدارة مع بالتنسیق الفنیة والفتاوى

  . الھندسیة المنازعات فض في بھا لالسترشاد البناء أعمال في والمنازعات الخالفات لظواھر الدراسات إعداد) ٥



 وتوثیقھا البناء بأعمال الخاصة والشروط والھندسیة الفنیة والبحوث والدراسات والمراجع الوثائق كافة وحفظ تجمیع) ٦
  .  للوزارة الفنیة للكوادر مرجعًا لتكوین

 حول بالخالفات یتعلق فیما الوزیر قبل من بھا تكلف أو إلیھا تحال التي التحكیم قضایا في الرأي إبداء أو الفصل) ٧
  .    وغیرھا البنائیة والكثافات واألحمال البناء ومواصفات وشروط الجودة

  . أعمال من بھ تكلف ما) ٨

  -: والتسجیل للتصنیف العامة اإلدارة): ٢١( مادة

  .التشغیلیة وقدراتھم وخبراتھم إمكانیاتھم بحسب المقاولین وتسجیل وتصنیف المقاوالت مھنة مزاولة تنظیم) ١

 لجان مع واالشتراك وخبراتھم إلمكانیاتھم وفقًا والخارجیة المحلیة واالستشاریة الھندسیة المكاتب أعمال تنظیم) ٢
  .والالحق السابق التأھیل تأھیلھم في المناقصات

  .الوثائق بحسب منھم كل درجة تحدید واقتراح واالستشاریة الھندسیة والمكاتب المقاولین من المقدمة الوثائق دراسة) ٣

 واللوائح القوانین بحسب المختصة اللجنة من واعتمادھا التصنیف شھادات وتحریر والتسجیل التصنیف تسجال مسك) ٤
  .لذلك المنظمة

 ھو لما وفقًا التصنیف سجل في اسمھ أمام االستشاري أو المھندس أو المقاول یرتكبھا قد التي المخالفات تسجیل) ٥
  .  المتعثرین المقاولین الئحة في علیھ منصوص

 التشغیلیة وقدراتھم وإمكانیاتھم لخبراتھم وفقًا الھندسة اإلستشاریة والشركات والمكاتب المقاولین وتسجیل تصنیف) ٦
  .  بھم المتعلقة الوثائق وأرشفة وحفظ لدرجاتھم المحددة والتراخیص الشھادات وإصدار

  .  الخارجیة التمویل جھات من تمویلھا یتم التي المشاریع لتنفیذ المقاولین تأھیل عند المختصة اإلدارات مع االشتراك) ٧

 ونماذج الھندسیة اإلستشاریة والشركات والمكاتب للمقاولین والتسجیل بالتصنیف الخاصة التشریعات نظم اقتراح) ٨
  .  التصنیف عملیة في المستخدمة والسجالت الوثائق

  .أعمال من بھ تكلف ما) ٩

  الحضریة والتنمیة اإلسكان بقطاع العامة اإلدارات واختصاصات مھام: ثانیًا

  - :باآلتي وتختص لإلسكان العامة اإلدارة -):٢٢( مادة

 في اإلسكانیة للمشاریع االستثماري للترویج الالزمة البرامج ووضع الجمھوریة في لإلسكان العامة السیاسة اقتراح -١
  .الوزارة تحددھا التي المناطق

 لھم الالزمة والدراسات ، والمعلومات البیانات وتوفیر اإلسكان مجاالت في ستثمارلال الخاص القطاع وتوجیھ تشجیع -٢
  .  النافذة للقوانین وفقًا والتراخیص والموافقات التسھیالت ومنحھم

 عن أو خارجیة أو محلیة مصادر من سواء بتنفیذھا الوزارة ستقوم التي السكنیة المشاریع لتمویل مقترحات وضع -٣
  .النافذة للقوانین وفقًا المحلیین غیر أو المحلیین المستثمرین أو الخاص القطاع مساھمات طریق

 من استردادھا طرق وتحدید اإلسكانیة المشاریع تكالیف الحتساب المحاسبیة واألسالیب والنظم األسس وضع -٤
  . جدیدة مشاریع تنفیذ في واستغاللھا المستفیدین

 والنھائي المرحلي واالستالم علیھم والرقابة واإلشراف بالتنفیذ ستقوم التي الجھات مع والتعاقد المناقصات وثائق إعداد -٥
  . المقرة الزمنیة البرامج وبحسب للعمل المطلوبة والجودة والمواصفات للشروط طبقًا المنجزة لألعمال

  .  الوزارة بھا تقوم التي السكنیة المشاریع تنفیذ على اإلشراف -٦



 معھم المبرمة واالتفاقیات للعقود وفقًا مستحقاتھم وصرف المنفذة الجھات أو للمقاولین المستحقة المستخلصات إعداد -٧
  . بتنفیذھا الوزارة تقوم قد التي للمشاریع

  .علیھا واإلشراف الحكومیة اإلسكان لمشاریع والتصامیم الدراسات إعداد -٨

  . لعملھا المنظمة والتشریعات القوانین مشاریع مقترحات وتطویر إعداد في المساھمة -٩

  . أعمال من بھ تكلف ما -١٠

  - : باآلتي وتختص الحضریة للتنمیة العامة اإلدارة :)٢٣( مادة

 األولویة بحسب تنفیذھا وبرامج االستراتیجیات ووضع الجمھوریة في الحضریة للتنمیة العامة السیاسة اقتراح) ١
  . العالقة ذات الجھات مع بالتنسیق تنفیذھا ومتطلبات

 وبرامج خطط لوضع عشوائي بشكل فیھا البناء تم التي الفقیرة واألحیاء للمواقع المیدانیة والمسوحات بالدراسات القیام) ٢
 یسھم وبما عامة حدائق أو كمنتزھات الفضاءات واستخدام والشوارع الخدمات بتوفیر مستواھا وتحسین وتنمیتھا تطویرھا

  .والمعیشیة البیئة التنمیة عملیة في وإشراكھا للمرأة والمعیشیة البیئیة الخدمات وتقدیم جدیدة لعم فرص توفیر في

 أو محلیة مصادر من سواء بتنفیذھا الوزارة ستقوم التي والمعیشیة الحضریة البیئة مشاریع لتمویل مقترحات وضع) ٣
 من القصوى واالستفادة المشاریع ھذه لتنفیذ الالزم المحلي التمویل توفیر على للعمل اإلسكان بنك مع والتنسیق ، خارجیة
  . المعیشیة األفراد قدرة دعم یضمن بما الحكومیة والمنظمات الجھات من الممنوحة والھبات المساعدات برامج

 لتنفیذ الالزمة األراضي لتوفیر العالقة ذات الجھات مع والتنسیق الحضریة التنمیة مشاریع لتنفیذ الالزمة المواقع حجز) ٤
  . المواطنین من المباشر الشراء أو المشاریع ھذه

 من منطقة كل في الحضریة التنمیة لمشاریع العامة والمواصفات والخصائص والشروط والمعاییر األسس وضع) ٥
  . فیھا السائد والمناخ البیئیة الظروف بحسب الجمھوریة مناطق

  .لھا القیاسیة المواصفات وإعداد واتجاھاتھا مساراتھا وتحدید الحضریة التنمیة لمشاریع التحتیة البنیة وتحدید دراسة)  ٦

 مجال في المتخصصة الحكومیة وغیر الحكومیة والمنظمات العلمیة والھیئات الجمعیات مع والتنسیق التعاون)  ٧
 بھذه المتعلقة األعمال وتحسین لتطویر وإسھاماتھا إمكانیاتھا من لالستفادة الحضریة بالتنمیة المتعلقة واألبحاث الدراسات
  .المشاریع

 المخططات على وإسقاطھا الدولة أراضي من الحضریة التنمیة مشاریع لتنفیذ المالئمة األراضي توفیر متابعة) ٨
  . وتخطیطھا وحجزھا

 التي الحضریة التنمیة علمشاری التقدیریة والتكلفة الكمیات وجداول والمعماریة الفنیة الھندسیة التصامیم نماذج إعداد) ٩
  . بتنفیذھا الوزارة تقوم

 مساكنھم تحسین أو بناء على واإلشراف لھم الفنیة المساعدات وتقدیم للمستفیدین السكنیة واألراضي الوحدات تسلیم) ١٠
  . المعتمدة للتصامیم وفقًا

 أو التنمیة مشاریع ضمن وتمول تقر التي االجتماعیة والخدمات التأھیل مراكز وتجھیز لبناء والتنسیق الترتیب) ١١
  .العالقة ذات الجھات مع والتنسیق بالتعاون الحضري التطویر

  . بذلك المتعلقة التقاریر ورفع وتقییمھا الحضري التطویر أو التنمیة لمشاریع الدوریة المیدانیة بالمتابعة القیام) ١٢

 الجھات مع بالتنسیق البیئي التلوث أضرار من وحمایتھا وتحسینھا الحضریة البیئة بتطویر المتعلقة المشاریع تنفیذ) ١٣
  . العالقة ذات

 من أخرى مناطق في الحضري التطویر أو التنمیة مشاریع تنفیذ في المستفیدین من المستردة المبالغ استغالل) ١٤
  . الجمھوریة محافظات



 واقتراح وصیانتھا والمعیشیة الحضریة والبیئة التنمیة مشاریع على للمحافظة الكفیلة األسالیب واقتراح دراسة) ١٥
  . تشغیلھا وحسن المشاریع خدمات وكفاءة فاعلیة استمراریة بقصد القصور أو النقص لسد الالزمة اإلجراءات

 المؤشرات ووضع المالئمة وغیر المالئمة المساكن من المعروض حجم وبیان والسكان اإلسكانیة الحركة رصد) ١٦
  .ذلك ضوء على والحضریة اإلسكانیة

  . لعملھا المنظمة والتشریعات القوانین مقترحات وتطویر إعداد في المساھمة) ١٧

  . أعمال من بھ تكلف ما)  ١٨

  : المستفیدین لشئون العامة اإلدارة): ٢٤( مادة

 تقاریر بحسب علیھم المساكن وتوزیع المتدنیة الدخول ذوي ومشاریع السكنیة المشاریع من للمستفیدین العقود إصدار -١
  . الغرض لھذا المشكلة اللجان

  .منھم مطلوب ھو ما تنفیذ على المستفیدین لمساعدة العملیة واإلرشادات الفنیة المساعدات تقدیم -٢

  .لھم الالزمة والتصامیم والمخططات والخرائط المعلومات تقدیم -٣

  .منھا للمستفیدین المساكن توزیع في المشاركة -٤

  .المواقع وتسلیم استالم في المشاركة -٥

 مستویات على التعرف بقصد فیھا عینھ على أو المستھدفة للفئات واالقتصادیة االجتماعیة والبحوث بالدراسات القیام -٦
 والعمل الحضري والتطویر التنمیة مشاریع تنفیذ وأعباء تكالیف تحمل على قدراتھم ومدى المستفیدین واحتیاجات الدخول

  .الفقر على للقضاء كمساھمة للدخل مصدرًا لھم توفر أن یمكن تجاریة سكنیة مشاریع تنفیذ على

 الشروط ووضع المتدنیة الدخول ذوي من الحضریة التنمیة مشاریع من المستفیدین باختیار المتعلقة باإلجراءات القیام -٧
  . معھم العقود وتحریر السكنیة الوحدات وتوزیع لذلك المناسبة والمعاییر

 بالتنسیق دخولھم مع تتناسب بأقساط منھا المستفیدین من الحضریة التنمیة مشاریع تكلفة باسترداد الكفیلة النظم وضع -٨
  .الحضریة التنمیة صندوق مع

  . التنفیذ ودقة سالمة لضمان الحضریة التنمیة مشاریع من المستفیدین المحدود الدخل لذوي الفنیة المساعدات تقدیم -٩

 لضمان المحلیة السلطات مع والتنسیق المتدنیة الدخول أصحاب لتحدید بھا االستھداء یمكن التي المعاییر اقتراح -١٠
  . المستحقین على وتوزیعھا المشاریع تنفیذ وتحسین سالمة

   -: باآلتي وتختص السكنیة للجمعیات العامة اإلدارة :)٢٥( مادة

  . المختصة بالجھات تسجیلھا قبل السكنیة الجمعیات تأسیس إقرار) ١

  . السكینة الجمعیات بشرائھا تقوم التي األراضي تقسیم على والرقابة اإلشراف) ٢

  . أخرى جمعیات إلى ضمھا أو إلغائھا أو السكنیة الجمعیات إلنشاء والخاصة العامة الشروط وضع) ٣

 والمخططات الملكیة وثائق من متكاملة صورة وحفظ المختصة الجھات من المعتمدة السكنیة الجمعیات سجالت مسك) ٤
  .  بالجمعیات المتعلقة األخرى والوثائق

  .  المختصة الجھة مع بالتنسیق صرفھا وأوجھ السكنیة الجمعیات حسابات تقاریر على المصادقة) ٥

 غیر أخرى أغراض في استغاللھا عدم من والتأكد الجمعیة أعضاء على األراضي أو السكنیة الوحدات توزیع مراقبة) ٦
  .  لھا المخصصة األغراض



  .  الجمعیة أراضي بضمان المعمدة البنوك من الممكنة والتسھیالت القروض على الحصول في المساعدة) ٧

  واإلداریة المالیة الشئون بقطاع العامة اإلدارات واختصاصات مھام: رابعًا

  - : باآلتي وتختص البشریة للموارد العامة اإلدارة -):٢٦( مادة

 شاملة خطة ووضع المحافظات في ومكاتبھا وفروعھا الوزارة لدیوان واألجور العاملة القوى خطط مشروعات دراسة) ١
  .بالوزارة الخاصة التنمیة وبرامج العمل الحتیاجات طبقًا للوزارة

 ومتابعة وخارجھا الوزارة في المعنیة الجھات مع مناقشتھا في واإلشراك للوزارة الوظیفیة الموازنة مشروع إعداد) ٢
  . تنفیذھا

  .الحاالت من وغیرھا واستقالة وانتداب ونقل تعیین من الموظفین بشئون المتعلقة المسائل األوضاع معالجة)  ٣

 للموظفین األخرى المستحقات من وغیرھا والتعویضات والبدالت والعالوات والحوافز األجور قضایا ومعالجة تحدید) ٤
  . النافذة للنظم وفقًا

  . الوظائف توصیف نظام وقواعد ألسس وفقًا لھا التابعة والوحدات وفروعھا الوزارة في الوظائف وترتیب وصف) ٥

  . والتأھیل بالتدریب الخاصة الخطط ووضع اإلداري العمل تطویر أسالیب اقتراح) ٦

 نھایة ومكافأة التقاعد كمعاشات االجتماعي والضمان الوزارة في المھنیة والسالمة بالصحة المتعلقة النظم تطبیق) ٧    
  . العمل وإصابات الخدمة

 والعارضة المرضیة اإلجازات قضایا ومعالجة السنویة اإلجازات خطة ووضع والراحة العمل أوقات تنظیم) ٨    
  . وغیرھا والدراسیة

  . العمل تنفیذ كفاءة تضمن بصورة الوزارة في العاملة القوى توزیع وإعادة توزیع بشأن المقترحات تقدیم)      ٩

 قبل من إخالؤھا المتوقع أو تخلو التي الوظائف لشغل المناسبة البدائل وتوفیر إحالل تضمن التي البرامج وضع)     ١٠
  . الوظیفیة الحاالت في شاغلیھا

 الخالصات وإعداد وتصنیفھا لھا التابعة والوحدات وفروعھا الوزارة في الموظفین عن شاملة ببیانات االحتفاظ) ١١
  . بذلك اإلحصائیة

  . بھا المتعلقة المعلومات إدارة وتنظیم الخدمة وقضایا الوزارة لموظفي والعلنیة السریة الملفات حفظ)     ١٢

   رعایة أو تطویر أو استحقاقات من بشأنھا یلزم ما واتخاذ للموظفین السنویة الكفاءة تقاریر دراسة) ١٣ 

  . الوزارة قیادة بمعرفة أخرى إجراءات أو

  . العمل عالقات وانسجام المعنویة الروح رفع إلى یؤدي بما اإلنسانیة العالقات وتنمیة الموظفین رعایة)     ١٤

 والنظم للقواعد وفقًا السجالت وإمساك والمعاشات والمكافآت اإلضافیة واألجور والبدالت المرتبات كشوفات إعداد) ١٥
  . النافذة المالیة

  .  والعاملین بالكوادر متعلقة قضایا أیة معالجة)     ١٦

  . إلیھا توكل أخرى أعمال بأیة القیام)                 ١٧

   

  -: باآلتي وتختص المالیة للشئون العامة اإلدارة - ) :٢٧( مادة



 بھا المتعلقة المذكرات وإعداد المالیة للنظم وفقًا وإیرادات نفقات من للوزارة السنویة الموازنة مشروع إعداد)  ١
  .العامة المیزانیة تنفیذ لقواعد وفقًا اعتمادھا بعد تنفیذھا برامج ووضع المعنیة الجھات مع ومناقشتھا

  . االستثماریة للمشاریع السنویة الخطط إعداد من واإلحصاء للتخطیط العامة اإلدارة لتمكین المالیة البیانات توفیر)     ٢

 أوجھ لكافة المخصصة المحاسبیة والسجالت الدفاتر ومسك بالوزارة الخاصة والمالیة المحاسبیة األعمال وضبط تنظیم) ٣
  . الوزارة قیادة إلى بذلك المنتظمة والبیانات التقاریر وتقدیم بھا المعمول المحاسبیة للنظم وفقًا للوزارة المالي النشاط

 تنفیذ في السرعة تحقیق إلى یؤدي بما الوزارة في الیومي بالنشاط المتصلة المالیة الشئون وتصریف إدارة)     ٤
  .األعمال

 معامالتھا إنجاز وتسھیل والمالي المحاسبي المجال في أعمالھا تحسین في لھا التابعة والوحدات الوزارة فروع مساعدة) ٥
  .المركزیة الوحدات مع المالیة

  . بذلك الدوریة التقاریر وإعداد اإلیرادات تحصیل متابعة)     ٦

  . الطلب وعند منتظمة بصورة المختصة للجھات وتقدیمھا المطلوبة واإلحصائیة المالیة والمعلومات البیانات توفیر)     ٧

  . والمحاسبة للرقابة المركزي الجھاز واستفسارات تقاریر في السریع البت)     ٨

  . النافذة المالیة والنظم للقواعد وفقًا األخرى والمستحقات اإلضافیة واألجور والبدالت المرتبات كشوفات مراجعة)     ٩

  . بشأنھا القانونیة اإلجراءات التخاذ والممتلكات التالعب أو واالختالسات بالخروقات الوزارة قیادة إبالغ)     ١٠

  . بذلك المذكرات وإعداد المقررة المواعید في الختامي الحساب وتقدیم الحسابات إغالق)     ١١

 المكتبیة واألدوات والمعدات واألجھزة والسیارات كالمباني والمتداولة الثابتة األصول من الوزارة احتیاجات تقدیر) ١٢
  . النافذة للنظم ووفقًا المناسب الوقت في والنوع والقیمة الكمیة حسب ھاشرائ خطة ووضع

  . النافذة واإلجراءات للنظام وفقًا دوریًا وجردھا وإدارتھا للوزارة التابعة المخازن تنظیم)     ١٣

 وتفادي وإصالحھا وترمیمھا فیھا النقل ووسائل الوزارة ممتلكات وصیانة الدوریة البرامج وتنفیذ إعداد في المشاركة) ١٤
  . اإلداریة الشئون مع بالتنسیق الصیانة برامج تنفیذ أثناء العمل تعطل

 التسجیل إجراءات ومتابعة بالوزارة واالتصاالت المواصالت حركة وتنظیم السیارات حركة على اإلشراف) ١٥
  .  الرسوم وتسدید والترخیص

   وسریتھا سالمتھا على والمحافظة الوثائق وأرشفة الوزارة داخل وتوزیعھا والواردة الصادرة أعمال تنظیم)     ١٦

  .  التأمین وقوانین الضرورات حسب علیھا والتأمین الوزارة ممتلكات سالمة على المحافظة)                   ١٧

  . إلیھا توكل أخرى أعمال بأیة القیام)                   ١٨

   

  :  باالتي وتختص الجمھور وخدمات العامة للسكرتاریة العامة اإلدارة) : ٢٨( مادة

   المرفقات وعدد الرسالة أصل مع الوارد سجل في وتسجیلھا والطرود والبرید الرسائل استالم     -١

  . باالستالم منھم والتوقیع وصولھا یوم نفس في إلیھ المرسل الشخص أو الجھة إلى والطرود والبرید الرسائل تسلیم    -٢

  . الوزارة إلى المتعاملین دخول حركة تنظیم    -٣

 ورودھا یوم نفس في المعني الشخص إلى وتسلیمھا وأرشفتھا وتسجیلھا الوزارة مع المتعاملین من الطلبات استالم -٤
  .الرد إلستالم موعد وتحدید



  .لھ المحدد الموعد في الشأن أصحاب إلى الرد وتسلیمھا المتعاملین طلبات متابعة    -٥

 بما السكرتاریة بأعمال المتعلقة والقید والفھرسة بالسجالت الخاصة والنظم البیانات وترتیب جمع أسالیب تطویر -٦
  . ویسر بسھولة المواطنین معامالت وإنجاز والتعلیمات الرسائل وصول سرعة یضمن

   -: باآلتي وتختص والمعلومات للنظم العامة اإلدارة)  ٢٩(  مادة

  . بھا تقوم التي واألعمال للمشاریع العامة والموازنة الخطط إعداد في االشتراك)     ١

  . بصیانتھا والقیام فنیة وتجھیزات وأجھزة برامج من القطاعات متطلبات وتوفیر إقرار)     ٢

 مع باالشتراك وتحلیلھا المحافظات جمیع في والبناء الطرق مشاریع في المستخدمة المواد أسعار عن المعلومات تجمیع) ٣
  .  المختصة اإلدارات

 بالوزارة العامة واإلدارات القطاعات تطلبھا التي والمعلومات البیانات توفیر على والعمل بیانات قاعدة إنشاء)  ٤
  . والوثائق للعقود اإللكترونیة األرشفة نظام واستخدام

 المعلومات نظم مجال في ذلك تنفیذ على القادرة الكوادر وتدریب ، الوزارة أعمال لتطویر الالزمة المقترحات وضع) ٥
  .  GIS أنظمة واستخدام اإلنترنت على الوزارة ومواقع

  ) .RMS( الطرق إدارة نظام إدخال)     ٦

 تحدیثھا ومتابعة الخاصة والمعلومات بالبیانات تغذیتھ و اإلنترانت على بالوزارة الخاص اإللكتروني الموقع تصمیم) ٧
  .  الموقع على الكامل واألشراف

  .  أعمال من بھ یكلف ما)     ٨

  النمطیة العامة اإلدارات:  خامسًا 

  -: باآلتي وتختص والمتابعة واإلحصاء للتخطیط العامة اإلدارة - ) :٣٠( مادة

 والبیانات الجداول وإعداد وتحلیلھا الوزارة بأنشطة الخاصة اإلحصائیة والمعلومات البیانات ودراسة جمع)    ١
  . نشاطاتھا لتقییم الالزمة اإلحصائیة

 خطة وضع في واالشتراك الوزارة خطة مجال في ومكاتبھا وفروعھا بالوزارة المختلفة القطاعات مقترحات جمع    )٢
 العامة الخطة إلى استنادًا للوزارة االستثماریة الخطة ووضع المختصة الجھات مع ومناقشتھا ومكاتبھا وفروعھا الوزارة
  . إلقرارھا المختصة الجھات إلى ورفعھا للدولة

  . التنفیذ جھات تحدید مع تنفیذھا متطلبات وتحدید وسنویًا فصلیًا الخطة لمشاریع التنفیذیة البرامج وضع)    ٣

 إحصائي سجل ومسك والتجھیزات المالیة للشئون العامة اإلدارة مع باالشتراك المشاریع على اإلنفاق طلبات إعداد) ٤
  . المختصة الحكومیة الجھات تقرھا التي للنماذج وفقًا الوزارة خطة مشاریع على اإلنفاق لغرض

 وفقًا المختصة الحكومیة الجھات إلى ورفعھا نویًاوس فصلیًا الوزارة خطة لمشاریع واإلنجاز المتابعة تقاریر إعداد  )٥
  . لھا المحددة المواعید بحسب لذلك المخصصة والجداول للنماذج

 والمنظمات البلدان مع الوزارة تبرمھا التي والبرتوكوالت لالتفاقیات التنفیذیة البرامج إعداد بشان المقترحات تقدیم)  ٦
  . تنفیذھا ومتابعة واألجنبیة العربیة

 لدى المسجلة البیانات مع حساباتھا ومطابقة خارجیة بقروض الممولة بالمشاریع الخاصة القروض حسابات ضبط)   ٧
 المشاریع حسابات في قیمتھا وعكس استخدامھا بعملیات الخاصة اإلجراءات كافة ومتابعة الدولة في المختصة الجھات
  . النافذة لألنظمة وفقًا المعنیة



 وحساباتھا للوزارة التقدیریة الموازنة مسودة إعداد في والتجھیزات المالیة للشئون العامة إلدارة ا مع االشتراك) ٨
  . الختامیة

 المتعلقة اإلحصائیة المعلومات جمع یكفل بما لإلحصاء المركزي الجھاز مع بالتنسیق للوزارة إحصائي نظام إقامة)      ٩
 النوعي أو الشامل التعداد أسلوب طریق عن سواء مالئمة تراھا التي األسالیب مختلف استخدام خالل من الوزارة بشئون

  . آخر أسلوب أي أو

 المركزي الجھاز مع بالتنسیق ونشرھا وتحلیلھا وتبویبھا الوزارة بھا تقوم التي اإلحصائیة المعلومات تجھیز)      ١٠
  . لإلحصاء

  . والمسوحات والتعدادات الجاریة بالبیانات المرتبطة اإلحصاء بعملیات یتعلق ما بكل القیام)    ١١

 من اإلنجاز لموقف المحددة اإلحصائیة المؤشرات واستخراج إقرارھا بعد للوزارة العامة الخطة تنفیذ متابعة)      ١٢
  . الوزارة في المختصة األجھزة مع بالتعاون المختلفة القطاعات

  . أعمال من بھ تكلف ما) ١٣

  - : باآلتي وتختص القانونیة للشئون العامة اإلدارة - ) :٣١( مادة

 الجھات مع بالتنسیق بالوزارة المتعلقة والقرارات واألنظمة واللوائح القوانین مشروعات إعداد في االشتراك )  ١
  . المختصة

 الداخلیة الجھات مع لھا التابعة والمؤسسات الوزارة تبرمھا التي واالتفاقیات العقود إعداد في المشاركة)      ٢
  .والخارجیة

  . الدولة وأجھزة القانونیة الشئون وزارة مع القانونیة المسائل كافة متابعة  )      ٣

  . الدولة قضایا لقانون وفقًا الجھات من وغیرھا القضاء أمام ومؤسساتھا الوزارة ثیلتم      )       ٤

  . لھا التابعة والمؤسسات للوزارة القانونیة المشورة تقدیم          )  ٥

 القانوني الوعي نشر على والعمل لھا التابعة والمؤسسات الوزارة في للعاملین المختلفة واألنظمة القوانین شرح)      ٦
  . العاملین أوساط بین

 المعنیین على صورھا وتوزیع أصولھا وحفظ وترقیمھا إصدارھا ومتابعة الوزاریة القرارات مشروعات إعداد)      ٧
  . بتنفیذھا

 والمؤسسات الوزارة بعمل المتعلقة القانونیة والسجالت والمراجع واالتفاقیات والقرارات واللوائح القوانین توثیق)      ٨
  .الحاجة عند إلیھا الرجوع یسھل الذي بالشكل وتنظیمھا وحفظھا لھا التابعة

 التابعة والھیئات والمؤسسات الوزارة أنظمة تطویر بھدف المقترحات وتقدیم القانونیة والبحوث الدراسات إعداد)      ٩
  . لھا

  . للوزارة التابعة والفروع والمؤسسات الوزارة في العاملین القانونیین أعمال على اإلشراف)                 ١٠

 خروقات أي عن تقاریر ورفع لھا التابعة والمؤسسات الوزارة في والقرارات القوانین وتنفیذ تطبیق مراقبة)      ١١
  . للقوانین

  . النافذة واللوائح القوانین في علیھا ینص مھام أیة أو القانونیة الشئون وزارة قبل من إلیھا تحال قضایا أیة       )  ١٢

  . إلیھا توكل قانونیة مھام أیة    )    ١٣

      



  -: باآلتي وتختص والتفتیش للرقابة العامة اإلدارة - ) :٣٢( مادة

 ومتابعة علیھا للمصادقة الوزارة قیادة إلى ورفعھا بالوزارة واإلداري المالي التفتیش تنفیذ وبرامج خطط إعداد   )   ١
  . تنفیذھا

 القوانین تطبیق سالمة من للتأكد الوزارة وأقسام ومكاتب وفروع إدارات على والمفاجئ الدوري التفتیش إجراء) ٢
  .وانتظامھ سیره حسن وعن للعمل المنظمة واإلجراءات النافذة والقرارات واللوائح

 المقترحات وتقدیم أسبابھا عن والكشف ومؤسساتھا وفروعھا بالوزارة واإلداریة المالیة والمخالفات األخطاء تحري)     ٣
  . بشأنھا الالزمة

 مدى على والتعرف المختصة اإلدارات مع لتنسیقبا علیھا والرد ودراستھا المركزیة األجھزة من التقاریر تلقي)     ٤
  . تطویره في والمساھمة توزیعھ ونطاق العمل وسائل فاعلیة

  . أسبابھا تالفي على والعمل المالیة والمخالفات األخطاء وكشف والمفاجئ الدوري الجرد أعمال في االشتراك  )٥

 وإبداء لھا التابعة والوحدات وفروعھا للوزارة التقدیریة للموازنات وفقًا واإلیرادات الصرف أنظمة مراقبة)    ٦
  . علیھا المالحظات

 أول وكیل إلى ذلك عن التقاریر وتقدیم المختصة الجھات عن الصادرة المالیة والتعلیمات القرارات تنفیذ متابعة ) ٧
  . الوزارة

   الوزارة إدارات بأعمال والمرتبطة المحافظات في الوزارة بفروع المتعلقة المھام كافة متابعة  )٨

  . أعمال من بھ یكلف ما)    ٩

  :  باآلتي وتختص العامة للعالقات العامة اإلدارة -) :٣٣(  مادة

 في منھا لالستفادة  بشأنھا التقاریر ورفع الوزارة تقدمھا التي والخدمات األنشطة حول العام الرأي اتجاھات معرفة) ١
  .  الوزارة نشاط تطویر

 الالزمة اإلجراءات واتخاذ الوزارة تعقدھا التي العمل وورش والندوات المؤتمرات بعقد الخاصة بالترتیبات القیام) ٢
  .  بنشاطھا المرتبطة المجاالت في الدولیة المؤتمرات الوزارة الشتراك

  .  تنقالتھم وتدبیر زیارتھم برامج وإعداد الخبراء إقامة لتسھیل الالزمة الترتیبات اتخاذ)    ٣

  .  الخارج إلى رسمیة بمھمات المكلفین الوفود وكذلك األجنبیة الوفود وإقامة وتوزیع استقبال إجراءات متابعة)    ٤

  .خارجیة ودورات وندوات مؤتمرات في المشاركة الوفود تقاریر من نسخ استالم)    ٥

 خارج تعقد التي الدراسیة والدورات للمنح الترشیحات إجراءات الستكمال الموظفین للشئون العامة اإلدارة مع التنسیق) ٦
  . البالد

  . الوزارة بنشاط عالقة لھا التي الخارجیة الھیئات المنظمات عن المعلومات وتبویب تجمیع)    ٧

  . أعمال من بھ یكلف ما)    ٨

  : باآلتي وتختص والتوعیة لإلعالم العامة اإلدارة -:)٣٤( مادة

 وإدارتھا قطاعاتھا الوزارة وأنشطة فعالیات جمیع تغطي ومسموعة مرئیة وفقرات وأفالم برامج وإنتاج إعداد. ١
 صورة وإیصال الجمھور معارف تعزیز أجل من المحلیة األعالم وسائل جمیع في لھا التابعة والصنادیق ومؤسساتھا

 أنحاء في خدماتھا من المستفیدین كافة إلى الوزارة وإنجازات وفعالیات وأنشطة دور عن وقویة واضحة إعالمیة
  . والدولیة واإلقلیمیة المحلیة المنظمات وكذلك الجمھوریة



 التأثیرات وتحدید ، الھ التابعة والھیئات ومؤسساتھا الوزارة وأنشطة فعالیات تغطي التي اإلعالمیة التحقیقات نشر. ٢
  . التأثیرات ھذه تحقق التي المواد وتبسیط التحقیقات ھذه نشر من المستھدفة اإلعالمیة

 الجوانب في التغطیة لغرض لھا التابعة والھیئات والمؤسسات الوزارة وإدارات قطاعات من المعلومات جمع.  ٣
  . المختلفة للجھات عنھا وافیة معلومات إیصال شانھا من التي والفعالیات والمشاریع الخطط عن اإلعالمیة

 الصحف مختلف في لھا التابعة والھیئات والمؤسسات واإلدارات وقطاعاتھا الوزارة عن نشر ما لكل الصحفي الرصد.  ٤
 والھیئات ومؤسسات الوزارة عن ینشر ما كل وتفنید وتصحیح الرد بحق االحتفاظ إلى باإلضافة ، واألھلیة منھا الحكومیة

 والھیئات ومؤسسات الوزارة في المختصة الجھات بھا توافینا التي الردود خالل من علیھا والتعقیب مقاالت من لھا التابعة
  . لھا التابعة

 النشر تاریخ حسب الوزارة وفعالیات وأنشطة أعمال مواضیعھا في تتناول التي والردود والمقاالت الصحف أرشفة. ٥
  . وأولویتھا

 نشر في الموقع ھذا واستغالل بالوزارة الخاص اإللكتروني الموقع یتضمنھا التي البیانات كافة ومتابعة استعراض. ٦
  . المختلفة اإلعالم ووسائل الصحف تناولتھا التي الوزارة أخبار وكذلك المنجزات وتقاریر اإلعالنات

 إلى باإلضافة ومشاریعھا لھا التابعة والھیئات ومؤسساتھا الوزارة عن اإلعالمیة والمطبوعات النشرات وإصدار إعداد .٧
 – كتیبات( ، والمسموعة والمرئیة المقروءة وسائل من تشكیلة في ذلك ویتمثل والتوعویھ واإلرشادیة التثقیفیة النشرات

 یعالمشار تنفیذ مراحل توثیق إلى باإلضافة)  توعویھ وفقرات فالشات – دوریة نشرات – ملصقات – منشورات
 والمنجزات والبرامج الخطط حول الصحیحة المعلومة العام الجمھور إلكساب أجل من إنجازھا من المرجوة واألھداف

  . علیھا الحفاظ وأھمیة

 المروري الحس ونشر للطریق األمثل االستخدام ترشید أجل من ، ومستخدمیھ بالطرق تلحق التي األضرار رصد . ٨
  . العالقة ذات الجھات مع بالتنسیق الطریق ومستخدمي السائقین لدى السلیم

 تقام التي والندوات العمل وورش المؤتمرات في الوزارة قبل من المنتدبین مشاركة عن الخاصة التقاریر وإعداد متابعة. ٩
  . المشاركات ھذه مثل من لألستفادة ،وذلك ودولیًا وإقلیمیا محلیًا

  . لھا التابعة والھیئات ومؤسساتھا وقطاعاتھا الوزارة تھم التي والتوعویھ واألبحاث الدراسات ومراجعة إعداد. ١٠

 الدعائیة واللوحات الحدیدیة الصفائح على المطبوعة العبارات من مجموعة خالل من اإلرشادیة اإلعالنیة الدعایة.١١
 ظل في الوزارة حققتھا التي المنجزات تجسد التي الدعائیة المواد من وغیرھا السنویة والتقاویم)  الیونیبول(  الكبیرة
  . الیمنیة والوحدة الثورة

 بفعالیات الخاصة المواد جمیع وحفظ ألرشفة متخصصة ومقروءة ومسموعة مرئیة وثقافیة إعالمیة مكتبة إنشاء.١٢
 والفنیة الثقافیة واإلصدارات والمراجع بالكتب تزویدھا إلى باإلضافة لھا التابعة والھیئات ومؤسساتھا الوزارة وأنشطة

  .الحاجة عند منھا واالستفادة إلیھا للرجوع وذلك والعلمیة والتوعویھ والھندسیة

 وتجھیز وتنفیذھا بناؤھا على واألشراف المشاریع وتدشین أساس وأحجار االفتتاحات مجسمات وتصمیم إعداد.١٣
  . المشاریع بتلك الخاصة المراسم الى باإلضافة مشروع بكل الخاصة اإلعالمیة اللوحات

 خالل من استفساراتھم وإستقبال الوزارة مبنى لدخول الخاصة التراخیص ومنحھم والزائرین المراجعین دخول تنظیم.١٤
  .  األستعالمات إدارة

  . الوزارة بأنشطة الخاصة والفعالیات المناسبات في الوزارة قیادة مع وصحفیة تلفزیون مقابالت إلجراء الترتیب. ١٥

 الرسمیة الصحف عبر المناقصات وإرسال البالد الى الخارجیة الوفود زیارات عن اإلعالم أجھزة مع التنسیق.١٦
  .  االشتراك تجدید وكذا الرسمیة الصحف في باألشتراك الطلبات واستالم

  والمؤسسات للھیئات العامة اإلدارة واختصاصات مھام -:)٣٥( مادة

  . للوزارة التابعة والصنادیق والمؤسسات الھیئات أعمال بین التنسیق   -١



  . بھا والمعلومات للنظم اإلدارة وإخطار والصنادیق والمؤسسات الھیئات لعمل السنویة بالخطط االحتفاظ     -٢

 إلى بھا والرفع بھا مالحظات أي وإبداء والمؤسسات الھیئات من إلیھا تصل قد تقاریر وأي اإلنجاز تقاریر مراجعة -٣
  . الوزیر

  . الوزارة قیادة وتعلیمات بتوجیھات والصنادیق والمؤسسات الھیئات إخطار     -٤

  . الوزیر إلى بذلك تقاریر ورفع الوزارة قیادة وتوجیھات وتعلیمات وأوامر األعمال تنفیذ متابعة     -٥

 إلى والرفع الشكوى أسباب عن تالمؤسسا الھیئات من واالستفسار الوزیر إلى تصل قد التي الشكاوى على اإلطالع -٦
  . الوزیر

 خالل الوزیر إلى رفعھا قبل علیھا مالحظات أي وإبداء والمؤسسات الھیئات إدارة مجالس اجتماعات محاضر مراجعة -٧
  . والقرارات القوانین في المحددة المواعید

  . أعمال من بھ یكلف ما  -٨

  والمتابعة للتنسیق العامة اإلدارة واختصاصات مھام-:)٣٦( مادة

  .لھ التحضیر و التجھیز و اإلعداد لغرض الوزراء مجلس ملف استالم    -١

 إلبداء لھا التابعة والجھات الوزارة قطاعات في المعنیین على الوزراء لمجلس المقدمة األدبیات مواضیع بتوزیع القیام -٢
  .للوزیر ورفعھا بشأنھا والمقترحات المالحظات

   أسبوعیًا االعتیادیة المنعقدة جلساتھ في الوزراء مجلس من الصادرة واألوامر للقرارات التعمیم -٣

  .لھا التابعة والجھات الوزارة یخص فیما االستثنائیة أو

  . حدة على منھا لكل المحددة الزمنیة للمواعید وفقًا الوزراء مجلس وأوامر قرارات تنفیذ مستوى متابعة    -٤

  .الوزراء لمجلس العامة األمانة إلى الوزراء مجلس وأوامر قرارات تنفیذ مستوى تقاریر رفع    -٥

  .العام خالل حدة على ربع لكل الوزراء مجلس أوامر تنفیذ مستوى رفع    -٦

  .العام خالل حدة على ربع لكل الوزراء مجلس قرارات تنفیذ مستوى رفع    -٧

 ألوامر وفقًا الوزاریة للجان لھا التابعة والجھات الوزارة قطاعات من الواردة والمقترحات المالحظات وتجھیز إعداد -٨
   للوزیر ورفعھا الوزراء مجلس

 الوزراء مجلس ألوامر وفقًا العالقة ذات الجھات وعضویة الوزارة تترأسھا التي الوزاریة للجان والتجھیز األعداد -٩
   للوزیر ورفعھا

 مجلس وأوامر لقرارات وفقًا لھا التابعھ والجھات الوزارة من والمقترحات بالمالحظات العالقة ذات الجھات موافاة -١٠
  .الوزراء

 الوزیر على وعرضھا لھا التابعة والجھات الوزارة قطاعات مع لتنسیق للوزارة العامة السنویة الخطة إعداد-١١
  الوزراء لمجلس العامة األمانة إلى ورفعھا علیھا للمصادقة

  للوزیر التنفیذ مستوى عن دوریة تقاریر إعداد -١٢

 أوًال انجازھا على والعمل والشورى النواب ومجلسي الوزراء مجلس بأعمال المتعلقة للمواضیع والتنسیق المتابعة -١٣
  . بشأنھا یلزم ما واتخاذھا لالطالع الوزیر على وعرضھا بأول

  الوزراء مجلس إلى والمرفوعة الوزارة من المقدمة اضیعالمو في المعنیین مع والمناقشة المشاركة -١٤



 الوزراء لمجلس العامة األمانة إلى رفعھا لغرض للوزارة العامة السنویة الخطة في أدرج ما بانجاز المعنیین متابعة -١٥
  .الخطة في المحددة زمنیة مواعید وفق

 الوزارة من المجلسین من طلبھا یتم التي للمواضیع والشورى النواب مجلسي شئون وزارة مع والمتابعة التنسیق -١٦
  .لھا التابعة والجھات

  .لھا التابعة والجھات الوزارة یخص فیما للحكومة والشورى النواب مجلسي من الصادرة التوصیات متابعة -١٧

  . الوزیر على وعرضھا لھا التابعة والجھات الوزارة قطاعات قبل من والردود اإلیضاحات استالم -١٨

  .الوزراء مجلس وأوامر بقرارات المتعلقة والمحاضر الوزراء مجلس اجتماع أعمال جداول وأرشفة حفظ -١٩

  والشورى النواب ومجلسي الوزراء مجلس لدى بالوزارة المتعلقة للمواضیع والمتابعة التنسیق -٢٠

 سیتم والتي لھا التابعة والجھات للوزارة المتعلقة للمواضیع الوزراء لمجلس العامة األمانة مع والمتابعة التنسیق -٢١
  ..النواب مجلس جلسات أعمال جدول ضمن إدراجھا

  - :دولیًا المنفذة المشاریع وحدة واختصاصات مھام -:)٣٧( مادة

  . الخارجیة التمویل جھات مع الحكومة تبرمھا التي والعقود االتفاقیات إعداد في المشاركة  )  ١

  .معھا الموقعة االتفاقیات بحسب منھا الالزمة الموافقات على للحصول المانحة الجھات مع التنسیق )   ٢

  .خارجیًا تمویلھا یتم التي الدراسات لمشاریع المناقصات ووثائق والتصامیم الدراسات مراجعة أو إعداد  )  ٣

 التي والمكاتب للجھات قیمتھا صرف على والمصادقة الفعلي اإلنجاز بحسب) المستخلصات( اإلنجاز شھادات إعداد)  ٤
  .خارجیًا الممولة والتصامیم الدراسات بإعداد تقوم

 جھات من الممولة للمشاریع والتصامیم الدراسات إعداد لغرض الھندسیة االستشاریة والشركات للمكاتب قوائم إعداد )  ٥
  .خارجیة تمویل

  .خارجیًا الممولة المشاریع لتنفیذ للمقاولین قوائم إعداد  )٦

  . خارجیة جھات من تمویلھا یتم التي المشاریع على اإلشراف في المشاركة)      ٧

 تنفیذ على المشرفة الھندسیة االستشاریة والشركات المكاتب من والمقدمة للمقاولین اإلنجاز شھادات وتدقیق مراجعة  ) ٨
  . علیھا والتصدیق خارجیًا الممولة المشاریع

 الممولة یعالمشار تنفیذ على المشرفة الھندسیة االستشاریة الشركات من المقدمة والدوریة الشھریة التقاریر مراجعة)  ٩
  . الممولة والجھات الوزارة لقیادة ورفعھا التقاریر وإعداد خارجیًا

  . علیھا والتصدیق خارجیًا الممولة للمشاریع الممنوحة الجمركیة اإلعفاءات قوائم مراجعة)    ١٠

  . خارجیًا الممولة المشاریع تنفیذ تعیق مشاكل أي حل في المساعدة)      ١١

  .أعمال من بھ تكلف ما)  ١٢

  - :  باالتي وتختص الفروع لشئون العامة اإلدارة) ٣٨( مادة

  . ومكاتبھا الوزارة بین التنسیق     -١

  . الوزارة مكاتب على توجیھات أو تعلیمات أي توزیع     -٢

  .بالفروع یتعلق ما بكل الوزیر إبالغ     -٣



  الثالث الفصل

  . العامة واإلدارات للقطاعات المشتركة المھام

  - : یلي بما بالقیام بالوزارة العامة واإلدارات القطاعات تلتزم - ) :٣٩( مادة

   واختصاصاتھا مھامھا لتنفیذ الالزمة والخمسیة السنویة والبشریة المالیة الخطط مشاریع إعداد     -١

  . وبرامجھا خططھا تنفیذ ومستوى وإنجازاتھا نشاطھا عن المنتظمة والبیانات الدوریة التقاریر إعداد      -٢

  . الباب ھذا من الرابع الفصل في المعدة األعمال وتنفیذ لتسییر األساسیة المبادئ تطبیق     -٣

  . بالوزارة الخاصة التدریب ومواد مناھج وتطویر إعداد في اإلسھام      -٤

  . الوزارة صعید علي البحثي العمل في واإلسھام نشاطھا مجال في والبحوث الدراسات إعداد      -٥

  . أعمال من بھ تكلف ما   -٦

  الرابع الفصل

  الوزارة مھام ألداء التنظیم في عامة مبادئ

  .التنظیمیة واألسس المبادئ من یلي ما على الوزارة تعتمد للمھام األمثل التنفیذ ألغراض -:)٤٠( مادة

 تستعین كما والتنظیم اإلدارة في العالمیة واألسالیب المبادئ نشاطھا وإدارة عملیاتھا تنظیم في الوزارة تطبق       -١
 تنشأ التي والظواھر المشكالت وتحلیل معالجة في نظم أو برامج أو خطط من تضعھ فیما األخرى العلوم وأسالیب بقواعد

  . اإلدارة محیط في

 مھامھا لتنفیذ وسنویة فصلیة عمل وبرامج خطط بإعداد الزیارة في والقطاعات العامة اإلدارات تقوم       -٢
  .واختصاصاتھا

  . المستمر والتنسیق والتشاور التعاون من أساس على الوزارة قیادة بین العالقة تقوم   -٣

 وتصاعد السلطة خطوط انسیاب أساس على والمسئولیة اإلشراف سلطة حیث من التنظیمیة العالقات تبني       -٤
 لتحقیق المعتمدة التنظیمیة واألشكال باألسالیب إخالل دونما وذلك التنظیم اإلداریة المستویات مختلف من المسئولیة خطوط

  .األعمال تسییر في والتشاور المشاركة مبدأ

 مبدأ تطبیق على العامة اإلدارة بوحدات عالقاتھا وفي فیھا الداخلي التنظیم عالقات صعید على الوزارة تعمل       -٥
  . اإلداري اإلصالح أھداف خدمة إلى یؤدي وبما الدولة في العامة اإلدارة لتطور طبقًا فیھ والتوسع السلطة تفویض

 والفعال المستمر التنسیق وتحقیق مھامھا لتنفیذ الموضوع والتنظیم فیھا اإلداریة والرئاسات الوزارة قیادة تكفل       -٦
 االتصاالت نظام تطویر تكفل كما العالقة، ذات األخرى العامة اإلدارة وحدات مع الداخلیة عالقاتھا في وتنفیذا وتخطیطا

  . األساسیة العمل وسائل وتوفیر التنسیق أغراض لخدمة فیھا

  . والمسئولیة السلطة بین التوازن تحقیق تكفل دقیقة بصورة وظیفة كل وسلطات وواجبات مھام تحدد       -٧

 متصًال منھا كان ما وبخاصة المھام تنفیذ وإجراءات لمراحل الشارحة التنظیمیة والكتیبات العمل خرائط إعداد       -٨
  .تطویرھا بھدف دوریًا مراجعتھا على والعمل بخدماتھا والمنتفعین بالوزارة للعاملین إرشادیة كأدلة واستخدامھا بالجمھور

 دورھم إلى باإلضافة بمعیتھم العاملین األفراد تدریب عن مسئولین وظائفھم بحكم اإلداریون الرؤساء یعتبر       -٩
  .والرقابة والتوجیھ األعمال وتبسیط تنظیم في األساسي

 فیھا المبدعة الكفاءات وتحفیز نشاطھا مجاالت كافة في ومتخصص مؤھل كادر إعداد على الوزارة تعمل       -١٠
  . وإداراتھا أعمالھا بمستوى المستمر االرتفاع بھدف العمل وعالقات اإلنسانیة العالقات وتنمیة



 وفقًا بالواجبات االلتزام مدى على اعتمادًا العامة الوظیفة في والعقاب الثواب مبدأ تطبیق على الوزارة تعمل       -١١
  . والنظم للقوانین

 المادیة النواحي في منھا النائیة السیما المحافظات في وفروعھا مكاتبھا وتطویر دعم على الوزارة تعمل       -١٢
  .فاعلة بصورة والریفیة اإلداریة التنمیة في والمشاركة مھامھا تنفیذ من یمكنھا بما والبشریة

 المختلفة بأنشطتھا المتعلقة واإلحصاءات المعلومات وتحلیل عبجم للوزارة التنظیمیة التقسیمات كافة تلتزم       -١٣
  . اإلداریة التنمیة لمشكالت الحلول واقتراح األعمال وتقییم وتخطیط القرارات التخاذ علمي كأسلوب

 باعتبارھا لھا المنظمة اللوائح تطبیق على والرقابة الوثائق السجالت بأعمال خاصة عنایة الوزارة قیادة تولي       -١٤
  . الوزارة لذاكرة مركزًا

 والنظم القوانین واضحة بصورة تعالجھا ال جدیدة حالة یشكل لموضوع معالجتھ عند الموظف على لزامًا یكون       -١٥
  . السلطة خط عبر الوزارة قیادة مع معالجتھا لیتولى المباشر رئیسھ إلى األمر یرفع أن النافذة

 في إال اختصاصاتھا مجال في المشكلة المجالس أو للجان السكرتاریة أعمال الوزارة في عامة إدارة كل تتولى       -١٦
  . التشكیالت بھذه المتعلقة النظم في ذلك خالف على النص حالة

  الرابع الباب

  عامة أحكام

 التنظیم لمبادئ بالتطبیق األعمال تنفیذ وتحسین إجراءاتھ وتبسیط العمل لتطویر خاصة أھمیة الوزیر یولي -) :٤١( مادة 
 لمحافظات ا في والوحدات الوزارة في لمرؤوسیھ بذلك القانون یخولھ لما وفقًا سلطاتھ بعض بتفویض یتعلق فیما وبخاصة
  . وزارتھ إطار في المبدأ ھذا تطبیق وتشجیع

  . أغراضھا وتحقیق الالئحة ھذه لتنفیذ الالزمة والتعلیمات القرارات كافة الوزیر یصدر - ) :٤٢( مادة

  . عامة إدارة أو إدارة بمستوى المحافظات في مكاتب األصول بحسب للوزارة یكون - ) :٤٣( مادة

  . اإلداري التنظیم منھا أي إنشاء في یتبع أن على قسم أو فرعیة إدارة إلغاء ا أو دمج قرار الوزیر یصدر - ) :٤٤( مادة

 والتخطیط اإلسكان لوزارة التنظیمیة الالئحة بشأن م١٩٩٢ لسنة) ١٢٠( رقم الجمھوري القرار یلغي - ) :٤٥( مادة
 والقرار والتعمیر اإلنشاءات لوزارة التنظیمیة الالئحة بشان م١٩٩٣ لسنة) ٣١( رقم الجمھوري والقرار الحضري

  .الحضري والتخطیط واإلسكان اإلنشاءات لوزارة التنظیمیة الالئحة بشان م١٩٩٥ لسنة) ١٢( رقم الجمھوري

  . الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره تاریخ من القرار بھذا یعمل - ) :٤٦( مادة

  صنعاء – الجمھوریة برئاسة صدر      

  ھـ١٤٢٩:    /    / بتاریخ           

  م٢٠٠٨:    /    / الموافق           

   الكرشمي عبداهللا عمر/ مھندس مجور محمد علي/ الدكتور  صالح عبداهللا علي/  المشیر 
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