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 م ١٩٩٩لسنة ) ٨(قرار جمهوري رقم 
 بشان الالئحة التنظيمية لوزارة المواصالت

 -:رئيس الجمهورية
 .ورية اليمنية بعد االطالع على دستور الجمه-
م بتشـكيل الحكومـة     ١٩٩٨لسنة  ) ٧٢( وعلى القرار الجمهوري رقم      -

 .وتسمية اعضائها
  وبناء على عرض وزير المواصالت-
 . وبعد موافقة مجلس الوزراء-

 قـــــــــرر
 الباب االول

 التسمية واالهداف والمهام العامة
 ).لمواصالتالالئحة التنظيمية لوزارة ا(تسمى هذه الالئحة ) ١(مادة
تهدف الوزارة الى توفير وتطوير وتوسيع انتشار خدمات االتصـاالت          ) ٢(مادة

والبريد في الجمهورية بشـكل يلبـي احتياجـات التنميـة االقتصـادية             
واالجتماعية وتشجيع االستثمار في هذه المجاالت وفقا للدستور والسياسة         

 .العامة للدولة والقوانين والنظم النافذة
 -: وجه الخصوص المهام  واالختصاصات  االتيةوتتولى على 
اعداد االستراتيجيات والسياسات الكفيلـة بتحقيـق اهـداف الـوزارة            .١

 .واقتراح القوانين والخطط والوسائل الالزمة لتحقيقها
تنفيذ القوانين التي تضعها الدولة لتنظيم قطـاع االتصـاالت وقطـاع             .٢

 .االبريد واعتماد اللوائح التنفيذية الالزمة له
وضع السياسات والخطط التي تساعد على تشجيع االستثمار في مجال           .٣

االتصاالت بما يكفل توفير خدمات متطورة وتوسيع انتشـار شـبكات           
االتصاالت وبتكاليف مقبولة وباسعار مناسبة وبمعـايير ومواصـفات         

 .مقبولة تتواكب مع التطورات التكنولوجيا في هذا المجال
 تساعد على تشجيع االستثمار في مجال       وضع السياسات والخطط التي    .٤

البريد  بما يكفل توسعي انتشار خـدمات البريـد وضـمان الوفـاء              
باحتياجات المجتمع من خدمات بريدية عصرية متطورة تتسم بطـابع          

 .االنتظام واالمان والسرعة
)  الموجـات الراديويـة    -الطيف الالسـلكي  (تنظيم استخدام الترددات     .٥

الت ومنح التراخيص باستعمال الموجات     المخصصة في مجال االتصا   
الراديويه واستخدام االجهزة والتجهيزات الالسـلكية طبقـا للقـوانين          
واللوائح النافذة وبما يتفق مع معايير الهيئات والجهات الدوليـة التـي            

 .بمواصفات ومقاييس االتصاالت ومراعاة االلتزامات الدولية بهذا الشانتعني 
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شغيل شبكات خاصة او عامـة او صـيانة         منح التراخيص النشاء وت    .٦
شبكات االتصاالت او السماح باستخدام خدمات اتصاالت خاصـة او          

 .عامة ضمن اراضي الجمهورية وفقا للقوانين واللوائح النافذة
 .اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمات االتصاالت العامة .٧
اعتماد المواصفات والمقـاييس الفنيـة لـربط وتوصـيل تجهيـزات           .٨

 .ت الطرفية بشبكات االتصاالت العامةاالتصاال
اقرار السياسات الخاصة بالتعرفة لخدمات االتصاالت وخدمات البريـد          .٩

ودراسة ومراجعة التعرفة والرسوم واالجور لخـدمات االتصـاالت         
 .وخدمات البريد مع الجهات ذات العالقة ووفقا للقوانين واللوائح النافذة

ية والعربية واالسـالمية و االقليميـة       العمل على تنفيذ االتفاقيات الثنائ     .١٠
 .والدولية في مجال االتصاالت والبريد

تمثيل الجمهورية لدى الدول والمنظمات العربية واالسالمية واالقليمية         .١١
والدولية و االتحادات النوعية والعلمية المتخصصة والتي تعني بشئون         

ت ذات  االتصاالت والبريد بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات والشـركا       
 .العالقة والعمل على حماية مصالح الدول في هذه المجاالت

حماية مصالح الدولة والمجتمع والمستفيدين من خدمات االتصـاالت          .١٢
وخدمات البريد العامة وتقييم اداء الجهات التي تقدم هـذه الخـدمات            

 .بتراخيص خاصة من الوزارة
ـ         .١٣ ع كافـة   اقامة قاعدة معلومات لقطاعي االتصاالت والبريـد وتجمي

البيانات والمعلومات واالحصاءات ذات العالقة باالنشـطة المختلفـة         
 .لالتصاالت والبريد وذلك بهدف رسم السياسات واعداد الخطط والبرامج

االشراف على المؤسسات والهيئات والشركات والتنسيق فيما بينهمـا          .١٤
 .وفقا للقوانين النافذة وقرارات او اتفاقيات انشاء هذه المرافق

اد التقارير السنوية عن نشاط الوزارة ومسـتوى تنفيـذ قـرارات            اعد .١٥
 .مجلس الوزراء حسب النماذج المعتمدة

اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين النافذة او            .١٦
 .تكلف بها من قبل السلطات العليا
 
 
 
 

 الباب الثاني
 مهام واختصاصات قيادة الوزارة
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 الفصل االول
 اصات الوزيرمهام واختص

 -:يتولى الوزير المهام واالختصاصات االتية) ٣(مادة
الجمهورية االشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبها ومرافقها في          .١

 .وينفذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقوانين والقرارات النافذة
تبـر الـرئيس    قيادة الوزارة والمرافق التابعة لها في كافة المجاالت ويع         .٢

االعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الشخصية والتشاور الجمـاعي    
بشان القضايا االساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشـاط الـوزارة           

 .بشكل كامل امام مجلس الوزراء
اصدار القرارات الالزمة الدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل          .٣

يطلب من مرؤسية تقديم التقارير وله الحق       قرارات واوامر وتعليمات و   
 .في اصدار التوجيهات لهم والعاملين في الوزارة 

االشراف والتوجيه ومراقبة مدراء المرافق التابعة للوزارة ويطلب منهم          .٤
تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام االساسية ويصـدر التوجيهـات      

 .منهم وفقا للقرارات والنظم النافذةاليهم ويحق له تعديل او الغاء اي قرار يصدر 
يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطط مجلس الـوزراء ويتـابع          .٥

تنفيذها ويقدم التقارير على مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الـى           
المجلس حسب النظم كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيـذي           

 . مستوى االنجازالعمال الوزارة والمرافق التابعة له ويتابع ويقيم
تشكيل اللجان االستشاريه ولجان العمل الخاصة عنـد الضـرورة مـع             .٦

 .تحديد مهامها وفقا للنظم
ابالغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة          .٧

 .لنظام الدولة وسياساتها وفقا للقانون
 .عمل ذلكالتنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطا وتنفيذا عندما يتطلب ال .٨
التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وسياسـات           .٩

الوزارة في مجال نشاطها وقرارات وتوصيات السلطات المحليـة فـي           
مجال الوزارة وايجاد عالقة ايجابية مـع المحـافظين  فـي مختلـف              
المحافظات وعلى وجه الخصوص في اعداد خطط التنمية االجتماعيـة          

 .وتنفيذهاواالقتصادية  
ترشيح وتعيين الكوادر القيادي في الـوزارة والمرافـق التابعـة لهـا              .١٠

 .وترقيتهم وتاهيلهم  واعفائهم وفقا للقوانين والنظم النافذة
االشراف على اعداد تقارير االنجاز في الوزارة والمرافق التابعة لهـا            .١١

 .وتقييم ومستوى ادائها
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 .ون التمثيل في مستواهتمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يك .١٢
اي اختصاصات اخرى تسـتند اليهـا بمقتضـى القـوانين واللـوائح              .١٣

 .والقرارات النافذة
 الفصل الثاني

 مهام واختصاصات وآيل الوزارة
يتولى وكيـل الـوزارة وتحـت توجيـه واشـراف الـوزير المهـام               ) ٤(مادة

 -:واالختصاصات التالية
يوان عام الوزارة في حدود     االشراف المباشر على تنفيذ مهام واعمال د       .١

 .القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير
 .اقتراح السياسات والخطط والبرامج في مجاالت نشاطات الوزارة .٢
اقتراح السياسات واالتجاهات العامة بنشاط االدارات العامة في الوزارة          .٣

ـ            نظم في اطار السياسة العامة للوزارة واالشراف والمتابعـة لوضـع ال
 .واللوائح المنظمة للعمل واساليب ووسائل تبسيط االجراءات

العمل على التنسيق بين االدارات العامة واالدارات االخرى بما يكفـل            .٤
 .تحقيق االهداف والمهام االساسية لعمل الوزارة

تقييم االعمال واالنشطة في االدارات العامة ويرفع مقترحاته لتسـحين           .٥
 .مستوى االداء الى الوزير

تنظيم عقد االجتماعات الالزمة بين االدارات العامة واالدارات االخرى          .٦
 .بغرض التنسيق ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج

العمل على تحقيق االنضباط في نشاط االدارات العامة والتنسـيق بـين             .٧
انشطة االدارات العامة بما يحقق التكامل في عمل االدارات في عمـل            

 .رات االخرى في ديوان عند الوزارةاالدارات العامة واالدا
اصدار التعليمات التنفيذية الفنية واالدارية في نطاق مهامه واختصاصاته          .٨

 .في حدود القوانين واالنظمة واللوائح النافذة
اي مهام اخرى تنص عليها القوانين واالنظمة واللوائح والقرارات النافذة           .٩

 .او يكلف بها من الوزير
 الفصل الثالث

 وزارةمجلس ال
 -:مجلس الوزارة تشكيلة ومهامة) ٥(مادة

 -: يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير ويتكون على النحو التالي-١:اوال
 .وكيل الوزارة -
 .مستشارو الوزارة -
 .مديرو االدارات العامة -
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 .مدير مكتب الوزير  عضوا ومقررا -
 .لوزارة يصدر الوزير قرارا بتعيين من ينوبه اثناء غيابه لرئاسة مجلس ا -٢
 يحق للوزير استدعاء اي شخص اخر مختص يرى ضرورة حضوره           -٣

 .اجتماعات مجلس الوزارة
يتولى مجلس الوزارة تقديم المشورة للوزير في المسـائل المتعلقـة           : ثانيا

 -:بنشاط الوزارة وخاصة في االمور التالية
 .خطط العمل السنوية للوزارة .١
 .لوزارة خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ل .٢
 .الخطة المالية وخطة القوى العاملة .٣
 . وتنظيم اعمالها واقتراح تعديل هيكلهاةتطوير مهام الوزار .٤
المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضـها            .٥

 .على مجلس الوزارة
 .تقارير االداء واالنجاز وتقييمها .٦
 .اط الوزارةمشروعات القوانين واللوائح واالنظمة المتعلقة بنش .٧
 .اي مواضيع اخرى يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .٨
يصدر الوزير الالئحة الخاصة بتسيير اعمال مجلس الوزارة علـى ان           : ثالثا

 .تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة
تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلـوب فـي            : رابعا

 .لى االمانة العامة لمجلس الوزراءنهاية كل عام ا
 الباب الثالث
 تنظيم الوزارة
 الفصل االول
 البناء التنظيمي

 .يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها في المحافظات) ٦(مادة
 

 -:يتكون  الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو االتي) ٧(مادة
 :الوزير ويتبعه مباشرة: اوال
 .وزارةمجلس ال .١
 .المستشارون .٢
 .مكتب الوزير .٣
 -:الهيئات والمؤسسات والشركات االتية .٤

 .المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسليكة ) أ 
 .الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي ) ب 
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 .الشركة اليمنية لالتصاالت الدولية ) ج 
 .وكيل الوزارة: ثانيا
 -:االدارات العامة االتية: ثالثا

 .نظيم استخدام التردداتاالدارة العامة لت .١
 .االدارة العامة لشئون تنظيم االتصاالت .٢
 .االدارة العامة للتخطيط والعالقات الدولية .٣
 .االدارة العامة لشئون تنظيم البريد .٤
 .االدارة العامة للشئون المالية واالدارية .٥
 .االدارة العامة للرقابة والتفتيش المالي واالداري .٦
 .افظاتمكاتب الوزارة في المح: رابعا

 .يراس كل ادارة عامة مدير عام) ٨(مادة
يصدر بقرار من الوزير التقسيمات الفرعية لالدارات العامة بالتنسـيق          ) ٩(مادة

 .مع وزارة الخدمة المدنية واالصالح االداري
يحدد المستوى التنظيمي لمكتـب الـوزير بـادارة عامـة وتحـدد             ) ١٠(مادة

 .اختصاصاته بقرار من الوزير
 انيالفصل الث

 مهام واختصاصات االدارات العامة
االدارة العامـة لتنظـيم اسـتخدام التـرددات وتتـولى المهـام             ) ١١(مادة

 -:واالختصاصات االتية
فـي  )الموجـات الراديويـه   (التنظيم واالشراف على استخدام الترددات     .١

 والمعاهدات الدوليـة واالقليميـة والقـانون        لالتفاقياتالجمهورية وفقا   
الت واللوائح النافذة الخاصة بتنظيم استخدام التـرددات        االساسي لالتصا 

 .واالجهزة الالسلكية
) الموجـات الراديويـة   (االحتفاظ بالتعليمات الدولية الخاصة بالترددات       .٢

 .وطرق تخصيصاتها واستخدامها
 .االحتفاظ بسجل الترددات الوطني .٣
تسجيل الترددات المستخدمة في الجمهورية واخطار االتحـاد الـدولي           .٤

 .التصاالت بذلك على ضوء التعليمات الصادرة منه بهذا الشانل
 .اعداد الدراسات المتعلقة باالستخدام االمثل للترددات في الجمهورية .٥
 .التنسيق مع الجهات ذات العالقة في الجمهورية حول االستخدام االمثل للترددات .٦
 .ل الالزمةمعالجة اي تداخالت في االرسال واالستقبال الالسلكي وايجاد الحلو .٧
حسـب االتفاقيـات الدوليـة      )الموجات الراديوية (تخصيص الترددات    .٨

 .واالقليمية والوطنية
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دراسة طلبات التراخيص باستخدام الترددات وتحديد احتياجـاتهم مـن           .٩
 .الترددات المتوفرة

) الموجـات الراديويـة   (اصدار الرخص الالزمة الستخدام التـرددات        .١٠
 .لمترتبة عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذةومتابعة تحصيل االجور والرسوم ا

 .اقتراح اجور خدمات منح التراخيص باستخدام الترددات وغرامات المخالفات .١١
بالتنسيق مع الجهات ذات    )الموجات الراديوية (مراقبة استخدام الترددات     .١٢

العالقة وبما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية التي           
 .بمواصفات ومقاييس االتصاالت وبما يتفق  مع شروط التراخيص الممنوحةتعني 

وضـبط المخـالفين    ) الموجات الراديويـة  (مراقبة استخدام الترددات     .١٣
 .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

المشاركة في اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية لتجهيزات االتصاالت         .١٤
 .الالسلكية بواسطة الترددات

 .ارير منتظمة عن انشطتها ومنجزاتهاتقديم تق .١٥
اي مهام اخرى تقتضيها وظيفتها وفقا للقوانين والنظم النافذة او تكلـف             .١٦

 .بها من قياد الوزارة
 وتتــولى المهــام –االدارة العامــة لشــئون تنظــيم االتصــاالت ) ١٢(مــادة

 -:واالختصاصات االتية
صاالت او  تنسيق ودراسة وتحليل طلبات التراخيص النشاء شبكات االت        .١

خدمات اتصاالت عامـة او خاصـة او تشـغيلها وادارتهـا وتقـديم              
االقتراحات الالزمة بشانها وفقا للقـوانين واللـوائح النافـذة وشـروط            

 .التراخيص
 .اقتراح العوائد التي تتاتي للوزارة من التراخيص .٢
حفظ التراخيص ومتابعتها ومتابعة تحقيق الرسوم واالجـور المترتبـة      .٣

 .لقوانين واللوائح النافذة وشروط التراخيصعليها وفقا ل
 .دراسة التقارير السنوية للمرخصين وتقديم االقتراحات الالزمة بشانها .٤
االطالع واالحتفاظ بالمواصفات الدولية واالقليمية لتجهيزات ومعـدات         .٥

 .شبكات االتصاالت
 .ريةاعتماد المواصفات الفنية لتجهيزات شبكات االتصاالت المستخدمة في الجمهو .٦
 .اصدار الموافقات النوعية .٧
 .اعتماد معايير االداء للمرخصين .٨
 .اقتراح خطة الترقيم الوطني لشبكات وخدمات االتصاالت العامة .٩
 .دراسة طرق ووسائل ربط المرخصين بشبكات االتصاالت العامة .١٠
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 .دراسة المشاكل الفنية بين المرخصين وتقديم االقتراحات لحل المعوقات الفنية .١١
 .مرخصين والتاكد من التزامهم بشروط التراخيص الفنيةمراقبة ال .١٢
 .مراقبة اداء المرخصين والتاكد من التزامهم بشروط التراخيص .١٣
دراسة ومراجعة المقترحات المتعلقة برسوم واجور تعرفة خـدمات          .١٤

 .االتصاالت وتقديم المالحظات والمقترحات بشانها
نظم النفاذة او تكلف    اي مهام اخرى تقتضيها وظيفتها وفقا للقوانين وال        .١٥

 .بها من قيادة الوزارة
 وتتـولى المهـام     –االدارة العامـة للتخطـيط والعالقـات الدوليـة          ) ١٣(مادة

 -:واالختصاصات االتية
اعداد نظام احصائي متكامل يكفل المعلومات االحصائيه فـي مجـال            .١

 .االتصاالت والبريد
زمة للتخطـيط   جمع المعلومات والبيانات االقتصادية والتخطيطية الال      .٢

 .في مجال االتصاالت والبريد وتبويبها ونشرها
تبادل المعلومات مع الجهات ذات العالقة في الداخل والخارج بشـان            .٣

 .البيانات والمعلومات االحصائيه في مجال االتصاالت والبريد
التنسيق العداد البيانات والمعلومات والدراسـات لتحديـد اتجاهـات           .٤

ت والبريد و اولوية المشـاريع المطلوبـة        التنمية في مجال االتصاال   
 .ضمن الخطط العامة للوزارة

متابعة مستوى انجاز خطط التنمية االقتصادية واحصاء وتقييم نتائجها          .٥
 .في مختلف المراحل ورفع التقارير الالزمة بشانها

 .المشاركة في اعداد الميزانية العامة للوزارة .٦
حظات الى الـوزارة حـول      الرد على االستفسارات والتقارير والمال     .٧

 .قضايا التنمية واالستثمار في مجال االتصاالت والبريد
تنمية عالقة التعاون بين الوزارة والدول و االتحـادات والمنظمـات            .٨

العربية واالقليمية والدولية المتخصصة في مجال االتصاالت والبريد        
 واالستفادة من امكانيات وخبراتها في تنفيذ خطط وبـرامج الـوزارة          
 .والتنسيق لحماية مصالح الدولة في هذه االتحادات والمنظمات والمؤسسات

االحتفاظ بكافة الوثائق القانونية والتنظيميـة والمتعلقـة باالتحـادات           .٩
والمنظمات والمؤسسات العربية واالقليمية والدولية المتخصصة فـي        

 مجال االتصاالت  والبريد
حـادات والمنظمـات    دراسة الدسـاتير واالتفاقيـات الخاصـة باالت        .١٠

والمؤسسات العربية واالقليمية والدولية المتخصصـة  فـي مجـال           
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االتصاالت والبريد وابداء الراي بشان االنضـمام  اليهـا ومتابعـة            
 .االجراءات القانونية لالنضمام

متابعة تسـديد اشـتراكات الـوزارة فـي االتحـادات والمنظمـات            .١١
تخصصـة  فـي مجـال       والمؤسسات العربية واالقليمية والدولية الم    

 .االتصاالت والبريد
تنظيم ومتابعة القضايا الخاصة بشان مساهمات ومشاركة الوزارة في          .١٢

رؤوس اموال المؤسسات العربية واالقليمية والدولية العامة في مجال         
 .االتصاالت والبريد

متابعة تنفيذ القـرارات والتوصـيات الصـادرة عـن المـؤتمرات             .١٣
العمل ذات العالقة بقضايا االتصاالت     واالجتماعات والندوات وورش    

 . والبريد وتقديم تقارير بشانها الى الجهات ذات العالقة
التحضير والمشاركة في المؤتمرات واالجتماعات والنـدوات وورش         .١٤

االتحـادات والمنظمـات    ) فـي الجمهوريـة   (العمل التـي تعقـدها      
 .البريدوالمؤسسات العربية واالقليمية والدولية في مجال االتصاالت و

التنسيق مع الجهات المختصة للمشاركة في المؤتمرات واالجتماعات         .١٥
االتحـادات  ) فـي الخـارج   (والندوات وورش العمل التي تعقـدها       

والمنظمات والمؤسسات العربية واالقليميـة والدوليـة فـي مجـال           
االتصاالت والبريد ،وتزويد الوفود المشاركة من الوزارة والمرافـق         

 .ثائق والمعلومات ومتابعة النتائجالتابعة لها بالو
 .تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .١٦
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين والنظم النافـذة             .١٧

 .او تكلف بها من قيادة الوزارة
 -:االدارة العامة لشئون تنظيم البريد وتتولى المهام واالختصاصات االتية) ١٤(مادة
ديم الراي والمشورة في االمور والقضايا المتعلقة باهداف الوزارة في          تق .١

 .مجال البريد والتوفير البريدي
 .متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات الوزير في مجال البريد والتوفير البريدي .٢
دراسة ومراجعة خطط وبرامج استثمار اموال التوفير البريدي وتقـديم           .٣

 .المالحظات والمقترحات بشانها
راسة ومراجعة المقترحات المتعلقة برسوم واجور وتعرفـة خـدمات          د .٤

 .البريد وتقديم المالحظات والمقترحات بشانها
اعداد دراسة مقارنة لمؤشرات خدمات البريد ومقارنتهـا بالمؤشـرات           .٥

 .الدولية وتقديم المقترحات من واقعها
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يـد  ابداء الراي في الدراسات والتقارير المتعلقة بتطـوير خـدمات البر           .٦
 .والتوفير البريدي

المشاركة في االعداد والتفاوض لالتفاقيات الثنائية ذات الطابع السيادي فـي مجـال              .٧
 .البريد

 .المشاركة في اعداد القوانين واللوائح في مجال خدمات البريد والتوفير البريدي .٨
ابداء الراي حول منح تراخيص تقديم الخدمات ومزاولة النشـاط فـي             .٩

 .مجال البريد
 .اركة في االعداد والتفاوض لمنح تراخيص مزاولة النشاط في مجال البريدالمش .١٠
دراسة التقارير السنوية للمرخصين لمزاولة النشاط البريـدي وتحليلهـا           .١١

 .وتقديم المقترحات بشانها
 .تقديم تقارير منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .١٢
نافـذة او   اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين والنظم ال          .١٣

 .تكلف بها من قيادة الوزارة
 وتتــولى المهــام –االدارة العامــة للشــئون الماليــة واالداريــة ) ١٥(مــادة

 -:واالختصاصات االتية
اعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة والمذكرات التفسيرية المتعلقـة          .١

 .ومناقشتها مع المختصين في الوزارة وخارجها
 .ساب الختامي للوزارة في المواعيد المحددةاغالق الحسابات وتقديم الح .٢
تنظيم وضبط االعمال المالية والمحاسبية الخاصـة بـالوزارة ومسـك            .٣

الدفاتر والسجالت المخصصة لكافة اوجه النشاط المالي للوزارة وتقديم         
 .التقارير والبيانات المنتظمة عن ذلك لقيادة الوزارة

يزانيـة بالتنسـيق مـع      وضع برامج تفصيلية لتنفيذ ابواب وبنـود الم        .٤
 .المختصين بالوزارة وتقديم تقارير منتظمة حول ذلك

تقدير احتياجات الوزارة من االصول والمواد الثابتة والمتداولة كالمباني          .٥
واالثاث واالجهزة واالدوات والمواد المكتبية ووضع خطة شرائها حسب         

 .النظم النافذة بالتنسيق مع المختصين في الوزارة
ازن التابعة للوزارة واداراتها وجردها دوريا وفقا لالجراءات        تنظيم المخ  .٦

 .والنظم النافذة
 .متابعة تحصيل االيرادات واعداد التقارير الدورية بذلك .٧
مراجعة وصرف الرواتب الشهرية والبدالت وكافة المستحقات االخرى         .٨

الخاصة بالعاملين في ديوان عام الوزارة واجراء االستقطاعات القانونية         
 .وريدها حسب النظم النافذة بالتنسيق مع ادارة شئون الموظفينوت
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المحافظة على سالمة ممتلكات الوزارة والتامين عليها حسب الضرورة          .٩
 .وقوانين التامين

اعداد وتنفيذ برامج دورية لصيانة ممتلكات الـوزارة ووسـائل النقـل             .١٠
 .ووسائل العمل التابعة لها وترميمها واصالحها

دمات االدارية داخل مكاتب العمل في الوزارة وتجهيزها        تامين كافة الخ   .١١
 .باالثاث واالالت والمواد المكتبية الالزمة

الرد على مالحظات وتقارير االجهزة الرقابية المختصة وازالة االخطاء          .١٢
 .واالفادة عن المالحظات في تحسين العمل

ات  اعداد مشروعات خطط القوى العاملة واالجور للوزارة طبقا الحتياج         .١٣
 .العمل وبرامج التنمية بالتنسيق مع المختصين بالوزارة

معالجة قضايا الموظفين من تعيين وتدريب واجـازات ونقـل واعـارة             .١٤
وتقاعد وتامينات خدمة وغيرها من حاالت ومستحقات الخدمـة طبقـا           

 .للقوانين والنظم النافذة ومتابعة انجازها مع الجهات المختصة
ر والعـالوات والبـدالت وغيرهـا مـن         تحديد ومعالجة قضايا االجو    .١٥

 .المستحقات االخرى للموظفين وفقا للقوانين والنظم النافذة
 .اعداد كشوفات المرتبات الشهرية وكافة المستحقات االخرى للموظفين .١٦
 .االحتفاظ بسجالت الموظفين بصورة منظمة والحفاظ على سريتها .١٧
لزم بشانها بالتنسيق   دراسة تقارير الكفاءة السنوية للموظفين واتخاذ ما ي        .١٨

 .مع قيادة الوزارة
المشاركة في دراسة تبسيط وتوصيف الوظائف المتعلقة بانشطة الوزارة          .١٩

 .وعمل الوزارة طبقا للخطة العامة لتصنيف الوظائف
رعاية الموظفين وتنمية عالقات العمل والعالقة االنسانية داخل الوزارة          .٢٠

 .القات العملبما يؤدي الى رفع الروح المعنوية وانسجام ع
 .القيام بكافة الخدمات االدارية االخرى الالزمة لتسهيل اعمال الوزارة .٢١
 .اعداد التقارير الدورية المنتظمة عن انشطتها ومنجزاتها .٢٢
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين والنظم النافـذة او             .٢٣

 .تكلف بها من قيادة الوزارة
ابة والتفتـيش المـالي واالداري وتتـولى المهـام          االدارة العامة للرق  ) ١٦(مادة

 -:واالختصاصات االتية
 .الرقابة على تنفيذ ميزانية الوزارة .١
 .متابعة اعداد الميزانية العامة للوزارة .٢
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مساعدة وتبصير العاملين بالوزارة ومكاتبها باالسـاليب واالجـراءات          .٣
 .السليمة لتنفيذ االعمال المالية واالدارية

 .ام في التطبيق السليم للقوانين واالنظمة المالية واالداريةالرقابة واالسه .٤
 .الرقابة على تحصيل الموارد وتنفيذ االلتزامات التعاقدية المختلفة .٥
تقديم المقترحات من واقع عمليات المراجعة والفحص والتفتيش لتحسين          .٦

 .انظمة واساليب العمل واالداء
والتاكـد مـن    ) الحكـومي  التمويل(الرقابة على تنفيذ موازنة المشاريع       .٧

 .سالمة اوجه الصرف
 .المشاركة في الجرد السنوي لمخازن وممتلكات الوزارة .٨
دراسة تقارير االجهزة الرقابية المختصة ومخاطبة المعنيـين ومتابعـة           .٩

 .تنفيذ التوصيات الواردة فيها
 .ضبط المخالفات المالية واالدارية واالبالغ عن المخالفات الجسيمة ان وجدت .١٠
 . التقارير المنتظمة عن انشطتها ومنجزاتهااعداد .١١
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها بمقتضى القوانين والنظم النافذة           .١٢

 .او تكلف بها من قيادة الوزارة
 الفصل الثالث

 المهام المشترآة لالدارات العامة ومدراء االدارات العامة
 -:تيةتلتزم االدارات العامة بالوزارة بالمهام اال) ١٧(مادة
اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كـل عـام لتنفيـذ مهامهـا               .١

 .واختصاصاتها
اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عـن انشـطتها ومنجزاتهـا            .٢

 .ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها
تطبيق المبادئ االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال  المحددة فـي الفصـل             .٣

 .بالرابع من هذا البا
 .االسهام في اعداد وتطوير برامج ومناهج التدريب الخاصة بالوزارة .٤
اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشـاطها واالسـهام فـي العمـل              .٥

 .االعالمي صعيد الوزارة
 -:يلتزم مدراء االدارات العامة بالمهام االتية) ١٨(مادة
امج االشتراك في رسم سياسة العمل في اداراته واقتراح الخطط والبـر           .١

 .الالزمة لتنفيذها والمشاركة في وضع التعليمات التطبيقية
االشراف المباشر على تنفيذ الخطط والبـرامج الموضـوعة الدارتـه               .٢

 .وفقا لالنظمة والتعليمات
 .توزيع االعمال والواجبات بين الموظفين بقصد تامين الكفاءة ودقة االنجاز .٣
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وتامين يذ الواجبات واالعمال    مراجعة نتائج اعمال االدارات للتاكد من تنف       .٤
 .الكفاءة والدقة في االنجاز ورفع تقارير دورية عن مستوى تنفيذ االعمال

ارشاد وتوجيه وتدريب العاملين والعمل على رفع مسـتواهم واقتـراح             .٥
البرامج التدريبية الالزمة ومعالجة مشاكل العمل التـي قـد تعترضـهم            

 .وتقييم ادائهم
شاركة في صنع القرار وعلى العمـل بـروح         تشجيع الموظفين على الم    .٦

 .الفريق الواحد
التنسيق والتعاون مع مدراء االدارات العامة تخطيطا وتنفيـذا وتبـادل            .٧

 .المعلومات معهم
االلتزام بتطبيق نظم المعلومات والنظام االحصائي في اطار نشـاطات           .٨

 .االدارة العامة التي يراسها
 الفصل الرابع

 .واالداء لمهام الوزارةمبادئ عامة في التنظيم 
الغراض التنفيذ االمثل للمهام تعتمد الوزارة من المبادئ واالسس         ) ١٩(مادة

 -:التنظيمية االتية
تطبق الوزارة في تنظيم اعمالها وادارة نشاطها المبادئ واالسـاليب           .١

العملية في االدارة والتنظيم كما تستعين بقواعـد ووسـائل العلـوم            
ط او برامج او نظم في معالجة وتحليل        االخرى فيما تضعه من خط    

 .المشكالت والظواهر التي تنشا في محيط العمل
تقوم القطاعات واالدارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبـرامج        .٢

 .عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها
تقوم العالقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعـاون والتشـاور             .٣

 .مروالتنسيق المست
تبني العالقات التنظيمية من حيث سلطة االشراف والمسئولية علـى           .٤

اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد  خطـوط المسـئولية فـي            
مختلف المستويات  االدارية للتنظيم وذلك دونما اخالل باالسـاليب          
واالشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشـاور فـي          

 .تسيير االعمال
لوزارة على صعيد  عالقات التنظيم الـداخلي فيهـا وفـي            تعمل ا  .٥

عالقاتها بوحدة االدارة العامة على تطبيق مبدا تفويض السـلطة او           
 .التوسع به وبما يؤدي الى خدمة اهداف االصالح االداري

تكفل قيادة الوزارة والرئاسات االدارية فيها والتنظـيم الموضـوع           .٦
ر والفعال تخطيطا وتنفيذا فـي      لتنفيذ مهامها تحقيق التنسيق المستم    
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عالقاتها الداخلية ومع وحدات االدارات العامة االخرى ذات العالقة          
كما تكفل تطوير نظام االتصاالت فيها لخدمـة اغـراض التنسـيق            

 .وتوفير وسائل العمل االساسية
تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق           .٧

 .سئوليةالتوازن بين السلطة والم
اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات         .٨

تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصال بـالجمهور واسـتخدامها           
كادلة ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل علـى         

 .مراجعتها  دوريا بهدف تطويرها
م مسئولين عن تدريب االفراد     يعتبر الرؤساء االداريون بحكم وظائفه     .٩

العاملين بمعيتهم باالضافة لدورهم االساسي فـي تنظـيم وتبسـيط           
 .االعمال والتوجيه والرقابة

تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجاالت           .١٠
نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العالقـات االنسـانية          

 .المستمر بمستوى االداء واعمالهاوعالقات العمل بهدف االرتفاع 
تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامـة            .١١

 .اعتمادا على مدى االلتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم
تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظـات           .١٢

ما يمكنها من تنفيذ    السيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية ب       
 .مهامها والمشاركة في التنمية االدارية والريفية بصورة فاعلة

تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليـل المعلومـات           .١٣
واالحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمـي التخـاذ         

 .الداريةالقرار وتخطيط وتقييم االعمال واقتراح الحلول لمشاكل التنمية ا
تولي قيادة الوزارة عناية خاصة بالسجالت والوثائق والرقابة علـى           .١٤

 .تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة
يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديـدة ال             .١٥

 بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع االمر الى رئيسه           اتعالجه
 .المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة

تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمـال السـكرتارية للجـان او              .١٦
المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها اال في حالة النص علـى           

 .خالف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيالت
 الباب الرابع
 احكام عامـة
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ير اهمية خاصة لتطـوير العمـل وتبسـيط اجراءاتـه           يولي الوز ) ٢٠( مادة
وتحسين تنفيذ االعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وخاصـة فيمـا يتعلـق            

  في الوزارة والوحدات  التابعـة فـي          هبتفويض بعض سلطاته لمرؤوسي   
 .المحافظات  وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته

عليمات الالزمـة لتنفيـذ هـذه       يصدر  الوزير كافة القرارات والت     ) ٢١(مادة
 .الالئحة وتحقيق اغراضها

يجوز بقرار من الوزير اعادة توزيع بعض المهام واالختصاصات          ) ٢٢(مادة
بين االدارات العامة اذا تبين من خالل التطبيق الفعلـي  لهـذه الالئحـة               
الحاجة الى اجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية او ازالة ازدواجية في            

 . المهامتنفيذ
يكون  للوزارة بحسب االحوال مكاتب في المحافظـات بمسـتوى           ) ٢٣(مادة

ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات           
التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفـق بشـانها مـع وزارة               

 .الخدمة المدنية واالصالح االداري
قرار انشاء او دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم علـى             يصدر الوزير   ) ٢٤(مادة

 .ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم االداري
م بشـان الالئحـة     ١٩٩٢لسـنة   ) ١١٧(يلغى القرار الجمهوري رقم     ) ٢٥(مادة

 .التنظيمية لوزارة المواصالت
 
 

 .يةيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسم) ٢٦(مادة
  بصنعاء-صدر برئاسة الجمهورية 
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