
 

 ٥٧٩

  النقلالئحة وزارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الالئحة التنظيمية لوزارة  النقل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م١٩٩٧لسنة) ٢٤/١(نشر في الجريدة الرسمية العدد 



 

 ٥٨٠

  النقلالئحة وزارة



 

 ٥٨١

  النقلالئحة وزارة

 م١٩٩٧لسنة ) ٢٦٥( قرار جمهوري رقم 
 بشان الالئحة التنظيمية لوزارة النقل 

 رئيس الجمهورية
 .بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية

م بشان قانون ١٩٩١لسنة ) ٢٠(الجمهوري بالقانون رقم وعلى القرار 
 .مجلس الوزراء

م بتشكيل الحكومة ١٩٩٧لسنة ) ١٥٣(وعلى القرار الجمهوري رقم 
 .وتسمية اعضائها

 .وبعد موافقة مجلس الوزراء
 قــــرر

 الباب االول
 االهداف والمهام العامــة

 ).رة النقلبالالئحة التنظيمية لوزا(تسمى هذه الالئحة ) ١(مادة
تهدف الوزارة الى تنظيم انشـطة النقـل البـري والبحـري والجـوي              ) ٢(مادة

واالشراف  على شئونه المختلفة وتنمية وتطوير خدمات النقـل بمـا يسـهم              
بصورة فعالة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية استنادا الى الدسـتور           

لدولة وخطط التنمية االقتصادية    والقوانين والقرارات النافذة والسياسة العامة ل     
واالجتماعية وتتولى على وجه الخصوص ممارسة المهـام واالختصاصـات          

 -:التالية
وضع السياسات الهادفة الى تلبية احتياجات البالد من خدمات النقل البري            .١

والبحري والجوي وممارسة سلطة الدولة على الطرق الجوية والبحريـة          
بحرية والطيران المدني واالرصـاد ضـمن       والبرية والموانئ والشئون ال   

 .حدود الجمهورية
تنظيم وتنمية وتطوير خدمات النقل البحري والمالحة والشئون البحريـة           .٢

والنقل الجوي واالرصاد والمالحة الجوية والنقل البري والنقل بالسـكك          
الحديدية واالنابيب بما يؤدي الى الرفع من كفاءتها وتخفيض تكاليفها من           

 التشريعات والبرامج والخطط االقتصادية والمالية والبشـرية        خالل وضع 
 .الالزمة لذلك

اعداد الدراسات والبحوث الهادفة الى انشاء وتطوير المشـروعات فـي            .٣
 .مجال النقل ومتابعة سير تنفيذها

التنسيق والتخطيط والتكامل في تنفيذ مشـروعات فـرع قطـاع النقـل              .٤
 .مكانيات المتاحةالمختلفة مع تحديد اولوياتها وفقا لال
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تشجيع الراسمال الوطني والعربي واالجنبي في المساهمة فـي انشـطة            .٥
ومشروعات النقل المختلفة بحسب السياسات العامة الموضوعة في هـذا          

 .الشان والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تعيق تلك المساهمة
 في مجاالته   اعداد مشاريع القوانين واللوائح المنظمة النشطة قطاع النقل        .٦

 .البرية والبحرية الجوية واالشراف والرقابة على تنفيذها
التنسيق والتكامل بين مختلف وسائط النقل البري البحري والجوي التمام           .٧

عمليات نقل الركاب والسـلع الـى الجمهوريـة وداخلهـا بمـا يحقـق         
االستخدامات المثلي لطاقات النقل المتاحة بما في ذلك التدرج والتوسـع           

 . استخدام نظام الحاويات في عمليات النقلفي
اقامة قاعدة معلومات لفروع قطاع النقل المختلفة وتجميع كافة البيانـات            .٨

والمعلومات واالحصائيات الخاصة بانشطة كل فرع واصـدار نشـرات          
 .دورية بشانها

العمل على رفع مستوى الكفـاءة االقتصـادية السـتخدامات االصـول             .٩
لخاصة بالنقل العام من خالل وضـع البـرامج         والمنشات والتجهيزات ا  

 .والخطط  الدورية لصيانتها ومراقبة تشغيلها وتجديدها
دراسة ومراجعة وتحديد وتعديل اجور ورسوم وتعرفة وعوائد خـدمات           .١٠

النقل البري والبحري والجوي واقرارها طبقا للقوانين واالنظمة النافـذة          
 .ومراقبة تنفيذها

لوكاالت والمكاتب لمزاولـة انشـطة النقـل        منح التراخيص للشركات وا    .١١
المختلفة والخدمات المرتبطة بها واالشراف والرقابة عليها وفقا للـوائح          

 . المنظمة لذلك
العمل على تحديد احمال واعداد ومواصفات وسائل النقـل البـري فـي              .١٢

 .الجمهورية بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العالقة
لبري للركاب والبضـائع وتحديـد نوعيـة        تنظيم وتطوير خدمات النقل ا     .١٣

 .وسائل النقل المناسب للقيام بهذه االنشطة
المشاركة مع الجهات ذات العالقة في دراسة حركة المـرور وتنظيمهـا             .١٤

داخل المدن وفي الطرق الرئيسية القتراح تطوير شبكة الطرق ووسـائل           
 .تامين السالمة فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

لصالت مع الوزارات واالجهزة الحكومية المتصلة بشئون النقـل         توثيق ا  .١٥
للمجاالت الخاصة بتنظيم خدمات النقـل وفـق االتجاهـات واالسـس            

 .الموضوعة من الوزارة
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اعداد التشريعات والنظم المتعلقة بحماية البيئة البحرية االشراف والرقابة          .١٦
حماية البيئة البرية   على تنفيذها وكذا اقتراح التشريعات  والنظم المتعلقة ب        

الناجمة عن عوادم وسائل النقل والرقابة علـى تنفيـذها بالتنسـيق مـع              
 .الجهات ذات العالقة

العمل على تحديث وتطوير االسطول البحري بما يـؤدي الـى تنـامي              .١٧
مساهمته الفاعلة في النشاط االقتصادي والتجاري للجمهورية بما في ذلك          

 .يةالنقل الداخلي بين موانئ الجمهور
توسيع طاقة الموانئ الستيعاب الزيادة في حركة البضائع المتداولة ورفع           .١٨

كفاءة الداء فيها من خالل توفير التجهيزات والتسهيالت المالئمة لمناولة          
البضائع لسعات تخزينية في المحطات النهائية والوسيطة لضمان استغالل         

 .طاقات النقل بكفاءة عالية
ول الجوي المدني وتوسيع شبكات خطوطه      السعي لتحديث وتطوير االسط    .١٩

 .الجوية محليا ودوليا
وضع الخطط المناسبة لتحسين ورفع مستويات االداء االقتصادي للمرافق          .٢٠

 .والوحدات التابعة وتقييم ومراقبة وتوجيه انشطتها بشكل عام
متابعة نتائج التحقيقات في حوادث النقل البحري والجوي بالتنسـيق مـع             .٢١

 .قةالجهات ذات العال
متابعة استكمال ربط الجمهورية بشبكات طرق وخطوط بريـة وبحريـة            .٢٢

وجوية على المستويين االقليمي والدولي وفقا لالسـتراتيجيات والخطـط          
 .الموضوعة في هذا الشان

دراسة ومراجعة وابداء الراي حول تعديل الوضـع القـانوني للمرافـق             .٢٣
 والشركات العامـة    والوحدات التابعة للوزارة خاصة الهيئات والمؤسسات     

التابعة لها سواء بدمج بعضها او تغيير الشكل القانوني  لبعضها او تغيير             
ملكية بعضها وذك حسب رؤية الوزارة لطبيعة النشاط في ممارسة تلـك            

 .المرافق والوحدات واستكمال اجراء اعتمادها بالطرق القانونية
والدولية فـي مجـال     اعداد ومراجعة جميع االتفاقيات الثنائية واالقليمية        .٢٤

 .النقل البريد والبحري والجوي ومتابعة تنفيذها
اقامة وتوثيق الصالت مع الـوزارات المماثلـة فـي البلـدان العربيـة               .٢٥

واالسالمية واالجنبية وكذا المنظمـات والهيئـات االقليميـة والدوليـة           
المتخصصة في شئون النقـل وتمثيـل الجمهوريـة فـي المـؤتمرات             

ن والمنظمات والندوات االقليمية والدولية ذات العالقة       واالجتماعات واللجا 
 .بشئون النقل
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تطوير وحدات القطاع العام والمختلط والخاص العاملة في مجال النقـل            .٢٦
البري والبحري والجوي والخدمات المرتبطة بها ورفع دورها وفعاليتهـا          

ياتها باستمرار وايجاد التكامل في انشطتها والعمل على االستفادة من امكان         
 .وقدراتها ضمن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية

تعبئة مختلف وسائل النقل في حالة الطوارئ والكوارث والتعبئة العامـة            .٢٧
وتسخيرها لمجابهة هذه الظـروف االسـتثنائية وذلـك طبقـا الحكـام             

 .التشريعات النافذة
القليمية  االشراف على سالمة المالحة البحرية ومكافحة التلوث في المياه ا          .٢٨

 .والبحر االقليمي والمنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القاري
اية مهام او اختصاصات اخرى تقتضيها طبيعة عمل الوزارة او تـنص             .٢٩

 .عليها القوانين واالنظمة النافذة
 الباب الثاني

 مهام واختصاصات قيادة الوزارة
 الفصل االول

 مهام واختصاصات الوزير
 -:ير المهام واالختصاصات االتيةيتولى الوز)  ٣(مادة
االشراف على شئون الوزارة ويوجـه اداراتهـا ومكاتبهـا ومرافقهـا             .١

والوحدات التابعة لها في جميع انحاء الجمهورية ، وينفذ السياسة العامـة            
للدولة في الوزارة والمرافق والوحدات التابعة لها وفقا للدستور والقوانين          

 .واللوائح والقرارات النافذة
يقود الوزارة في كافة المجاالت ويعتبر الرئيس االعلى فيها ويديرها طبقا            .٢

لمبدا المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشان القضايا االساسـية ،          
ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امـام مجلـس            

 .الوزراء
زارة بشـكل   يصدر القرارات الالزمة الدارة وتخطيط مهام وواجبات الو        .٣

قرارات واوامر تنظيمية ويطلب من مرؤوسيه تقديم التقارير، وله الحـق           
في اصدار التوجيهات الالزمة للعاملين في الوزارة والمرافق والوحـدات          

 .التابعة لها
يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقـارير ويشـرف            .٤

وحدات التابعة ويجوز له    على تنفيذ المهام االساسية للوزارة والمرافق وال      
اصدار التوجيهات والقرارات الى رؤساء هذه المرافق والوحدات ، كمـا           
يحق له تعديل او الغاء قراراتهم اذا كانـت مخالفـة للقـوانين والـنظم               

 .والقرارات النافذة او لتحسين مستوى تنفيذ المهام
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للـوائح  يصدر القرارات واللوائح المنظمة النشطة النقل المختلفة وكـذا ا          .٥
التنظيمية للمرافق والوحدات التابعة وفقا للقوانين واالنظمـة والقـرارات      

 .النافذة
ينسق اعمال وانشطة المرافق والوحدات التابعة ويعمل علـى تنظيمهـا            .٦

وتنمية اداراتها واساليب عملها وتطوير العاملين بها لالضطالع بـدورها          
 .على الوجه االمثل

وحدات التابعة والتاكد من سالمة تنفيـذها       يراقب على انشطة المرافق وال     .٧
 .للمهام المناطة بها في مختلف انشطتها

يصادق على الموازنات التقديرية والحسابات الختامية للمرافق والوحدات         .٨
 .االقتصادية التابعة للوزارة

يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الـوزراء ويتـابع             .٩
مستوى تنفيذ قرارات مجلس الـوزراء      تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن      

الى المجلس حسب النظم، كما يشرف على وضـع الخطـط والبـرامج             
التنفيذية العمال الوزارة والمرافق والوحدات التابعة ويتابع ويقيم تقارير         

 .انجازها
يشكل مجلس الوزارة واللجان االستشارية ولجان العمل الخاصـة عنـد            .١٠

 .لنظمالضرورة مع تحديد مهامها وفقا ل
يصادق على قرارات مجالس االدارة في المرافق والوحدات التابعـة او            .١١

الغائها او تعديلها او تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة والقوانين والنظم           
 .والقرارات النافذة

يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفـات الجسـيمة            .١٢
 .نلنظام الدولة وسياستها وفقا للقانو

ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيـذا عنـدما يتطلـب االمـر               .١٣
 .بوزارات اخرى في حدود اختصاص كل وزارة 

ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلـس الـوزراء وقـرارات             .١٤
وتوصيات السلطات المحلية في مجال وزارته ويعمل على ايجاد عالقات          

لى وجه الخصوص عند اعـداد      مع المحافظين في مختلف المحافظات وع     
خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك من اجـل تحقيـق التكامـل            

 .للمهام الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسئوليته
 .يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل  في مستواه .١٥
قرارات يقوم باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح وال          .١٦

 .النافذة
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 الفصل الثاني
 مهام واختصاصات وآيل الوزارة

 -:يتولى وكيل الوزارة المهام واالختصاصات االتية)  ٤(مادة
يشرف مباشرة علـى االدارات العامـة فـي حـدود القـوانين والقـرارات                .١

 .والتوجيهات الصادرة من الوزير
 .ينسق بين اعمال االدارات العامة الواقعة تحت اشرافه .٢
 .بع يوميا تنفيذ مهام واعمال وبرامج االدارات العامة التابعة لهايتا .٣
 .ينسق بين اعمال االدارات العامة واالدارات التابعة لها .٤
 .ينظم عقد االجتماعات الالزمة بين االدارات العامة واالدارات التابعة لها .٥
يقيم االعمال والنشاطات في االدارات العامة التـي يشـرف عليهـا ويقـدم               .٦

 .ترحات بهذا الصدد الى الوزيرالمق
يصدر التعليمات التنفيذية واالدارية في نطاق اعماله وفقا للقوانين واللـوائح            .٧

 .واالنظمة والقرارات النافذة
يعمل على التنسيق والتعاون بين االدارات العامة واالدارات االخرى بما           .٨

 .يكفل تحقيق االهداف والمهام االساسية لعمل الوزارة
ياسات واالتجاهات العامة لنشاط االدارات العامة فـي اطـار          يقترح الس  .٩

السياسة العامة للوزارة واالشراف والمتابعة لوضـع الـنظم واللـوائح           
 .المنظمة للعمل واساليب ووسائل تبسيط االجراءات

ينظم الخطة العامة لنشاط االدارات العامة والبرامج التنفيذيـة لهـا فـي              .١٠
 .انجازها دورياضوء مقترحات االدارات وتقييم 

يعمل على تحقيق االنضباط في نشاط االدارات العامـة والتنسـيق بـين           .١١
االدارات التابعة له بما يحقق التواصل والتكامل فـي عمـل االدارات            انشطة  

 .العامة التي يشرف عليها
 الفصل الثالث
 مجلس الوزارة

 -:تشكيله ومهامة:مجلس الوزارة )  ٥(مادة
 -:تشكيل المجلس: اوال

 -:كل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته على النحو التالييش
 
 عضوا       وكيل الوزارة .١
 اعضاء       المستشارون .٢
 اعضاء      مديرو االدارات العامة .٣
 .اي شخص اخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره .٤
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 -:مهام المجلس: ثانيا
بنشاط الـوزارة   يتولى المجلس تقديم المشورة للوزير في المسائل المتصلة          

 -:وخاصة االمور التالية
 .خطط العمل السنوية للوزارة .١
 .خطة التنموية االقتصادية واالجتماعية .٢
 .الخطة المالية وخطة القوى العاملة .٣
برامج تطوير مهام الوزارة ومرافقها ووحداتها وتنظيم اعمالها وتعـديل           .٤

 .هياكلها التنظيمية
 .تقارير االنجاز وتقييمها .٥
 .انين واللوائح والمنظمة لنشاط الوزارةمشروعات القو .٦
المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على            .٧

 .مجلس الوزارة
 .اية مواضيع اخرى يرى الوزير عرضها على المجلس .٨
 يصدر الوزير نظاما بتسيير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته            :ثالثا

 .ضرورةدورية واستثنائية عند ال
 الباب الثالث
 تنظيم الوزارة
 الفصل االول
 البناء التنظيمي

يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام ومكاتبها في امانة العاصمة           )  ٦(مادة
 .ومحافظات الجمهورية

 -:يتبع الوزير مباشرة ما يلي)  ٧(مادة
 -:الهيئات والمؤسسات والشركات التالية .  أ

 . المدني واالرصادالهيئة العامة للطيران .١
 الهيئة العامة للشئون البحريـــــة .٢
 المؤسســة العامة للنقل البـــري .٣
 ).الحديدة(المؤسسة العامة للموانئ والشئون البحرية  .٤
 ).عـدن(مصلحة الموانئ اليمنية  .٥
 .شركة الخطوط الجوية اليمنية .٦
 .شركة خطوط اليمن البحرية .٧
 .شركة احواض السفن الوطنية .٨
 .الوطنيةشركة المالحة  .٩



 

 ٥٨٨

  النقلالئحة وزارة

 .اية هيئات او مؤسسات او شركات تنشا وتحدد تبعيتها للوزارة .١٠
 . ب

 .وكيل الوزارة .١
 .مجلس الوزارة .٢
 المستشارون .٣
 .فروع ومكاتب الوزارة في المحافظات .٤
 .مكتب الوزير .٥
 .االدارات النمطية .٦
 -:يتكون البناء التنظيمي للوزارة من االدارات العامة التالية)  ٨(مادة
 -:ةاالدارات العام .  أ

 .االدارة العامة لشئون النقل البري .١
 .االدارة العامة للموانئ والشئون البحرية .٢
 .االدارة العامة للنقل البحري والخدمات البحرية .٣
 .االدارة العامة للطيران المدني واالرصاد .٤
 .االدارة العامة للنقل الجوي .٥

 -:االدارات العامة النمطية. ب
 .مشاريع والمتابعة االدارة العامة للتخطيط واالحصاء وال .٦
 .االدارة العامة للرقابة والتفتيش المالي واالداري .٧
 .االدارة العامة للشئون القانونية .٨
 .االدارة العامة للشئون المالية واالدارية .٩
 .يراس كل ادارة عامة مدير عام)  ٩(مادة
يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية لالدارات العامة         )  ١٠(مادة
 .عد موافقة وزارة الخدمة المدنية واالصالح االداريب
يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديـد          )  ١١(مادة

 .اختصاصاته قرار من الوزير



 

 ٥٨٩

  النقلالئحة وزارة

 الفصل الثاني
 مهام واختصاصات االدارات العامة

االدارة العامـة لشـئون النقـل البـري وتتـولى ممارسـة المهـام               )  ١٢(مادة
 -:الختصاصات االتيةوا
اعداد الدراسات الخاصة باحتياجات الجمهورية من اعداد واحمال وسائل          .١

النقل وفقا للخطط والسياسات التنموية وكذا اعـداد البحـوث المتعلقـة            
بتحسين وتطوير كفاءة مختلف انشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهـات           

 .ذات العالقة
لمناسبة لتطوير وتنمية انشطة النقل     اقتراح االتجاهات والخطط والبرامج ا     .٢

البري المختلفة ووضع االسس المحققة لتشجيع االسـتثمار فـي انشـطة          
 .وخدمات النقل البري المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

اعداد اللوائح التنظيمية المتعلقة بنقل الركاب داخل المدن ونقل البضـائع            .٣
وضع المعالجات لتنظيم حركة النقل     والنقل السياحي الداخلي والخارجي و    

البري لوسائل النقل في مواقع االنتاج الزراعـي والصـناعي ووضـع            
االنظمة الخاصة بحركة وسائل النقل البري بما يحقق التوزيع واالستخدام          

 .االمثل للطاقات المتاحة
اعداد ومراجعة وتعديل تعرفه اجور وعوائد خدمات النقل البري ومتابعة           .٤

 .قا للقوانين واالنظمة والقرارات واالوامر ومراقبة تنفيذهااقرارها طب
اصدار التراخيص للشركات والوكاالت والمكاتب لمزاولة انشطة النقـل          .٥

البري والخدمات المرتبطة بها واالشراف عليها وفقا للوائح والقـرارات          
 .المنظمة لذلك

ر المتعلقة  متابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات واالوامر الصادرة من الوزي        .٦
 .بشئون النقل البري

اجراء التفتيش الدوري على جميع الجهات المرخص لها لمزاولة انشطة           .٧
النقل البري ورفع تقارير الرقابة على انشـطة الشـركات والوكـاالت            
والمكاتب العاملة في مجال النقل البري للتاكد من مدى التزامها بالشروط           

 .فذةوالضوابط المنصوص عليها باللوائح النا
فحص جميع وسائل النقل المستوردة عبر المنافذ البرية والبحرية والتاكد           .٨

من مطابقتها للموصفات والمقاييس المعتمدة فـي الجمهوريـة واتخـاذ           
 .االجراءات الالزمة في حالة المخالفة وفقا للقوانين واالنظمة النافذة

لبريـة  االشراف والرقابة على حركة وسائل النقل البري عبر المنافـذ ا           .٩
والعمل على تنظيم وتسهيل حركة وسائل النقل لهدف انسياب السلع وكذا           



 

 ٥٩٠

  النقلالئحة وزارة

النقل السياحي للركاب وتنمية التبادل التجاري بين بالدنا والدول الشـقيقة           
 والصديقة 

االشراف والمتابعة على تنظيم محطات التوقف واالنطالق المخصصـة          .١٠
افذ البرية والبحريـة    لوسائل النقل المختلفة داخل وخارج المدن وفي المن       

والجوية ووضع المقترحـات الخاصـة للمحافظـة عليهـا وصـيانتها            
 .واستغاللها

تنظيم حركة النقل البري السياحي والدولي والتنسيق بين الشركات العاملة           .١١
 .في هذا المجال

العمل على وضع وتحديد المواصفات الفنية المتطـورة لوسـائل النقـل             .١٢
توافق طبيعة البالد بحيث تشمل المواصفات      المطلوب واستيرادها لتالئم و   

 .ادخال افضل انظمة االمان والسالمة وتكون اقل احداثا للتلوث البيئي
اعداد برامج دورية للتفتيش الفني على جميع وسائل النقل المرخصة من            .١٣

الوزارة والتاكد من صالحيتها الفنية والتشغيلية حسب القوانين واالنظمـة     
 .واللوائح النافذة

ع تقارير تقييميه عن مستوى تنفيذ ما يحال اليها من قرارات مجـالس             رف .١٤
االدارات للهيئات والمؤسسات والشركات العاملة في مجال النقل البـري،       
وكذلك عن مستوى تنفيذها لبرامج عملها من خالل مراجعـة التقـارير            

 .الفصلية والسنوية المرفوعة منها
فنية عن وسائل النقل وحركة نقل      جمع البيانات والمعلومات االحصائية وال     .١٥

 .الركاب والبضائع وتحليلها واالستفادة منها
جمع البيانات والمواصفات الفنية والتشغيلية للمكونات االساسية لمرافـق          .١٦

 .النقل البري
تسجيل وحفظ البيانات لجميع وسائل النقل البري العاملة فـي الشـركات             .١٧

 .ن الوزارةوالمؤسسات والوكاالت والمكاتب المرخص لها م
المشاركة في المفاوضات والمحادثات وكذا اعداد مشـاريع االتفاقيـات           .١٨

الثنائية والدولية المتعلقة بالنقل البري وانشطته المختلفة واالشراف علـى          
 .تنفيذ االتفاقيات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

المشاركة مع الجهات ذات العالقة في تحديد محطات التوقف واالنطالق           .١٩
ند وضع المخططات العامة النشاء الطرق والمدن والمرافق الخدميـة          ع

 .والمنشات الصناعية والزراعية
المشاركة في اعداد الخطط والبرامج االنمائيـة للمشـاريع والموازنـات            .٢٠

 .التقديرية لمرافق النقل البري



 

 ٥٩١

  النقلالئحة وزارة

المشاركة مع الجهات ذات العالقة في اعداد الدراسات الفنيـة المتعلقـة             .٢١
وسائل النقل المختلفة ومدى تاثيراتها على الطرقـات والبيئـة          باستخدام  

 .البرية
المشاركة في وضع المواصفات والمقاييس والموازين المتعلقـة بانشـاء           .٢٢

الطرق والجسور ومتابعة استكمال ربط الجمهورية بالبلـدان المجـاورة          
 بشبكة طرق وخطوط برية وفقا الستراتيجية الدولة واالتفاقيات الثنائية او         

 .االقليمية او الدولية
 .المشاركة في اعداد القوانين والقرارات المتصلة بنشاط النقل البري .٢٣
المشاركة في المؤتمرات واالجتماعات والنـدوات المحليـة واالقليميـة           .٢٤

والدولية المتعلقة بشئون النقل البري ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات         
 .الصادرة

 .ت متصلة بنشاط النقل البريالمشاركة في اية لجان او تشكيال .٢٥
 .اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة نشاطها وتكلف بها من قبل الوزير .٢٦
االدارة العامة للموانئ والشئون البحرية وتتـولى ممارسـة المهـام           )  ١٣(مادة

 -:واالختصاصات االتية
وضع التصورات واالتجاهات لتطوير وتنظيم الموانئ وانشطة الشـئون          .١

لى رفع كفاءتها التشغيلية بالتنسيق مع المرافق العاملة        البحرية بما يؤدي ا   
 .في هذا المجال

وضع التصورات واالتجاهات واالسس لتشجيع االستثمار فـي تطـوير           .٢
 .وتحسين الموانئ وفقا للسياسة العامة للدولة

المشاركة في اعداد القوانين والقـرارات المتعلقـة بـالموانئ والشـئون             .٣
 .البحرية

االداء بالموانئ واالهتمام بالنقل بالحاويـات والنقـل        العمل على تحسين     .٤
 .المتعدد الوسائط

اصدار التراخيص للشركات والوكاالت والمكاتب لمزاولة انشطة الموانئ         .٥
 .واالشراف والرقابة عليها وفقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك

المشاركة في اعداد للوائح المنظمة النشطة الموانئ والشـئون البحريـة            .٦
 .متابعة تنفيذهاو

دراسة وتحليل رسوم واجور وعوائد خدمات الموانئ والشئون البحريـة           .٧
 .واقتراح تعديلها بالتنسيق مع مرافق الموانئ

 .المشاركة في اية لجان متصلة بالموانئ والشئون البحرية .٨



 

 ٥٩٢

  النقلالئحة وزارة

متابعة نتائج التحقيقات في الحوادث البحرية بالتنسيق مع الجهـات ذات            .٩
 .العالقة

فيذ التشريعات والنظم المتعلقة بسالمة المالحة وحمايـة البيئـة          مراقبة تن  .١٠
 .البحرية من التلوث بالتنسيق مع الجهات المعنية

جمع البيانات والمعلومات والمواصفات الفنيـة والتشـغيلية للمكونـات           .١١
االساسية للموانئ والشئون البحرية وكذا جمـع االحصـائيات الشـهرية           

 .لحركة الموانئ وتحليلها
اركة في اعداد الخطط والبرامج االنمائيـة للمشـاريع والموازنـات           المش .١٢

 .التقديرية لمرافق ووحدات الموانئ والشئون البحرية
وضع التصورات الهادفة الى االستفادة المثلي من الطاقـات االسـتيعابية            .١٣

 .والتشغيلية لجميع موانئ الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
ى مرافق الموانئ والشئون البحرية لبرامج عملها من        متابعة وتقييم مستو   .١٤

 .خالل مراجعة التقارير
رفع تقارير تقييميه عن مستوى تنفيذ ما يحال اليها من قرارات مجـالس              .١٥

 .ادارات الهيئات والمؤسسات والشركات العاملة للموانئ والشئون البحرية
وزير المتعلقة  متابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات واالوامر الصادرة من ال        .١٦

 .بالموانئ والشئون البحرية
المشاركة في المؤتمرات واالجتماعات والنـدوات المحليـة واالقليميـة           .١٧

والدولية المتعلقة بالموانئ والشئون البحرية ومتابعـة تنفيـذ التوصـيات      
 .والقرارات الصادرة

دراسة االوضاع التنظيمية والتشغيلية لمرافق الموانئ والشئون البحريـة          .١٨
 .ييمهاوتق

اعداد الدراسات والبحوث الهادفة الى تطوير وتحسين انشطة وخـدمات           .١٩
 .الموانئ والشئون البحرية

المشــاركة فــي المفاوضــات والمحادثــات وفــي اعــداد االتفاقيــات  .٢٠
والبروتوكوالت المتعلقة بالموانئ والشئون البحرية التي تعقد بين بالدنـا          

 .والدول الشقية والصديقة ومتابعة تنفيذها 
القيام باية مهام واختصاصات تقتضيها طبيعة نشاطها وتكلف بها من قبل            .٢١

 .الوزير
االدارة العامة للنقل البحري والخدمات البحرية وتتولى ممارسة المهام         )  ١٤(مادة

 -:واالختصاصات االتية



 

 ٥٩٣

  النقلالئحة وزارة

وضع التصورات واالتجاهات لتطوير وتنظيم عمليـات انشـطة النقـل            .١
كذا االجراءات الكفيلة لضمان حق النقل      البحري للسفن وحركة البضائع و    

التجاري الى الجمهورية على السفن الوطنية بالتنسيق مع الجهـات ذات           
 .العالقة

وضع التصورات الخاصة بتطوير وتوسـيع شـبكة عمليـات التشـغيل             .٢
لالسطول التجاري الوطني بما يؤدي الى المساهمة الفاعلة فـي النشـاط            

يما بين موانئ الجمهوريـة او بينهـا        االقتصادي والتجاري للجمهورية ف   
 .وبين الموانئ للدول االخرى

وضع التصورات واالتجاهات واالسس المحققة لتشجيع االستثمارات في         .٣
 .مجال النقل البحري والخدمات البحرية وفق السياسة العامة للدولة

 .دراسة وابداء الراي بشان الشركات المتخصصة في مجال النقل البحري .٤
اخيص للشركات والوكاالت والمكاتب العاملـة فـي مجـال          اصدار التر  .٥

الخدمات البحرية واالشراف والرقابة على نشاطها وفقا للوائح واالنظمـة      
 .المنظمة لذلك

جمع البيانات والمعلومات والمواصـفات الفنيـة والتشـغيلية للمنشـات            .٦
واالصول والقطع البحرية المتصلة بانشطة النقـل البحـري والخـدمات           

 وكذا جمع االحصائيات الشهرية والسـنوية الخاصـة بانشـطة           البحرية
 .المرافق وتحليلها

وضع التصورات لتطوير طاقات وامكانيات خدمات اصـالح وصـيانة           .٧
السفن وتشجيع صناعة بناء الزوارق والسفن الصـغيره كنـواه النشـاء            

 .صناعة وطنية للسفن باالشتراك مع الجهات المعنية
النقل البحري والخدمات البحريـة وتقـديم       دراسة وتحليل اجور خدمات      .٨

 .الراي بشانها
المشاركة في اعداد القوانين والقرارات المتصلة بانشطة النقـل البحريـة        .٩

 .والخدمات  البحرية ومتابعة تنفيذها
 .المشاركة في اية لجان متصلة بشئون النقل البحري والخدمات البحرية .١٠
يـة للمشـاريع والموازنـات      المشاركة في اعداد الخطط والبرامج االنمائ      .١١

 .التقديرية لمرافق النقل البحري والخدمات البحرية التابعة للوزارة
متابعة وتقييم مستوى مرافق النقل البحري والخدمات البحريـة التابعـة            .١٢

 .للوزارة لبرامج عملها من خالل مراجعة التقارير المرفوعة منها
ادرة من الوزير المتعلقة    متابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات واالوامر الص      .١٣

 .بشئون النقل البحري والخدمات البحرية



 

 ٥٩٤

  النقلالئحة وزارة

المشاركة في المؤتمرات واالجتماعات والنـدوات المحليـة واالقليميـة           .١٤
والدولية المتعلقة بالنقل البحري ومتابعة تنفيـذ التوصـيات والقـرارات           

 .الصادرة
ـ             .١٥ الس رفع تقارير تقييمه عن مستوى تنفيذ ما يحال اليها من قرارات مج

ادارات الهيئات المؤسسات والشركات العاملة بمجـال النقـل البحـري           
 .والخدمات البحرية التابعة للوزارة

دراسة االوضاع التنظيمية والتشغيلية لمرافق النقل البحـري والخـدمات           .١٦
 .البحرية التابعة للوزارة

المشــاركة فــي المفاوضــات والمحادثــات وفــي اعــداد االتفاقيــات  .١٧
لمتعلقة بشئون النقل البحري التي تعقد بين بالدنا والدول         والبروتوكوالت ا 

 .الشقيقة والصديقة ومتابعة تنفيذها
القيام باية مهام واختصاصات تقتضيها طبيعة نشاطها وتكلف بها من قبل            .١٨

 .الوزير
االدارة العامة للطيران المدني واالرصاد  وتتولى ممارسـة المهـام           )  ١٥(مادة

 -:واالختصاصات االتية
ابعة مستويات كفاءة االداء والتشغيل في المطـارات المدنيـة وتقـديم            مت .١

 .المقترحات الكفيلة بتحسينها وتطويرها
اجراء الدراسات الالزمة بشان تامين وتوفير متطلبـات خـدمات النقـل             .٢

الجوي المحلية والدولية بالتشاور مع مسئولي الطيران المدني وشـركات          
هات الحكومية االخرى ذات العالقة     ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والج    

 .ورفع المقترحات والتوصيات بشانها الوزير
دراسة وابداء الراي في طلبات انشاء مطارات جديـد ة وفقـا للسياسـة               .٣

 .العامة للدولة في هذا الشان
االشراف والرقابة على تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة الدولية للطيـران           .٤

 المدني فيما يتعلق بتسـهيالت الطيـران        المدني والهيئة العربية للطيران   
المدني والنقل الجوي في المطارات المدنية والدولية بالتنسيق والتشـاور          

 .مع الجهات ذات العالقة
متابعة تنفيذ السياسات التي ترسمها الوزارة لتنشيط وتطـوير الطيـران            .٥

المدني والنقل الجوي واالرصاد ومعرفة مدى مراعاة ذلـك مـن قبـل             
 .طيران المدني ومؤسسات وشركات النقل الجويسلطات ال

المشاركة في اعداد الخطط والبرامج االنمائيـة للمشـاريع والموازنـات            .٦
 .التقديرية لمرافق النقل الجوي والطيران المدني



 

 ٥٩٥

  النقلالئحة وزارة

المشاركة في دراسة ومراجعة االتفاقيات والمعاهدات الدوليـة المتعلقـة           .٧
 .بالطيران المدني والنقل الجوي واالرصاد

مشاركة في اية لجان متعلقة بنشاط الطيران المـدني والنقـل الجـوي             ال .٨
 .واالرصاد وباالخص المشاركة في لجان تحقيق حوادث الطيران

مراجعة وتقييم تكاليف وايرادات واقتصاديات المطـارات وفقـا للـنظم            .٩
الدولية المقررة في هذا الشان ووضع الدراسـات والمقترحـات لتنويـع            

 .لمطارات المدنية على ضوء نتائج التقييموزيادة مصادرة دخل ا
اتخاذ االجراءات الالزمة لمتابعة واستكمال اجراءات التوقيع والتصـديق          .١٠

النهائي على االتفاقيات الثنائية والدولية والمعاهدات المتعلقـة بـالطيران          
 .المدني وتعديالتها ومالحقها باالشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة

 على تنفيذ التشريعات المتعلقة باالثار الضارة بالبيئـة         االشراف والرقابة  .١١
والجو والجمهور من جراء الطائرات ا واي اضرار اخرى ناتجـة عـن           

 .استخدام الطائرات في اغراض الطيران المدني
المشاركة في المؤتمرات واالجتماعات والندوات المحلية والدولية المتعلقة         .١٢

بعة تنفيذ التوصـيات والقـرارات      بشئون الطيران المدني واالرصاد ومتا    
 .صادرة

اعداد الدراسات والبحوث حول السياسة العامة للطيران المدني واالرصاد          .١٣
وفقا لمقتضيات السياسة العامـة للدولـة وخطـط التنميـة االقتصـادية             

 .واالجتماعية وبما يتواكب مع التطورات والمتغيرات الدولية
ة عمله او تكلف بها مـن       اية مهام او اختصاصات اخرى تقتضيها طبيع       .١٤

 .قبل الوزير
االدارة العامة للنقل الجوي  وتتولى ممارسة المهام واالختصاصـات          )  ١٦(مادة

 -:االتية
دراسة وابداء الراي في طلبات تشغيل مؤسسـات وشـركات الطيـران             .١

الوطنية لطرق وخطوط جوية جديدة او مد خطوطها الى نقط اخرى فـي    
 .قتصادية المتوفرةضوء  الدراسات التسويقية واال

المشاركة في المفاوضات المتعلقة باتفاقيات النقـل الجـوي الثنائيـة او             .٢
مالحقها وفقا للموافقات والتوجيهات الصادرة في هذا الشان من الـوزير           

 .ومتابعة اجراءات التصديق عليها
المشاركة في المباحثات التي تجري بين مؤسسات وشركات النقل الجوي           .٣

ؤسسات وشركات النقل الجوي االجنبية لعقد اتفاقيـات او         الوطنية وبين م  
 .ترتيبات تتعلق باالستثمار المشترك في مجال النقل الجوي التجاري



 

 ٥٩٦

  النقلالئحة وزارة

مراجعة اجور واسعار النقل الجوي الداخلي والـدولي المنـتظم وغيـر             .٤
المنتظم ومتابعة اصدار االوامر الحكومية المتعلقة بها وتقـديم التقـارير           

 .مة بشانها ومراقبة تطبيقهاوالدراسات الالز
دراسة وابداء الراي في طلبات شركات الطيران االجنبية بالترخيص لها           .٥

بتسيير رحالت نقل جوي منتظم او القيام بتشغيل اي من انشطة الطيران            
 .العام داخل الجمهورية

رفع تقارير تقييمه عن مستوى تنفيذ ما يحال اليها من قرارات مجـالس              .٦
لمؤسسات والشركات العامة العاملة فـي مجـال النقـل          ادارة الهيئات وا  

 .الجوي المحالة اليها
متابعة مستويات االداء والكفاءة التشـغيلية فـي الهيئـات والمؤسسـات             .٧

والشركات العاملة في مجال النقل الجوي ورفع التقارير التقييمية الالزمة          
 .بشانها

ليـة للركـاب    اجراء الدراسات االقتصادية عن حركة النقل الجـوي الدو         .٨
والبضائع والبريد وتحديد اتجاهات الحركه ومعـدالت النمـو المتوقعـة           
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف تطوير ودعم وتنمية حركة النقل           
الجوي من والى الجمهورية وبما يؤدي الى االرتقـاء بخـدمات النقـل             

 .الجوي الى المستويات العالمية
ماعات والندوات المحلية والدولية المتعلقة     المشاركة في المؤتمرات واالجت    .٩

 .بشئون النقل الجوي ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة
اعداد الدراسات والبحوث حول السياسة العامـة للنقـل الجـوي وفقـا              .١٠

لمقتضيات السياسية العامة للدولة وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية        
 .غييرات الدوليةفيما يتواكب مع التطورات والت

ابداء الراي في اعتراضات شركات ومؤسسات النقل الجـوي االجنبيـة            .١١
على قرارات سلطة الطيران المدني فيما يخص ايقاف او تغيير رحالتها           

 .من والى اقليم الجمهورية او ممارستها النشطة النقل الجوي التجاري
طات الطيران  ابداء الراي في التباينات التي قد تنشا بين وجهات نظر سل           .١٢

المدني ومؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية فيما يتعلق بمسائل النقل          
 .الجوي

ابداء الراي في طلبات الموافقة على اصدار تراخيص ممارسـة حقـوق             .١٣
النقل الجوي لمؤسسات وشركات النقل الجـوي االجنبـي مـن والـى             

 .الجمهورية



 

 ٥٩٧

  النقلالئحة وزارة

ب السفر والشـجن    ابداء الراي في منح تراخيص وكاالت الطيران ومكات        .١٤
الجوي وغير ذلك من التراخيص الالزمة لممارسة اي نشاط يتعلق بالنقل           

 .الجوي
دراسة طلبات الموافقة على انشاء شركات طيران جوية جديدة او تعديل            .١٥

 .اغراضها وفقا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة
 .زيراية مهام اخرى تقتضيها طبيعة نشاطها او تكلف بها من قبل الو .١٦
االدارة العامة للتخطيط واالحصاء والمشـاريع والمتابعـة وتتـولى          )  ١٧(مادة

 -:ممارسة المهام واالختصاصات االتية
جمع ودراسة البيانات والمعلومات االحصائية في مجل النقل وما يتعلـق            .١

بنشاط الوزارة والمرافق والوحدات التابعة لها والمشاركة في اعداد خطة          
 .ية واالجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةالتنمية االقتصاد

اعداد البيانات والمعلومات والدراسات لتحديـد اتجاهـات التنميـة فـي             .٢
 .مجاالت النقل واولوية المشاريع ضمن الخطة العامة للوزارة

انزال مؤشرات الخطة بعد اقرارها الى الجهات التنفيذية فـي المرافـق             .٣
قة بالضوابط واالجراءات التنفيذية لها مـع       والوحدات التابعة للوزارة مرف   

 .تحديد المهام المكلفة بها
متابعة مستوى انجاز خطط التنمية ذات الصلة بنشاط الوزارة والمرافـق            .٤

 .والوحدات التابعة لها واحصاء نتائجها
المشاركة في اعداد االتفاقيات للتعاون االقتصادي مع البلـدان الشـقيقة            .٥

بية والدولية، وفي وضع البرامج التنفيذية لهذه       والصديقة والمنظمات العر  
االتفاقيات والعمل على متابعة تنفيذها وتوثيـق التقـارير والمراسـالت           

 .المتعلقة بها
اعداد نظام متكامل من الجداول االحصائية المقرونة بالدراسات التحليلية          .٦

ـ           ا واقامة نظام احصائي لنشاط الوزارة والمرافق والوحدات التابعة لها بم
ينسجم مع النظام االحصائي للدولـة وترتيـب المعلومـات االحصـائية             

 .وتبوبيها وتحليلها ونشرها
متابعة وزارة التخطيط والتنمية والجهات االخرى ذات العالقـة بشـان            .٧

مناقشة واقرار مشاريع خطة الوزارة والتنسيق معها في القضايا المتعلقة          
 .بذلك

خطة فصليا وسنويا ورفعهـا لـوزارة       اعداد تقارير المتابعة واالنجاز لل     .٨
التخطيط والتنمية والجهاز المركزي لالحصاء وفقا للنمـاذج والجـداول          

 .المخصصة لذلك وبحسب المواعيد المحددة لذلك



 

 ٥٩٨

  النقلالئحة وزارة

توثيق وحفظ وثائق الخطط العامة واالحصـاءات الفصـلية والسـنوية            .٩
 .وتزويد الجهات ذات العالقة بالمعلومات االحصائية

ية وسنوية للوزير عن سير تنفيـذ القـروض وطـرق           رفع تقارير فصل   .١٠
 .استخداماتها في المشاريع المخصصة لها

اصدار النشرات الدورية الشاملة لالنجازات والتوسعات واية معلومـات          .١١
متعلقة بنشاط الوزارة والمرافق والوحدات التابعـة لهـا بالتنسـيق مـع        

 .الجهات ذات العالقة
ها ضمن خطـة التنميـة االقتصـادية      دراسة المشاريع التي يقترح ادراج     .١٢

واالجتماعية في مجال النقل والتاكد من اكتمال وثائقها الفنيـة ووضـع            
المواصفات العامة والتقديرات المدنية لهذه المشاريع ومراجعـة وضـع          

 .التصاميم والمواصفات الفنية لها
مراجعة وثائق المناقصات المعدة من قبل الوزارة والمرافـق الوحـدات            .١٣

ة لها وذلك قبل االعالن عنها والمشاركة فـي تحليـل العـروض             التابع
 .والتباحث مع الشركة المختارة للتنفيذ

اعداد الدراسات والبحوث الهادفة الى انشاء او تطوير المشروعات فـي            .١٤
 .مجال النقل

متابعة تنفيذ المشاريع وفقا للبرامج التنفيذية الخاصة بها واعداد التقـارير            .١٥
 .عن مستوى التنفيذ

المشاركة في اعداد االتفاقيات والبروتوكوالت المتعلقة بتمويـل وتنفيـذ           .١٦
 .المشاريع مع الدول والمنظمات االقليمية والدولية

ضبط حسابات القروض والهبات للمشاريع الممولة من البلـدان الشـقيقة            .١٧
والصديقة والمنظمات والصناديق العربية والدولية بالتنسيق مع الجهـات         

 . ذات العالقة داخل الوزارة وخارجهاالمختصة والجهات
االشراف على تنفيذ المشاريع الممولة بقروض او مساعدات خارجيـة او            .١٨

 .من البنوك المحلية او الممولة من الميزانية العاملة للدولة
مراجعة الميزانية االنمائية لمشاريع المرافق والوحدات التابعة للـوزارة          .١٩

مائية العامة للوزارة مع الجهـات ذات       والمشاركة في اعداد الميزانية االن    
 .العالقة

 .اية مهام واختصاصات تقتضيها طبيعة نشاطها او تكلف بها من الوزير .٢٠
االدارة العامة للرقابة والتفتيش المـالي واالداري وتتـولى ممارسـة           )  ١٨(مادة

 -:المهام واالختصاصات االتية



 

 ٥٩٩

  النقلالئحة وزارة

ء ومكاتبهـا فـي     القيام بالتفتيش المالي واالداري الدوري على الـوزرا        .١
المحافظات والمرافق والوحدات التابعة لها للتاكد مـن صـحة تطبيـق            
القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل وعن سير وانتظام         

 .العمل فيها
ضبط المخالفات المالية في الوزارة وكافة المرافق والوحدات التابعة لهـا            .٢

 .المناسبة لتالفيهاوالكشف عن اسبابها واقتراح الحلول 
تامين وجود نظام الرقابة الداخلية لممارسة توثيق المراقبة علـى كافـة             .٣

التصرفات المالية واالدارية ومتابعة تقييم فعاليته وتطـويره بمـا يكفـل            
 .سالمة واستخدام االموال والممتلكات العامة

فحص االخطاء واالنحرافات المالية واالدارية والكشف عـن مرتكبيهـا           .٤
عها الى الوزير وابداء الراي بشانها والتوصية بطرق عالج االخطاء          ورف

والعيوب مع تحديد المسئولية واقتراح الجزاء المالئـم وفقـا للقـوانين            
 .واالنظمة النافذة

اعداد التقارير الدورية عن نتـائج اعمـال التفتـيش االداري والمـالي              .٥
غلـب علـى    وتضمينها وجهة نظر االدارة بالنسبة لحـل المشـاكل والت         
 .الصعوبات العلمية التي تؤدي الى حسن سير العمل وانتظامه

تلقي تقارير اجهزة الرقابة الخارجية ودراستها والتنسـيق مـع االدارات            .٦
المختصة في الوزارة والمرافق والوحدات المعنية التابعة للوزارة حـول          

 .دراسة تقارير اجهزة الرقابة الخارجية واعداد الرد عليها
التفتيش الدوري والمفاجئ على المرافق والوحـدات االقتصـادية         القيام ب  .٧

 .التابعة للوزارة
اية مهام او اختصاصات تقتضيها طبيعة نشاطها او تكلف بها مـن قبـل               .٨

 .الوزير
االدارة العامة للشئون القانونية وتتولى ممارسة المهام واالختصاصات        )  ١٩(مادة

 -:االتية
ات  واللـوائح المتعلقـة بـالوزارة        اعداد مشروعات القوانين والقـرار     .١

 .والمؤسسات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة
المشاركة في اعداد العقود واالتفاقيات التي تبرمها الوزارة والمؤسسـات           .٢

 .التابعة لها مع الجهات الداخلية والخارجية
ولـة  متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية واجهزة الد          .٣

 .وعيرها
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تمثيل الوزارة ومؤسساتها امام القضاء وغيرها من الجهات وفقا لقـانون            .٤
 .قضايا الدولة

 .تقديم المشورة القانونية للوزارة والمؤسسات والمكاتب التابعة لها .٥
شرح القوانين واالنظمة المختلفة للعاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة          .٦

 .ي في اوساط العاملينلها والعمل على نشر الوعي القانون
اعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفـظ          .٧

 .اصولها وتوزيع صورها على المعنيين بالتنفيذ
توثيق القوانين والقرارات واللوائح واالتفاقيات والمراجـع والسـجالت          .٨

مها القانونية المتعلقة بعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها وحفظها وتنظي        
 .بالشكل الذي يسهل الرجوع اليها عند الحاجة

مراجعة النظم والقرارات واللوائح المعمول بها فـي الـوزارة والتقـدم             .٩
 .بالمقترحات المناسبة لتطويرها بالتنسيق مع االدارات ذات العالقة

االشراف الفني على االدارات واالقسام القانونية في الوزارة والمؤسسات          .١٠
 .لهاوالمكاتب التابعة 

مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة والمؤسسات التابعة          .١١
 .لها ورفع تقرير عن اي خروقات قانونية

القيام بالتحقيق االداري في المخالفات االدارية والمنسوبة للموظفين وفـق      .١٢
 .قانون الخدمة المدنية والئحتها التنفيذية

شئون القانونية او اية مهام يـنص   اية قضايا تحال عليها من قبل وزارة ال        .١٣
 .عليها في القوانين واللوائح النافذة

 .اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة نشاطها او تكلف بها من قبل الوزير .١٤
االدارة العامة للشئون المالية واالداريـة وتتـولى ممارسـة المهـام            )  ٢٠(مادة

 -:واالختصاصات االتية
 فع مستوى كفاءة االداء بالوزارة اقتراح الخطط والبرامج التي تستهدف ر .١
 .اعداد مشروع ميزانية الوزارة متضمنة تقديرات االيرادات والمصروفات .٢
تنفيذ كافة القوانين واللوائح واالنظمة المالية واالدارية واقتـراح الحلـول            .٣

 .التي تكفل تطويرها
تحديد احتياجات الوزارة من القوى العاملة كما ونوعا وفقا لحجم االعمال            .٤

 .التقسيمات المختلفة واتخاذ اجراءات استكمال هذه االحتياجاتب
تحديد احتياجات الوزارة  من االجهـزة والمعـدات واالثـاث واالدوات             .٥

المكتبية واستيفائها عن طريق الشراء واتخاذ اجراءات تخزينها والصرف         
 . الصادرة بهذا الشانةمنها وفقا للوائح واالنظم
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ية لموظفي الوزارة بتنظيم االنشطة الثقافية       العمل على رفع الروح المعنو     .٦
 .والرياضية واالجتماعية لهم والعمل على حل مشاكلهم

االشراف على اعمال شئون الموظفين بالوزارة وفروعها وتطبيق كافـة           .٧
القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة فيما يتعلـق بشـئونهم          

 .الوظيفية
يـات والحـوافز والمكافـات والعـالوات        تحديد ومعالجة االمور والترق    .٨

 .والبدالت والتعويضات المستحقة للموظفين وفقا للنظم النافذة
اعداد كشوفات المرتبات واالجور االضافية والمكافات والبدالت ومسـك          .٩

 .سجالتها وفقا للقواعد واالنظمة الصادرة بهذا الشان
الصادرة ومتابعة  القيام باعمال المحفوظات والخاصة بالمكاتبات الواردة و       .١٠

 .اجراءات تداولها وحفظها
نسخ وطبع المكاتبات والتقارير والمذكرات التي تحال اليها من االدارات           .١١

داخل الوزارة وتوزيع القرارات والتعليمات الداخلية والخارجيـة التـي          
 .تصدرها الوزارة

القيام بالخدمات الداخلية وتشغيل وصيانة االجهزة والمعـدات والمبـاني           .١٢
 .زارةبالو

 .اعداد الحسابات الختامية السنوية للوزارة .١٣
االشراف على اعمال الحسابات بالوزارة ومكاتبها وتطبيق كافة القوانين          .١٤

 .واالنظمة واللوائح المالية بالوزارة
وضع الخطط والبرامج لتدريب وتاهيل العاملين بالوزارة ومكاتبها فـي           .١٥

 .سبيل رفع كفاءتهم
افق والوحدات التابعة لها والجهات الحكومية      التنسيق بين الوزارات والمر    .١٦

 .االخرى في مجال التدريب والتاهيل
 .اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة نشاطها او تكلف بها من قبل الوزير .١٧

 الفصل الثالث
 المهام المشترآة لالدارات

 -:تلتزم االدارات العامة بالوزارة بالمهام االتية)  ٢١(مادة
 .لية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتهااعداد خطط وبرامج عمل فص .١
اعداد التقارير الدورية والبيانات المنظمـة عـن نشـاطها وانجازاتهـا             .٢

 .ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها
تطبيق المبادئ االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة بالفصل الرابـع           .٣

 .ومن هذا الباب
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 .لخاصة بالوزارةاالسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب ا .٤
اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها واالسهام بالعمل البحثي على           .٥

 .صعيد الوزارة
اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة في حل واجراءات تنفيذ           .٦

المهام وبخاصة ما كان متصال بالجمهور واسـتخدامها كـاداة ارشـادية            
اتها والعمل علـى مراجعتهـا بهـدف        للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدم   

 .تطويرها وتبسيطا لالجراءات
تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجـان والمجـالس             .٧

المشكلة في مجال اختصاصها ،اال في حالة النص على خالف ذلك فـي             
 .النظم المتعلقة بهذه التشكيالت

 الفصل الرابع
 م الوزارةمبادئ عامة في التنظيم واالداء لها

الغراض التنفيذ االمثل للمهام تعتمد الوزارة من المبـادئ واالسـس           )  ٢٢(مادة
 -:التنظيمية االتية

تطبق الوزارة في تنظيم اعمالها وادارة نشـاطها المبـادئ واالسـاليب             .١
العملية في االدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم االخـرى           

و نظم في معالجة وتحليـل المشـكالت        فيما تضعه من خطط او برامج ا      
 .والظواهر التي تنشا في محيط الوزارة

تقوم العالقة بين قيادة الوزارة على اسـاس مبـدا التعـاون والتشـاور               .٢
 .والتنسيق المستمر

تبني العالقات التنظيمية من حيث سلطة االشراف والمسئولية على اساس           .٣
مختلف المستويات  انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في        

االدارية للتنظيم وذلك دون ما اخالل باالسـاليب واالشـكال التنظيميـة            
 .المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير االعمال

تعمل الوزارة على صعيد عالقات التنظيم الداخلي فيها وفـي عالقاتهـا             .٤
فيه طبقـا   بمكاتبها بالمحافظات على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع         

لتطور االدارة العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف االصـالح            
 .االداري

 .تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .٥
يعتبر الرؤساء االداريون بحكم وظائفهم مسئولين على تـدريب االفـراد            .٦

العاملين بمعيتهم باالضافة الى دورهم االساسـي فـي تنظـيم وتبسـيط             
 .يه والرقابةاالعمال والتوج
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تعمل الوزارة على تنمية مهارات العاملين في كافـة مجـاالت نشـاطها              .٧
 .بهدف االرتقاء المستمر بمستوى اعمالها واداراتها

 .تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة .٨
تطوير وتنمية ودعم نشاط مكاتب الوزارة في المحافظـات بمـا يحقـق              .٩

 .نشاطهااالستقرار في اوضاعها واستمرار 
تلتزم كافة التقسيمات التنظيميـة للـوزارة بجمـع وتصـنيف وتحليـل              .١٠

االحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي التخـاذ القـرار          
 .وتخطيط وتقييم االعمال واقتراح الحلول لمشاكل التنمية االدارية

ى تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجالت والوثائق والرقابة عل          .١١
 .تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة

يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديـدة ال             .١٢
تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع االمر الى رئيسه           

 .المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة
 الباب الرابع
 احكام عامـة

يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسـين          )  ٢٣(مادة
تنفيذ االعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعـض           
سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة لها وتشجيع تطبيق هـذا           

 .المبدا في اطار وزارته
ر كافة القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحـة         يصدر الوزي )  ٢٤(مادة

 .وتحقيق اغراضها
يكون للوزارة وبحسب االحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة         )  ٢٥(مادة

عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بهـا            
لخدمـة المدنيـة    المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مـع وزارة ا          

 .واالصالح االداري
للوزير عقد مؤتمر سنوي للنقل برئاسـته بقصـد التعـرف وبحـث             )  ٢٦(مادة

المشكالت  في الجوانب االدارية او التنظيمية او القانونية والعمـل علـى             
 .تالفيها لتحسين السياسات واالدارة في مجال النقل وتنشيطها

توزيع بعض المهـام واالختصاصـات       يجوز بقرار من الوزير اعادة      )  ٢٧(مادة
بين االدارات العامة اذا تبين من خالل التطبيق الفعلي لهذه الالئحة الحاجة            
الى اجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئوليته او ازالة ازدواجية في تنفيـذ             

 .المهام
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يصدر الوزير التقسيمات  الفرعية لالدارات  العامـة وفقـا لقواعـد             )  ٢٨(مادة
 . االداريالتنظيم

يصدر الوزير قرار دمج او الغاء  اي ادارة فرعية او قسم علـى ان               )  ٢٩(مادة
 .يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم االداري

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية)  ٣٠(مادة
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