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 م9002( لسنة  قرار مجهىري رقم )  

 بشأن الالئحة التنظيمية لىزارة الصناعة والتجارة

 

 رئيس الجميكرية

 بعد اإلطالع عمى دستكر الجميكرية اليمنية.

 ـ بشأف مجمس الكزراء.2004( لسنة 3كعمى القانكف رقـ ) 

 ائيا كتعديالتو.ـ بتشكيؿ الحككمة كتسمية أعض2007( لسنة 50كعمى القرار الجميكرم رقـ ) 

 كبناء عمى عرض كزير الصناعة كالتجارة.

 كبعد مكافقة مجمس الكزراء.

 // قـــــــرر//

 انبـــاب األول

 انتسًيت و انتعاريف

 (.الصناعة كالتجارةتسمى ىذه الالئحة بػ) الالئحة التنظيمية لكزارة  (1) مادة

كردت فييا المعاني المبينة أماـ كؿ الغراض تطبيؽ ىذه الالئحة يككف لأللفاظ كالعبارات التالية حيثما  (2) مادة

 منيا ما لـ تدؿ القرينة أك سياؽ النص عمى خالؼ ذلؾ:
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 الجميكرية اليمنية. الجميكرية:

 .الصناعة كالتجارةكزارة   الكزارة:

 .الصناعة كالتجارةكزير   الكزير:

ار كالييئة العامة مكاتب الكزارة في أمانة العاصمة كالمحافظات كالييئة العامة لالستثم المكاتب:

 لممناطؽ الحرة.
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 انبـاب انثاني

 انبناء االسرتاتيجي نهىزارة

 

رؤية الكزارة:المساىمة في تحقيؽ تنمية اقتصادية مستدامة تكفر مستكلن معيشيان كريمان كعادالن  (3) مادة

 لممكاطنيف.

عزيز ركح المبادرة رسالة الكزارة: تييئة البيئة المناسبة لمنمك االقتصادم، كتطكير قطاع األعماؿ كت (4) مادة

 كاالبتكار كالتنافس، كحماية المستيمؾ.

 القيـ الجكىرية: (5) مادة

 العميؿ أكالن: التعامؿ مع المستفيديف مف خدمات الكزارة كزبائف نقدـ ليـ أفضؿ مستكلن مف الخدمة. .1

القيادة: المبادرة مف تمقاء أنفسنا لمتعرؼ عمى الفرص المتاحة لتطكير العمؿ ككضع األىداؼ  .2

 تمكيف أنفسنا كاآلخريف لتحقيقيا، مع استخداـ جميع المكارد المتاحة بأفضؿ طريقة ممكنة.كتحفيز ك 

الشفافية: القياـ بالعمؿ الصائب كالصدؽ مع بعضنا البعض، كاالعتماد عمى بيانات كمعمكمات دقيقة  .3

 مف مصادر مكثكقة.

كبناء عالقات قكية مع العمؿ الجماعي: الكثكؽ ببعضنا البعض كالتعامؿ بطريقة تؤكد ىذه الثقة  .4

 جميع األطراؼ التي تساعدنا عمى تحقيؽ رؤيتنا.
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النيج االستراتيجي: العمؿ بناءان عمى أىداؼ كاستراتيجيات كخطط كاضحة كالقياـ كباستمرار بتبسيط  .5

 كتكثيؽ آليات العمؿ.

 تكافؤ الفرص: التعامؿ مع الجميع بشكؿ متساكم مكظفيف كمستفيديف .  .6

تعمـ كالنمك باستمرار كمساعدة زمالئنا عمى ذلؾ، كتحمؿ مسؤكلية تعممنا بشكؿ التعمـ كالنمك: ال .7

 مستمر.

 االحتراـ: احتراـ مسئكلياتنا كعمالئنا كااللتزاـ باالحتراـ المتبادؿ فيما بيننا. .8

 األىداؼ اإلستراتيجية لمكزارة: تعمؿ الكزارة عمى تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية التالية: (6) مادة

 كجاذبة لالستثمار. تييئة بيئة مشجعة .1

 تحسيف الميزاف التجارم لمجميكرية. .2

 تمكيف المنشآت المتكسطة كالصغيرة مف المنافسة. .3

اندماج االقتصاد اليمني في التكتالت االقتصادية اإلقميمية كالدكلية بما يكفؿ زيادة المكاسب كالتقميؿ  .4

 مف الخسائر لالقتصاد اليمني.

 سيةتحقيؽ كضع تمكيني مستقر لمسمع األسا .5

 تتكلى الكزارة لتحقيؽ اىدافيا المياـ كاالختصاصات التالية: (7) مادة

 

 مياـ عامة: 



 -5- 

المساىمة في كضع السياسة االقتصادية العامة لمدكلة كالخطط االقتصادية كتنفيذىا كاإلسياـ في  .1

 تكفير بيئة داعمة لقطاع األعماؿ.

ربية كاإلقميمية كالدكلية في تمثيؿ الجميكرية في المفاكضات كالمؤتمرات كالمنظمات كالندكات الع .2

 المجاالت الصناعية كالتجارية.

المساىمة في القياـ بالدراسات كالبحكث الالزمة لكضع النظـ الكطنية الخاصة بالمكاصفات  .3

كالمقاييس كضبط الجكدة لممكاد كالسمع كالمنتجات المحمية كالمستكردة بالتنسيؽ مع الجيات ذات 

 العالقة كمراقبة تطبيقيا.

 

 مجاؿ الصناعة: في 

 إعداد سياسات كاستراتيجيات التنمية الصناعية كتنفيذىا. .1

تشجيع االستثمارات الصناعية خصكصا تمؾ المعتمدة عمى المكاد الخاـ المحمية كالتي تحقؽ  .2

 االستفادة مف المزايا النسبية كذلؾ بالتعاكف كالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة. 

 ت الكطنية عف طريؽ تحسيف مكاصفات كجكدة المنتجات المحمية. تقكية القدرة التنافسية لمصناعا .3

إنشاء المناطؽ الصناعية كتزكيدىا بالبنية التحتية كالخدمات إلى بكابات تمؾ المناطؽ بالتنسيؽ مع  .4

 الجيات المختصة، كحمايتيا كالتركيج ليا.
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لممخططات العمرانية تشجيع القطاع الخاص إلنشاء مناطؽ صناعية خاصة كتطكيرىا كتشغيميا كفقان  .5

 بالتعاكف كالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة.

اإلشراؼ عمى أداء المناطؽ الصناعية كالرقابة عمييا لمتأكد مف االلتزاـ بالمخططات كالنكع الصناعي  .6

 المناسب ليا كمعالجة أية اختالالت بالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة.

 ة عمييا.تشجيع كتنظيـ تكطيف التكنكلكجيا كالرقاب .7

كالعمػػؿ عمػػى -المرتبطػػة بالصػػناعة -المسػػاىمة فػػي إعػػداد الػػنظـ كالتشػػريعات ذات الصػػمة بالبيئػػة  .8

 تطبيقيا.

 تشجيع الحرؼ كتطكير ميارات ككسائؿ العمؿ التقميدية لمحرؼ بمختمؼ أنكاعيا كالتركيج ليا.  .9

ة، كتشجيع إقامة اإلشراؼ عمى الصناعات المتكسطة كالصغيرة كتنميتيا كرفع كفاءتيا اإلنتاجي .10

 الجمعيات التعاكنية الصناعية بالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة.

عادة  .11 التنسيؽ مع الجيات ذات العالقة لممشاركة في إعداد خطط التعميـ الفني كالتدريب كالتأىيؿ كا 

 التأىيؿ لممكارد البشرية بما يمبي متطمبات التنمية الصناعية كالتطكر العممي كالتكنكلكجي.

شراؼ كالرقابة عمى كافة المنشآت الصناعية لمتأكد مف التزاميا بالقكانيف النافذة كتطبيؽ قكاعد اإل .12

 كنظـ األمف كالسالمة كالبيئة الصناعية بالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة.

 التنسيؽ مع الجيات ذات العالقة لمرقابة عمى سالمة كجكدة اإلنتاج الصناعي.  .13
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 خمية:في مجاؿ التجارة الدا    

 رسـ سياسات التجارة الداخمية.   .1

 اتخاذ اإلجراءات الخاصة بتنظيـ التجارة الداخمية. .2

 العمؿ مع الجيات ذات العالقة عمى تكفير كتنظيـ المخزكف االحتياطي مف السمع األساسية.  .3

 تشجيع إنشاء الصكامع كالمطاحف ككحدات الخزف لمحبكب لتكفير االحتياجات الضركرية لالستيالؾ.  .4

تنظيـ حركة نقؿ البضائع كتأميف انسيابيا دكف عكائؽ إلى مختمؼ أرجاء الجميكرية بالتنسيؽ مع  .5

 الجيات ذات العالقة.

إعداد الدراسات التحميمية الخاصة باألسعار بالتنسيؽ مع الجيات المختصة كالغرؼ التجارية   .6

 لالستفادة منيا في رسـ السياسات التجارية.

كيؽ كالتعبئة كالتغميؼ كالتخزيف كالتبريد بما يؤمف كصكؿ البضائع تشجيع إنشاء شركات التس  .7

 لممستيمؾ في صكرة جيدة كصالحة لالستيالؾ.

شيار األسعار كالرقابة عمى البضائع مف  .8 اإلشراؼ عمى األسكاؽ الداخمية بيدؼ حماية المستيمؾ كا 

ؽ مع السمطات المحمية حيث الجكدة كالنكعية كمطابقتيا لممكاصفات كالمقاييس المعتمدة بالتنسي

 كالغرؼ التجارية الصناعية.
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حماية المنافسة كمنع االحتكار كالغش التجارم كحماية المستيمؾ مف الغش كالتدليس في السمع  .9

 كالمنتجات.

 اإلشراؼ عمى إقامة المعارض التجارية الداخمية. .10

 

 في مجاؿ التجارة الخارجية كتنمية الصادرات:

م كتنمية الصادرات مع مختمؼ الدكؿ كاتخاذ كؿ ما مف شأنو تعزيز اإلشراؼ عمى النشاط التجار  .1

 كتنمية العالقات االقتصادية كالتجارية مع العالـ الخارجي. 

دراسة التكتالت التجارية كالصناعية العربية كاإلقميمية كالدكلية ، ككضع البيانات كاإلحصائيات عف  .2

مة لمتعامؿ مع تمؾ التكتالت ، كعمؿ نشرة فصمية متطمبات األسكاؽ الخارجية كاتخاذ الخطكات الالز 

 يتاح لممنتجيف كالمصدريف كالمستكرديف كالمستثمريف المحمييف كاألجانب الحصكؿ عمييا.

تنظيـ أعماؿ كسكرتارية المجمس األعمى لتنمية الصادرات ، كمتابعة تنفيذ القرارات كالتكصيات  .3

 نفيذ.الصادرة عف المجمس كتقديـ تقارير عف مستكل الت

اإلعداد كالمشاركة مع الكزارات كالمصالح الحككمية األخرل كاالتحاد العاـ لمغرؼ التجارية الصناعية  .4

في المفاكضات كعقد االتفاقيات كالبركتكككالت التجارية بيف الجميكرية كالدكؿ العربية كاإلسالمية 

رية العربية كاإلقميمية كالدكلية كمختمؼ دكؿ العالـ كالتجمعات كالييئات كالمنظمات االقتصادية كالتجا

 بما في ذلؾ االتفاقيات المتضمنة منح أفضميات في مجاؿ التجارة الخارجية كتنمية الصادرات. 
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المتابعة كالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة في الجميكرية لتنفيذ االتفاقيات كالبركتكككالت التجارية  .5

ات كالمنظمات االقتصادية كالتجارية العربية بيف الجميكرية كالدكؿ األخرل كالتجمعات كالييئ

كاإلقميمية كالدكلية كالتقييـ المستمر لنتائج كآثار تمؾ االتفاقيات كالبركتكككالت عمى االقتصاد 

 الكطني.

دراسة األسكاؽ الخارجية كتحديد الفرص التصديرية كاساليب كالحصص كالمخصصات كاالمتيازات  .6

الصادرات كما كنكعان بما يمكنيا مف المنافسة في األسكاؽ النسبية ، كتحديد متطمبات تنمية 

زالة  الخارجية كاتخاذ كافة اإلجراءات التي تؤدم إلى تشجيع كتنمية التصدير كتسييؿ معامالتو كا 

 معكقاتو كتشجيع التجارة البينية.

نية اإلشراؼ عمى إقامة المعارض التجارية في األسكاؽ الخارجية بيدؼ التركيج لممنتجات الكط .7

كالتعريؼ بيا كالقياـ بكؿ ما مف شأنو الحصكؿ عمى امتيازات كأفضميات تجارية تسيؿ تكاجد 

 المنتجات الكطنية في األسكاؽ الخارجية كتمكنيا مف المنافسة.

 اتخاذ التدابير الالزمة لحماية اإلنتاج الكطني مف اإلغراؽ كالممارسات الضارة بالتجارة.  .8
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 المياـ الخدمية: 

صدار تراخيص مزاكلة النشاط الصناعي كالتجارم.  مسؾ السج .1  ؿ التجارم كالصناعي كالحرفي كا 

مسؾ السجالت الخاصة باألسػماء التجاريػة كالعالمػات التجاريػة كبػراءات االختػراع كالرسػـك كالنمػاذج  .2

 الصناعية كحماية حقكؽ الممكية الفكرية في الجكانب الصناعية كالتجارية.  

شيار الصفة ال .3  قانكنية لمشخصية التجارية.إعالف كا 

تنظيـ تممؾ كقيد كحماية األسماء التجارية ككيفية التصرؼ بيا بغرض الحماية مف مخاطر تماثؿ أك  .4

 تشابو األسماء التجارية.  

 مسؾ سجؿ األصكؿ المنقكلة كالتأجير التمكيمي. .5

تاحتيػا جمع كتحميؿ البيانات كالمعمكمات كالدراسات كالبحكث المتعمقة بالنشاط التجػار  .6 م كالصػناعي كا 

لالستفادة منيا في كضع كتنفيػذ السياسػات كالخطػط اإلسػتراتيجية االقتصػادية لمدكلػة ككػذلؾ إتاحتيػا 

 لمميتميف مف مستثمريف كتجار كصناعييف كباحثيف.

المكافقػػػة عمػػػى طمبػػػات تأسػػػيس كتسػػػجيؿ الشػػػركات كالتػػػرخيص لمككػػػاالت كفػػػركع الشػػػركات كالبيػػػكت  .7

 رقابة عمى أنشطتيا كفقان لمقكانيف المنظمة لذلؾ.األجنبية كاإلشراؼ كال

الترخيص لمشركات الخاصة كالجيات األخرل المحمية كاألجنبية إلقامة المعارض التجارية كالصػناعية  .8

 كاإلشراؼ عمييا. 
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 المياـ الرقابية: 

لكاقعة اإلشراؼ كالتكجيو كالرقابة عمى المؤسسات كالشركات العامة الصناعية كالتجارية التابعة ا .1

تحت اشراؼ الكزير أك أية مؤسسة أك ىيئة أك شركة عامة تحدد قكانيف أك قرارات إنشائيا 

 خضكعيا الشراؼ الكزير.

صػػدار تػػراخيص مزاكلػػة مينػػة تػػدقيؽ كمراجعػػة الحسػػابات كاإلشػػراؼ  .2 مػػنح إجػػازة محاسػػب قػػانكني كا 

 كالرقابة عمييا كفقان لمقانكف المنظـ ليذه المينة .

عادة التأميف.منح إجازة مزاكل .3  ة أعماؿ التأميف كا 

 حماية حقكؽ حممة كثائؽ التأميف كالمستفيديف منيا كالغير. .4

اإلشػػراؼ كالرقابػػة عمػػى الجمعيػػات التعاكنيػػة االسػػتيالكية كاتحاداتيػػا الكاقعػػة فػػي نطػػاؽ اختصاصػػات  .5

 الكزارة. 

ميف كأية اتحػادات مينيػة اإلشراؼ عمى الغرؼ التجارية الصناعية كاتحادىا العاـ كاالتحاد اليمني لمتأ .6

 ينص قرار إنشائيا عمى تكلي الكزارة ميمة اإلشراؼ عمييا كفؽ القكانيف النافذة.
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 انبـاب انثانث

 انبناء انتنظيًي نهىزارة 

 انفصم األول

  اهليكم انتنظيًي 

 

 يتككف الييكؿ التنظيمي لمكزارة مف العناصر كالتقسيمات التالية: (8) مادة

 ي:الكزير: كيتبعو مباشرة اآلت .1

 اإلدارة العامة لمكتب الكزير .أ 

 المكتب الفني كالمستشاركف .ب 

 اإلدارة العامة لمكاتب الكزارة في أمانة العاصمة كالمحافظات .ج 

 اإلدارة العامة لممراجعة الداخمية .د 

 اإلدارة العامة لمييئات كالمؤسسات العامة كالشركات المختمطة كالتنظيمات المينية .ق 

 بشريةاإلدارة العامة لتنمية المكارد ال .ك 

 اإلدارة العامة لممرأة .ز 

 اإلدارة العامة لمشئكف القانكنية .ح 

 اإلدارة العامة لمتخطيط كالمعمكمات .ط 
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 اإلدارة العامة لمشئكف المالية كالتجييزات .م 

 اإلدارة العامة لمعالقات العامة كاإلعالـ .ؾ 

 اإلدارة العامة لنظـ المعمكمات .ؿ 

 مكتب االتصاؿ كالتنسيؽ مع منظمة التجارة العالمية .ـ 

يئػػات كالمؤسسػػات العامػػة كالشػػركات المختمطػػة التػػي تػػنص قػػكانيف أك قػػرارات إنشػػائيا عمػػى الي .ف 

 خضكعيا الشراؼ الكزير .

مكاتب الكزارة في أمانة العاصمة كالمحافظات كالييئة العامة لالستثمار كالييئػة العامػة لممنػاطؽ  .س 

 الحرة.

 قطاع الصناعة: كيتككف مف اإلدارات العامة التالية: .2

 لعامة لممناطؽ الصناعيةاإلدارة ا .أ 

 اإلدارة العامة لمتنمية الصناعية كاالستثمار .ب 

 اإلدارة العامة لمرقابة الصناعية .ج 

 اإلدارة العامة لمصناعات الصغيرة .د 

 قطاع التجارة الداخمية: كيتككف مف اإلدارات العامة التالية: .3

 اإلدارة العامة الستقرار األسكاؽ .أ 
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 اإلدارة العامة لحماية المستيمؾ .ب 

 رة العامة لممنافسة كمنع االحتكاراإلدا .ج 

 غرفة العمميات .د 

 قطاع التجارة الخارجية كتنمية الصادرات : كيتككف مف اإلدارات العامة التالية: .4

 اإلدارة العامة لمعالقات التجارية كالدكلية .أ 

 اإلدارة العامة لتنمية الصادرات .ب 

 اإلدارة العامة لحماية المنتجات الكطنية .ج 

 يات كالمناطؽ التجاريةاإلدارة العامة لالتفاق .د 

 قطاع خدمات األعماؿ: كيتككف مف اإلدارات العامة التالية: .5

 اإلدارة العامة لمشركات .أ 

 اإلدارة العامة لمككاالت كفركع الشركات كالبيكت األجنبية .ب 

 اإلدارة العامة لمسجؿ التجارم كاألسماء التجارية  .ج 

 اإلدارة العامة لحماية الممكية الفكرية كالعالمات .د 

 رة العامة لتنظيـ مينة تدقيؽ كمراجعة الحساباتاإلدا .ق 

 اإلدارة العامة لشركات التأميف .ك 
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 اإلدارة العامة لخدمة العمالء .ز 
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 انفصم انثاني

 املهـاو و االختصـاصـــاث 

 

 أكالن: الػكزيػػػػػر:

 

 الػكزير ىػك المسػػئكؿ االدارم األكؿ عػف قيػادة الػػكزارة فػي المجػػاالت كافػة كىػك الػػرئيس األعمػى لعمػػـك (9) مادة

مكظفييا بمختمؼ مستكياتيـ الكظيفية بحكـ مسئكليتو عػف نشػاط الػكزارة كنتػائج أدائيػا أمػاـ كػؿ مػف 

رئػػيس الحككمػػة كمجمػػس الػػكزراء، كيتػػكلى اإلشػػراؼ كالتكجيػػو بصػػكرة مباشػػرة عمػػى رؤسػػاء الكيانػػات 

 التنظيمية الكاقعة تحت إشرافو بصكرة مباشرة كفقان لمتشريعات النافذة.

دار القرارات كاألكامر كالتكجييات في كؿ ما يتعمؽ بتنفيذ السياسة العامة لمحككمة يقـك الكزير بإص (10) مادة

طبقان لمقكانيف كالمكائح كالنظـ النافذة في نطاؽ الميػاـ كاالختصاصات المناطة بالكزارة كالكحدات 

 الكاقعة تحت إشرافو كيتكلى عمى كجو الخصكص ما يمي:

مكزارة ضمف خطة مجمس الكزراء كمتابعة تنفيذىا كتقديـ اإلشراؼ عمى كضع الخطة اإلستراتيجية ل .1

 التقارير لمجمس الكزراء عف مستكل تنفيذ الخطة كقرارات المجمس.

اإلشراؼ عمى إعداد مكازنة الكزارة ككضع الخطط كالبرامج التنفيذية الخاصة بأعماؿ الكزارة  .2

 كالكحدات الكاقعة تحت إشرافو كمتابعة كتقييـ مستكيات تنفيذىا.
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التنسيؽ بيف الكزارة كالقطاعات االقتصادية األخرل بما يحقؽ أىداؼ السياسة العامة الصناعية  .3

  كالتجارية.

 الترشيح لشغؿ كظائؼ اإلدارة العميا في الكزارة كالكحدات التابعة ليا كفقان لمتشريعات النافذة . .4

رشادىـ كتطكير كتقييـ أدائيـ. .5  قيادة مرؤكسيو كا 

الكاقعة تحت إشرافو في ديكاف عاـ  رقابة عمى رؤساء الكيانات التنظيميةاإلشراؼ كالتكجيو كال .6

الكزارة كأمانة العاصمة كالمحافظات كعمى رؤساء الكحدات الكاقعة تحت إشرافو ككذا تنسيؽ 

جيكدىـ كتقييـ أدائيـ كتمقي مقترحاتيـ كلو أف يطمب منيـ تقديـ تقارير عف مستكل تنفيذىـ 

 ناطة بيـ كبالتقسيمات التنظيمية التي يرأسكنيا أك التي تخضع إلشرافيـ.كاالختصاصات الم لممياـ

النظر في المقترحات كالتكصيات المرفكعة إليو مف مرؤكسيو أك مف المجالس كالمجاف المشكمة في  .7

 الكزارة كالتصديؽ عمييا كميا أك بعضيا، كما يحؽ لو تعديؿ أك إلغاء قراراتيـ.

كصيات مجالس إدارة الكحدات الكاقعة تحت إشرافو كالتصديؽ عمييا النظر في قرارات كمقترحات كت .8

، كما يحؽ لو إعادتيا كميا أك بعضيا إذا رأل فييا أم تجاكز لمقكانيف كالنظـ كالقرارات النافذة أك 

 تتعارض مع السياسة العامة لمدكلة ، مع بياف األسباب المكجبة لذلؾ .

كلجاف العمؿ كتحديد مياميا كفقان لمقكانيف كالنظـ  تشكيؿ مجمس الكزارة كالمجاف االستشارية .9

 النافذة.
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التنسيؽ مع الكزراء كالمحافظيف في المسائؿ المشتركة بيدؼ تحقيؽ التكامؿ كتعزيز التعاكف  .10

 معيـ.

العمؿ مع أميف العاصمة كالمحافظيف في مجاؿ اختصاصو كالتنسيؽ معيـ في إعداد الخطة   .11

شراؾ ممثمي مكاتب الكزارة في أمانة  االقتصادية كصكالن إلى التحقيؽ الكامؿ لمياـ الكزارة، كا 

العاصمة كالمحافظات كدكائرىا المختصة في إعداد القرارات المركزية التي يترتب عمييا تأثير في 

 إطار أمانة العاصمة أك المحافظة كفقان لمقكانيف كاألنظمة النافذة.

 لتمثيؿ بمستكاه.تمثيؿ الكزارة في الداخؿ كالخارج عندما يككف ا .12

تبميغ رئيس الحككمة أك مجمس الكزراء بالحكادث كالمخالفات كالكقائع الجسيمة التي تتعارض مع  .13

 السياسة العامة لمدكلة في إطار الكزارة كفقان لمقانكف.

 إصدار قرارات التعييف كالتكميؼ في الكظائؼ التي تقع ضمف صالحياتو طبقان لمقانكف. .14

 صاؿ كالتنسيؽ مع منظمة التجارة العالمية.مكتب االت اإلشراؼ عمى  .15

 أية مياـ أخرل تدخؿ في نطاؽ صالحيات الكزير طبقان لمتشريعات النافذة.  .16

 

 ثانيػػان: الػػككػػػػػالء:
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يككف لكؿ قطاع رئيس بمستكل ككيؿ كزارة، كيتكلى كؿ ككيؿ مساعدة الكزير في تنفيذ خطة الكزارة  (11) مادة

السياسة العامة في حدكد مياـ كاختصاصات القطاع الذم يتكلى  في إطار برنامج الحككمة كفي تنفيذ

رئاستو كيككف الككيؿ مسئكال عف قيادة القطاع كنتائج أدائو أماـ الكزير ككفقان لمتشريعات النافذة 

 كيمارس عمى كجو الخصكص المياـ ك االختصاصات التالية:

ية لمكزارة في إطار الرؤية كاألىػداؼ يساىـ في بحث كمناقشة الخطة اإلستراتيجية كالمكازنة السنك  .1

 اإلستراتيجية لمكزارة.

يشرؼ عمى كضع مشاريع الخطط كالبرامج التنفيذية لنشاط القطاع كيتابع إجراءات إدراجيا ضمف  .2

الخطة العامة لمكزارة، كيتكلى متابعة كمراقبة تنفيذ الخطط كالبرامج المعتمدة كتقييـ كفاءة األداء 

 كمستكل اإلنجاز.

 مرؤكسيو كيعمؿ عمى تطكير كتقييـ أدائيـ. يقكد .3

 يعمؿ عمى تطكير إجراءات كأساليب العمؿ. .4

ينظػػر فػػي المقترحػػات المرفكعػػة مػػف مػػديرم اإلدارات العامػػة كدراسػػتيا كالتنسػػيؽ بينيػػا كالتكجيػػو  .5

 بشأنيا طبقان لمتشريعات النافذة كالسياسات المقرة. 

ث كمناقشػة المكضػكعات كالقضػايا المطركحػة يدعك لعقد االجتماعػات الدكريػة مػع مرؤكسػيو لبحػ .6

 كالبت فييا كفقان لمبدأ التشاكر الجماعي. 
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يتشاكر مع القطاعات األخرل في كؿ ما يتعمؽ بمياـ كاختصاصات الكزارة كيتعاكف معيـ في أداء  .7

 المياـ كالكاجبات المشتركة.

ج في نطاؽ اختصاصات يمثؿ الكزارة في االجتماعات كالفعاليات التي تعقد في الداخؿ كالخار  .8

 القطاع عندما يقتضي التمثيؿ مشاركة بمستكاه ككفقان لمقانكف.

أية مياـ أخرل يكمؼ بيا مف قبؿ الكزير أك تقع في نطاؽ اختصاصاتو كصالحياتو بمقتضى  .9

 القكانيف كالمكائح كالنظـ كالقرارات النافذة.

 

 :ثالثان: مياـ كاختصاصات اإلدارات العامة في قطاع الصناعة 

 

 كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:اإلدارة العامة لممناطؽ الصناعية: (12) مادة

دراسة النشاط الصناعي كتحديػد االحتياجػات مػف المنػاطؽ الصػناعية كتطػكير القػائـ منيػا بالتنسػيؽ  .1

 مع الجيات المختصة.

ناعية كفػؽ إعداد الخطط كالبرامج التنفيذية ككضع القكاعد كاالجراءات الالزمة إلنشػاء المنػاطؽ الصػ .2

دارتيا كتشغيميا كصيانتيا كاالشراؼ عمييا كالتركيج ليا.  المخططات العمرانية كتطكيرىا كا 

 إعداد دراسات الجدكل األكلية كالتقييمية لممناطؽ الصناعية. .3
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اقتراح كتحديد المكاقع المناسبة مف األراضي المممككة لمدكلة إلنشاء المناطؽ الصناعية عمييا  .4

السمطة المحمية كعرضيا عمى الجيات المختصة العتمادىا كمناطؽ صناعية  بالتنسيؽ مع أجيزة

صدار صكككيا القانكنية كفقان لمقكانيف النافذة.  كتخصيصيا كتكثيقيا كا 

التنسيؽ مع أجيزة السمطة المحمية كالجيات ذات العالقة لتحديد كحماية أراضي المنػاطؽ الصػناعية  .5

يصاؿ الخدمات إلى   بكاباتيا.كشؽ الطرؽ إلييا كا 

تطبيؽ شركط حماية البيئة كالمكارد الطبيعية كاآلثار عند اختيار مكاقع المناطؽ الصناعية، كتطبيؽ  .6

خطط البيئة الصناعية كاألمف الصناعي كالصحة كالسالمة المينية لممناطؽ الصناعية كالرقابة 

 يات ذات العالقة.لمتأكد مف االلتزاـ بيا كمعالجة أم مخالفات أك اختالالت بالتنسيؽ مع الج

 اإلشراؼ عمى أداء المناطؽ الصناعية كالتزاـ إداراتيا بأحكاـ القكانيف كاألنظمة النافذة ذات العالقة. .7

 إعداد كثائؽ إنشاء المناطؽ الصناعية كعقكد التطكير كالتشغيؿ كفقان لمقكانيف النافذة. .8

ا كفقان لممخططات تشجيع القطاع الخاص إلنشاء مناطؽ صناعية خاصة كتطكيرىا كتشغيمي .9

 العمرانية.

مراجعة الطمبات المقدمة مف القطاع الخاص لمتأكد مف استيفائيا لمشركط كالبيانات الالزمة  .10

 لمحصكؿ عمى المكافقة إلقامة مناطؽ صناعية خاصة كمنح المكافقات.

 كزير.أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات ال .11
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 كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:اإلدارة العامة لمتنمية الصناعية كاالستثمار: (13) مادة

 اقتراح مشاريع سياسات كاستراتيجيات كمتطمبات التنمية الصناعية كمتابعة تنفيذىا. .1

 العمؿ عمى تشجيع االستثمارات الصناعية.  .2

 تابعة تنفيذىا. إعداد مقترحات لتقكية القدرة التنافسية لمصناعات الكطنية كم .3

دراسة التكتالت كالمنظمات الصناعية العربية كاإلقميمية كالدكلية كاتخاذ الخطكات الالزمة لمتعامؿ  .4

 معيا كاالستفادة منيا.

 إعداد مشاريع سياسات تكطيف التكنكلكجيا كالرقابة عمييا. .5

عػادة التنسيؽ مع الجيات ذات العالقة لممشاركة في إعداد خطػط التعمػيـ الفنػي كالتػد .6 ريب كالتأىيػؿ كا 

 التأىيؿ لممكارد البشرية بما يمبي متطمبات التنمية الصناعية كالتطكر العممي كالتكنكلكجي.

صدار قكائـ فرص االستثمار  .7 إعداد دراسات جدكل اقتصادية أكلية لممشركعات الصناعية الكاعدة كا 

 .ات العالقةالصناعي المتاح كالتركيج ليا داخميا كخارجيا بالتنسيؽ مع الجيات ذ

 .البت في طمبات االستثمار الصناعي المحالة إلى الكزارة .8

مساعدة المنتجيف كالمستثمريف في قطاع الصناعة بما يساعد عمى معالجة المشكالت التي تقؼ  .9

 أماـ مشركعاتيـ كأنشطتيـ الصناعية.
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ا يساعد عمى المشاركة في دراسة مشاريع التشريعات القانكنية ذات الصمة بنشاطيا كتحديثيا بم .10

 نمك كتطكير القطاع الصناعي.

اإلعداد لمندكات كالمؤتمرات المتعمقة بتطكير القطاع الصناعي كتنميتو كالمشاركة في إعداد النشرات  .11

 النكعية بالتنسيؽ مع اإلدارات كالجيات ذات العالقة.

مات كالييئات تقديـ المقترحات لمحصكؿ عمى المساعدات كالمعكنات االقتصادية كالفنية مف المنظ .12

اإلقميمية كالدكلية المتخصصة لالستفادة منيا في تنمية القطاع الصناعي بالتنسيؽ مع اإلدارات ذات 

 العالقة.

دراسة العكامؿ المؤثرة عمى النشاط الصناعي كتقديـ المقترحات الالزمة لحميا بالتنسيؽ مع اإلدارات  .13

 المعنية.

 ؿ لمتنمية الصناعية.تقديـ المقترحات إلنشاء كتنظيـ قنكات تمكي .14

 التنسيؽ مع الجيات ذات العالقة كتقديـ مقترحات إنشاء مراكز التدريب الصناعي المتخصصة. .15

 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .16

 :كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتيةاإلدارة العامة لمرقابة الصناعية: (14) مادة

اإلشراؼ كالرقابة عمى كافة المنشآت الصناعية لمتأكد مف التزاميا بالقكانيف النافذة كتطبيؽ قكاعد  .1

 كنظـ األمف كالسالمة كالبيئة الصناعية بالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة.
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تحميؿ نتائج كمعمكمات عمميات الرقابة الصناعية كتقديـ المقترحات اليادفة إلى تطكير النشاط  .2

 عي.الصنا

 التنسيؽ مع الجيات ذات العالقة لمرقابة عمى سالمة كجكدة اإلنتاج الصناعي.  .3

 المساىمة في كضع النظـ كالتشريعات ذات الصمة بالبيئة كتطبيقيا. .4

اقتراح القكاعد كالشركط الالزمة لمحد مف المخاطر المرتبطة بالعمميات الصناعية كتعميميا كمراقبة  .5

 المعنية.تنفيذىا بالتنسيؽ مع الجيات 

إجراء الدراسات كالبحكث الالزمة لممساىمة في كضع النظـ الكطنية الخاصة بالمكاصفات كالمقاييس  .6

كضبط الجكدة لممكاد كالسمع كالمنتجات الصناعية المحمية كالرقابة عمى سالمة كجكدة اإلنتاج 

 الصناعي بالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة. 

 ا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير.أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بي .7

 اإلدارة العامة لمصناعات الصغيرة:كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية: (15) مادة

عداد مقترحات لرفع كفاءتيا اإلنتاجية، كتشجيع اإلشراؼ عمى  .1 الصناعات المتكسطة كالصغيرة كا 

 لجيات ذات العالقة.إقامة الجمعيات التعاكنية الصناعية بالتنسيؽ مع ا
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إعداد مشاريع الخطط كالبرامج التنفيذية اليادفة إلى تطكير أساليب اإلنتاج المستخدمة في  .2

الصناعات الصغيرة بما يساعد في تنكيع كزيادة قدراتيا اإلنتاجية كتحسيف جكدتيا كرفع مساىمتيا 

 .في االقتصاد الكطني

عداد مقترحات لتطكيرىااإلشراؼ الفني عمى أنشطة الجمعيات التعاكنية ا .3  .لصناعية كا 

 .تكفير الدعـ الفني لمتعاكنيات كالصناعات الصغيرة كتشجيعيا .4

 تشجيع الحرؼ كتطكير ميارات ككسائؿ العمؿ التقميدية لمحرؼ بمختمؼ أنكاعيا كالتركيج ليا.  .5

الجيات  تشجيع اإلنتاج الصناعي المنزلي كتقديـ النصح كالمعكنة لتنمية ىذا النشاط بالتنسيؽ مع .6

 .األخرل ذات العالقة

تقديـ المقترحات حكؿ سياسة تمكيؿ الصناعات الصغيرة كالسعي لمحصكؿ عمى القركض  .7

كالمساعدات الداخمية كالخارجية مف المنظمات العربية كالدكلية المتخصصة ليذه الصناعات 

 .كالمشاركة في كضع الخطط لكيفية تكجيو كاستغالؿ تمؾ المساعدات

 .ذ الخطط إلقامة مراكز كمناطؽ أك مجمعات لمصناعات الصغيرةاقتراح كتنفي .8

المشاركة في إجراء الدراسات المتعمقة بالصناعات الصغيرة لالستفادة منيا في تحسيف عمميات  .9

 .كتنمية ىذه الصناعات التخطيط
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ات التنسيؽ مع المعاىد كالمدارس الفنية في كضع برامج التدريب لرفع ميارات العامميف في الصناع .10

 .الصغيرة كاالستفادة مما تقدمو المنظمات العربية كاألجنبية مف مساعدات في مجاؿ التدريب

 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .11

 

 رابعان: مياـ كاختصاصات اإلدارات العامة في قطاع التجارة الداخمية:
 

 كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:ة الستقرار األسكاؽ:اإلدارة العام (16) مادة

 اقتراح سياسات الكزارة في مجاؿ التجارة الداخمية.   .1

 اتخاذ اإلجراءات الخاصة بتنظيـ التجارة الداخمية. .2

اقتراح نسب االحتياطي االستراتيجي الالـز تكافره مف السمع الغذائية كاقتراح السياسات لضماف  .3

 استمراره.

 ع الجيات ذات العالقة لتكفير مخزكف احتياطي مف السمع األساسية.العمؿ م .4

دراسة االحتياج كتشجيع إنشاء الصكامع كالمطاحف ككحدات الخزف لمحبكب كمشتقاتيا لتكفير   .5

 االحتياجات الضركرية لالستيالؾ.

سيؽ مع تنظيـ حركة نقؿ البضائع كتأميف انسيابيا دكف عكائؽ إلى مختمؼ أرجاء الجميكرية بالتن  .6

 الجيات ذات العالقة.
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إعداد الدراسات التحميمية الخاصة باألسعار بالتنسيؽ مع الجيات المختصة كالغرؼ التجارية   .7

 لالستفادة منيا في رسـ السياسات التجارية.

تشجيع إنشاء شركات التسكيؽ كالتعبئة كالتغميؼ كالتخزيف كالتبريد بما يؤمف كصكؿ البضائع   .8

 يدة كصالحة لالستيالؾ.لممستيمؾ في صكرة ج

الترخيص لمشركات الخاصة كالجيات األخرل المحمية كاألجنبية إلقامة المعارض التجارية كالصناعية  .9

 كاإلشراؼ عمييا. 

عداد المقترحات  .10 دراسة األنماط االستيالكية لمسمع الغذائية كاتجاىاتيا كتحميؿ متغيرات االستيالؾ كا 

 الالزمة لمكاجية المتغيرات.

 استخداـ كاستيالؾ المنتجات اليمنية.تشجيع  .11

 المشاركة في تنظيـ كتحديد مكاقع األسكاؽ. .12

 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .13

 تتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:اإلدارة العامة لحماية المستيمؾ:ك  (17) مادة

الجكدة كالنكعية كمطابقتيا لممكاصفات كالمقاييس المعتمدة بالتنسيؽ الرقابة عمى البضائع مف حيث  .1

 مع السمطة المحمية ك الغرؼ التجارية بيدؼ حماية المستيمؾ.
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التنسيؽ مع اإلدارات كالجيات المتخصصة بيدؼ حماية المستيمؾ مف الغش كالتدليس بكافة أنكاعو  .2

ي األسكاؽ كالتأكد مف عدـ تقميد العالمات كأشكالو مف خالؿ مراقبة السمع كالخدمات المتداكلة ف

 التجارية كفقان لمقكانيف كالقرارات النافذة.

الرقابة عمى األسكاؽ لمتأكد مف مدل االلتزاـ بالميازيف كالمكاييؿ كالمقاييس المعتمدة بالتنسيؽ مع  .3

 الجيات ذات العالقة.

ؽ مػػع الجيػػات ذات العالقػػة المشػػاركة فػػي إعػػداد مقترحػػات التشػػريعات لحمايػػة المسػػتيمؾ بالتنسػػي .4

 كمتابعة استصدارىا.

مراقبة صالحية المنتجات كالسمع طبقا لمقكانيف كالقرارات النافذة بالتنسيؽ مع اإلدارات كالجيات ذات  .5

 العالقة.

عداد كتطكير المكاصفات القياسية التجارية اليمنية. .6  المشاركة في دراسة كا 

حي االلتزاـ بالحفظ المناسب لمسمع ككضع تكاريخ اإلنتاج تطبيؽ التشريعات التجارية الداخمية في نكا .7

 كالصالحية كخصائص المككنات كغيرىا مف الشركط التي تنظميا التشريعات.

 دراسة الشكاكم المتعمقة بجكدة كصالحية المنتجات كالسمع كاتخاذ اإلجراءات القانكنية بشأنيا. .8

 كالضكابط الالزمة الستيراد السمع. التنسيؽ مع الجيات كاإلدارات المختصة في كضع الشركط .9
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إعداد برامج تكعية إعالمية بفكائد إشيار األسعار كتطبيؽ الميازيف كالتعرؼ عمى السمع كاإلبالغ  .10

 عف المخالفات بالتنسيؽ مع اإلدارات كالجيات ذات العالقة.

ا العمكمية اإلشراؼ الفني عمى أنشطة الجمعيات التعاكنية االستيالكية كحضكر اجتماعات جمعياتي .11

 كرفع التقارير عنيا كفقان لمقكانيف المنظمة ليا.

 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .12

 تتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:اإلدارة العامة لممنافسة كمنع االحتكار:ك  (18) مادة

 المنافسة التجارية الحرة كالحد مف االحتكار كالتركز. اقتراح السياسات الالزمة لتشجيع كحماية .1

تشجيع جميع القطاعات لمتعامؿ بالسمع كالبضائع كالخدمات فػي إطػار حريػة التجػارة كالمنافسػة كفقػان  .2

 لمقكانيف كالقرارات النافذة.

التحقػػؽ مػػف ممارسػػات المنافسػػة غيػػر المشػػركعة فػػي النشػػاط التجػػارم التػػي يترتػػب عمييػػا إحػػداث  .3

ضرار بالمستيمكيف أك المتنافسيف، كاتخاذ اإلجراءات القانكنية.اضطرا  بات في األسكاؽ كا 

متابعة االلتزاـ بإشيار أسعار السمع، كأسعار الخدمات القابمػة لششػيار عمػى أسػاس المنافسػة الحػرة  .4

 كآلية السكؽ بالتنسيؽ مع اإلدارات كالجيات ذات العالقة.

كالتركز كالتصػرفات األخػرل التػي تعمػؿ عمػى منػع المنافسػة أك رصد الظكاىر كالممارسات االحتكارية  .5

 الحد منيا أك إضعافيا كممارسات الييمنة في األسكاؽ كمنعيا طبقا لمقكانيف النافذة.
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متابعة االنسياب السمعي لمتأكد مف عدـ كجكد احتكارات أك اختناقات أك زيادات أك تخفيضات مفتعمة  .6

 المعنية.في األسعار بالتنسيؽ مع اإلدارة 

التحقؽ مػف أعمػاؿ المنافسػة غيػر المشػركعة فػي النشػاط التجػارم كالتػي ينػدرج فييػا ممارسػات مػف  .7

شأنيا أف تحدث لبسان مع أنشطة الغير أك تناؿ مف شيرتو أك سمعتو أك تعمؿ عمػى نػزع الثقػة منػو، 

 كاتخاذ اإلجراءات القانكنية بشأنيا.

لتي يترتب عمييا الحصػكؿ عمػى المعمكمػات التجاريػة التحقؽ مف ممارسة المنافسة غير المشركعة ا .8

أك الصػػػناعية السػػػرية أك الكشػػػؼ عنيػػػا أك االنتفػػػاع بيػػػا دكف مكافقػػػة مالػػػؾ المعمكمػػػات، كاتخػػػاذ 

 اإلجراءات القانكنية بشأنيا.

تجميػػع البيانػػات المتعمقػػة بالمنشػػآت التػػي تنفػػرد بنشػػاط معػػيف لمتأكػػد مػػف عػػدـ كجػػكد أيػػة ممارسػػات  .9

 يرىا تؤدم إلى اإلخالؿ بقكاعد المنافسة.احتكارية أك غ

دراسة الشكاكم المتعمقة بحاالت االحتكػار أك التركػز أك المنافسػة غيػر المشػركعة أك الغػش التجػارم  .10

 كالتحقؽ منيا، كاتخاذ اإلجراءات القانكنية بشأنيا.

 المستيمؾ.المشاركة في اقتراح كتطكير التشريعات كالمكائح كالنظـ المتعمقة بالمنافسة كحماية  .11

حػالتيـ إلػى الجيػات القضػائية بالتنسػيؽ  .12 اتخاذ اإلجراءات القانكنية ضد المخػالفيف ألحكػاـ القػانكف كا 

 مع الجيات ذات العالقة.
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 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .13

 لى المياـ كاالختصاصات اآلتية:غرفة العمميات كتككف بمستكل إدارة عامة:كتتك  (19) مادة

تمقي التقارير كالبالغات المتعمقة بحركة أسعار كعرض السمع الغذائية كاالستيالكية األساسية كرفع  .1

 تقارير بشأنيا.

متابعة غرؼ العمميات في مكاتب الكزارة بشأف البيانات الخاصة بحركة السمع كاألسعار لمسمع  .2

 .دارات المعنية في الكزارة التخاذ اإلجراءات الالزمةالغذائية كاألساسية كالتنسيؽ مع اإل

 متابعة كرصد أسعار المستكرديف كالمنتجيف لمسمع الغذائية كاألساسية كرفع تقارير بشأنيا. .3

عداد تقارير بشأنيا .4  .متابعة كرصد بيانات الشحنات الكاصمة مف السمع الغذائية كاألساسية كا 

لمحصكؿ عمى تقارير الرقابة الميدانية كالمخالفات  متابعة غرؼ العمميات في مكاتب الكزارة .5

 .المضبكطة كاإلجراءات المتخذة

 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .6

 

 خامسا :مياـ كاختصاصات اإلدارات العامة في قطاع التجارة الخارجية كتنمية الصادرات:
 

 كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:العامة لمعالقات التجارية كالدكلية:اإلدارة  (20) مادة
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رفع مقترحات لتنمية العالقات في مجػاؿ نشػاط الػكزارة مػع كافػة الػدكؿ العربيػة كاألجنبيػة كالمنظمػات  .1

اإلقميميػػة كالدكليػػة كتحديػػد نكعيػػة المسػػاعدات التػػي يمكػػف الحصػػكؿ عمييػػا بالتنسػػيؽ مػػع اإلدارات 

 ابعة عممية الحصكؿ عمى المساعدات كاالستفادة منيا.المعنية كمت

اإلعداد كالتحضير لمجاف المشتركة التي ترأسيا الكزارة بيف اليمف كالدكؿ الشقيقة كالصديقة  .2

 كالمنظمات اإلقميمية كالدكلية كتقديـ مقترحات الكزارة المطمكب عرضيا في ذلؾ اإلطار.

ح كالمشاريع ذات الصمة بنشاط الكزارة كالكحدات التابعة متابعة المكاضيع المتعمقة بالمعكنات كالمن .3

 ليا بالتنسيؽ مع اإلدارة العامة لمشئكف القانكنية.

 إعداد تقارير دكرية بشأف عالقة بالدنا مع الدكؿ كالمنظمات كمتابعة أىـ التطكرات االقتصادية. .4

 طكير النشاط التجارم.دراسة الحاجة لمتمثيؿ التجارم الخارجي كتقديـ المقترحات المناسبة لت .5

إعداد الترتيبات الخاصة بالمؤتمرات كالندكات كالمقاءات كاالجتماعات العربية كالدكلية كاجتماعات  .6

 المجاف المشتركة التي تشارؾ الكزارة فييا.

القياـ بترتيب مقابالت المسئكليف في الكزارة مع ممثمي الدكؿ األجنبية كالمنظمات الدكلية كككاالتيا  .7

 ة بالتنسيؽ مع الجيات المختصة.المتخصص

عداد البرامج الخاصة بالزيارات  .8 المشاركة في استقباؿ كتكديع الكفكد كالخبراء الزائريف لبالدنا كا 

 بالتنسيؽ مع الجيات المختصة.
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 اإلشراؼ عمى الممحقيات التجارية لمجميكرية. .9

 قرارات كتعميمات الكزير. أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى .10

 كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:اإلدارة العامة لتنمية الصادرات: (21) مادة

عادة التصدير، كانشاء قاعدة بيانات كمعمكمات كاجراء البحكث  .1 إعداد الدراسات الخاصة بالصادرات كا 

بمػػا يتػػيح  كالدراسػػات عػػف المنتجػػات كالصػػادرات كاالسػػكاؽ الخارجيػػة كالعمػػؿ عمػػى تطكيرىػػا كنشػػرىا

لممنتجيف كالمصدريف كالمستكرديف كالمستثمريف المحمييف كاالجانب الحصكؿ عمييا كاالستفادة منيػا 

. 

تجميع البيانات كاالحصاءات عف االسكاؽ الخارجية بيدؼ تنمية كتسكيؽ المنتجات كالصادرات  .2

في االسكاؽ الخارجية  اليمنية كزيادتيا كمان كنكعان كتحسيف شركط التصدير بما يمكنيا مف المنافسة

كاتخاذ كافة االجراءات مع االدارات ذات العالقة لتنمية الصادرات كتسييؿ معامالتيا كتشجيع التجارة 

 البينية .

دراسة األسكاؽ الخارجية المتاحة لتسكيؽ المنتجات الكطنية كشركط التصدير إلييا كنشر المعمكمات  .3

 ات ذات العالقة ..لالستفادة منيا بالتنسيؽ مع اإلدارات كالجي

 .تكعية المصدريف بالمميزات كالتسييالت التي تكفميا الدكلة ليـ .4
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تكعية المصدريف لرفع كفاءة عمميات التصدير مف خالؿ المكاصفات كالتعبئة كالتغميؼ كالتبريد  .5

 كالنقؿ، ككذلؾ تعريفيـ ببرامج التفضيالت التصديرية بالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة.

دارة نقطة التجارة الدكلية بالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة.إنشاء كتشغي .6  ؿ كا 

  اقتراح الخطط كالبرامج الخاصة بالمعارض الخارجية المزمع إقامتيا أك االشتراؾ فييا كتنظيـ إقامتيا .7

 كتقييـ نتائجيا كرفع التكصيات بشأنيا.

جات الكطنية كالتعريؼ بيا اإلشراؼ عمى إقامة المعارض التجارية الخارجية بيدؼ التركيج لممنت .8

كالقياـ بكؿ ما مف شأنو الحصكؿ عمى امتيازات كأفضميات تجارية تسيؿ نفاذ المنتجات الكطنية في 

 األسكاؽ الخارجية كتمكنيا مف المنافسة.

تبميغ الدعكات كجداكؿ االعماؿ العضاء المجمس كمتابعة تنفيذ قرارات كتكصيات المجمس االعمى  .9

 نظيـ اعمالو كسكرتاريتو.لتنمية الصادرات كت

 تبميغ قرارات كتكصيات كتكجييات المجمس الى الجيات المعنية كمتابعة تنفيذىا كرفع تقارير بذلؾ . .10

 إعداد الخطط كالسياسات كالبرامج الخاصة بتنمية كزيادة حجـ كقيمة الصادرات اليمنية . .11

التي يتكفر لميمف فييا ميزة اعداد الدراسات كالبحكث عف االسكاؽ الخارجية كالسمع كالمنتجات  .12

 نسبية كفرص التصدير كالعمؿ عمى نشرىا كاتاحتيا لممنتجيف كالمصدريف .
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دراسة الصعكبات كالمشكالت التي يكجييا المصدركف كتقديـ المشكرة الفنية كمتابعة االجيزة  .13

ادية الحككمية المختمفة لحؿ تكؿ الصعكبات كالمشكالت كمراجعة التشريعات كالسياسات االقتص

 كالمالية كالنقدية لتطكيرىا كتقديـ المقترحات الالزمة لتعديميا . 

 تنظيـ اعماؿ كسكرتارية المجمس االعمى لتنمية الصادرات . .14

 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .15

 ى المياـ كاالختصاصات اآلتية:تتكلاإلدارة العامة لحماية المنتجات الكطنية:ك  (22) مادة

جمع المعمكمات كالبيانات كدراستيا كتحميميا كتقدير أضرار اإلغراؽ كالدعـ كزيادة الكاردات كرفع  .1

 التقارير كالمقترحات.

دراسة شكاكل المتضرريف المعززة باألدلة المثبتة لحاالت اإلغراؽ كالدعـ كزيادة الكاردات كفقان  .2

 دة.لالشتراطات كالقكاعد المحد

اقتراح كسائؿ التدخؿ لمحد مف أضرار تدفؽ السمع كالخدمات إلى األسكاؽ اليمنية في حاالت اإلغراؽ  .3

كالدعـ كزيادة الكاردات في األحكاؿ التي تحددىا القكانيف النافذة كاتفاقيات التجارة المتعددة األطراؼ 

اإلدارات كالجيات ذات  ككذلؾ عند تفشي أم أمراض أك أكبئة في البمداف المصدرة بالتنسيؽ مع

 العالقة.

 اتخاذ التدابير الالزمة لحماية اإلنتاج الكطني مف اإلغراؽ كالممارسات األخرل الضارة بالتجارة.  .4
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 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .5

 كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:اإلدارة العامة لالتفاقيات كالمناطؽ التجارية: (23) مادة

 المشاركة في كضع مقترحات سياسات التجارة الخارجية بالتنسيؽ مع اإلدارات كالجيات ذات العالقة. .1

دراسة التكتالت كالمنظمات التجارية العربية كاإلقميمية كالدكلية كاقتراح الخطكات الالزمة لمتعامؿ مع  .2

 تمؾ التكتالت.

الكزارات كالمصالح الحككمية األخرل كاالتحاد العاـ لمغرؼ التجارية الصناعية اإلعداد كالمشاركة مع  .3

في التفاكض كعقد االتفاقيات كالبركتكككالت التجارية بيف اليمف كالدكؿ العربية كاإلسالمية كمختمؼ 

ما في دكؿ العالـ كالتجمعات كالييئات كالمنظمات االقتصادية كالتجارية العربية كاإلقميمية كالدكلية ب

 ذلؾ االتفاقيات المتضمنة منح أفضميات في مجاؿ التجارة الخارجية. 

المتابعة كالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة في الجميكرية لتنفيذ االتفاقيات كالبركتكككالت التجارية  .4

بيف اليمف كالدكؿ األخرل كالتجمعات كالييئات كالمنظمات االقتصادية كالتجارية العربية كاإلقميمية 

 كالدكلية كالتقييـ المستمر لنتائج كآثار تمؾ االتفاقيات كالبركتكككالت عمى االقتصاد الكطني.

اإلشراؼ عمى النشاط التجارم مع مختمؼ الدكؿ كاتخاذ كؿ ما مف شأنو تعزيز كتنمية العالقات  .5

  االقتصادية كالتجارية مع العالـ الخارجي. 
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العالمية كبحث الفرص التي تكفرىا كنتائجيا كآثارىا كرفع دراسة االتجاىات العامة لمتجارة الخارجية  .6

 التقارير متضمنة التنبؤات كالتكصيات بشأنيا.

 .دراسة االتفاقيات التجارية كاالستفادة منيا في تحسيف شركط التبادؿ التجارم .7

الدكلية دراسة الفرص كالمزايا كااللتزامات المترتبة عمى اتفاقيات المنظمات االقتصادية اإلقميمية ك  .8

 .كاالستفادة منيا في إدارة التجارة الخارجية

إعداد مشاريع االتفاقيات المتعمقة بمناطؽ التبادؿ التجارم الحر الثنائي كالمتعدد األطراؼ كمتابعة  .9

 تنفيذىا.

منع استيراد السمع التي تتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية كالقكانيف كاألنظمة المتعمقة بحماية  .10

األمف كالصحة العامة كاألخالؽ كالبيئة كفقان لمقكانيف النافذة بالتنسيؽ مع الجيات األخرل ذات 

 العالقة.

العربية الكبرل كتكزيعيا عمى  متابعة تنفيذ قرارات الجامعة العربية المتعمقة بمنطقة التجارة الحرة .11

 الجيات ذات العالقة لتنفيذىا.

 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .12

 

 سادسا: مياـ كاختصاصات اإلدارات العامة في قطاع خدمات األعماؿ:
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 ات اآلتية:تتكلى المياـ كاالختصاصاإلدارة العامة لمشركات:ك  (24) مادة

 تطبيؽ قانكف الشركات عمى كافة أنكاع الشركات. .1

 الترخيص بإنشاء الشركات بكافة أنكاعيا ، كفقان لمتشريعات النافذة . .2

 مسؾ السجالت الخاصة بالشركات بكافة أنكاعيا. .3

مراقبػة كتقيػيـ نشػاط كأكضػػاع الشػركات )عػدا شػػركات التػأميف( لمتأكػد مػػف مطابقتيػا لمقػكانيف كالػػنظـ  .4

فػػذة مػػف خػػالؿ مراقبػػة حسػػابات الشػػركات كحضػػكر اجتماعػػات الجمعيػػات العمكميػػة العاديػػة كغيػػر النا

 العادية كحفظ نسخ مف الكثائؽ المقدمة لالجتماعات كمحاضرىا كفقان لمقكانيف كالقرارات النافذة.

نظـ اتخػػاذ اإلجػػراءات القانكنيػػة لحػػؿ كتصػػفية الشػػركات كاتخػػاذ إجػػراءات اإلشػػيار كفقػػان لمقػػكانيف كالػػ .5

 النافذة.

 تكثيؽ كحفظ كثائؽ تأسيس كتعديؿ كحؿ الشركات كمحاضر اجتماعاتيا كحساباتيا الختامية. .6

 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .7

 تصاصات اآلتية:تتكلى المياـ كاالخاإلدارة العامة لمككاالت كفركع الشركات كالبيكت األجنبية:ك  (25) مادة

 تطبيؽ قانكف تنظيـ ككاالت كفركع الشركات كالبيكت األجنبية. .1

 مسؾ سجؿ طمبات التسجيؿ لمككاالت. .2
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مسؾ سجؿ قيد الككاالت تدكف فيو البيانات التفصيمية كالتعديالت التي تطرأ عمييا كفقان لمقكانيف  .3

 النافذة.

 إصدار بطاقة سجؿ الككالة المرخص ليا كتجديدىا. .4

 إلجراءات القانكنية بشأف شطب قيد الككاالت كفقان لمقكانيف النافذة.اتخاذ ا .5

 مسؾ سجؿ طمبات فتح فركع الشركات كالبيكت األجنبية. .6

صدار شيادة التراخيص كتجديدىا  .7 استكماؿ إجراءات الترخيص لفركع الشركات كالبيكت األجنبية كا 

 كفقان لمقكانيف النافذة.

جنبية تدكف فيو البيانات التفصيمية كالتعديالت التي تطرأ مسؾ سجؿ فركع الشركات كالبيكت األ .8

 عمييا كفقان لمقكانيف النافذة.

الرقابة كالتفتيش عمى الككاالت كفركع الشركات كالبيكت األجنبية لمتأكد مف التزاميا بتنفيذ أحكاـ  .9

 القكانيف النافذة بما في ذلؾ تكفير خدمات ما بعد البيع.

ة فركع الشركات كالبيكت األجنبية كاتخاذ إجراءات اإلشيار كفقان استكماؿ إجراءات حؿ كتصفي .10

 لمقكانيف النافذة.

 تكثيؽ كحفظ كثائؽ الككاالت كفركع الشركات كالبيكت األجنبية المسجمة كالمرخصة. .11

 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .12
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 كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:ة لمسجؿ التجارم كاألسماء التجارية:اإلدارة العام (26) مادة

 استقباؿ طمبات تسجيؿ األسماء التجارية كقيدىا في سجؿ إيداع الطمبات. .1

 إصدار كتجديد السجؿ التجارم كتعديؿ بيانات القيد كفقان لمقكانيف كاألنظمة النافذة كنشرىا. .2

المنظمة لعمؿ كؿ مف السجؿ التجارم كالسجؿ الصناعي كفقان كضع كتطبيؽ النظـ كالمكائح كالنماذج  .3

 لمقكانيف كاألنظمة النافذة.

تنظيـ تممؾ كقيد كحماية كاستخداـ األسماء التجارية ككيفية التصرؼ بيا بغرض الحماية مف  .4

 مخاطر تماثؿ أك تشابو األسماء التجارية.  

يؿ األسماء التجارية كالعمؿ عمى تطكير التكعية بأىمية القيد في السجؿ التجارم كالصناعي كتسج .5

 تشريعاتيا بيدؼ االستفادة منيا في تنمية القطاع الصناعي كالتجارم كالخدمي.

 تصنيؼ النشاط التجارم بما يتفؽ مع نظاـ السجؿ التجارم كأغراضو. .6

القانكنية التفتيش كالرقابة الميدانية لمتأكد مف تطبيؽ أحكاـ قانكف السجؿ التجارم كاتخاذ اإلجراءات  .7

 ضد المخالفيف.

 إعداد بيانات إحصائية عف األعماؿ بمختمؼ أنكاعيا. .8

القياـ بإجراءات التكثيؽ كالتصديؽ عمى المستخرجات كالشيادات الصادرة مف السجؿ التجارم كعمى  .9

 الضمانات كالكثائؽ المتعمقة باألغراض التجارية.
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عديؿ ما يطرأ عمييا مف تعديالت كفقان مسؾ سجؿ خاص بالمنشآت الصناعية كتسجيميا كتجديدىا كت .10

 لمقانكف النافذ.

 إصدار تراخيص مزاكلة النشاط الصناعي. .11

 تجميع كتصنيؼ البيانات كاإلحصاءات عف النشاط الصناعي. .12

تعميـ النظـ كالمكائح المنظمة لعمؿ كؿ مف السجؿ التجارم كالصناعي عمى كافة مكاتب الكزارة  .13

 .كاإلشراؼ كالمتابعة عمى تنفيذىا

اتخاذ اإلجراءات كالتدابير التي مف شأنيا ضماف تسجيؿ جميع األنشطة االقتصادية في السجؿ  .14

 التجارم كالصناعي.

 دراسة االعتراضات كالشكاكم المتعمقة باألسماء التجارية المسجمة كالبت فييا كفقان لمقانكف النافذ. .15

 اتخاذ اإلجراءات القانكنية لحماية األسماء التجارية. .16

 حفظ كثائؽ السجؿ التجارم كالصناعي كاألسماء التجارية.تكثيؽ ك  .17

مسؾ سجؿ األصكؿ المنقكلة كالتأجير التمكيمي الذم تقيد فيو جميع المعمكمات المتعمقة باألصكؿ  .18

المؤجرة، كبيانات عقكد التأجير، كاألشخاص الممارسيف لنشاط التأجير كأم تصرفات عمى األصؿ 

 المؤجر.

 تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. أية مياـ كاختصاصات أخرل .19
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 تتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:اإلدارة العامة لحماية الممكية الفكرية كالعالمات:ك  (27) مادة

اسػػتقباؿ طمبػػات إيػػداع العالمػػات التجاريػػة كبػػراءات االختػػراع كالرسػػـك كالنمػػاذج الصػػناعية كمراجعػػة  .1

 لمستندات كالكثائؽ كفقان لمقانكف النافذ، كقيدىا في سجالت طمبات اإليداع.البيانات كاستيفاء ا

نشػػر إيػػداع العالمػػات التجاريػػة كبػػراءة االختػػراع كالرسػػـك كالنمػػاذج الصػػناعية المقبكلػػة عمػػى نفقػػة  .2

 أصحابيا.

اسػػتقباؿ االعتراضػػات الخاصػػة بنشػػر إيػػداع العالمػػات التجاريػػة كبػػراءة االختػػراع كالرسػػـك كالنمػػاذج  .3

 الصناعية كتسميـ صكرة مف االعتراضات إلى طالب تسجيؿ العالمة كاستالـ الرد بشأنيا.

 متابعة إشيار تسجيؿ العالمات التجارية كبراءة االختراع كالرسـك كالنماذج الصناعية كفقان لمقانكف. .4

إشػيار إصدار شيادات تسجيؿ العالمات التجاريػة كبػراءة االختػراع كالرسػـك كالنمػاذج الصػناعية بعػد  .5

 التسجيؿ كفقان لمقانكف. 

إجػػراء اإلضػػافات كالتعػػديالت التػػي يمكػػف أف تطػػرأ عمػػى العالمػػة المسػػجمة كتجديػػد التسػػجيؿ، ككػػذلؾ  .6

 انتقاؿ الممكية كالرىف كاالنتفاع كالشطب لمعالمة المسجمة كألية أحكاـ صادرة عف القضاء.

اءات االختػػػراع كالرسػػػـك كالنمػػػاذج دراسػػػة الشػػػكاكم المتعمقػػػة بالتعػػػدم عمػػػى العالمػػػات التجاريػػػة كبػػػر  .7

 الصناعية المسجمة كاتخاذ اإلجراءات كفقان لمقكانيف كالقرارات النافذة.
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اتخػػاذ اإلجػػراءات الالزمػػة التػػي تكفػػؿ حمايػػة حقػػكؽ العالمػػات التجاريػػة كبػػراءات االختػػراع كالرسػػـك  .8

 كاألنظمة النافذة.كالنماذج الصناعية باالشتراؾ مع الجيات األخرل ذات العالقة كفؽ القانكف 

إبداء الػرأم كتقػديـ المقترحػات حػكؿ االتفاقيػات الدكليػة كاإلقميميػة المتعمقػة بحمايػة الممكيػة الفكريػة  .9

 كمتابعة انضماـ بالدنا إلييا باالشتراؾ كالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة.

ا كدراسػػة الصػػعكبات إعػػداد التقػػارير الدكريػػة كالبيانػػات اإلحصػػائية بأنشػػطة الممكيػػة الفكريػػة كتطكيرىػػ .10

 التي تكاجييا كاقتراح الحمكؿ المناسبة.

التكعيػػة بأىميػػة حقػػكؽ الممكيػػة الفكريػػة كالعمػػؿ عمػػى تطػػكير تشػػريعاتيا كاالىتمػػاـ بقضػػاياىا بيػػدؼ  .11

 االستفادة منيا في تنمية القطاع الصناعي كالتجارم كالخدمي.

ت الصادرة لمعالمات التجارية كبراءات القياـ بإجراءات التكثيؽ كالتصديؽ عمى المستخرجات كالشيادا .12

 االختراع كالرسـك كالنماذج الصناعية.

تكثيؽ كحفظ ممفات ككثائؽ العالمات التجارية كبراءات االختراع كالرسـك كالنماذج الصناعية بطريقػة  .13

مساؾ السجالت لقيد الكثائؽ.  منظمة يسيؿ الرجكع إلييا عند الحاجة كا 

 بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط .14

 كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:اإلدارة العامة لتنظيـ مينة تدقيؽ كمراجعة الحسابات: (28) مادة

 تنظيـ كمسؾ سجالت كجداكؿ قيد شركات المحاسبة كالتدقيؽ كالمراجعة كالمحاسبيف القانكنييف. .1
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 كتجديدىا كفقان لمقانكف النافذ. إصدار تراخيص مزاكلة المينة .2

 اإلعالف السنكم عف أسماء المحاسبيف القانكنييف المرخص ليـ كالمجدد تراخيصيـ. .3

تنظػػيـ أعمػػاؿ سػػكرتارية لجنػػة إجػػازة المحاسػػبيف القػػانكنييف كاإلعػػالف عػػف قراراتيػػا كتكصػػياتيا فػػي  .4

 الطمبات المقدمة إلييا كحفظ قراراتيا كمحاضرىا.

الميدانيػة عمػى مكاتػب المحاسػبيف القػانكنييف لمتأكػد مػف سػالمة كدقػة تنفيػذ قكاعػد اإلشراؼ كالرقابة  .5

جراءات الترخيص كمعايير كسمككيات المينة كفقان لمقانكف النافذ.  كا 

 تكثيؽ كحفظ ممفات ككثائؽ شركات المحاسبة القانكنية كالمحاسبيف القانكنييف المرخص ليـ. .6

 التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ .7

 اإلدارة العامة لشركات التأميف:كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية: (29) مادة

عادة التأميف ككسطاء التأميف كمحاسبي التأميف  .1 اإلشراؼ كالرقابة الميدانية عمى شركات التأميف كا 

 عالقة.المختصيف كفقان لمقكانيف كالقرارات النافذة ذات ال

 منح التراخيص بمزاكلة أعماؿ كسطاء التأميف كالخبراء االكتكارييف. .2

 االطمئناف عمى قدرة معيدم التأميف عمى الكفاء بالتزاماتيـ تجاه إعادة التأميف. .3

بداء الرأم في كؿ ما قد يقترح مف قرارات أك ما يطمب منيا  .4 دراسة التشريعات المتعمقة بالتأميف كا 

 يف التي تتعمؽ بالنشاط.بشأف مشركعات القكان
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عادة التأميف كاالتحادات العربية كالدكلية التي تقرر الحككمة  .5 تمثيؿ الجميكرية في ىيئات التأميف كا 

 المساىمة فييا.

 إعداد كنشر البيانات اإلحصائية كالتقارير كالدراسات عف نشاط سكؽ التأميف في اليمف. .6

 نيف النافذة.اإلشراؼ عمى االتحاد اليمني لمتأميف كفؽ القكا .7

أية مياـ أخرل تقتضييا طبيعة كظيفتيا أك بمقتضى القكانيف كاألنظمة النافذة أك تكمؼ بيا مف  .8

 قيادة الكزارة.

 كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:اإلدارة العامة لخدمة العمالء: (30) مادة

اؿ كاستالـ تقديـ خدمات الكزارة لمعمالء مف خالؿ النافذة الكاحدة كجية كحيدة مسئكلة عف استقب .1

 كقيد كتسميـ كافة الطمبات المتعمقة بخدمات الكزارة كمتابعة إنجازىا لدل اإلدارات المختصة.

التنسيؽ مع الجيات الحككمية كغير الحككمية ذات العالقة لتقديـ خدماتيا مف خالؿ النافذة  .2

 الكاحدة.

 المطمكبة. استقباؿ طالبي خدمات الكزارة كاإلجابة عمى أسئمتيـ فيما يخص الخدمات .3

تكفير كنشر المعمكمات كالبيانات كالدراسات المتاحة في الكزارة لممستثمريف كالباحثيف كالميتميف بما  .4

 في ذلؾ دراسات الجدكل األكلية.
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نتاج كتكزيع المكاد كالكسائط التي تكضح الخدمات التي  .5 تكعية جميكر العمالء مف خالؿ تصميـ كا 

 ا كمقدار الرسـك القانكنية لكؿ خدمة. تقدميا الكزارة كطريقة الحصكؿ عميي

تمقي شكاكم جميكر العمالء فيما يخص جكدة خدمات الكزارة كالتحقيؽ فييا كالرد عمييا بصكرة  .6

 عاجمة مباشرة أك باالشتراؾ مع اإلدارات المختصة.

 إجراء الدراسات الستقصاء آراء العمالء عف مستكل الخدمات المقدمة. .7

يعة كظيفتيا أك بمقتضى القكانيف كاألنظمة النافذة أك تكمؼ بيا مف أية مياـ أخرل تقتضييا طب .8

 قيادة الكزارة.

 

 سابعان مياـ كاختصاصات اإلدارات العامة المساندة:

 

 -اإلدارة العامة لمكتب الكزير: كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية :  (31) مادة

 تكفير البيانات كالمعمكمات التي تعيف الكزير عمى اتخاذ القرار. .1

 بميغ  قرارات كتكجييات كتعميمات الكزير كمتابعة تنفيذىا.ت .2

 تمقي كدراسة كتمخيص المكضكعات المعركضة عمى الكزير. .3

عػداد مفكػرة يكميػة بمكاعيػدىا كتػذكير الػكزير  .4 ترتيب كتنظيـ اجتماعػات كلقػاءات كمقػابالت الػكزير كا 

 بيا قبؿ حمكليا بكقت كاؼ.
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برئاسػة الػكزير كتحريػر محاضػرىا كاالبػالغ بمػا يتخػذ فييػا  اإلعداد كالتحضير لالجتماعات التي تعقد .5

 مف قرارات إلى المعنييف بتنفيذىا طبقا لمتعميمات .

لى الكزير. .6  تصنيؼ كتكثيؽ المراسالت كالتعميمات الصادرة كالكاردة مف كا 

رة فػي متابعة ككالء الكزارة كاإلدارات العامة بالكزارة بشأف المكضكعات المطمكب تضمينيا خطة الػكزا .7

 اطار خطة عمؿ مجمس الكزراء كمتابعة إنجازىا.

إعداد جدكؿ أعماؿ اجتماعات مجمس الكزارة كمتابعة ما يصدر عنو مف قرارات كأكامر كعرضيا عمى  .8

الكزير كتصنيفيا كتكثيقيا كحفظيا بطريقة يسيؿ الرجكع إلييا كتبميغ نسخ منيا إلى مف يمػـز طبقػا 

 لمتعميمات.

عػداد كمتابعػة مػايمـز تحريػره مػف تمقي المخاطبات كالم .9 راسالت المكجية إلى الكزير كعرضيا عميػو كا 

 ردكد عمييا.

 إعداد التقارير الدكرية المنتظمة حكؿ أنشطة المكتب كمنجزاتو . .10

 القياـ باية مياـ اخرل تكمؼ بيا مف الكزير . .11

 كيتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية :المكتب الفني كالمستشاركف  (32) مادة

 كعات المحالة إلى المكتب كتقديـ االستشارات كالمقترحات .دراسة المكض .1

 المشاركة في إعداد الدراسات كاألبحاث ، كتنظيـ الندكات كالمؤتمرات . .2
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 المشاركة في المجاف كفرؽ العمؿ المشكمة في الكزارة ، أك تمثيؿ الكزارة في المجاف الخارجية . .3

 القكانيف كالمكائح كالنظـ كالقرارات النافذة . . أية مياـ أخرل يكمؼ بيا مف قبؿ الكزير بمقتضى4

 اإلدارة العامة لمكاتب الكزارة في أمانة العاصمة كالمحافظات:كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:  (33) مادة

أمانة العاصمة كالمحافظات كالييئة العامة التنسيؽ إلعداد الخطة اإلستراتيجية في مكاتب الكزارة في  .1

عداد الخطة التجميعية كالييئة العام لالستثمار ة لممناطؽ الحرة كفؽ اآلليات المكحدة كالمعتمدة كا 

 كمكازنة المكاتب كالتأكد مف المشاركة الفعالة لممكاتب في إعداد الخطة اإلستراتيجية لمكزارة.

المتابعة الدكرية لمتأكد مف تنفيذ المكاتب في أمانة العاصمة كالمحافظات كالييئات لمسياسات  .2

 جراءات كااللتزاـ بأدلة العمؿ.كالخطط كاإل

متابعة أداء مكاتب الكزارة في أمانة العاصمة كالمحافظات كالييئات كرفع التقارير كالتكصيات لمكزير  .3

 بيذا الشأف كمتابعة تطبيقيا.

متابعة عممية تكثيؽ كتكحيد إجراءات العمؿ في كؿ مكاتب الكزارة في أمانة العاصمة كالمحافظات  .4

 كالييئات.

ضا المتعامميف مع مكاتب الكزارة في أمانة العاصمة كالمحافظات كالييئات كرفع التقارير قياس ر  .5

 كالتكصيات لمكزير بيذا الشأف كمتابعة تطبيقيا.
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تكلي عممية المتابعة لمتطمبات المكاتب لدل ديكاف الكزارة ككذلؾ متطمبات ديكاف الكزارة لدل  .6

 المكاتب.

رة في الكحدات اإلدارية كاقتراح إنشاء مكاتب جديدة أك إغالؽ دراسة التكاجد الحالي لمكاتب الكزا .7

دارة عمميات اإلنشاء أك اإلغالؽ حسب الحاجة.  مكاتب قائمة كا 

 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .8

 تصاصات اآلتية:كتتكلى المياـ كاالخاإلدارة العامة لممراجعة الداخمية: (34) مادة

تسجيؿ كرصد كافة البيانات كالمعمكمات المتعمقة بسير المعامالت كالتصرفات المالية كاإلدارية كتتبع  .1

 اإلجراءات المتخذة بشأنيا كأساس لمرقابة كالتقييـ كالمساءلة كرفع تقارير بشأنيا إلى الكزير.

سالمة األسس كالمعايير التي فحص كتقييـ كتكثيؽ مخرجات كافة أكجو النشاط كالتحقؽ مف صحة ك  .2

 استندت عمييا كتطابقيا مع أحكاـ القانكف كالسياسات المعتمدة بشأنيا.

التأكد مف تحصيؿ اإليرادات كتكريدىا في مكاعيدىا كمطابقتيا لمكثائؽ الثبكتية كتكثيقيا في  .3

 السجالت الخاصة بيا.

مف تطابؽ التصرفات المالية مع  فحص المصركفات مف كاقع المستندات كالكثائؽ الثبكتية كالتحقؽ .4

 القكاعد كالنظـ المالية كالتزاميا بالحدكد المخططة.
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جراءات الفحص  .5 التحقؽ مف أف األصكؿ قد تـ إثباتيا في السجالت كأف كافة خطكات الشراء كا 

 كالتكريد تتـ كفقَا لمقانكف كلممكاصفات كالعقكد كالمعايير المقررة كالخطط كالبرامج المعتمدة.

قؽ مف تكفير كافة الكسائؿ الممكنة ألداء كسالمة عناصر اإلنتاج المكظفة كصيانتيا كحمايتيا التح .6

 كالحفاظ عمييا.

 التأكد مف سالمة كصحة البيانات كالمعمكمات المثبتة في السجالت كالمستندات كالكثائؽ كالممفات. .7

 المشاركة في أعماؿ لجاف الجرد كالفحص كالمزايدات كالمناقصات. .8

 الرأم في كفاءة األداء التنظيمي في كافة مجاالت العمؿ بالكزارة.إبداء  .9

 التكصية بتعديؿ أك إلغاء كؿ ما يعيؽ أك يحكؿ دكف معايير الكفاءة كالفعالية المطمكبة. .10

 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .11

كالمؤسسػػات العامػػة كالشػػركات المختمطػػة كالتنظيمػػات المينيػػة: كتتػػكلى الميػػاـ اإلدارة العامػػة لمييئػػات  (35) مادة

 كاالختصاصات اآلتية:

متابعة التزاـ الييئات كالمؤسسات العامة كالشركات المختمطة الكاقعة تحت إشراؼ الكزير مف حيث  .1

ييا كمراجعة انتظاـ عقد االجتماعات الدكرية كالسنكية لمجالس اإلدارة كعرض المحاضر كاإلطالع عم

عداد المالحظات كالتكصيات المناسبة حكليا كمتابعة إجراءات المصادقة عمييا  القرارات الكاردة فييا كا 

 مف قبؿ الكزير.
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تقييـ أداء الييئات كالمؤسسات العامة كالشركات المختمطة الكاقعة تحت إشراؼ الكزير كمتابعة إعػداد  .2

بػػداء المالحظػػات كالمقترحػػات المناسػػبة كتقػػديـ خططيػػا كبرامجيػػا السػػنكية كرفعيػػا كالق يػػاـ بدراسػػتيا كا 

 عمييا كفقا لمقكانيف النافذة.

تقيػػيـ مػػدل كفػػاءة كسػػالمة األنظمػػة كالمػػكائح التنظيميػػة كالماليػػة كاإلداريػػة كالمػػكائح الداخميػػة المنظمػػة  .3

 يرىا.لألنشطة الرئيسية في نكاحي التشغيؿ كالتسكيؽ كالتمكيؿ كاالستثمار كرفع المقترحات لتطك 

متابعػػة الكحػػدات الكاقعػػة تحػػت اشػػراؼ الػػكزير لتقػػديـ ميزانياتيػػا السػػنكية كحسػػاباتيا الختاميػػة فػػي  .4

بداء المالحظات عمييا.  مكاعيدىا المقررة كا 

إعػػداد التقػػارير كالبحػػكث عػػف سػػير أعمػػاؿ المؤسسػػات كالشػػركات العامػػة الكاقعػػة تحػػت إشػػراؼ الػػكزير  .5

 أك إعادة ىيكمتيا.كتقديـ المقترحات بيدؼ تطكير أدائيا 

متابعة  الغرؼ التجارية الصناعية كاتحادىا العاـ كأية اتحادات مينية ينص قرار إنشائيا عمى  .6

خضكعيا الشراؼ الكزير كعرض كؿ ما يتعمؽ بيا عمى الكزير كفقان القكانيف النافذة )عدا االتحاد 

 اليمني لمتأميف(.

 ت النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير.أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعا .7

 تتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:اإلدارة العامة لتنمية المكارد البشرية:ك  (36) مادة
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المشاركة في كضع كمراجعة كتطكير الخطة تحمؿ المسئكلية المباشرة المتعمقة بالمكارد البشرية ك  .1

 عمى مختمؼ عناصر الخطة. اإلستراتيجية بما يكفؿ مراعاة البعد البشرم كانعكاساتو

إعداد مشركع خطة لممكارد البشرية تنبثؽ مف الخطة اإلستراتيجية العامة لمكزارة كتتكامؿ مع  .2

مف ىذه المكارد  –اآلنية كالمستقبمية  –االستراتيجيات الكظيفية، بما يكفؿ الكفاء باالحتياجات الفعمية 

 ة أنشطة الكزارة ككظائفيا كحجـ أعماليا.باألعداد كالمكاصفات كالخصائص التي تتناسب مع طبيع

إعداد المكازنة السنكية لممكارد البشرية لمكزارة في ضكء الخطط المعتمدة كبما يؤمف المكارد الالزمة  .3

 لتنفيذىا كتحقيؽ أىدافيا.

تحميؿ كتكصيؼ الكظائؼ كتقييميا كفؽ األسس كالقكاعد المعتمدة كطبقان لمنظاـ المعيارم الذم تضعو  .4

 ة.الكزار 

اإلعالف عف الكظائؼ الشاغرة كاعتماد سياسة كفؤة شفافة كمعمنة الستقطاب أفضؿ العناصر المؤىمة  .5

لضماف اختيار األجدر مف بينيـ كفؽ الخطة كالمكازنة المعتمدة كبمكجب التعميمات الصادرة عف 

 الكزارة.

كأنظمة الضبط اإلدارم متابعة تقييـ األداء كاإلشراؼ عمى تنفيذ سياسات كتشريعات الخدمة العامة  .6

 كرصد النتائج كالعمؿ عمى تصحيح االنحرافات.
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اقتراح كمراجعة سياسات الحكافز التي تطبقيا الكزارة، كالعمؿ عمى ترشيدىا مف خالؿ تطكير مزيج  .7

مكانيات الكزارة كتمكينيا مف إشباع  مف عناصر التحفيز المادية كالمعنكية التي تتناسب مع أىداؼ كا 

يف ككسب رضاىـ كتعزيز دافعيتيـ لمعمؿ كتحسيف سمككيـ كانضباطيـ كتحفيزىـ حاجات المكظف

 لزيادة اإلنتاجية.

تحميؿ االحتياجات التدريبية ككضع خطط تدريب كتأىيؿ المكارد البشرية لمكزارة كمتابعة إجراءات  .8

رتقاء بمستكل اعتمادىا كرصد االعتمادات الالزمة لتنفيذىا كتقييـ البرامج التدريبية، بما يضمف اال 

كفاءة األداء كالتطكير المستمر لمقدرات القيادية كالتخصصية كاإلدارية لمكظفي الكزارة كتكييفيـ ألداء 

 أدكارىـ الحالية كالمستقبمية.

تخطيط المسار الكظيفي لمكزارة بالتعاكف كالتنسيؽ مع المعنييف كالعمؿ عمى الربط المحكـ بيف  .9

إطار خطة تتكافؽ مع استراتيجيات الكزارة كتكفؿ االتساؽ كالتناغـ المساريف الكظيفي كالتدريبي في 

 كاالنسجاـ بيف الخطط المختمفة.

عداد  .10 جمع كتحميؿ البيانات كالمعمكمات في كؿ ما يتعمؽ بإدارة المكارد البشرية كاستخالص مؤشراتيا كا 

يا كنشرىا كاالستفادة منيا التقارير اإلحصائية كالكصفية الدكرية كالمقارنة بشأنيا، كالعمؿ عمى تكثيق

 ألغراض التخطيط كتطكير السياسات لتدعيـ نقاط القكه كتجاكز نقاط الضعؼ.
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القياـ باستقصاءات كاستبياف كجيات نظر مكظفي الكزارة كغيرىـ مف ذكم العالقة بنشاط اإلدارة  .11

لخدمة كالمستفيديف مف خدماتيا بيدؼ الكقكؼ عمى آرائيـ كمالحظاتيـ حكؿ تشريعات كنظـ ا

المدنية بصفة عامة، كمدل رضاىـ عف أداء اإلدارة كمكظفييا كأساليب عمميا كالسياسات كالقكاعد 

 كالمعايير التي تعتمدىا لمتعامؿ معيـ في المكاقؼ المختمفة كفي مختمؼ المجاالت.

ية إجراء البحكث كالدراسات اليادفة لتقييـ كفاءة أداء مختمؼ عناصر كمدخالت العمؿ كمدل الفاعم .12

في تحقيؽ األىداؼ المخططة كقياس أثر تنفيذ السياسات كنجاحاتيا كأسمكب عمؿ عممي ككسيمة 

 ضركرية لمتحسيف كالتطكير.

تحقيؽ دقة كسالمة عمميات االستالـ كالتسميـ كالتداكؿ كالحفظ لكافة المراسالت الكاردة إلى الكزارة  .13

دارة عممية التكثيؽ كالحفظ في الكزار   ة كفؽ القكانيف النافذة.كالصادرة منيا كا 

 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .14

 كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية: اإلدارة العامة لممرأة:  (37) مادة

ستراتيجيات الكزارة فيما يخص الدكر االقتصادم لممرأة في القط .1 اع المشاركة في إعداد سياسات كا 

 الصناعي كالتجارم.

 المشاركة في كضع خطط كبرامج كمشاريع تنمية المرأة في القطاع الصناعي كالتجارم. .2
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إعداد المقترحات لمتكاصؿ مع الجيات ذات العالقة كالميتمة بتنمية المرأة في القطاع الصناعي  .3

 كالتجارم.

الدعـ لبرامج كمشاريع تنمية إعداد المقترحات لمتنسيؽ كالتعاكف مع الجيات المعنية لمحصكؿ عمى  .4

 المرأة قي القطاع الصناعي كالتجارم كعقد الندكات كحمقات العمؿ.

إعداد المقترحات لمتنسيؽ مع القطاعيف الخاص كالمختمط بشأف إمكانية خمؽ فرص تنمكية لتشجيع  .5

 انخراط المرأة في سكؽ العمؿ.

رة أك خارجيا بشأف تأىيؿ الككادر كتحديد إعداد المقترحات لمتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة في الكزا .6

 االحتياجات البحثية بما يكاكب البرامج المطمكبة لتنمية المرأة في القطاع الصناعي كالتجارم.

 تنفيذ المشاريع كالمقترحات التي يتـ إقرارىا كالمتعمقة بتنمية دكر المرأة. .7

داني كمناقشتيا مع الجيات المعنية دراسة كمتابعة المشاكؿ كالمعكقات المكجكدة عمى المستكل المي .8

 في الكزارة لكضع الحمكؿ المناسبة.

التنسيؽ مع قطاعات الكزارة ذات العالقة كاإلدارات العامة كالجيات المعنية لتعزيز دكر سيدات  .9

 األعماؿ في االستثمار كالتنمية.

المنظمػػات كالحككمػػات إعػػداد الخطػػط الكفيمػػة باالسػػتفادة مػػف المعكنػػات الفنيػػة كالماليػػة التػػي تقػػدميا  .10

 كجمعيات سيدات األعماؿ لتنمية قدرات المرأة.
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 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .11

 تتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:اإلدارة العامة لمشئكف القانكنية:ك  (38) مادة

كالمػكائح المتعمقػة بػالكزارة كالمسػاىمة فػي إعػداد التشػريعات  إعداد كمراجعة مشاريع القكانيف كالقرارات .1

 لمكحدات التابعة ليا بالتنسيؽ مع الجيات المختصة.

مراجعة مشاريع العقكد التي تبرميػا الػكزارة مػع المػكرديف كالمقػاكليف كاالستشػارييف ككافػة المتعػامميف  .2

 معيا لتكريد سمع أك معدات أك تقديـ خدمات.

تفاقػػات التػػي تبرميػػا الػػكزارة مػػع الجيػػات المانحػػة كالمنظمػػات الدكليػػة كالييئػػات مراجعػػة مشػػاريع اال  .3

 االستشارية التي تقدـ خدماتيا لمكزارة ككذلؾ مراجعة اتفاقيات كبرتكككالت التعاكف الثنائي.

إجراء التحقيؽ مع العامميف بالكزارة فيمػا يصػدر عػنيـ مػف مخالفػات كاقتػراح الجػزاءات المناسػبة كفقػا  .4

 انيف كالمكائح النافذة.لمقك 

كفػؽ النظػاـ المعتمػد كبالتنسػيؽ مػع الييئػات القضػائية  –القياـ بإجراءات التقاضػي نيابػة عػف الػكزارة  .5

سكاء في القضايا المرفكعة ضدىا أك تمػؾ  التػي تقيميػا  الػكزارة  –المختصة ككزارة الشئكف القانكنية 

 ضد أطراؼ أخرل.

ضػائية النيائيػة كاجبػة التنفيػذ الصػادرة لصػالح الػكزارة كالتأكػد مػف متابعة استصدار كتنفيػذ األحكػاـ الق .6

 تنفيذىا.
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متابعػػة التعػػديالت فػػي القػػكانيف كالػػنظـ ذات العالقػػة بميػػاـ الػػكزارة كاتخػػاذ إجػػراءات تعريػػؼ المسػػئكليف  .7

 بالكزارة بيا كشرحيا كبياف متطمبات تطبيقيا.

 العامميف في الكزارة.نشر الكعي القانكني خاصة في مجاؿ مياـ الكزارة بيف  .8

تكثيػػؽ كحفػػظ كافػػة القػػكانيف كالقػػرارات كالمػػكائح كاالتفاقيػػات كالمراجػػع القانكنيػػة المتعمقػػة بميػػاـ الػػكزارة  .9

شعارىا بأية تعديالت في حينو.  كالعمؿ عمى إتاحتيا لمجيات المعنية كا 

بداء الرأم القانكني في كافة المسائؿ التي يحيميا الكزير إلييا. .10  دراسة كا 

 ة مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير.أي .11

 كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:اإلدارة العامة لمتخطيط كالمعمكمات: (39) مادة

تحمػػؿ المسػػئكلية المباشػػرة المتعمقػػة بػػالتخطيط كالمعمكمػػات فػػي  الػػكزارة  ككضػػع المنيجيػػة كاآلليػػات  .1

يػػا لعمميػػة التخطػػيط االسػػتراتيجي كاإلدارة اإلسػػتراتيجية كمتابعػػة االلتػػزاـ بتمػػؾ المنيجيػػة الكاجػػب اتباع

 كاآلليات كرفع التقارير بشأنيا كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة برفع مستكل االلتزاـ بيا.

سػيؽ تكفير النماذج كالكثائؽ النمطية لعممية التخطيط كمتابعة األداء كتدريب ككادر الكزارة عمييػا بالتن .2

 مع اإلدارة العامة لتنمية المكارد البشرية.

داراتيػا  .3 تقديـ المشكرة الفنية حكؿ عممية التخطيط االستراتيجي كاإلدارة اإلستراتيجية لقطاعات الكزارة كا 

 العامة.
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عداد تقارير دكرية بػذلؾ كتقػديميا لمجيػات  .4 متابعة كتقييـ مستكل تنفيذ خطة الكزارة كبرامج تنفيذىا كا 

 فقان لمجداكؿ كالنماذج الخاصة بيا كاقتراح الحمكؿ لممشكالت كصعكبات التنفيذ.المعنية ك 

مناقشػػة مشػػاريع الخطػػة اإلسػػتراتيجية لمػػكزارة مسػػتكعبة خطػػط كبػػرامج الحككمػػة مػػع كزارة التخطػػيط  .5

 كالتعاكف الدكلي كالجيات ذات العالقة.

دارة كتطكير مصادر المعمكمػات الميمػة لمػكزارة بمػا فػي ذلػ .6 ؾ البيانػات اإلحصػائية كالمعمكمػات تنظيـ كا 

 كالمراجع كالدكريات كالكتب التي تتصؿ بعمؿ الكزارة كبكافة أشكاليا سكاء كانت كرقية أك الكتركنية.

 .تسييؿ خزف المعمكمات كالكصكؿ إلييا كتحميميا مف قبؿ المستخدميف كؿ حسب صالحياتو .7

 .ي الكزارة في استخداميا بشكؿ فعاؿالتركيج المستمر لمصادر المعمكمات المتاحة كترغيب مكظف .8

تػػدريب مػػكظفي الػػكزارة عمػػى اسػػتخداـ مصػػادر المعمكمػػات بالتنسػػيؽ مػػع اإلدارة العامػػة لتنميػػة المػػكارد  .9

 البشرية.

تاحتيا لالسػتفادة  .10 جمع البيانات كالمعمكمات كالدراسات كالبحكث المتعمقة بالنشاط التجارم كالصناعي كا 

كالخطط اإلستراتيجية االقتصادية لمدكلة ككذلؾ إتاحتيا لمميتميف مػف منيا في كضع كتنفيذ السياسات 

 مستثمريف كتجار كصناعييف ك باحثيف.

إعػػػداد المقترحػػػات كالمسػػػاىمة فػػػي المسػػػكح الصػػػناعية كالتجاريػػػة بالتنسػػػيؽ مػػػع اإلدارات كالجيػػػات  .11

 المختصة.
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ت التابعػػة ليػػا كتبػػادؿ اإلشػػراؼ عمػػى تطبيػػؽ النظػػاـ اإلحصػػائي المكحػػد عمػػى صػػعيد الػػكزارة كالكحػػدا .12

 المعمكمات مع قطاعات الكزارة كغيرىا مف الجيات.

تكثيؽ كحفظ الخطط العامة كخطط الكزارة كاإلحصائيات الفصمية كالسنكية كتزكيد الجيات ذات العالقة  .13

 بالمعمكمات اإلحصائية.

لمؤسسػػػات تنظػػػيـ تبػػػادؿ المعمكمػػػات كالمطبكعػػػات مػػػع المؤسسػػػات ذات العالقػػػة فػػػي أجيػػػزة الدكلػػػة كا .14

 كالمنظمات العربية كاإلقميمية كالدكلية.

اإلشراؼ عمى مكتبة الكزارة كاقتػراح اقتنػاء الكتػب كالمجػالت كالمراجػع سػكاء المطبكعػة أك االلكتركنيػة  .15

 ذات الصمة بنشاط الكزارة.

براـ االتفاقيات مع الييئات كالمؤسسات العمميػة كمراكػز المعمكمػات لمحصػكؿ عمػى المعمكمػات .16  إعداد كا 

 كالمراجع كالنشرات الدكرية.

 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .17

 تتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية:اإلدارة العامة لمشئكف المالية كالتجييزات:ك  (40) مادة

فؿ مراعاة النكاحي المادية المشاركة في كضع كمراجعة كتطكير الخطة اإلستراتيجية لمكزارة بما يك .1

 كالمالية كانعكاساتيا عمى مختمؼ عناصر الخطة.
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القياـ باتصاؿ دكرم مع اإلدارات المختصة داخؿ الكزارة لبحث االحتياجات الفعمية مف مشاريع البنية  .2

 األساسية كالتجييزات كالمعدات كالمكارد المادية كالمالية.

مع إدارة المكارد البشرية كبالتشاكر مع كافة اإلدارات  إعداد مشركع المكازنة السنكية بالتنسيؽ .3

قراره.  المختصة في الكزارة في ضكء السياسات المقررة كتحت إشراؼ الكزير تمييدان لمناقشتو كا 

إجراء االتصاالت كالتنسيؽ مع الجيات المختصة لتأميف المخصصات الالزمة لتنفيذ خطط كبرامج  .4

 مدة.الكزارة في ضكء الميزانيات المعت

إعداد مشركع بتخصيص المكارد المعتمدة عمى األنشطة المختمفة في ضكء األىداؼ المخططة تمييدان  .5

خطارىا بذلؾ رسميان ككضع ما خصص ليا تحت تصرفيا  لتكزيع تمؾ المكارد عمى اإلدارات المختصة كا 

 بما يكفؿ ليا مباشرة برامج الخطة كتحقيؽ أىدافيا.

لمالية بحسب النظـ المقررة كاإلشراؼ عمى حسف إدارة المكارد مسؾ السجالت كضبط التصرفات ا .6

 كاالستغالؿ األمثؿ ليا.

 تنفيذ إجراءات الصرؼ كمتابعة تحصيؿ اإليرادات كفقا لمقكانيف النافذة.  .7

مراقبة استخداـ البنى األساسية كالمكارد المادية المتاحة لألغراض التي خصصت ألجميا كالعمؿ عمى  .8

 مرارية اإلفادة الكفؤة منيا.صيانتيا كضماف است
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عداد المكاصفات ككراسات الشركط لتنفيذ المشاريع كالخدمات التي تحتاجيا الكزارة  .9 كضع المخططات كا 

 بالتشاكر مع اإلدارات المختصة كالجيات المعنية تحت إشراؼ الكزير. 

ف أك المكرديف أك تمقي العطاءات كفحص كمراجعة كثائؽ المزايدات كالمناقصات المقدمة مف المقاكلي .10

االستشارييف لمتأكد مف استيفائيا لمشركط كالمكاصفات المعمف عنيا كاستكماؿ اإلجراءات القانكنية 

 بشأنيا حسب التشريعات النافذة.

تجييز مسكدات عقكد كاتفاقيات تنفيذ مشاريع المقاكالت كالتكريدات كالخدمات كفقان لمقكاعد المنظمة  .11

تصة الستكماؿ خطكات إقرارىا بصيغتيا النيائية تمييدان لتكقيعيا لذلؾ كتقديميا لمسمطة المخ

 كاعتمادىا.

 متابعة كفاء المكرديف كالمقاكليف بالتزاماتيـ كفؽ االتفاقيات كالعقكد المبرمة معيـ. .12

فحص كاستالـ المباني أك المكاد كالمعدات كالتجييزات المكردة لمتحقؽ مف مطابقتيا لمشركط  .13

 قبكليا أك رفضيا كمياه أك جزئيان كفؽ القانكف.كالمكاصفات تمييدا ل

إدارة المخزكف كمراقبة الصرؼ منو كتحديد نقطة إعادة الطمب ك الكمية االقتصادية لمطمبيات في  .14

 الظركؼ االعتيادية كاالستثنائية.

أية مياـ ك اختصاصات أخرل تناط بيا كفقان لمتشريعات النافذة أك بمكجب قرارات ك تعميمات الكزير  .15

 أك مف يفكضو.
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 كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية: اإلدارة العامة لمعالقات العامة كاإلعالـ:  (41) مادة

التعريؼ بالجيكد التي تبذليا الكزارة في تحقيؽ مياميػا كأىػدافيا كتكثيػؽ الصػمة بينيػا كبػيف الجيػات  .1

 التي تتعامؿ معيا.

عداد متابعة ما تنشره الصحؼ كالمجالت كما تبثو كسائؿ اإلعالـ الم .2 ختمفة فيما يتعمؽ بنشاط الكزارة كا 

 الردكد المناسبة بالتنسيؽ مع اإلدارات المعنية كطبقان لتكجييات قيادة الكزارة.

 المتابعة كالتنسيؽ مع كسائؿ اإلعالـ المختمفة لتغطية أنشطة الكزارة. .3

رة بالتنسػيؽ مػع إعداد الرد عمى استفسارات الصحافة كالمنظمات غير الحككميػة المتعمقػة بنشػاط الػكزا .4

 اإلدارات المعنية.

 متابعة نشر اإلعالنات التي تصدر عف الكزارة بالتنسيؽ مع اإلدارات المعنية. .5

 ترتيب المقاءات كالمقابالت الصحفية كاإلذاعية كالتمفزيكنية مع قيادة الكزارة. .6

مػػع اإلدارات  دراسػة اتجاىػػات الػرأم العػػاـ بشػأف نشػػاط الػكزارة مػػف خػالؿ استقصػػاءات الػرأم بالتنسػػيؽ .7

المعنيػػػة كعرضػػػيا عمػػػى قيػػػادة الػػػكزارة كالقيػػػاـ بإمػػػداد أجيػػػزة اإلعػػػالـ بالحقػػػائؽ كالمعمكمػػػات عػػػف 

 المكضكعات التي تيـ الرأم العاـ.

ترسيخ الثقة كالشفافية بيف الكزارة كجميكر المستيمكيف مف ناحية كبينيا كقطاعات التجار كالمنتجيف  .8

 مف ناحية أخرل.
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يجابػان كاسػتقباؿ تعقيباتيػا إبالغ اإلدارات في  .9 ديكاف الكزارة كمكاتبيا بما ينشر عف نشاط الػكزارة سػمبان كا 

 كردكدىا.

ترتيػػب اسػػتقباؿ كاستضػػافة كتكديػػع الكفػػكد كالخبػػراء الزائػػريف لبالدنػػا بالتنسػػيؽ مػػع اإلدارات المختصػػة  .10

 كتكفير المرافقيف كالمترجميف.

 لممياـ كالكفكد المكمفة.تجييز كثائؽ السفر كمتابعة استصدار التفكيضات  .11

 ترتيب إجراءات سفر كاستقباؿ الكفكد اليمنية المكمفة مف الكزارة. .12

 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات الكزير. .13

 كتتكلى المياـ كاالختصاصات اآلتية: اإلدارة العامة لنظـ المعمكمات: (42) مادة

دارة نظـ المعمكمػات كالبنيػة التحتيػة باإلضػافة إلػى  اإلعداد كالصيانة .1 كالتييئة كالدعـ الفني كالتدريب كا 

  المحافظة عمى أمف نظـ المعمكمات.

 إعداد كتنفيذ كتطكير السياسات المتعمقة بنظـ المعمكمات. .2

 إدارة قكاعد البيانات كالمعمكمات بما يضمف تدفؽ منتظـ كمستداـ لمبيانات كالمعمكمات. .3

 .الدعـ الفني لجميع مكظفي الكزارةتكفير  .4
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المبادرة الذاتية لمتعرؼ عمى احتياجات الكزارة كالفرص المتاحة أماميا كرفع المقترحات المتعمقػة بػنظـ  .5

المعمكمات إلى قيادة الكزارة كتنفيذىا بالتعػاكف مػع اإلدارات األخػرل لتمبيػة االحتياجػات كاالسػتفادة مػف 

 .ةالفرص ضمف تكجو كأكلكيات الكزار 

إعداد الخطة السنكية لنظـ المعمكمات كتنفيذىا ككذلؾ إعداد كمراقبة مكازنػة نظػـ المعمكمػات، كالبحػث  .6

 .عف فرص لتقميؿ النفقات كاالستفادة الفعالة مف ىذه الفرص

ضماف حصكؿ مكظفي الكزارة عمى التدريب الذم يؤىميـ لمتعامؿ كاالستفادة مف تكنكلكجيػا المعمكمػات  .7

 دارة العامة لتنمية المكارد البشرية.بالتنسيؽ مع اإل

 أية مياـ كاختصاصات أخرل تناط بيا كفؽ التشريعات النافذة أك بمقتضى قرارات كتعميمات  الكزير. .8
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 انبـاب انرابع

 يبادئ عايت يف انتنظيى واحكاو ختاييت

 انفصم األول

 املبادئ انعايت

 المبادئ كاألسس التنظيمية: ألغراض التنفيذ األمثؿ لممياـ تعتمد الكزارة ما يمي مف (43) مادة

يعتبر الرؤساء اإلداريكف بحكـ كظائفيـ مسئكليف عف النتائج النيائية لعمؿ الكيانات التنظيمية التي  .1

يرأسكنيا كعف تدريب األفراد العامميف بمعيتيـ باإلضافة إلى دكرىـ األساسي في تنظيـ كتبسيط 

 األعماؿ كالتكجيو كالرقابة.

دارة نشاطيا المبادئ كاألساليب العممية في اإلدارة كالتنظيـ، كما  تطبؽ الكزارة في تنظيـ .2 أعماليا كا 

تستعيف بقكاعد ككسائؿ العمـك األخرل فيما تضعو مف خطط أك برامج أك نظـ كفي معالجة كتحميؿ 

 المشكالت كالظكاىر التي تنشأ في محيط اإلدارة.

ستراتيجية تقـك القطاعات كاإلدارات العامة في الكزارة بإعداد خط .3 ط كبرامح عمؿ فصمية كسنكية كا 

 لتنفيذ األىداؼ كالمياـ كاالختصاصات المناطة بيا.

 تقـك العالقة بيف قيادة الكزارة عمى أساس مف التعاكف كالتشاكر كالتنسيؽ المستمر. .4
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تبني العالقات التنظيمية مف حيث سمطة اإلشراؼ كالمسئكلية عمى أساس انسياب خطكط السمطة  .5

كط المسئكلية في مختمؼ المستكيات اإلدارية لمتنظيـ كذلؾ دكنما إخالؿ باألساليب كتصاعد خط

 كاألشكاؿ التنظيمية المعتمدة لتحقيؽ مبدأ  المشاركة كالتشاكر في تسيير األعماؿ. 

تعمؿ الكزارة عمى صعيد عالقات التنظيـ الداخمي فييا كفي عالقتيا بمكاتبيا في الكحدات اإلدارية  .6

بدأ تفكيض السمطة كالتكسع فيو طبقا لتطكر اإلدارة العامة في الدكلة كبما يؤدم إلى عمى تطبيؽ م

 خدمة أىداؼ اإلصالح كالتحديث اإلدارم.

 تحدد مياـ ككاجبات كسمطات كؿ كظيفة بصكرة دقيقة تكفؿ تحقيؽ التكازف بيف السمطة كالمسئكلية. .7

جراءات تنفيذ المياـ كبخاصة ما كاف منيا  إعداد خرائط العمؿ كالكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحؿ .8 كا 

متصال بالجميكر كاستخداميا كأدلة إرشادية لمعامميف بالكزارة كالمنتفعيف بخدماتيا كالعمؿ عمى 

  مراجعتيا دكريا بيدؼ تطكيرىا.

صدار األدلة  .9 تقـك كؿ إدارة عامة في ديكاف الكزارة بتطكير كتكثيؽ كتكحيد إجراءات العمؿ في مجاليا كا 

اإلرشادية كأدكات العمؿ المكحدة كنشرىا في مكاتب الكزارة في أمانة العاصمة كالمحافظات كتدريب 

 المختصيف عمييا كالمتابعة المستمرة لمتأكد مف االلتزاـ بيا.

تعمؿ الكزارة عمى إعداد كادر مؤىؿ كمتخصص في كافة مجاالت نشاطيا كتحفيز الكفاءات المبدعة  .10

داراتيا.فييا كتنمية العالقات ا  إلنسانية كعالقات العمؿ بيدؼ االرتقاء المستمر بمستكل أعماليا كا 
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تعمؿ الكزارة عمى تطبيؽ مبدأ الثكاب كالعقاب في الكظيفة العامة اعتمادان عمى مدل االلتزاـ بالكاجبات  .11

 كفقان لمقكانيف كالنظـ.

ما يمكنيا مف تنفيذ مياميا تعمؿ الكزارة عمى دعـ كتطكير مكاتبيا في أمانة العاصمة كالمحافظات ب .12

 كالمشاركة في التنمية المحمية بصكرة فاعمة.

تمتـز كافة التقسيمات التنظيمية لمكزارة بجمع كتحميؿ المعمكمات كاإلحصاءات المتعمقة بأنشطتيا  .13

المختمفة كأسمكب عممي التخاذ القرار كتخطيط كتقييـ األعماؿ كاقتراح الحمكؿ لمشكالت التنمية 

 الصناعية.التجارية ك 

تكلي قيادة الكزارة عناية خاصة بأعماؿ السجالت كالكثائؽ كالرقابة عمى تطبيؽ المكائح المنظمة ليا  .14

 باعتبارىا مركزان لذاكرة الكزارة.

يككف لزامان عمى المكظؼ، عند معالجتو لمكضكع يشكؿ حالة جديدة ال تعالجيا بصكرة كاضحة  .15

إلى رئيسو المباشر ليتكلى معالجتيا مع قيادة الكزارة عبر خط  القكانيف كالنظـ النافذة، أف يرفع األمر

 السمطة.

تتكلى كؿ إدارة عامة في الكزارة أعماؿ السكرتارية لمجاف أك المجالس المشكمة في مجاؿ  .16

 اختصاصاتيا إال في حالة النص عمى خالؼ ذلؾ في النظـ المتعمقة بيذه التشكيالت.
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 انفصم انثاني

 أحكـاو ختاييت

الكزير أىمية خاصة لتطكير العمػؿ كتبسػيط إجراءاتػو كتحسػيف تنفيػذ األعمػاؿ بػالتطبيؽ لمبػادئ يكلي  (44) مادة

التنظيـ كخاصة فيما يتعمؽ بتفكيض بعض سمطاتو لمرؤكسيو فػي الػكزارة كالكحػدات كالمكاتػب التابعػة 

 لو كتشجيع تطبيؽ ىذا المبدأ في إطار الكزارة. 

 عضكيتو كميامو بقرار مف الكزير. يككف لمكزارة مجمس برئاسة الكزير كتحدد  (45) مادة

تمارس اإلدارة العامة لممنافسة كمنع االحتكار المياـ كاالختصاصػات المناطػة بجيػاز حمايػة المنافسػة  (46) مادة

ـ بشػأف تشػجيع المنافسػة كمنػع 1999( لسػنة 19كمنع االحتكار المنصكص عميو في القانكف رقػـ )

 البشرية كآليات العمؿ الالزمة إلنشاء الجياز.االحتكار كالغش التجارم، حتى استكماؿ بناء القدرات 

يدمج الجياز الفني لممجمس االعمػى لتنميػة الصػادرات بػكزارة الصػناعة ك التجػارة بشػكؿ كامػؿ كيمحػؽ  (47) مادة

 مكظفك الجياز بكافة حقكقيـ كالتزاماتيـ كميزانية الجياز السنكية بالكزارة .

داء لالستفادة منيا فػي التحسػيف المسػتمر آلليػات تقـك الكزارة بنشر كتعميـ تقارير المتابعة كتقييـ األ (48) مادة

 عمؿ الكزارة كأنشطتيا.

تحدد المياـ كاالختصاصات كالتقسيمات الداخمية التفصيمية في ديكاف عاـ الػكزارة كمكاتبيػا فػي أمانػة  (49) مادة

 العاصمة كالمحافظات بقرار مف الكزير.
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 ئحة.يصدر الكزير كافة القرارات كالتعميمات الالزمة لتنفيذ ىذه الال  (50) مادة

يصدر الكزير الئحة تنظـ آلية تقييـ أداء المكظفيف في الكزارة كصرؼ الحكافز المادية كالمعنكيػة ليػـ  (51) مادة

 كالتي يجب أف تراعي أداءىـ كنتائج اعماليـ كبما اليخالؼ القكانيف كالتشريعات النافذة.

كزارة ألداء مياميػػا يجػػكز لمػػكزير التعاقػػد مػػع ذكم الخبػػرات كالكفػػاءات العاليػػة الػػذيف تحتػػاج إلػػييـ الػػ (52) مادة

كتطكير العمػؿ فييػا بػاألجكر السػائدة فػي سػكؽ العمػؿ كقػت التعاقػد عمػى أف يقػـك ىػؤالء المتعاقػدكف 

 بتدريب كتأىيؿ مكظفي الكزارة كعمى اف يككف التعاقد في اضيؽ الحدكد .

 رم.يصدر الكزير قرار إنشاء أك دمج أك إلغاء إدارة فرعية أك قسـ متبعا قكاعد التنظيـ اإلدا (53) مادة

 لمكزير أف يفكض كتابة أم مف صالحياتو المنصكص عمييا في ىذه الالئحة لككالء القطاعات. (54) مادة

 ـ بشأف الالئحة التنظيمية لكزارة الصناعة كالتجارة.2001( لسنة 303يمغى القرار الجميكرم رقـ ) (55) مادة

 يعمؿ بيذا القرار مف تاريخ صدكره كينشر في الجريدة الرسمية. (56) مادة

 

 بصنعاء –صدر برئاسة اجلمهىرية 
 

 هـ0340بتاريخ       /          /

 م9002املىافق        /          /
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