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قــرار جمهوري رقم ) (٤٦ﻟﺳﻧﺔ ١٩٩٣م
بشــأن اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻧظيميﺔ ﻟوزارة اﻟشئون اﻟقاﻧوﻧيﺔ

]*[

رئيس مجلس اﻟرئاﺳﺔ:
بعد اﻹطﻼع على دﺳتور اﻟجمهوريﺔ اﻟيمﻧيﺔ.
وعلى ﻹعﻼن اﻟدﺳتوري اﻟصادر بتاريخ /١٤ﻧوفمبر١٩٩٢/م.
وعلى اﻟقرار اﻟجمهوري باﻟقاﻧون رقم ) (٢٠ﻟﺳﻧﺔ ١٩٩١م بشأن مجلس اﻟوزراء.
وعلى اﻟقرار اﻟجمهوري رقم ) (١ﻟﺳﻧﺔ ١٩٩٠م بتشكيل مجلس اﻟوزراء.

وبﻧا ًء على عرض رئيس مجلس اﻟوزراء.
وبعد موافقﺔ مجلس اﻟرئاﺳﺔ.

قــــــــــــرر
اﻟباب اﻷول
اﻟتﺳميﺔ واﻷهداف واﻟمهام اﻟعامﺔ
مــادة) (١تـ ُﺳمى هذه اﻟﻼئحﺔ )اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻧظيميﺔ ﻟوزارة اﻟشئون اﻟقاﻧوﻧيﺔ(.
مــادة) (٢تهدف وزارة اﻟش ئون اﻟقاﻧوﻧي ﺔ إﻟ ى اﻟمﺳ اهمﺔ ف ي تعزي ز اﻟش رعيﺔ
اﻟدﺳتوريﺔ واﻟﻧظام اﻟقاﻧوﻧي وحماي ﺔ حق وق ومص اﻟح أجه زة اﻟدوﻟ ﺔ
]*[

هذا القرار منشور في الجريدة الرسمية ـ العدد ) ٨ج (٢لسنة ١٩٩٣م.
 عدل هذا القرار بالقرار الجمهوري رقم ) (١٠٦لسنة ٢٠٠٣م  ،المنشور في الجريدة الرسمية  -العدد) (١٥لسنة ٢٠٠٣م.
 وكذا عدل بموجب القرار الجمهوري رق م ) (١٣٦لس نة ٢٠٠٦م  ،المنش ور ف ي الجري دة الرس مية  -الع دد) (١٨لسنة ٢٠٠٦م ،والذي بموجبه تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) (٦٧لسنة ٢٠٠٧م بش أن
تنظيم المكتب الفني بوزارة الشئون القانونية وتحديد مهامه واختصاصاته  ،المنش ور ف ي الجري دة الرس مية
 العدد ) ٦ج (٢لسنة ٢٠٠٧م. ع دل ب القرار الجمه وري رق م ) (٢٣١لس نة ٢٠٠٨م  ،وال ذي بموجب ه ت م إنش اء قط اع الرقاب ة والتوعي ةالقانونية بوزارة الشئون القانونية  ،المنشور في الجريدة الرسمية  -العدد ) (١٩لسنة ٢٠٠٨م.

-49-

الﻼئحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية

ووحدات اﻟقطاعين اﻟعام واﻟمخ تلط واﻟمﻧظم ات اﻟجماهيري ﺔ  ،وتق ديم
اﻟخ دمات اﻟقاﻧوﻧي ﺔ واﻟتش ريعيﺔ اﻟمتط ورة ﻟه ا ،واﻟعم ل عل ى رف ع
مﺳ توى اﻷداء اﻟعمل ي واﻟتطبي ق اﻟص حيح ﻟلق اﻧون ،وذﻟ ك م ن خ ﻼل
اﻟمتابع ﺔ اﻟدوري ﺔ ﻟمﺳ توى اﻷداء اﻟق اﻧوﻧي ﻟه ذه اﻷجه زة ومراجع ﺔ
جميع اﻟتشريعات ﻟضمان وحدة اﻟتشريع وتوحيد اﻟصياغﺔ اﻟتش ريعيﺔ
واﻟمصطلحات واﻟتعابير اﻟقاﻧوﻧيﺔ ،وتحليل كافﺔ اﻟتش ريعات واﻷﻧظم ﺔ
اﻟﻧافذة وتقييمه ا وتﻧقيحه ا وتطويره ا واﻟعم ل عل ى ﺳ د أي ﻧق ص أو
قصور في هذه اﻟتشريعات واﻷﻧظمﺔ يكشف عﻧه اﻟتطبيق اﻟعمل ي م ن
خ ﻼل اﻹقت راح واﻹع داد واﻟمتابع ﺔ واﻟتﻧﺳ يق م ع اﻟجه ات اﻟمعﻧي ﺔ
ﻟلوف اء باﻟتزاماته ا اﻟقاﻧوﻧي ﺔ اﻟت ي تفرض ها اﻟق واﻧين واﻟمعاه دات
واﻹتفاقيات اﻟتي تكون اﻟجمهوريﺔ طرفا ً فيها.
وذﻟك إﺳتﻧادا ً إﻟى أحكام اﻟدﺳ تور واﻟق اﻧون واﻟﺳياﺳ ﺔ اﻟعام ﺔ ﻟلدوﻟ ﺔ
وخطﺔ اﻟتﻧميﺔ اﻹقتصاديﺔ واﻹجتماعيﺔ وتتوﻟى على وجه اﻟخص وص
اﻟمهام اﻟتاﻟيﺔ:
 -١اﻟقي ام بمه ام ومﺳ ئوﻟيات اﻹﻧاب ﺔ اﻟقاﻧوﻧي ﺔ ع ن اﻟدوﻟ ﺔ ف ي جمي ع
قض ايا اﻟدوﻟ ﺔ بكاف ﺔ شخص ياتها اﻹعتباري ﺔ اﻟعام ﺔ أم ام اﻟجه ات
اﻟقضائيﺔ وهيئات اﻟتحكيم اﻟيمﻧيﺔ واﻷجﻧبيﺔ .
 -٢اﻟفص ل ف ي اﻟخﻼف ات واﻟمﻧازع ات اﻟﻧاش ئﺔ ب ين اﻷجه زة
واﻟمؤﺳﺳ ات واﻟش ركات اﻟعام ﺔ واﻟجه ات اﻷخ رى ع ن طري ق
اﻹفتاء واﻟتحكيم اﻟحكومي وفقا ً ﻷحكام اﻟقاﻧون.
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 -٣إب داء اﻟمش ورة اﻟقاﻧوﻧي ﺔ ﻟكاف ﺔ أجه زة وهيئ ات اﻟدوﻟ ﺔ ووح دات
اﻟقطاع اﻟعام واﻟمختلط بشأن أي مﺳأﻟﺔ أو ﻧص أو قاعدة قاﻧوﻧيﺔ
وفقا ً ﻷحكام اﻟﻼئحﺔ اﻟخاصﺔ بذﻟك.
 -٤إعداد وصياغﺔ مشاريع اﻟتشريعات اﻟت ي تت وﻟى اﻟحكوم ﺔ إع دادها
باﻟتﻧﺳ يق م ع اﻟجه ات اﻟمعﻧي ﺔ تمهي دا ً ﻟعرض ها عل ى مجلﺳ ي
اﻟوزراء واﻟﻧواب بحﺳب اﻟحال واﺳتكمال إجراءات إصدارها.
 -٥دراﺳ ﺔ ومراجع ﺔ جمي ع مش اريع اﻟتش ريعات اﻟمع دة م ن قِب ل
اﻟوزارات واﻟمصاﻟح واﻷجهزة اﻟحكوميﺔ ووحدات اﻟقطاعين اﻟع ام
واﻟمخ تلط م ن حي ث اﻟش كل واﻟموض وع بم ا ف ي ذﻟ ك مش اريع
اﻹتفاقيات واﻟمعاهدات واﻟتي تكون اﻟدوﻟﺔ أو أيا ً من ه ذه اﻷجه زة
طرفا ً فيها.
 -٦دراﺳﺔ ومراجعﺔ جميع اﻟتش ريعات واﻷﻧظم ﺔ اﻟﻧاف ذة واﻟعم ل عل ى
تﻧقيحها وتطويرها بما يتمشى ومتطلبات برامج اﻟتﻧميﺔ ف ي جمي ع
اﻟمجاﻻت وذﻟك باﻟتﻧﺳيق مع اﻟجهات اﻟمعﻧيﺔ.
 -٧إجراء اﻟمﺳح اﻟميداﻧي واﻟتقييم اﻟدوري ﻟمﺳتوى اﻷداء في تطبيق
اﻟق واﻧين واﻟل وائح واﻷﻧظم ﺔ اﻟﻧاف ذة وﻟمعرف ﺔ م دى مﻼئمته ا
ﻟلتطبي ق واﻷﺳ اﻟيب واﻟوﺳ ائل اﻟت ي تكف ل اﻷداء اﻟمتمي ز وإقت راح
اﻟتدابير واﻹجراءات اﻟكفيلﺔ بﺈزاﻟﺔ مظاهر اﻟﺳلوك اﻟﺳلبي اﻟمتعلقﺔ
بهذا اﻟجاﻧب وتقديم تقارير بذﻟك إﻟى رئيس مجلس اﻟوزراء.
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 -٨دراﺳﺔ اﻟمعاهدات واﻹتفاقيات اﻟﻧافذة واﻟتﻧﺳيق مع اﻟجهات اﻟمعﻧيﺔ
ﻟلوف اء باﻹﻟتزام ات اﻟقاﻧوﻧي ﺔ اﻟت ي تفرض ها ه ذه اﻟمعاه دات أو
اﻹتفاقيات.
 -٩إب داء اﻟمش ورة اﻟقاﻧوﻧي ﺔ ف ي اﻟمﺳ ائل اﻟدوﻟي ﺔ واﻟدﺳ توريﺔ
واﻟتشريعيﺔ وغيرها من اﻟمﺳائل اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﻟتي تعرض عليه ا م ن
اﻟجه ات اﻟعلي ا أو أي ﺔ وح دة م ن وح دات اﻟجه از اﻹداري ﻟلدوﻟ ﺔ
واﻟقطاعين اﻟعام واﻟمختلط .
 -١٠إبداء اﻟمشورة اﻟقاﻧوﻧيﺔ في اﻹتفاقيات واﻟمعاه دات اﻟدوﻟي ﺔ قب ل
عقدها أو اﻟمصادقﺔ عليها أو اﻹﻧضمام إﻟيها .
 -١١مراجعﺔ عقود تأﺳيس اﻟش ركات اﻟمﺳ اهمﺔ وأﻧظمته ا اﻷﺳاﺳ يﺔ
قبل صدور اﻟقرار بترخيصها.
 -١٢مراجعﺔ مشاريع اﻟعقود اﻟتي يترتب عليه ا إﻟتزام ات ماﻟي ﺔ عل ى
اﻟخزيﻧﺔ اﻟعامﺔ ﻟلدوﻟﺔ واﻟتي تكون اﻟحكومﺔ أو أحد أجهزة اﻟدوﻟﺔ
أو هيئاتها اﻟعامﺔ طرفا ً فيها إذا تجاوزت قيمتها حدود اﻟصﻼحيات
اﻟمق ررة ﻟل وزير أو رئ يس اﻟجه ﺔ بموج ب ق اﻧون اﻟمﻧاقص ات
واﻟمزايدات اﻟعامﺔ وذﻟك قبل اﻟتوقيع اﻟﻧهائي عليها.
 -١٣دراﺳﺔ ومراجعﺔ مشروعات اﻟعقود ذات اﻟعﻧصر اﻷجﻧب ي واﻟت ي
تﻧوي اﻟحكومﺔ أو أحد أجهزتها أو إحدى وحدات اﻟقطاعين اﻟعام
واﻟمخ تلط إبرامه ا وذﻟ ك قب ل اﻟتوقي ع عليه ا )وتمثيله ا ف ي
اﻟمﻧازعات اﻟقضائيﺔ واﻟتحكيميﺔ( اﻟتي ترفع مﻧها أو عليها.
 -١٤اﻹشراف اﻟتﻧظيمي على أعمال اﻟتحكيم اﻟحكومي.
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 -١٥وض ع اﻟ ﻧظم اﻟخاص ﺔ باﻟرقاب ﺔ واﻟتفت يش واﻟمتابع ﺔ ﻟﺳ ﻼمﺔ
تطبيق اﻟتشريعات اﻟﻧافذة ومتابعﺔ تﻧفيذها.
 -١٦اﻹشراف اﻟمباشر على جمي ع أعم ال اﻹدارات اﻟقاﻧوﻧي ﺔ ب أجهزة
وهيئ ات اﻟدوﻟ ﺔ ووح دات اﻟقط اعين اﻟع ام واﻟمخ تلط وعل ى كاف ﺔ
اﻟق اﻧوﻧيين اﻟع املين به ا واﻟقي د ف ي اﻟج دول اﻟع ام واﻟخ اص
باﻟق اﻧوﻧيين اﻟ ذين يج وز ﻟه م اﻟتراف ع ف ي قض ايا اﻟدوﻟ ﺔ وإص دار
اﻟتراخيص بذﻟك.
 -١٧ت دريب وتأهي ل اﻟك وادر اﻟقاﻧوﻧي ﺔ ﻟﻺﺳ تفادة مﻧه ا ف ي مختل ف
أجهزة اﻟدوﻟﺔ ووحدات اﻟقطاعين اﻟعام واﻟمختلط .
 -١٨إجراء اﻟدراﺳات واﻟبحوث اﻟقاﻧوﻧيﺔ ﻟمختلف فروع اﻟقاﻧون وكذا
إج راء اﻟدراﺳ ات اﻟمقارﻧ ﺔ ﻟلتش ريعات اﻟعربي ﺔ واﻷجﻧبي ﺔ وإع داد
اﻟدراﺳات اﻟمتعلقﺔ باﻟقضايا اﻟتشريعيﺔ اﻟدوﻟي ﺔ واﻹقليمي ﺔ وأحك ام
اﻟمحاكم اﻟدوﻟيﺔ.
 -١٩تجمي ع اﻟمعلوم ات ذات اﻟص بغﺔ اﻟقاﻧوﻧي ﺔ وبرمجته ا وتخزيﻧه ا
وفقا ً ﻷحدث اﻟطرق وإﻧشاء مكتبﺔ قاﻧوﻧي ﺔ متط ورة واﻟعم ل عل ى
تبادل اﻟتشريعات واﻟﻧشرات اﻟقاﻧوﻧيﺔ مع اﻟدول اﻟشقيقﺔ واﻟصديقﺔ
ومختلف اﻟهيئات واﻟمﻧظمات اﻹقليميﺔ واﻟدوﻟيﺔ.
 -٢٠توثيق وحفظ أص ول اﻟتش ريعات اﻟص ادرة واﻟوث ائق اﻟت ي تك ون
اﻟدوﻟﺔ طرفا ً فيها وتبويب وفهرﺳﺔ اﻟتشريعات اﻟﻧافذة .
 -٢١إصدار اﻟجريدة اﻟرﺳميﺔ ﻟلدوﻟﺔ دوريا ً وفقا ً ﻟلقاﻧون اﻟمﻧظم ﻟها.
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 -٢٢اﻟمشاركﺔ مع اﻟجهات اﻟمعﻧيﺔ في وضع برامج اﻟتوعيﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ
وبرامج اﻟدورات اﻟتدريبيﺔ اﻟتي تقيمها تلك اﻟجهات بغرض تحقيق
اﻹﺳ تيعاب اﻟق اﻧوﻧي واﻟتش ريعي وكفاﻟ ﺔ حﺳ ن اﻷداء واﻟتطبي ق
اﻟقاﻧوﻧي اﻟﺳليم .
 -٢٣تمثيل اﻟحكومﺔ في اﻟمؤتمرات واﻟﻧدوات واﻟلقاءات ذات اﻷهداف
اﻟقاﻧوﻧيﺔ على اﻟمﺳتويين اﻟدوﻟي واﻹقليمي.
 -٢٤إص دار اﻟش هادات اﻟقاﻧوﻧي ﺔ ﻟلجه ات اﻟمعﻧي ﺔ بش أن إﺳ تكمال
اﻹج راءات اﻟدﺳ توريﺔ واﻟقاﻧوﻧي ﺔ فيم ا تص ادق علي ه اﻟدوﻟ ﺔ م ن
معاهدات وإتفاقيات أو تﻧضم إﻟيها.
 -٢٥اﻟقيام بأيﺔ أعمال قاﻧوﻧي ﺔ أخ رى تح ال إﻟيه ا م ن مجلﺳ ي اﻟرئاﺳ ﺔ
واﻟوزراء.
 -٢٦أي مهام وإختصاصات أخرى يﻧص عليها اﻟقاﻧون.

اﻟباب اﻟثاﻧي
مهام وإختصاصات قيادة اﻟوزارة
اﻟفصل اﻷول
مهام وإختصاصات اﻟوزير
مــادة) (٣اﻟوزير :يتوﻟى اﻟمهام واﻹختصاصات اﻟتاﻟيﺔ:
 -١يتوﻟى اﻟوزير اﻹشراف على اﻟ وزارة وتوجي ه إدارته ا ومكاتبه ا
ف ي جمي ع أﻧح اء اﻟجمهوري ﺔ ويق وم بتﻧفي ذ اﻟﺳياﺳ ﺔ اﻟعام ﺔ
ﻟلحكومﺔ في اﻟوزارة وفقا ً ﻟلقواﻧين واﻟلوائح واﻟقرارات اﻟﻧافذة.
-54-

الﻼئحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية

 -٢يق ود اﻟ وزارة ف ي كاف ﺔ اﻟمج اﻻت ويعتب ر اﻟ رئيس اﻷعل ى فيه ا
ويديرها طبقا ً ﻟمبدأ اﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟفرديﺔ واﻟتش اور اﻟجم اعي بش أن
اﻟقضايا اﻷﺳاﺳيﺔ ويتحمل اﻟمﺳئوﻟيﺔ اﻟفردي ﺔ ع ن ﻧش اط اﻟ وزارة
بشكل كامل أمام مجلس اﻟوزراء.
 -٣يصدر اﻟقرارات اﻟﻼزمﺔ ﻹدارة وتخطيط مهام وواجبات اﻟ وزارة
بشكل قرارات وأوامر تﻧظيميﺔ  ،وﻟه اﻟحق في إصدار اﻟتوجيهات
اﻟمباشرة ﻟمرؤوﺳيه اﻟعاملين في اﻟوزارة .
 -٤يشرف ويوجه ويراق ب مرؤوﺳ يه ويطل ب م ﻧهم تق ديم اﻟتق ارير
ويشرف على تﻧفيذ اﻟمهام اﻷﺳاﺳيﺔ ﻟلوزارة .
 -٥يش رف عل ى وض ع خط ﺔ اﻟ وزارة ض من خط ﺔ مجل س اﻟ وزراء
ويت ابع تﻧفي ذها ويق وم بتق ديم اﻟتق ارير ع ن مﺳ توى اﻟخط ط
واﻟبرامج اﻟتﻧفيذيﺔ ﻷعمال اﻟوزارة ويتابع ويقيم تقارير إﻧجازها.
 -٦يشكل مجلس اﻟوزارة واﻟلجان اﻹﺳتشاريﺔ وﻟجان اﻟعمل اﻟخاصﺔ
عﻧد اﻟضرورة مع تحديد مهامها وفقا ً ﻟلﻧظم.
 -٧يُصادق على قرارات مجلس اﻟ وزارة أو إﻟغائه ا أو تع ديلها أو
تجميدها وفقا ً ﻟلﺳياﺳﺔ اﻟعامﺔ ﻟلدوﻟﺔ.
 -٨يُبلغ رئيس اﻟوزراء أو مجل س اﻟ وزراء ب اﻟحوادث واﻟمخاﻟف ات
اﻟجﺳيمﺔ ﻟﻧظام اﻟدوﻟﺔ وﺳياﺳتها وفقا ً ﻟلقاﻧون.
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 -٩يﻧﺳ ق م ع اﻟ وزراء اﻟمعﻧي ين تخطيط ا ً أو تﻧفي ذا ً عﻧ دما يتعل ق
اﻷمر بوزارات أخرى.
 -١٠يﻧﺳ ق م ع اﻟمح افظين فيم ا يتعل ق بق رارات مجل س اﻟ وزراء
وقرارات وتوص يات اﻟﺳ لطات اﻟمحلي ﺔ ف ي مج ال اﻟ وزارة عل ى أن
يضمن اﻟوزير إيجاد عﻼقات مع اﻟمحافظين في مختل ف اﻟمحافظ ات
وعل ى وج ه اﻟخص وص ف ي إع داد خط ط اﻟتﻧمي ﺔ اﻹقتص اديﺔ
واﻹجتماعيﺔ وذﻟ ك م ن أج ل اﻟتحقي ق اﻟكام ل ﻟلمه ام اﻟحكومي ﺔ ف ي
إدارة وتخطيط مجال مﺳئوﻟيته.
 -١١يمث ل اﻟ وزارة ف ي اﻟ داخل واﻟخ ارج عﻧ دما يك ون اﻟتمثي ل ف ي
مﺳتواه.
 -١٢يق وم بأي ﺔ إختصاص ات أخ رى تﺳ ﻧد إﻟي ه بمقتض ى اﻟق واﻧين
واﻟلوائح واﻟقرارات اﻟﻧافذة .

اﻟفصل اﻟثاﻧي
ﻧائب اﻟوزير
مــادة) (٤ﻧائب اﻟوزير  :ويتوﻟى اﻟمهام واﻹختصاصات اﻟتاﻟيﺔ:
 -١يعاون اﻟوزير في أداء مهامه وإختصاصاته تحت إشراف اﻟ وزير
وتوجيهاته.
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 -٢يتوﻟى مهام اﻟوزير واختصاصاته عﻧد غيابه بما في ذﻟ ك حض ور
إجتماعات مجلس اﻟوزراء.
 -٣يتوﻟى تﻧفيذ مهام اﻟوزير اﻟتي يفوضه أو يكلفه بها.
 -٤اﻟتﻧﺳ يق ف ي مج ال ﻧش اط اﻟ وزارة م ع اﻟ وزارات اﻷخ رى عﻧ دما
يكون اﻟتﻧﺳيق على مﺳتواه.
 -٥يعاون اﻟوزير في اﻹشراف على إعداد مشروعات اﻟﻧظم واﻟلوائح
اﻟتﻧفيذيﺔ وفقا ً ﻟلقواﻧين واﻟقرارات اﻟﻧافذة .
 -٦يش رف عل ى إع داد اﻟب رامج اﻟتفص يليﺔ ﻟتﻧفي ذ مه ام وأعم ال
اﻟوزارة ويتابع عمليﺔ اﻟتﻧفيذ.
 -٧يﻧﺳ ق ب ين أعم ال اﻟقطاع ات واﻹدارات اﻟعام ﺔ بم ا يكف ل تﻧفي ذ
اﻟمهام واﻟواجبات.
 -٨يقﱠ يم اﻷعم ال واﻟﻧش اطات ف ي اﻟ وزارة باﻟتش اور م ع وك ﻼء
اﻟوزارة ومديري اﻹدارات اﻟعامﺔ وتقديم اﻟمقترح ات به ذا اﻟص دد
إﻟى اﻟوزير.
 -٩يطل ب اﻟتق ارير واﻟبح وث واﻟدراﺳ ات اﻟمتخصص ﺔ ويب دي رأي ه
بشأﻧها إﻟى اﻟوزير.
 -١٠يت ابع تﻧفي ذ اﻹج راءات اﻟﻧظامي ﺔ اﻟكفيل ﺔ بتحقي ق اﻹﻧض باط
اﻟوظيفي وتحﺳين عﻼقات اﻟعمل.
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 -١١يمث ل اﻟ وزارة ف ي اﻟ داخل واﻟخ ارج عﻧ دما يك ون اﻟتمثي ل ف ي
مﺳتواه .
 -١٢اﻟقي ام بأي ﺔ إختصاص ات أخ رى تﺳ ﻧد إﻟي ه بمقتض ى اﻟق واﻧين
واﻟلوائح واﻟقرارات اﻟﻧافذة.

اﻟفصل اﻟثاﻟث
وكيل اﻟوزارة
مــادة) (٥وكيل اﻟوزارة  :ويتوﻟى اﻟمهام واﻹختصاصات اﻟتاﻟيﺔ :
 -١اﻹشراف اﻟمباشر على اﻟقطاع اﻟذي يرأﺳه من قطاعات اﻟوزارة
في ضوء اﻟقرارات واﻟتوجيهات اﻟصادرة من اﻟوزير بقرار مﻧه أو
ﻧائب اﻟوزير.
 -٢يتوﻟى اﻟتﻧﺳيق بين اﻹدارات اﻟعامﺔ اﻟواقعﺔ تحت إشرافه.
 -٣يتابع يوميا ً تﻧفيذ مهام وأعمال وبرامج اﻹدارات اﻟعامﺔ اﻟتابعﺔ ﻟه .

 -٤يُﻧﺳق بين أعمال اﻹدارات اﻟعامﺔ واﻹدارات اﻟتابعﺔ ﻟه.
 -٥يُﻧظم اﻹجتماعات اﻟﻼزمﺔ بين اﻹدارات اﻟعامﺔ واﻹدارات اﻟتابعﺔ ﻟه.
 -٦يقﱠ يم اﻷعم ال واﻟﻧش اطات ف ي قطاع ه وتق ديم اﻟمقترح ات به ذا
اﻟصدد إﻟى ﻧائب اﻟوزير.
 -٧يص در اﻟتعليم ات اﻟتﻧفيذي ﺔ واﻹداري ﺔ ف ي ﻧط اق أعماﻟ ه وفق ا ً
ﻟلوائح.
 -٨يق وم بأي ﺔ إختصاص ات أخ رى ت ﻧص عليه ا اﻟق واﻧين واﻟل وائح
واﻟقرارات اﻟﻧافذة.
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اﻟفصل اﻟرابع
مجلس اﻟوزارة
مــادة) (٦مجلس اﻟوزارة  :تشكيله ومهامه:
أوﻻً :تشكيل اﻟمجلس:
يشكل مجلس اﻟوزارة برئاﺳﺔ اﻟوزير على اﻟﻧحو اﻟتاﻟي:
ﻧائبا ً ﻟلرئيس

 -١ﻧائب اﻟوزير
 -٢وكﻼء اﻟوزارة

أعضاء

 -٣مديروا اﻹدارات اﻟعامﺔ

أعضاء

 -٤مﺳتشاروا اﻟوزارة

أعضاء

 -٥أي شخص أخر مختص يرى اﻟوزير ضرورة حضوره .
ثاﻧيا ً  :مهام اﻟمجلس:
يت وﻟى تق ديم اﻟمش ورة ﻟل وزير ف ي اﻟمﺳ ائل اﻟمتعلق ﺔ بﻧش اط
اﻟوزارة وخاصﺔ اﻷمور اﻟتاﻟيﺔ:
-١خطط اﻟعمل اﻟﺳﻧويﺔ ﻟلوزارة .
-٢اﻟخطﺔ اﻟماﻟيﺔ وخطﺔ اﻟقوى اﻟعاملﺔ .
-٣تطوير مهام اﻟوزارة وتﻧظيم أعماﻟها وتعديل هيكلها.
-٤اﻟمواض يع اﻟت ي تق دم إﻟ ى مجل س اﻟ وزراء واﻟت ي ي رى
اﻟوزير عرضها على مجلس اﻟوزارة.
-٥تقارير اﻹﻧجاز وتقييمها.
-٦مش روعات اﻟق واﻧين واﻟل وائح واﻷﻧظم ﺔ اﻟمتعلق ﺔ بﻧش اط
اﻟوزارة.
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ثاﻟث ا ً  :يص در اﻟ وزير ﻧظام ا ً يﺳ ير أعم ال مجل س اﻟ وزارة عل ى أن
تكون إجتماعاته بصفﺔ دوريﺔ وإﺳتثﻧائيﺔ عﻧد اﻟضرورة .
رابع ا ً  :ت ـ ُعد تق ارير ﺳ ﻧويﺔ ع ن ﻧش اط اﻟ وزارة حﺳ ب اﻟﻧم وذج
اﻟمطل وب وترﺳ ل

ف ي ﻧهاي ﺔ ك ل ع ام إﻟ ى اﻷماﻧ ﺔ اﻟعام ﺔ

ﻟمجلس اﻟوزراء.

اﻟباب اﻟثاﻟث
تﻧظيم اﻟوزارة
اﻟفصل اﻷول
اﻟبﻧاء اﻟتﻧظيمي
مــادة) (٧يتك ون اﻟهيك ل اﻟع ام ﻟل وزارة م ن ديواﻧه ا وفروعه ا ومكاتبه ا
وإداراتها في أماﻧﺔ اﻟعاصمﺔ ومحافظات اﻟجمهوريﺔ.
مــادة) (٨يتبع اﻟوزير مباشرة ما يلي:
 -١مجلس اﻟوزارة.
 -٢مكتب اﻟوزير.
مــادة) (٩يتك ون اﻟبﻧ اء اﻟتﻧظيم ي ﻟل وزارة م ن اﻟقطاع ات

واﻟتقﺳ يمات

اﻟتاﻟيﺔ :
أوﻻً]*[  :قطاع اﻹفتاء واﻟتشريع:
ويتكون من اﻹدارات اﻟعامﺔ اﻟتاﻟيﺔ:
 -١اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلتشريع.
 -٢اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟﻺفتاء.
]*[

تم إنشاء إدارة عامة لﻺتفاقيات والمعاهدات والعقود تتبع قطاع اﻹفتاء والتشريع بموجب القرار الجمهوري رق م
) (١٥٦لسنة ٢٠٠٣م ،المنشور في الجريدة الرسمية  -العدد ) (١٥لسنة ٢٠٠٣م.
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 -٣اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟﻺصدار واﻟتوثيق.
ثاﻧيا ً  :قطاع قضايا اﻟدوﻟﺔ ويتكون من اﻹدارات اﻟعامﺔ اﻟتاﻟيﺔ:
 -١اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟقضايا اﻟدوﻟﺔ.
 -٢اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلمﻧازعات اﻟخارجيﺔ .
 -٣اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلتحكيم اﻟحكومي.
ثاﻟثا ً]*[  :قطاع اﻟجريدة اﻟرﺳميﺔ واﻟبحوث:
ويتكون من اﻹدارات اﻟعامﺔ اﻟتاﻟيﺔ :
 -١اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلجريدة اﻟرﺳميﺔ .
 -٢اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلبحوث واﻟمعلومات.
 -٣اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟﻺشراف اﻟقاﻧوﻧي واﻟتوعيﺔ .
رابعا ً :اﻹدارات اﻟعامﺔ اﻟﻧمطيﺔ:
-١اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلتخطيط واﻟتﻧظيم واﻟتدريب.
-٢اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلشئون اﻟماﻟيﺔ واﻹداريﺔ.
مــادة) (١٠يرأس كل قطاع وكيل وزارة ويرأس كل إدارة عامﺔ مدير عام.
مـ ـادة)(١١يص در بق رار م ن اﻟ وزير اﻟتقﺳ يمات اﻟتﻧظيمي ﺔ اﻟفرعي ﺔ ﻟ ﻺدارات
اﻟعامﺔ بعد موافقﺔ وزارة اﻟخدمﺔ اﻟمدﻧيﺔ واﻹصﻼح اﻹداري.

]*[ بموج ب الق رار الجمه وري رق م ) (٢٣١لس نة ٢٠٠٨م  ،المنش ور ف ي الجري دة الرس مية  -الع دد ) (١٩لس نة
٢٠٠٨م .تم إلغاء عبارة والرقابة القانونية من البند ثالثا ً م ن الم ادة ) (٩لتص بح نص ها حس بما ه و م ذكور أع ﻼه
بدﻻً من )قطاع الجريدة الرسمية والبحوث والرقابة القانونية(.
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مــادة) (١٢يحدد اﻟمﺳتوى اﻟتﻧظيمي ﻟمكتب اﻟوزير بﺈدارة عامﺔ )وتتبعه إدارة
اﻟعﻼقات اﻟعامﺔ( ويصدر بتحديد إختصاصاته قرار من اﻟوزير.

اﻟفصل اﻟثاﻧي
مهام وإختصاصات اﻹدارات اﻟعامﺔ
مــادة)(١٣اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلتشريع  :وتختص بما يلي:
 إعداد وصياغﺔ اﻟتشريعات اﻟتي تﻧوي اﻟحكومﺔ إصدارها واﻟتﻧﺳيق م عاﻟجهات اﻟمعﻧيﺔ تمهيدا ً ﻟعرضها عل ى مجل س اﻟ وزراء ومجل س اﻟﻧ واب
بحﺳب اﻷحوال.
 دراﺳﺔ ومراجعﺔ جميع مش روعات اﻟتش ريعات اﻟمع دة من قِب ل أي ا ً م نوح دات اﻟجه از اﻹداري ﻟلدوﻟ ﺔ واﻟقط اعين اﻟع ام واﻟمخ تلط م ن حي ث
اﻟشكل واﻟموضوع .
 اﻟقي ام بعملي ات اﻟمﺳ ح ﻟلتش ريعات اﻟﻧاف ذة واﻟعم ل عل ى تﻧقيحه اوتطويره ا بم ا يلب ي متطلب ات اﻟحي اة اﻟمعاص رة ويف ي بﺈحتياج ات
ب رامج اﻟتﻧمي ﺔ ف ي ش تى اﻟمج اﻻت وذﻟ ك باﻟتﻧﺳ يق م ع اﻟجه ات
اﻟمعﻧيﺔ.
 دراﺳﺔ ومراجعﺔ مشاريع اﻹتفاقيات واﻟمعاهدات اﻟثﻧائيﺔ واﻹقليميﺔواﻟدوﻟيﺔ.
 مراجع ﺔ عق ود تأﺳ يس اﻟش ركات اﻟمﺳ اهمﺔ وأﻧظمته ا اﻷﺳاﺳ يﺔ قب لتأﺳيﺳها.
 اﻟمشاركﺔ في أعمال اﻟلجان ذات اﻟصبغﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ. اﻟعﻧايﺔ بجميع اﻟقواﻧين واﻟتشريعات اﻟﻧافذة اﻷخرى وتعديﻼتها.-62-
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 أي مهام أخرى تكلف بها.مــادة)(١٤اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟﻺفتاء :وتختص بما يلي :
 إب داء اﻟمش ورة اﻟقاﻧوﻧي ﺔ ف ي اﻟمﺳ ائل اﻟدوﻟي ﺔ واﻟدﺳ توريﺔواﻟتشريعيﺔ وغيرها من اﻟمﺳائل اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﻟتي تعرض عليه ا م ن
ِقبل اﻟجهات اﻟعليا أو أي وحدة من وحدات اﻟجهاز اﻹداري ﻟلدوﻟﺔ
واﻟقطاعين اﻟعام واﻟمختلط.
 إب داء اﻟمش ورة اﻟقاﻧوﻧي ﺔ ف ي اﻹتفاقي ات واﻟمعاه دات اﻟدوﻟي ﺔ قب لعقدها واﻹﻧضمام إﻟيها.
 إبداء اﻟرأي مﺳببا ً في اﻟمﺳائل اﻟمختلف عليها بين وحدات اﻟجهازاﻹداري ﻟلدوﻟ ﺔ واﻟقط اعين اﻟع ام واﻟمخ تلط وتك ون ﻟل رأي ص فﺔ
اﻟفت وى اﻟملزم ﺔ إذا ك ان أط راف اﻟخ ﻼف م ن اﻟجه ات اﻟمش موﻟﺔ
بأحكام قاﻧون قضايا اﻟدوﻟﺔ.
 أي مهام أخرى تكلف بها.مــادة)(١٥

]*[

اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟﻺصدار واﻟتوثيق :وتختص بما يلي:

 متابعﺔ إﺳتكمال إجراءات إصدار اﻟتشريعات اﻟمقرر إصدارها. اﻟقيام بأعمال اﻟتوثيق ﻟلتشريعات اﻟصادرة وف ق أح دث اﻟ ﻧظم وت رقيمأصوﻟها.
 إﺳ تخراج ص ور طب ق اﻷص ل م ن اﻟتش ريعات اﻟت ي ت م إص دارهاوموافاة اﻟجهات اﻟمعﻧيﺔ بها.
]*[

تم نقل اﻹدارة العامة لﻺصدار والتوثيق من قطاع اﻹفتاء والتشريع إلى قطاع الجريدة الرسمية والبحوث
بموجب القرار الجمهوري رقم ) (١٥٦لسنة ٢٠٠٣م  ،المنشور في الجريدة الرسمية  -العدد ) (١٩لسنة
٢٠٠٣م .
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 مواف اة اﻟجري دة اﻟرﺳ ميﺔ أوﻻً ب أول بص ور طب ق اﻷص ل م ناﻟتشريعات اﻟتي تم إصدارها وفقا ً ﻟتﺳلﺳل رق م اﻹص دار وتاريخ ه
وذﻟك ﻟﻧشرها في اﻟجريدة اﻟرﺳميﺔ.
 اﻟمﺳاهمﺔ ف ي إج راء اﻟمﺳ وحات واﻟفهرﺳ ﺔ اﻟقاﻧوﻧي ﺔ ﻟلتش ريعاتاﻟتي تم إصدارها.
 إعداد اﻟصياغﺔ ﻟلشهادات اﻟقاﻧوﻧيﺔ ومتابعﺔ إجراءات إصدارها أي مهام أخرى تكلف بها.مــادة)(١٦اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟقضايا اﻟدوﻟﺔ :وتختص بما يلي :
 دراﺳﺔ وإعداد وتحضير كافﺔ اﻟقضايا اﻟمتعلقﺔ بقض ايا اﻟدوﻟ ﺔ وم اتختص به أو يحال إﻟيها وعليها رفع اﻟرأي بشأﻧها.
 إقتراح من يمثل اﻟدوﻟﺔ أو أحد أجهزتها أمام اﻟمحاكم اﻟوطﻧيﺔ ف يقضايا اﻟدوﻟﺔ وفقا ً ﻟقاﻧون قضايا اﻟدوﻟﺔ.
 اﻟقي ام بكاف ﺔ اﻹج راءات اﻟمتعلق ﺔ بقض ايا اﻟدوﻟ ﺔ ومتابعته ا ﻟ دىاﻷجهزة اﻟمعﻧيﺔ واﻟمحاكم  ،واﻟقيام بقيد وحفظ أوراقها ووثائقها.
 قي د كاف ﺔ اﻷحك ام اﻟت ي تص در ف ي قض ايا اﻟدوﻟ ﺔ ﺳ وا ًء باش رتهااﻹدارة اﻟعامﺔ أو أي إدارة قاﻧوﻧيﺔ  ،وحفظ ﺳجﻼت بذﻟك.
 وضع تقارير دوريﺔ بشأن أوضاع قضايا اﻟدوﻟﺔ اﻟتي تباشرها. متابعﺔ ﺳير اﻟقضايا اﻟتي تباش رها اﻹدارات اﻟقاﻧوﻧي ﺔ ف ي اﻟجه اتاﻟمعﻧيﺔ ﻟلتأكد من ﺳﻼمﺔ اﻷداء فيها ورفع تقارير بذﻟك.
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 إب داء اﻟ رأي مﺳ ببا ً ف ي اﻟقض ايا اﻟت ي ت رى ع دم ج دوى ﻧظره اواﻟفصل فيها من اﻟمحاكم وإقتراح ﺳبل حلها.
 مراجع ﺔ مش اريع اﻟعق ود اﻟت ي يترت ب عليه ا إﻟتزام ات ماﻟي ﺔ عل ىاﻟميزاﻧيﺔ اﻟعامﺔ ﻟلدوﻟﺔ واﻟتي هي في حدود ما هو مقرر في قاﻧون
قضايا اﻟدوﻟﺔ.
 اﻟموافقﺔ على قبول محامين إذا كان ﻟذﻟك ضرورة. إمﺳاك وحفظ ملفات وﺳجﻼت بطاقﺔ اﻟقضايا. أي مهام أخرى تكلف بها.مــادة) (١٧اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلمﻧازعات اﻟخارجيﺔ وتختص بما يلي:
 دراﺳﺔ ومراجعﺔ مشاريع اﻟعقود ذات اﻟعﻧصر اﻷجﻧب ي اﻟت ي تﻧ ويإبرامها اﻟحكومﺔ أو إحدى وزاراتها أو مؤﺳﺳاتها أو هيئاتها أو
أي من وحدات اﻟقطاعين اﻟعام واﻟمختلط وذﻟك قبل اﻟتوقيع عليها.
 إقتراح من يمثل اﻟدوﻟﺔ أو أحد أجهزتها في جميع اﻟمﻧازعات ذاتاﻟعﻧصر اﻷجﻧبي بﺈﺳمها وﻟحﺳابها أمام اﻟمحاكم أو ﻟجان اﻟتحكيم،
ﺳوا ًء اﻟتي تـ ُرفع مﻧه ا أو عليه ا وذﻟ ك طبق ا ً ﻷحك ام ق اﻧون قض ايا
اﻟدوﻟﺔ.
 دراﺳﺔ وإع داد وتحض ير اﻟقض ايا ذات اﻟعﻧص ر اﻷجﻧب ي ومتابعته احتى ﻧهايتها واﻟموافقﺔ على قبول محامين إذا كان ﻟذﻟك ضرورة.
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 متابعﺔ ﺳير اﻟقضايا ذات اﻟعﻧصر اﻷجﻧبي اﻟتي تكل ف به ا اﻹداراتاﻟقاﻧوﻧي ﺔ ف ي اﻟجه ات اﻟمعﻧي ﺔ فيم ا ي دخل ف ي إختص اص ه ذه
اﻹدارات وذﻟك ﻟلتأكد من ﺳﻼمﺔ اﻷداء فيها  ،ورفع تقارير بشأﻧها.
 إب داء اﻟ رأي مﺳ بقا ً بش أن اﻟقض ايا اﻟت ي ت رى اﻹدارة اﻟعام ﺔ ع دمج دوى متابعته ا أم ام اﻟمح اكم أو ﻟج ان اﻟتحك يم  ،وإقت راح ﺳ بل
حلها.
 اﻟقي ام بكاف ﺔ اﻹج راءات اﻟمتعلق ﺔ بقض ايا اﻟدوﻟ ﺔ ذات اﻟعﻧص راﻷجﻧب ي ومتابعته ا ﻟ دى اﻷجه زة اﻟمعﻧي ﺔ واﻟمح اكم أو ﻟج ان
اﻟتحكيم  ،واﻟقيام بقيد وحفظ أوراقها ووثائقها.
 قيد كافﺔ اﻷحكام اﻟتي تصدر في اﻟقضايا ذات اﻟعﻧص ر اﻷجﻧب ي ﺳ وا ًءباشرتها اﻹدارة اﻟعامﺔ أو كلفت بها إﻟى إدارة قاﻧوﻧيﺔ وحف ظ ﺳ جﻼت
بذﻟك.
 وضع تق ارير دوري ﺔ بش أن أوض اع اﻟقض ايا ذات اﻟعﻧص ر اﻷجﻧب ياﻟتي تباشرها.
 إمﺳاك وحفظ ملفات وﺳجﻼت بطاقﺔ اﻟقضايا. أي مهام أخرى تكلف بها.مــادة)(١٨اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلتحكيم  :وتختص بما يلي :
 تلقي ودراﺳﺔ طلبات اﻟتحكيم اﻟحكومي اﻟمحال إﻟى اﻟوزارة واﻟتأكدمن إﺳتيفائه ﻟلشروط اﻟمﻧصوص عليها قاﻧوﻧا ً.
 إقتراح تشكيل هيئات اﻟتحكيم اﻟحكومي . اﻟقيام بأماﻧﺔ ﺳر ﻟجان اﻟتحكيم اﻟحكومي.-66-
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 إخط ار اﻷط راف كتابي ا ً بميع اد اﻟجلﺳ ات ومك ان إﻧعقاده ا وإخط اراﻟشهود واﻟخبراء اﻟذين يتقرر إﺳتدعائهم.
 رف ع تق ارير دوري ﺔ ع ن ﻧش اط اﻟتحك يم اﻟحك ومي ومﺳ توى تﻧفي ذاﻟقرارات.
 تقديم اﻟمقترحات بشأن تطوير ﻧظام اﻟتحكيم اﻟحكومي. مباش رة اﻹختصاص ات اﻟمتعلق ﺔ ب اﻟتحكيم اﻟمﻧوط ﺔ ب اﻟوزارة وفق ا ًﻟلﻧص وص اﻟ واردة به ذا اﻟش أن ف ي ق اﻧون قض ايا اﻟدوﻟ ﺔ  ،وك ذا
قاﻧون اﻟمؤﺳﺳات واﻟهيئات واﻟشركات اﻟعامﺔ واﻟقواﻧين اﻟﻧافذة.
 أيﺔ مهام أخرى تكلف بها.مــادة)(١٩اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلجريدة اﻟرﺳميﺔ :وتختص بما يلي:
 تجميع وفهرﺳﺔ وﻧشر اﻟقواﻧين وقرارات مجلس اﻟرئاﺳﺔ وقراراترئيس مجلس اﻟرئاﺳ ﺔ وق رارات رئ يس مجل س اﻟ وزراء ومجل س
اﻟوزراء وكافﺔ ما يﻧص على ﻧشره قاﻧون تﻧظيم اﻟجريدة اﻟرﺳميﺔ.
 جم ع اﻹتفاقي ات اﻟدوﻟي ﺔ واﻟمعاه دات اﻟمص ادق عليه ا وترتيبه اوإعدادها ﻟلطبع واﻟﻧشر.
 طبع مجلدات اﻟتشريعات دوريا ً. متابعﺔ وإصدار اﻟجريدة اﻟرﺳميﺔ دوريا ً واﻟتوزيع اﻟمﻧتظم ﻟها. اﻹش راف عل ى طب ع اﻟفت اوى واﻟدراﺳ ات واﻷبح اث واﻟﻧش راتاﻟقاﻧوﻧيﺔ اﻟتي تﻧوي اﻟوزارة طبعها.
 أي مهام أخرى تكلف بها.-67-
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مــادة) (٢٠اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلبحوث واﻟمعلومات  :وتختص بما يلي:
 إجراء اﻟدراﺳات واﻟبحوث ﻟمختلف فروع اﻟقاﻧون. إع داد اﻟدراﺳ ات واﻟبح وث اﻟمتعلق ﺔ باﻟتش ريعات واﻟمواض يعواﻟمﺳائل ذات اﻟصبغﺔ اﻟدوﻟيﺔ واﻹقليميﺔ وبخاصﺔ ما يلي:
* اﻟمواضيع اﻟمتعلقﺔ باﻟقاﻧون اﻟدوﻟي اﻟعام واﻟخاص.
* اﻟمواضيع واﻟمﺳ ائل اﻟمتعلق ﺔ بق واﻧين اﻟبح ار وإﺳ تغﻼل اﻟث روة
اﻟحيواﻧيﺔ.
* أحكام اﻟمحاكم اﻟدوﻟيﺔ وأحكام هيئات اﻟتحكيم اﻟدوﻟيﺔ.
* اﻟمﺳائل اﻟدوﻟيﺔ اﻟمطروحﺔ ﻟلبحث واﻟﻧقاش.
 إج راء اﻟدراﺳ ات اﻟمقارﻧ ﺔ ﻟلتش ريعات واﻟق واﻧين واﻷﻧظم ﺔ اﻟعربي ﺔواﻷجﻧبيﺔ.
 متابع ﺔ ﻧت ائج اﻟم ؤتمرات واﻟﻧ دوات واﻟلق اءات اﻹقليمي ﺔ واﻟدوﻟي ﺔواﻹﺳتفادة من اﻟدراﺳات واﻟبحوث اﻟقاﻧوﻧيﺔ وم ا يص در مﻧه ا م ن
قرارات وتوصيات.
 وض ع اﻟب رامج واﻟخط ط اﻟخاص ﺔ برف ع مﺳ توى اﻟبح ث اﻟعلم يواﻟقاﻧوﻧي وتطوير اﻟﻧظام اﻟقاﻧوﻧي.
 تجمي ع اﻟتش ريعات واﻟق واﻧين اﻟعربي ﺔ واﻷجﻧبي ﺔ واﻷﻧظم ﺔاﻟدﺳتوريﺔ ﻟلدول واﻟمواثيق واﻟمعاهدات اﻟدوﻟيﺔ واﻷﻧشطﺔ اﻟخاصﺔ
باﻟمﻧظمات اﻟدوﻟي ﺔ واﻹقليمي ﺔ وفروعه ا وأﻧظم ﺔ اﻟمح اكم اﻟدوﻟي ﺔ
واﻹجراءات اﻟمتعلقﺔ باﻟترافع أمامها واﻷحكام اﻟصادرة عﻧها وكذا
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أحك ام مح اكم اﻟتحك يم اﻟدوﻟي ﺔ وك ل م ا ﻟ ه أهمي ﺔ م ن اﻟمﺳ ائل
واﻟقضايا اﻟقاﻧوﻧيﺔ واﻟدوﻟيﺔ.
 ترتي ب اﻟمعلوم ات اﻟقاﻧوﻧي ﺔ وتقييمه ا وفهرﺳ تها وبرمجته ا عل ىأحدث اﻟﻧظم وتخزيﻧها وحفظها باﻟوﺳائل اﻟحديثﺔ .
 إمداد أجه زة اﻟدوﻟ ﺔ واﻟقط اعين اﻟع ام واﻟمخ تلط بكاف ﺔ اﻟمعلوم اتاﻟقاﻧوﻧيﺔ اﻟتي تحتاج إﻟيها.
 تك وين إدارة اﻟمكتب ﺔ اﻟقاﻧوﻧي ﺔ بحي ث تض م مختل ف اﻟق واﻧينواﻷﻧظم ﺔ واﻟتش ريعات اﻟمحلي ﺔ واﻟعربي ﺔ واﻷجﻧبي ﺔ واﻟدوﻟي ﺔ
ومش روعات اﻟق واﻧين واﻟموض وعات اﻟقاﻧوﻧي ﺔ وأه م اﻟمراج ع
واﻟدراﺳ ات واﻟبح وث اﻟقاﻧوﻧي ﺔ وم ا تص دره اﻟجه ات واﻟهيئ ات
واﻟمﻧظمات اﻟقاﻧوﻧيﺔ من مج ﻼت وﻧش رات ودراﺳ ات وبح وث ف ي
مختلف فروع اﻟقاﻧون.
 اﻟتﻧﺳيق م ع اﻟجه ات اﻟمعﻧي ﺔ ﻟلحص ول عل ى اﻟمراج ع واﻟدراﺳ اتوجمي ع اﻟمﻧش ورات ف ي اﻟمج ال اﻟق اﻧوﻧي م ن قِب ل اﻟ دول اﻟش قيقﺔ
واﻟصديقﺔ واﻟمﻧظمات واﻟهيئات اﻟدوﻟيﺔ واﻹقليميﺔ.
 اﻟقي ام بأعم ال اﻟترجم ﺔ ﻟﻸعم ال اﻟقاﻧوﻧي ﺔ اﻟمختلف ﺔ م ن اﻟملف اتاﻷجﻧبيﺔ إﻟى اﻟعربيﺔ واﻟعكس.
 اﻟقيام باﻷعمال واﻟمهام اﻟتي يكلفها بها اﻟوزير. -أي مهام أخرى تكلف بها.
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مــادة) [*] (٢١ملغـــــاة
مــادة)(٢٢اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلتخطيط واﻟتﻧظيم واﻟتدريب :وتختص بما يلي :
 جم ع ودراﺳ ﺔ وتحلي ل اﻟبياﻧ ات واﻟمعلوم ات اﻹحص ائيﺔ اﻟمتعلق ﺔبﻧشاط اﻟوزارة.
 إعداد اﻟبياﻧات واﻟمعلوم ات واﻟدراﺳ ات اﻟﻼزم ﺔ ﻟتحدي د مﺳ توياتاﻷداء ورصد إتجاهاته.
 إع داد مﺳ ودة خط ﺔ اﻟ وزارة وفق ا ً ﻷدﻟ ﺔ إع داد اﻟخط ط وتعليم اتوزارة اﻟتخطيط واﻟتﻧمي ﺔ ورفعه ا ﻟه ا م ع م ذكرة تفﺳ يريﺔ خاص ﺔ
بها.
 إع داد خط ﺔ اﻟق وى اﻟعامل ﺔ باﻟتﻧﺳ يق م ع اﻹدارات اﻟمختص ﺔ ف ياﻟوزارة ورفعها إﻟى وزارتي اﻟتخطيط واﻟتﻧميﺔ واﻟخدمﺔ اﻟمدﻧيﺔ .
 إﻧ زال مؤش رات اﻟخط ﺔ بع د إقراره ا إﻟ ى اﻹدارات اﻟمختص ﺔ ف ياﻟوزارة مرفقا ً بها اﻟض وابط واﻹج راءات اﻟتﻧفيذي ﺔ به ا م ع تحدي د
اﻟمهام اﻟمكلف بها كل إدارة على حده.
 إع داد اﻟب رامج اﻟتﻧفيذي ﺔ ﻟخط ﺔ اﻟ وزارة فص ليا ً وﺳ ﻧويا ً وتحدي دمتطلبات تﻧفيذها وجهات اﻟتﻧفيذ .
 إع داد تق ارير اﻟمتابع ﺔ واﻹﻧج از فص ليا ً وﺳ ﻧويا ً ورفعه ا ﻟ وزارةاﻟتخط يط واﻟتﻧمي ﺔ واﻟجه از اﻟمرك زي ﻟﻺحص اء وفق ا ً ﻟلﻧم اذج
واﻟجداول اﻟمخصصﺔ ﻟذﻟك بحﺳب اﻟمواعيد اﻟمحددة ﻟها .
]*[

المادة ) (٢١ملغاة بموجب القرار الجمهوري رقم ) (٢٣١لسنة ٢٠٠٨م ،المنشور في الجريدة الرسمية  -العدد
) (١٩لسنة ٢٠٠٨م .
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 اﻟمش اركﺔ ف ي إجتماع ات ﻟجﻧ ﺔ اﻟخط ﺔ ف ي اﻟ وزارة م ع تحمله امﺳئوﻟيﺔ ﺳكرتاريﺔ ﻟجﻧﺔ اﻟخطﺔ في اﻟوزارة.
 توثي ق اﻟتق ارير واﻟمراﺳ ﻼت واﻟق رارات واﻟمﻧش ورات ووث ائقاﻟخطط اﻟعامﺔ اﻟﺳﻧويﺔ واﻟفعليﺔ.
 توثي ق اﻟبياﻧ ات واﻟمعلوم ات اﻟتخطيطي ﺔ واﻹحص ائيﺔ اﻟمتعلق ﺔباﻟوزارة.
 إقام ﺔ ﻧظ ام إحص ائي ﻟل وزارة باﻟتﻧﺳ يق م ع اﻟجه از اﻟمرك زيﻟﻺحص اء بم ا يكف ل جم ع اﻟمعلوم ات اﻹحص ائيﺔ اﻟمتعلق ﺔ بش ئون
اﻟوزارة من خﻼل إﺳتخدام مختلف اﻷﺳاﻟيب اﻟمﻼئمﺔ.
 تجهيز اﻟمعلومات اﻹحصائيﺔ ﻟلوزارة وتبويبه ا وتحليله ا وﻧش رهاباﻟتﻧﺳيق مع اﻟجهاز اﻟمركزي ﻟﻺحصاء.
 إعداد اﻟتقارير اﻟمﻧتظمﺔ واﻟبياﻧات اﻟﻼزمﺔ عن ﻧشاط اﻹدارة اﻟعامﺔومﻧجزاتها.
 اﻹش راف عل ى ت دريب وتأهي ل اﻟك وادر اﻟقاﻧوﻧي ﺔ بم ا يكف ل رف عمﺳ توى اﻷداء واﻹﺳ تفادة مﻧه ا ف ي مختل ف أجه زة اﻟدوﻟ ﺔ
واﻟقطاعين اﻟعام واﻟمختلط.
مــادة) (٢٣اﻹدارة اﻟعامﺔ ﻟلشئون اﻟماﻟيﺔ واﻹداريﺔ  :وتختص بما يلي:
 اﻹش راف عل ى أعم ال ش ئون اﻟم وظفين وفق ا ً ﻟلق واﻧين واﻟ ﻧظماﻟﻧافذة.
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 إقتراح اﻟخطط واﻟبرامج اﻟتي تﺳ تهدف رف ع مﺳ توى كف اءة اﻷداءاﻹداري في اﻟوزارة وفروعها ف ي اﻟمحافظ ات ومتابع ﺔ تﻧفي ذ ه ذه
اﻟخطط واﻟبرامج.
 تحديد إحتياجات اﻟوزارة وفروعها م ن اﻟق وى اﻟعامل ﺔ كم ا ً وﻧوع ا ًوإتخاذ إجراءات إﺳتكمال هذه اﻹحتياج ات وتطبي ق كاف ﺔ اﻟق واﻧين
واﻟق رارات واﻟل وائح واﻟتعليم ات اﻟص ادرة فيم ا يتعل ق بش ئون
اﻟموظفين.
 إقتراح اﻟخطط واﻟبرامج اﻟمتعلقﺔ باﻟتأهيل اﻹداري ﻟموظفي اﻟوزارةوفروعها ومعاﻟجﺔ اﻟمﺳائل اﻟمتصلﺔ بذﻟك وفقا ً ﻟلقواﻧين واﻷﻧظمﺔ
اﻟﻧافذة.
 اﻟقي ام بأعم ال اﻟمحفوظ ات اﻟخاص ﺔ باﻟمكاتب ات اﻟ واردة وإتخ اذإجراءات قيدها وحفظها وتداوﻟها وفقا ً ﻟلقواﻧين واﻷﻧظمﺔ اﻟﻧافذة.
 ﻧﺳ خ وطباع ﺔ اﻟمكاتب ات واﻟتق ارير واﻟم ذكرات اﻟت ي ت ـ ُحال إﻟيه اوتبليغ اﻟقرارات واﻟتعميمات واﻟمﻧشورات اﻟداخليﺔ واﻟخارجيﺔ بعد
تصﻧيفها وتبويبها وحفظ صورا ً مﻧها بطريقﺔ يﺳهل اﻟرجوع إﻟيها.
 إعداد مشروع اﻟخطﺔ اﻟماﻟيﺔ اﻟمتعلقﺔ ب اﻟقوى اﻟعامل ﺔ اﻟﻼزم ﺔ ك لعام.
 إعداد اﻟتقارير اﻟمﻧتظمﺔ واﻟبياﻧات اﻟﻼزمﺔ عن ﻧشاط اﻹدارة اﻟعامﺔومﻧجزاتها.
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 إع داد مش روع اﻟ وزارة وفروعه ا ف ي اﻟمحافظ ات وك ذا إع داداﻟحﺳ اب اﻟخت امي ﻟه ا ومﺳ ك حﺳ اباتها وفق ا ً ﻟلق واﻧين واﻟل وائح
واﻷﻧظمﺔ اﻟﻧافذة.
 ت أمين وج ود ﻧظ ام اﻟرقاب ﺔ اﻟداخلي ﺔ عل ى كاف ﺔ اﻟتص رفات اﻟماﻟي ﺔصرفا ً وإيرادا ً ومتابعﺔ وتقييم فعاﻟياته وتطويرها بم ا يكف ل ﺳ ﻼمﺔ
إﺳتخدام اﻷموال واﻟممتلكات اﻟعامﺔ.
 إدارة وتصريف اﻟشئون اﻟماﻟيﺔ اﻟمتصلﺔ باﻟﻧشاط اﻟيومي ﻟلوزارة. -إدارة وتﻧظ يم اﻟعﻼق ات

اﻟماﻟي ﺔ ب ين اﻟ وزارة وفروعه ا ف ي

اﻟمحافظات.
 تحدي د إحتياج ات اﻟ وزارة م ن اﻟمع دات واﻵﻻت واﻷث اث واﻷدواتاﻟمكتبيﺔ واﻟقرطاﺳيﺔ وغيرها وتوفيرها عن طريق اﻟشراء وإتخ اذ
إجراءات تخزيﻧها واﻟصرف مﻧها وفقا ً ﻟلقواﻧين واﻷﻧظمﺔ اﻟﻧافذة .
 إعداد برامج دوريﺔ ﻟصياﻧﺔ ممتلكات اﻟوزارة ووﺳ ائل اﻟعم ل فيم ايتعلق باﻟترميم واﻹصﻼحات واﻟمحافظﺔ على ﻧظاف ﺔ مبﻧ ى اﻟ وزارة
وتﻧظيفه يوميا ً بوﺳائل اﻟتﻧظيف اﻟمختلفﺔ واﻟمﻧاﺳبﺔ.
 تﻧظيم حركﺔ ﺳير اﻟمواص ﻼت واﻟﺳ يارات بص رف اﻟوق ود اﻟﻼزم ﺔوفق ﻧظام معين وممارﺳﺔ اﻟرقابﺔ على إﺳتخدام اﻟﺳ يارات اﻟتابع ﺔ
ﻟلوزارة ﻟﻸغراض اﻟرﺳميﺔ واﻹقتصاد في إﺳتهﻼك اﻟوقود.
 -توفير وتﻧظيم اﻟخدمات اﻟهاتفيﺔ اﻟﻼزمﺔ ﻟلوزارة داخليا ً وخارجيا ً.
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 اﻟعمل على تﻧظيم اﻟمخازن داخل اﻟوزارة واﻟرقابﺔ اﻟمﺳتمرة عليهاواﻟقيام بأعمال اﻟجرد اﻟدوريﺔ واﻟﺳ ﻧويﺔ وفق ا ً ﻟلق واﻧين واﻷﻧظم ﺔ
اﻟﻧافذة.
 اﻟقيام باﻟمتابعﺔ اﻟمﺳتمرة في تحصيل اﻹيرادات اﻟمتأخرة من اﻟجه اتاﻟمعﻧي ﺔ وإع داد تق ارير دوري ﺔ ب اﻹيرادات اﻟمختلف ﺔ وفق ا ً ﻟلق واﻧين
واﻷﻧظمﺔ اﻟﻧافذة.
 -أيﺔ مهام أخرى تكلف بها.

اﻟفصل اﻟثاﻟث
اﻟمهام اﻟمشتركﺔ ﻟﻺدارات اﻟعامﺔ
مــادة) (٢٤تلتزم اﻟقطاعات واﻹدارات اﻟعامﺔ باﻟوزارة باﻟقيام بما يلي:
 -١إعداد مشروع اﻟخطﺔ اﻟماﻟيﺔ واﻟبشريﺔ اﻟﻼزمﺔ كل عام ﻟتﻧفيذ مهامها
واختصاصاتها.
 -٢إع داد اﻟتق ارير اﻟدوري ﺔ واﻟبياﻧ ات اﻟمﻧتظم ﺔ ع ن ﻧش اطها
وإﻧجازاتها ومﺳتوى تﻧفيذ مهامها وبرامجها.
 -٣تطبيق اﻟمبادئ اﻷﺳاﺳيﺔ ﻟتﺳيير وتﻧفيذ اﻷعم ال اﻟمح ددة ف ي اﻟفصل
اﻟرابع.
 -٤اﻹﺳ هام ف ي إع داد وتط وير مﻧ اهج وم واد اﻟت دريب اﻟخاص ﺔ
باﻟوزارة.
 -٥إعداد اﻟدراﺳات واﻟبحوث في مجال ﻧشاطها واﻹﺳ هام ف ي اﻟعم ل
اﻟبحثي على صعيد اﻟوزارة.
 -٦اﻟقيام بأيﺔ مهام أخرى توكل إﻟيها من قبل قيادة اﻟوزارة.
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اﻟفصل اﻟرابع
مبادئ عامﺔ في اﻟتﻧظيم واﻷداء ﻟمهام اﻟوزارة
مــادة) (٢٥ﻷغراض اﻟتﻧفيذ اﻷمثل ﻟلمهام تعتمد اﻟوزارة بم ا يل ي م ن اﻟمب ادئ
واﻷﺳس اﻟتﻧظيميﺔ :
 -١تطب ق اﻟ وزارة ف ي تﻧظ يم عملياته ا وإدارة ﻧش اطها اﻟمب ادئ
واﻷﺳ اﻟيب اﻟعملي ﺔ ف ي اﻹدارة واﻟتﻧظ يم كم ا تﺳ تعين بقواع د
ووﺳائل اﻟعلوم اﻷخرى فيما تضعه من خطط وبرامج أو ﻧظم في
معاﻟجﺔ وتحليل اﻟمشكﻼت واﻟظواهر اﻟتي تﻧشأ في محيط اﻹدارة.
 -٢تق وم اﻟقطاع ات واﻹدارات اﻟعام ﺔ ف ي اﻟ وزارة بﺈع داد خط ط
وبرامج عمل فصليﺔ وﺳﻧويﺔ ﻟتﻧفيذ مهامها وإختصاصاتها .
 -٣تقوم اﻟعﻼقﺔ بين قيادة اﻟوزارة على أﺳاس من اﻟتعاون واﻟتشاور
واﻟتﻧﺳيق اﻟمﺳتمر.
 -٤تبﻧ ى اﻟعﻼق ات اﻟتﻧظيمي ﺔ م ن حي ث ﺳ لطﺔ اﻹش راف واﻟمﺳ ئوﻟيﺔ
على أﺳاس إﻧﺳ ياب خط وط اﻟﺳ لطﺔ وتص اعد خط وط اﻟمﺳ ئوﻟيﺔ
ف ي مختل ف اﻟمﺳ تويات اﻹداري ﺔ ﻟلتﻧظ يم وذﻟ ك دوﻧم ا إخ ﻼل
باﻷﺳاﻟيب واﻷش كال اﻟتﻧظيمي ﺔ اﻟمعتم دة ﻟتحقي ق مب دأ اﻟمش اركﺔ
واﻟتشاور في ﺳير اﻷعمال.
 -٥تعم ل اﻟ وزارة عل ى ص عيد عﻼق ات اﻟتﻧظ يم اﻟ داخلي فيه ا وف ي
عﻼقاتها بوحدات اﻹدارة اﻟعامﺔ على تطبيق مبدأ تفويض اﻟﺳلطﺔ
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واﻟتوﺳع فيه طبقا ً ﻟتطور اﻹدارة اﻟعامﺔ في اﻟدوﻟﺔ بما يؤدي إﻟ ى
خدمﺔ أهداف اﻹصﻼح اﻹداري.
 -٦تكفل قيادة اﻟوزارة واﻟرئاﺳات اﻹداريﺔ فيه ا واﻟتﻧظ يم اﻟموض وع
ﻟتﻧفيذ مهامها تحقيقا ﻟلتﻧﺳيق اﻟمﺳ تمر واﻟفع ال تخطيط ا ً وتﻧفي ذا ً
في عﻼقاتها اﻟداخليﺔ وم ع وح دات اﻹدارات اﻟعام ﺔ اﻷخ رى ذات
اﻟعﻼق ﺔ كم ا تكف ل تط وير ﻧظ ام اﻹتص اﻻت فيه ا ﻟخدم ﺔ أغ راض
اﻟتﻧﺳيق وتوفير وﺳائل اﻟعمل اﻷﺳاﺳيﺔ.
 -٧تحدي د مه ام وواجب ات وﺳ لطات ك ل وظيف ﺔ بص ورة دقيق ﺔ تكف ل
تحقيق اﻟتوازن بين اﻟﺳلطﺔ واﻟمﺳئوﻟيﺔ.
 -٨إع داد خ رائط اﻟعم ل واﻟكتيب ات اﻟتﻧظيمي ﺔ اﻟش ارحﺔ ﻟمراح ل
وإجراءات تﻧفيذ اﻟمهام وخاص ﺔ م ا ك ان مﻧه ا متص ﻼً ب اﻟجمهور
وإﺳ تخدامها كأدﻟ ﺔ إرش اديﺔ ﻟلع املين ب اﻟوزارة واﻟمﻧتفع ين
بخدماتها واﻟعمل على مراجعتها دوريا ً بهدف تطويرها.
 -٩يعتب ر اﻟرؤﺳ اء اﻹداري ون بحك م وظ ائفهم مﺳ ئوﻟين ع ن ت دريب
اﻷفراد اﻟعاملين بمعيتهم باﻹضافﺔ إﻟى دورهم اﻷﺳاﺳي في تﻧظيم
وتبﺳيط اﻷعمال واﻟتوجيه واﻟرقابﺔ.
 -١٠تعمل اﻟوزارة على إعداد كادر مؤهل متحضر في كاف ﺔ مج اﻻت
ﻧشاطها وتحفيز اﻟكفاءات اﻟمبدعﺔ فيها وتﻧميﺔ اﻟعﻼقات اﻹﻧﺳ اﻧيﺔ
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وعﻼق ات اﻟعم ل به دف اﻹرتف اع اﻟمﺳ تمر بمﺳ توى أعماﻟه ا
وإداراتها.
-١١تعم ل اﻟ وزارة عل ى تطبي ق مب دأ اﻟث واب واﻟعق اب ف ي اﻟوظيف ﺔ
اﻟعام ﺔ إعتم ادا ً عل ى م دى اﻹﻟت زام باﻟواجب ات وفق ا ً ﻟلق واﻧين
واﻟﻧظم.
-١٢تعم ل اﻟ وزارة عل ى دع م وتط وير مكاتبه ا وفروعه ا ف ي
اﻟمحافظات ﻻﺳيما اﻟﻧائيﺔ مﻧها في اﻟﻧواحي اﻟماديﺔ واﻟبش ريﺔ بم ا
يمكﻧها من تﻧفيذ مهامها واﻟمشاركﺔ في اﻟتﻧميﺔ اﻹداري ﺔ واﻟريفي ﺔ
بصورة فاعلﺔ.
-١٣تلت زم كاف ﺔ اﻟتقﺳ يمات اﻟتﻧظيمي ﺔ ﻟل وزارة بجم ع وتحلي ل
اﻟمعلوم ات واﻹحص اءات اﻟمتعلق ﺔ بأﻧش طتها اﻟمختلف ﺔ كأﺳ لوب
علم ي ﻹتخ اذ اﻟق رار وتخط يط وتقي يم اﻷعم ال وإقت راح اﻟحل ول
ﻟمشكﻼت اﻟتﻧميﺔ اﻹداريﺔ.
 -١٤توﻟي قي ادة اﻟ وزارة عﻧاي ﺔ خاص ﺔ بأعم ال اﻟﺳ جﻼت واﻟوث ائق
واﻟرقاب ﺔ عل ى تطبي ق اﻟل وائح اﻟمﻧظم ﺔ ﻟه ا بﺈعتباره ا مراك ز
ﻟذاكرة اﻟوزارة.
-١٥يكون ﻟزام ا ً عل ى اﻟموظ ف عﻧ د معاﻟجت ه ﻟموض وع يش كل حاﻟ ﺔ
جديدة ﻻ تعاﻟجها بصورة واضحﺔ اﻟقواﻧين واﻟﻧظم اﻟﻧافذة أن يرفع
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اﻷمر إﻟى رئيﺳه اﻟمباشر ﻟيتوﻟى معاﻟجتها مع قيادة اﻟ وزارة عب ر
خط اﻟﺳلطﺔ.

أحكام عامﺔ
مـ ـادة) (٢٦ي وﻟي اﻟ وزير أهمي ﺔ خاص ﺔ ﻟتط وير اﻟعم ل وتبﺳ يط إجراءات ه
وتحﺳين تﻧفيذ اﻷعمال باﻟتطبيق ﻟمبادئ اﻟتﻧظيم فيما يتعلق بتفويض
ﺳ لطاته ﻟمرؤوﺳ يه ف ي اﻟ وزارة واﻟوح دات اﻟتابع ﺔ ف ي اﻟمحافظ ات
وتشجيع تطبيق هذا اﻟمبدأ في إطار وزارته.
مــادة) (٢٧يصدر اﻟوزير كافﺔ اﻟقرارات واﻟتعليمات اﻟﻼزمﺔ ﻟتﻧفيذ هذه اﻟﻼئحﺔ
وتحقيق أغراضها.
مــادة) (٢٨يكون ﻟلوزارة بحﺳب اﻷحوال مكاتب في اﻟمحافظات بمﺳتوى إدارة
عامﺔ أو إدارة طبقا ً ﻟطبيعﺔ وحجم اﻟﻧشاط وعدد اﻟمﻧتفعين باﻟخدمات
اﻟتي يقوم بها اﻟمكتب وغير ذﻟك من اﻟمعايير اﻟمقرة.
مــادة) (٢٩يصدر اﻟوزير ق رار دم ج أو إﻟغ اء إدارة فرعي ﺔ أو قﺳ م عل ى أن
يتبع في إﻧشاء أي مﻧها قواعد اﻟتﻧظيم اﻹداري.
مــادة) (٣٠يُعمل بهذا اﻟقرار من تاريخ صدوره ويﻧشر في اﻟجريدة اﻟرﺳميﺔ.

صدر برئاﺳﺔ اﻟجمهوريﺔ  -بصﻧعاء
بتاريــخ  /١ :ذو اﻟقعدة١٤١٣ /هـ
اﻟموافـــق / ٢٢:إبـريــل ١٩٩٣ /م
حيدر أبو بكر اﻟعطاس

اﻟفريق/علي عبد ﷲ صاﻟح
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