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الالئحة التنظيمية لوزارة الداخلية

 م١٩٩٥لسنة ) ١٦٩( قرار جمهوري رقم
 بشان الالئحة التنظيمية لوزارة الداخلية

 :رئيس الجمهورية 
 ،بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية 

م بشـان مجلـس     ١٩٩١لسنة)٢٠( القانون رقم وعلى القرار الجمهوري ب   
 ،الوزراء

 ،م بتشكيل مجلس الوزراء ١٩٩٤لسنة)١(وعلى القرار الجمهوري رقم
 ،وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء

 قرر
 الباب االول

 التسمية واالهداف والمهام العامة
 ).الداخليةالالئحة التنظيمية لوزارة (تسمى هذه الالئحة) ١(مادة
تهدف وزارة الداخلية الى المحافظة على النظام واالمن العـام واالداب           ) ٢(مادة

العامة وحماية االرواح واالعراض واالموال والحريات وعلى االخـص         
منع الجرائم وضبطها وتكفل الطمانينة واالمن للمواطنين وذلك بالتعـاون          

 .الدستور والقانونوالتنسيق مع هيئات واجهزة الدولة باالستناد الى 
 :تتولى وزارة الداخلية المهام واالختصاصات التالية ) ٣(مادة
رسم السياسة العامة لنشاط الوزارة واالجهزة التابعة لها فـي المجـال             -١

االمني في اطار السياسة العامة للدولة ووضع الخطط والبرامج الالزمـة           
 .لتنفيذها

 ومكافحة الجريمة بكافة    تنظيم وادارة شئون االمن في مختلف المجاالت       -٢
 . انواعها وازالة اسبابها بما يحقق االستقرار والنظام والمصلحة العامة

مباشرة مهام ومسئوليات االمن والحراسة بالموانئ الجويـة والبحريـة           -٣
 .والمداخل البرية

اتخاذ االجراءات االمنية الالزمة لتامين حماية الشخصـيات الرسـمية           -٤
ائرة والخبراء وحماية المنشات والمرافق العامة      والدبلوماسية والوفود الز  

 .ومقرات البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية
العمل على توفير الحماية االمنية لالحتفاالت والمهرجانات والفعاليـات          -٥

 .الرسمية والشعبية
 .مكافحة اعمال الشغب ومظاهر االخالل باالمن طبقا للقانون -٦
 .ات والمؤثرات العقلية ومكافحتها طبقا للقانونالوقاية من المخدر -٧
تنظيم واصدار تراخيص حمل وحيـازة االسـلحة الناريـة والـذخائر             -٨

 .والمتفجرات واالتجار بها وفقا للقانون
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تنفيذ االنظمة الخاصة بالجنسية والجوازات ووثـائق السـفر واالقامـة            -٩
مواطنين والدخول والخروج من والى الجمهورية واصدار وثائق السفر لل        

ومراقبة وصول ومرور ومغادرة االجانب ومنح تراخيص االقامة وتنفيذ         
 .قرارات االبعاد وفقا للقانون

ادارة وتنظيم حركة المرور في جميع انحـاء الجمهوريـة واصـدار             -١٠
 .رخص المركبات ورخص القيادة

ادارة المنشات العقابية وحماية ورعايـة نزالئهـا واعـادة تـربيتهم             -١١
ل على تاهيلهم وتطوير وتحسين اوضاع هذه المنشـات         واصالحهم والعم 

 .ورفع مستوى ادائها وضمان حفظ النظام فيها
وضع وتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المـدني فـي اوقـات السـلم              -١٢

والحرب ومكافحة الحرائق والقيام باعمال االنقاذ واالسـعاف بالتعـاون          
 .والتنسيق مع الجهات المعنية

ي واصدار البطاقات الشخصية والعائلية طبقا      تنظيم وادارة السجل المدن    -١٣
 .للقانون

اتخاذ االجراءات والتدابير االمنية الكفيلـة بتـامين سـير العمليـات             -١٤
االنتخابية وعمليات االستفتاء بالتنسيق والتعاون مع الجهات المشرفة على         

 .اجرائها
 وتبادل الخبرات مع وزارات الداخلية      قتنمية وتطوير التعاون والتنسي    -١٥

 الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات والهيئات العربية واالقليميـة          في
 .والدولية والمعنية بمكافحة الجريمة

وضع وتنفيذ خطة بناء واعداد قوات الشرطة تنظيما وتدريبا وتسـليحا            -١٦
 .ورفدها بما تحتاج اليه من العناصر البشرية والمادية

ات والفعاليات المتعلقـة    تمثيل الحكومة في المؤتمرات والندوات واللقاء      -١٧
 .بنشاط الوزارة على المستويين االقليمي والدولي

اعداد ومراجعة مشروعات القوانين واالنظمة واالتفاقيـات المتعلقـة          -١٨
 .بنشاط الوزارة

اجراء الدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية الهادفة الى تنمية وتطوير          -١٩
 .نشاط الوزارة ورفع مستوى ادائها

شر الوعي االمني بين المواطنين عـن طريـق شـرح           المساهمة في ن   -٢٠
وبلورة مهام الوزارة والواجبات المنوطة بها في الحفـاظ علـى النظـام             

 .واالمن العام ومكافحة الجريمة
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اية مهام او اختصاصات اخرى توكل اليها بموجب القوانين واالنظمـة      -٢١
 .  النافذة

 الباب الثاني  
 مهام واختصاصات قيادة الوزارة

  االولالفصل
 مهام واختصاصات الوزير

 : واالختصاصات التالية ميتولى الوزير المها) ٤(مادة
االشراف على شئون الوزارة وتوجيه القطاعات والمصـالح واالدارات          -١

العامة فيها وادارات االمن في المحافظات وينفذ السياسة العامة للحكومـة           
 .ذةفي الوزارة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الناف

يقود الوزارة في كافة المجاالت ويعتبر الرئيس االعلى فيهـا ويـديرها             -٢
 الفردية والتشاور الجماعي بشان القضايا االساسـية        ةطبقا لمبدا المسؤولي  

ويتحمل المسؤولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امـام مجلـس            
 .الوزراء

لوزارة بشكل  يصدر القرارات الالزمة الدارة وتخطيط مهام وواجبات ا        -٣
 .قرارات او اوامر تنظيمية

 العاملين في الوزارة ولرؤسـاء      هيصدر التعليمات والتوجيهات لمرؤوسي    -٤
المصالح واالدارات العامة التابعة للوزارة ولمديري االمن في المحافظات         
كما يحق له الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقـرارات            

 .النافذة
ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشـرف        يشرف ويوجه    -٥

 .على تنفيذ المهام االساسية للوزارة
يشرف على وضع خطط الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء وبتـابع            -٦

تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الـوزراء           
الى المجلس حسب النظام كما يشرف على وضـع الخطـط والبـرامج             

تنفيذية العمال الوزارة والمرافق التابعة لهـا وبتـابع ويقـيم تقـارير             ال
 .انجازها

يشكل مجلس الوزارة واللجان االستشارية ولجان العمل الخاصـة عنـد            -٧
 .الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم المتبعة

يصادق على قرارات مجلس الوزراء ومجالس المصالح التابعة لها وله           -٨
ئها وذلك وفقا للسياسة العامـة للدولـة والتشـريعات          حق تعديلها او الغا   

 .النافذة
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يبلغ رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بالحوادث االمنية الخطيرة          -٩
 .والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للتشريعات النافذة

ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عنـدما يتعلـق االمـر              -١٠
 .بوزارات اخرى

ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الـوزراء وقـرارات            -١١
وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضـمن الـوزير            
ايجاد عالقات مع المحافظين فـي مختلـف المحافظـات وعلـى وجـه              
الخصوص في اعداد خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك من اجل          

 .ه الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسؤوليتالتحقيق الكامل للمهام
 .تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه -١٢
يقوم باية اختصاصات اخرى تسند الية بمقتضى القـوانين واللـوائح            -١٣

 .والقرارات النافذة
 الفصل الثاني

 مهام واختصاصات نائب الوزير
 :الختصاصات التالية يتولى نائب الوزير المهام وا) ٥(مادة

يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصاته تحـت اشـراف الـوزير             -١
 .وتوجيهاته

يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما فـي ذلـك حضـور              -٢
 .واجتماعات مجلس الوزراء

 .يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكلفه بها -٣
الخرى عنـدما يكـون     التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات ا        -٤

 .التنسيق في مستواه
يعاون الوزير باالشراف على اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية          -٥

 .وفقا للتشريعات النافذة
يشرف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الوزارة ويتابع           -٦

 .عملية التنفيذ
 تنفيـذ المهـام   ينسق بين اعمال القطاعات واالدارات العامة بما يكفـل    -٧

 .والواجبات
يقيم االعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مـع وكـالء الـوزارة             -٨

 .ومديري االدارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير
يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رايـه بشـانها           -٩

 .الى الوزير
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ة بتحقيق االنضـباط الـوظيفي      بتابع تنفيذ االجراءات النظامية الكفيل     -١٠
 .وتحسين عالقات العمل

 .يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه -١١
 .القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى التشريعات النافذة -١٢

 الفصل الثالث
 وآالء الوزارة

 :لتالية يتولى كل وكيل من وكالء الوزارة المهام واالختصاصات ا) ٦(مادة
االشراف مباشرة على القطاع الذي يراسه من قطاعات الـوزارة فـي             -١

 .ضوء القرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير
 .يتولى التنسيق بين المصالح واالدارات العامة التي يشرف عليها -٢
بتابع يوميا تنفيذ مهام واعمال وبرامج المصالح واالدارات العامة التـي     -٣

 .يشرف عليها
 الوكالء االخرين في المسائل ذات العالقـة ويتبـادل معهـم            ينسق مع  -٤

 .المعلومات والتقارير
 .ينظم االجتماعات الالزمة بين االدارات العامة واالدارات التابعة له -٥
يقيم االعمال والنشاطات في القطاع الذي يشرف عليه ويقدم المقترحات           -٦

 .بهذا الصدد الى الوزير
 .دارية في نطاق اعماله وفقا للوائحيصدر التعليمات التنفيذية واال -٧
يقوم باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقـرارات           -٨

 .النافذة
 الفصل الرابع
 مجلس الوزارة

 :تشكيله ومهامه : مجلس الوزارة ) ٧(مادة
 :تشكيل المجلس : اوال 

 :يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير على النحو التالي 
 نائب للرئيس  نائب الوزير  -١
 اعضاء  وكالء الوزارة -٢
 اعضاء  المستشارون -٣
 اعضاء مديرو االدارات العامة -٤
 .اي شخص اخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره -٥
 :مهام المجلس : ثانيا 
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يتولى تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصـة           
 :االمور االتية 

 .خطة العمل السنوية للوزارة -١
 .ة المالية وخطة القوى العاملةالخط -٢
 .تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها -٣
المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها           -٤

 .على مجلس الوزارة
 .تقارير االنجاز وتقييمها -٥
 .مشروعات القوانين واللوائح واالنظمة المتعلقة بنشاط الوزارة -٦

زير نظاما لتسيير اعمال مجلس الوزارة علـى ان تكـون           يصدر الو : ثانيا  
 .اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة

تعد تقارير سنوية عند نشاط الوزارة حسـب النمـوذج المطلـوب            : رابعا  
 .وترسل في نهاية كل عام الى االمانة العامة لمجلس الوزراء

 الباب الثالث
 تنظيم الوزارة
 الفصل االول

  التنظيميالبناء
يتكون الهيكل العام للوزارة من الـديوان العـام وادارات االمـن فـي              ) ٨(مادة

 .المحافظات
 :يتبع الوزير مباشرة ما يلي ) ٩(مادة

 . المستشارون-٢ . مكتب الوزير-١
 .مصلحة االحوال المدنية والسجل المدني-٤ . االمن المركزي-٣
 . مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية-٥
 . كلية الشرطة-٧ .حة السجون مصل-٦
 . المعهد العالي لضباط الشرطة-٨
 . ادارات امن امانة العاصمة والمحافظات-٩

 :يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية ) ١٠(مادة
 :ويتكون من : قطاع االمن العام : اوال 

 .االدارة العامة للبحث الجنائي -١
 .اسة المنشات والشخصياتاالدارة العامة لحر -٢
 .االدارة العامة لالتصاالت -٣
 .االدارة العامة لشرطة النجدة -٤
 .االدارة العامة للعمليات -٥
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 :ويتكون من : قطاع الشئون المالية واالدارية : ثانيا 
 .االدارة العامة للشئون المالية -١
 .االدارة العامة لالمداد والتموين -٢
 .االدارة العامة لشئون الضباط -٣
 .العامة لشئون االفراداالدارة  -٤
 .االدارة العامة للتقاعد والضمان االجتماعي -٥

 :ويتكون من : قطاع التاهيل والتدريب : ثالثا 
 .االدارة العامة للتدريب -١
ويصدر بتحديد مهامه واختصاصاته قرار من      (المعهد التخصصي  -٢

 ).الوزير
 .اتحاد الشرطة الرياضي -٣
 :ويتكون من : قطاع خدمات الشرطة : رابعا 
 .االدارة العامة للدفاع المدني -١
 .االدارة العامة للمرور -٢
 :االدارات العامة النمطية : خامسا 
 .االدارة العامة للشئون القانونية -١
 .االدارة العامة للرقابة والتفتيش -٢
 .االدارة العامة للعالقات العامة والتوجيه المعنوي -٣
 .جيةاالدارة العامة للشرطة الجنائية الدولية والعالقات الخار -٤
 .االدارة العامة للمعلومات والتخطيط والبحوث -٥

يراس كل قطاع وكيل وزارة ويراس كل ادارة عامـة وادارة امـن             ) ١١(مادة
 .محافظة مدير بمستوى مدير ادارة عامة

يحدد المستوى التنظيمي الدارات امن امانة العاصـمة ومحافظـات          ) ١٢(مادة
 .الجمهورية بمستوى ادارة عامة

 المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديـد          يحدد) ١٣(مادة
 .اختصاصاته قرار من الوزير

 الفصل الثاني
 مهام واختصاصات االدارات  العامة

االدارة العامة للبحث الجنائي وتتولى ممارسة المهام واالختصاصات        ) ١٤(مادة
 :التالية 

 .ةاعداد وتنفيذ الخطة االمنية العامة لمكافحة الجريم -١
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مكافحة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية واالتجار بها وفقا للقـوانين           -٢
 .واالنظمة النافذة

 .تنمية وتطوير العمل التخصصي في مجال البحث الجنائي -٣
تنظيم التعاون والتنسيق مع بقية االجهزة االمنية ومع االجهزة والهيئات           -٤

 .الحكومية للوقاية من الجريمة ومكافحتها
 .ماية االرواح واالعراض واالموال الخاصة والعامةالعمل على ح -٥
اعداد التعليمات واالرشادات والتوجيهات واالوامر المتعلقة بنشاط البحث         -٦

الجنائي وفقا لقانون االجراءات الجزائية وتعميمها على فـروع البحـث           
 .الجنائي

ضمان االستعداد المستمر والفعالية الخاصة الفراد البحث الجنائي بهدف          -٧
ساهمة الفعالة على االمن والنظام العام والقيام بتعقب وضبط المجرمين          الم

 .والبحث عنهم
اعداد االحصاء الجنائي للجـرائم وتحليلـه وابـراز اهـم المؤشـرات              -٨

 .والظواهر الكامنة ورائها
اقتراح االدوات والوسائل العلمية الالزمة للتحليل الجنائي ووضع برامج          -٩

 .تقييم مستوى كفاءة هذه الوسائلخاصة بتدريب االفراد عليها و
متابعة المستجدات في مجال العلوم التخصصية وتطبيقاتها وادخالها في          -١٠

اعمال البحث الجنائي واالرتقاء بالمستوى العلمي والفني للعـاملين فـي           
 .االدارة

 .اجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال مكافحة الجريمة -١١
 لتلبية متطلبات العمل في البحـث       توفير االجهزة والمختبرات الالزمة    -١٢

 .الجنائي
تلقي ودراسة طلبات منح تراخيص حيازة وحمل االسـلحة والـذخائر            -١٣

 .واستكمال االجراءات بشانها ورفعها مشفوعة برايها الى قيادة الوزارة
 .اية مهام اخرى تسند اليها -١٤
ـ        ) ١٥(مادة ام االدارة العامة لحراسة المنشات والشخصيات وتتولى ممارسة المه

 :واالختصاصات التالية
 .وضع خطة لحماية وحراسة المنشات والمرافق العامة -١
 .حماية منشات ومقرات ومباني اجهزة الدولة المختلفة -٢
 .حماية الشخصيات الهامة الوطنية واالجنبية -٣



 

 ٤٥٩

الالئحة التنظيمية لوزارة الداخلية

المساهمة في توفير الحماية االمنية اثناء اقامة المهرجانات والمؤتمرات          -٤
 .واالحتفاالت المختلفة

 . المشاريع والمنشات االقتصاديةحراسة -٥
 .حراسة مقار السفارات االجنبية المعتمدة والمباني التابعة لها -٦
 .حراسة مقار الهيئات والمنظمات العربية والدولية والمباني التابعة لها -٧
حراسة مقار الشركات والمؤسسات االجنبية ومواقـع المشـاريع التـي            -٨

 .تنفذها
فذ البرية وتولي ادارة شـئون االمـن        حراسة المطارات والموانئ والمنا    -٩

 .فيها
اعداد وتنفيذ برامج التدريب والتاهيل لرفع فاعلية وجاهزية العاملين في           -١٠

مجال الحماية والحراسة االمنية على نحو يكفل لهم اتقان استخدام االسلحة           
 .والوسائل التكتيكية بصورة فعالة

اصـة بالحراسـة    المساهمة في اقتراح واعداد اللوائح والتعليمـات الخ        -١١
 .والتامين للمنشات العامة وتنفيذها بعد اقرارها

توفير وتحديث التجهيزات والمعدات الالزمة وتزويد قـوات حراسـة           -١٢
 .المنشات بها

االدارة العامة لالتصاالت وتتولى ممارسة المهـام واالختصاصـات         ) ١٦(مادة
 :التالية 

 .التصاالتوضع ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية للوزارة في مجال ا -١
تحديد الرموز المستخدمة في مجال االتصاالت وتوزيعها فـي الوقـت            -٢

 .المحدد ومراقبة االلتزام في الحفاظ على سريتها
االشراف الفني على تشغيل االجهزة الالسـلكية واجهـزة االتصـاالت            -٣

 .االخرى
تامين االتصاالت السلكية والالسلكية الدائمـة بـين وحـدات الـوزارة             -٤

بتة والمتحركة وسرعة نقل المعلومات عبر اجهزة االتصال        ومواقعها الثا 
 .في كل الظروف الى الجهات المعنية والحفاظ على سريتها

وضع خطة لتامين الصيانة الدائمة الجهزة االتصـاالت وتـوفير قطـع      -٥
 .الغيار الالزمة لها

حفظ النماذج والوثائق االرشادية الخاصـة بتشـغيل وصـيانة اجهـزة             -٦
 .ة من جهات التصنيع ووضع ادلة التشغيل لهااالتصاالت المعد



 

 ٤٦٠

الالئحة التنظيمية لوزارة الداخلية

مسك سجالت خاصة بقيد وتصنيف اجهزة االتصاالت من حيث النـوع            -٧
 .وجهة التصنيع

تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية لتشغيل وصيانة اجهزة االتصاالت المختلفـة          -٨
 .بالتنسيق مع الجهات المعنية

ة المهام واالختصاصات   وتتولى ممارس : االدارة العامة لشرطة النجدة     ) ١٧(مادة
 :التالية 

تقديم الخدمات االجتماعية واالنسانية الفراد المجتمع بصـورة مشـرفة         -١
 ).الشرطة في خدمة الشعب(تجسد شعار

توجيه وتنسيق ومراقبة جهود شرطة النجدة واالشـراف الفنـي علـى             -٢
 .فروعها في المحافظات

ـ           -٣ ع قـوات   المشاركة في اعمال الدوريات في نطاق المدن الرئيسـية م
الشرطة في نطاق الخطة المرسومة والمساعدة في ضبط الجرائم التـي           

 .تتكشف لها وتسليم المضبوطات والمتهمين لالجهزة االمنية
تقديم العون بصورة وثيقة الدارات واقسام واجهزة الشـرطة المختلفـة      -٤

 .على نحو يمكنها من تنفيذ مهامها العملية على الوجه االكمل
 .فود الرسمية الزائرةمرافقة مواكب الو -٥
المساهمة في حفظ النظام واالمن في المالعب الرياضية اثنـاء اقامـة             -٦

 .المباريات بالتعاون مع الجهات المعنية
وتتولى ممارسة المهـام واالختصاصـات      : االدارة العامة للعمليات    ) ١٨(مادة

 :التالية 
 .المشاركة في اعداد الخطة االمنية للجمهورية ومتابعة تنفيذها -١
تتبع حالة االمن العام بالتعاون مع االجهزة المعنية وابالغ قيادة الوزارة            -٢

 .عن مستواها
التشاور والتنسيق مع االدارات االمنية التخصصية االخرى حول تنفيـذ           -٣

التعليمات الصادرة عن قيادة الوزارة وابالغ قيـادة الـوزارة بالنتـائج            
 .المحققة

الغها الى الجهات المختصة على     تلقي البالغات والتثبت من صحتها واب      -٤
 .وجه السرعة التخاذ االجراءات الضرورية بشانها

تجميع وحفظ البيانات التفصيلية والخرائط الطبوغرافية وخرائط شـبكة          -٥
المواصالت ومواقع ادارات واقسـام ومراكـز الشـرطة والمصـالح           

 .الحكومية والبنوك والشركات والسفارات والهيئات االجنبية
 .لتحضير لتنفيذ العمليات االمنيةاالعداد وا -٦



 

 ٤٦١

الالئحة التنظيمية لوزارة الداخلية

 .اعداد الشفرات وتوزيعها بالطرق التي تحفظ سريتها -٧
 .التنسيق مع سائر غرف العمليات في مختلف اجهزة الدولة -٨
اقتراح برامج التاهيل التخصصي للعاملين في مجال العمليات وتنفيـذها       -٩

 .بعد اقرارها
لوزارة عـن   اعداد تقارير يومية وشهرية الى الجهات المختصـة بـا          -١٠

 .مختلف الحوادث والمعالجات التي تمت بشانها
االدارة العامة للشئون المالية وتتولى ممارسة المهام واالختصاصـات         ) ١٩(مادة

 :التالية 
اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وفروعها في المحافظات مـن           -١

نفقات وايرادات وفقا للنظم المالية واعـداد المـذكرات الخاصـة بهـا       
ومناقشتها مع الجهات المعنية ووضع البرامج لتنفيذها بعد اعتمادها وفقا          

 .لقواعد تنفيذ الميزانية
اقتراح الخطط والبرامج الهادفة الى رفع كفاءة االداء المالي وترشـيد             -٢

االنفاق وتطوير الموارد المالية للوزارة ومتابعة التنفيذ بالتنسـيق مـع           
 .الجهات ذات العالقة

ظام الرقابة الداخلية على كافة التصرفات المالية صـرفا         تامين وجود ن   -٣
وايرادا ومتابعة تقييم فعالياته وتطويرها بما يكفـل سـالمة اسـتخدام            

 .االموال والممتلكات العامة
 .ادارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي للوزارة -٤
 .لمحافظاتادارة وتنظيم العالقات المالية بين الوزارة وفروعها في ا -٥
متابعة االيرادات العامة للدولة من الوزارة وفروعهـا وكـذا متابعـة             -٦

 .تحصيل االيرادات المتاخرة واعداد التقارير الدورية بذلك
اعداد الحساب الختامي في المواعيد المقررة واعداد المذكرات الخاصة          -٧

 .بذلك وفقا للقوانين واالنظمة النافذة
 بحسـابات العهـد والسـلف واالمانـات         تنظيم العملية المالية الخاصة    -٨

والتسوية واثبات قيودها في السجالت المخصصـة ومتابعـة مطابقـة           
ارصدتها دوريا وتصفيتها في المواعيد المحددة لها ومراقبة االجراءات         

 .الداخلية للصرفيات المالية
تنظيم وضبط االعمال المحاسبية والمالية الخاصـة بـالوزارة ومسـك            -٩

 المحاسبية المخصصة لكافة اوجه النشاط المالي وفقا        الدفاتر والسجالت 
 .للقوانين واالنظمة النافذة



 

 ٤٦٢

الالئحة التنظيمية لوزارة الداخلية

اعداد التقارير الدورية والبيانات الالزمة عن نشـاط االدارة وحركـة            -١٠
 .عملها واعداد الردود على طلبات واستفسارات الجهات المختصة

عـام  ابالغ قيادة الوزارة بالخروقات واالختالسات والتالعب بالمال ال        -١١
 .التخاذ االجراءات القانونية بشانها

مراجعة وفحص كشوفات مرتبات القوة العاملة في الوزارة وفروعهـا    -١٢
للتاكد من استيفائها الشروط الالزمة وفقا للقوانين واللوائح والتعليمـات          

 .الصادرة بذلك
الرد السريع على استفسارات وتقارير الجهـات المركزيـة للرقابـة            -١٣

 .والمحاسبة
ــولى ممارســة المهــام ) ٢٠(مــادة االدارة العامــة لالمــداد والتمــوين وتت

 :واالختصاصات التالية 
وضع ومتابعة تنفيذ خطط احتياجات الوزارة مـن المعـدات واالدوات            -١

والمالبس والمهمات العسكرية واالغذية واالسلحة والذخائر والسـيارات        
الغيـار  واالليات واجهزة االتصال واالثاث واالدوات المكتبيـة وقطـع          

والزيوت والوقود وغير ذلك من االحتياجات ومتابعة توفيرها مع الجهات          
 .المختصة

تنظيم مخازن الوزارة وفروعها في المحافظات وجردها دوريا وسـنويا          -٢
 .وفقا للنظم المخزنية المتبعة

االشراف على ورش الصيانة وتفعيل دورها من اجل ضمان الصـيانة            -٣
توفير االمكانيات الالزمة وفقـا للخطـط       المنتظمة لالليات والسيارات و   

 .المعدة لذلك
 .توجيه ومتابعة تنفيذ خطط االمداد والتموين والنقل الفصلية والسنوية -٤
تامين وتوفير وتخزين االحتياطات المادية الحتياجات الوزارة وبما يتفق          -٥

وطبيعة االعمال والمدة ثالثة اشهر علـى االقـل لمواجهـة الظـروف             
 .الطارئة

 .لرعاية الصحية لمنتسبي قوات الشرطة وتحسين نوعية الغذاءتحسين ا -٦
االشراف على عمل الوحدات الصحية والطبية التابعة للشرطة والعمـل           -٧

 .على تطوير انشطتها وخدماتها
حصر وتوثيق ممتلكات الوزارة الثابتة والمنقولة وااللتزام بنظـام قيـد            -٨

 بذلك واحتسـاب    العهد من سيارات واسلحة ومهمات وفقا للنظم الخاصة       
االهالك والشطب في حالة التلف والمشاركة فـي اجـراء دور التسـليم             

 .والتسلم



 

 ٤٦٣

الالئحة التنظيمية لوزارة الداخلية

وتتولى ممارسة المهام واالختصاصات    : االدارة العامة لشئون الضباط   ) ٢١(مادة
 :التالية 

التخطيط الحتياجات الوزارة من الضباط بمختلف الرتب بالمشاركة مع          -١
 .الجهات المعنية

حسب الرتب واالقدمية واالشراف على تطبيق نظـام        تصنيف الضباط ب   -٢
 .تقارير االداء السنوي للضباط وتقييم تلك التقارير

تنظيم شئون خدمات الضباط من تعيين وتوزيع وترقية وتاديب وانهـاء            -٣
 .الخدمة واالعادة طبقا للقوانين واللوائح الصادرة بهذا الشان

 ومتابعـة تنفيـذها     اقتراح مشروعات حركة التنقالت السنوية للضـباط       -٤
واالشراف على التنقالت الداخلية للضـباط فـي المصـالح او االدارات            

 .العامة وادارات االمن في المحافظات
وضع خطة سنوية لالجازات بصورة تضمن تمتع الضباط باجـازاتهم           -٥

 .وعدم تراكمها
ضـباط  اقتراح منح االوسمة واالنواط العسكرية والمكافات والترقيات ل        -٦

 .الشرطة المبرزين
تطبيق نظم التنظيم االداري في الـوزارة والمشـاركة فـي تصـنيف              -٧

 .الوظائف
اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بتاهيل وتدريب ضباط الشرطة ورفـع           -٨

 .مستوى كفاءة االداء ومتابعة تنفيذ هذه الخطط والبرامج
 .القيام بمهام ومسئوليات امانة سر لجنة الضباط -٩
 . وتحليل االحصاءات والبيانات الخاصة بالضباطجمع وترتيب -١٠
اعداد كشوفات الرواتب الشهرية والعالوات والبدالت ومسك سجالتها         -١١

 .وفقا للقواعد والنظم النافذة
 .ابداء الراي في ترشيح الضباط لشغل الوظائف المختلفة -١٢
 .انشاء وترتيب وحفظ ملفات الخدمة السرية والعلنية للضباط -١٣

 :وتتولى المهام واالختصاصات التالية :  العامة لشئون االفراد االدارة) ٢٢(مادة
وضع الخطط والبرامج الالزمة لتوفير احتياجات الوزارة مـن افـراد            -١

 .الشرطة بالمشاركة مع الجهات المعنية
تنظيم شئون خدمة االفراد من تعيـين وترقيـة وعـالوات وتـنقالت              -٢

 .لنافذةومكافات واجازات وانهاء خدمة وفقا للتشريعات ا



 

 ٤٦٤
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اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بتاهيل وتدريب افراد الشـرطة ورفـع            -٣
 .مستوى كفاءة االداء ومتابعة تنفيذ هذه الخطط والبرامج

اعداد االحصاءات والبيانات الالزمة عن االفراد ودراسـتها وتزويـد           -٤
 .الجهات المعنية بها

لسـرية  انشاء وترتيب ملفات الخدمة والسجالت الخاصـة بـاالفراد ا          -٥
 .والعلنية

اعداد كشوفات الرواتب الشهرية والعالوات والبدالت ومسك سـجالتها          -٦
 .وفقا للقواعد والنظم المالية

اقتراح منح االوسمة واالنواط والمكافات والترقيـات للمبـرزين مـن            -٧
 .االفراد

 .تنظيم اجازات االفراد -٨
المهـام  وتمـارس   : االدارة العامة للتقاعد والضـمان االجتمـاعي        ) ٢٣(مادة

 :واالختصاصات التالية 
 .تنفيذ قانون التقاعد والمعاشات -١
 .تنفيذ خطة رعاية اسر الشهداء والمحالين الى التقاعد اجتماعيا وصحيا -٢
تحصيل موارد صندوق التقاعد من المشـتركين والجهـات الحكوميـة            -٣

وتحصيل المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة التي لم            
 . عنها االشتراكاتتسدد

تنظيم صرف مرتبـات الشـهداء والمتقاعـدين والحقـوق التقاعديـة             -٤
 .والمكافات

ادارة ممتلكات واموال صندوق التقاعـد واسـتثمارها وفقـا للسياسـة             -٥
 .والخطط المقرة من مجلس ادارة الصندوق

 .اعداد الحساب الختامي السنوي للصندوق وفقا للنظام المحاسبي -٦
 .حصاءات الالزمة عن الشهداء والمتقاعديناعداد البيانات واال -٧
 .اية مهام او اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واالنظمة النافذة -٨
وتتولى ممارسـة المهـام واالختصاصـات       : االدارة العامة للتدريب    ) ٢٤(مادة

 :التالية 
جمع الخطط الفرعية للتدريب والتاهيل من المصالح واالدارات العامـة           -١

رة ودراستها ومناقشتها مع المختصين وصياغتها في خطة        التابعة للوزا 
 .عامة للتدريب والتاهيل في الوزارة واقتراح البرامج التنفيذية لها



 

 ٤٦٥
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متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجـالس الخاصـة بالمؤسسـات            -٢
 .التعليمية فيما يتعلق بالتدريب والتاهيل وتقديم التقارير بشانها

ن العمليـة التدريبيـة للمؤسسـات التعليميـة         تقديم المقترحات لتحسـي    -٣
 .والتدريبية التابعة للوزارة

متابعة اعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بالتدريب والتاهيل العضاء هيئـة           -٤
 .التدريس في المؤسسات التعليمية

 .وضع البرامج المنظمة للتدريب والتاهيل قبل الخدمة وبعدها -٥
علقة بالموفـدين الـى الخـارج       متابعة االجراءات االدارية والمالية المت     -٦

 .للدراسة والتدريب
تلقي ودراسة التقارير المتعلقة بسير الدراسة والتـدريب واالنضـباط           -٧

للمبعوثين والمتدربين في الداخل والخارج واتخاذ االجراءات القانونيـة         
 .بشانها

العمل على االستفادة القصوى من انشطة وبـرامج التـدريب االداري            -٨
 .ومراكز التدريب التخصصية الحكوميةالذي تنظمه معاهد 

 .اقتراح خطط وبرامج االبتعاث والدراسة في الخارج -٩
اقتراح استقدام الخبرات الالزمة التي تحتاجها الوزارة فـي مجـاالت            -١٠

 .التدريب والتاهيل وفي حدود االمكانات المتاحة
 .اية مهام اخرى تتصل بمهام وظيفتها او توكل اليها -١١

يتولى ممارسـة المهـام واالختصاصـات       : ة الرياضي   اتحاد الشرط ) ٢٥(مادة
 :التالية 

 .اعداد وتنفيذ خطة النشاط الرياضي لهيئة الشرطة -١
تنفيذ ما يخص الوزارة من خطة وزارة الشباب والرياضـة واللجنـة             -٢

 .االولمبية ومختلف االتحادات في المجال الرياضي وفقا لالمكانيات
افـة النشـاطات وااللعـاب      االشراف االداري والفني والمالي علـى ك       -٣

 .الرياضية في اطار هيئة الشرطة
اقتراح وتشكيل واعداد الفرق والمنتخبات التـي تمثـل االتحـاد فـي              -٤

 .المباريات والمسابقات الرياضية في الداخل والخارج
العمل على تنمية وتطوير التعاون في المجال الرياضي مع االتحـادات            -٥

 وتبـادل الزيـارات والفـرق       الرياضية في الدول الشقيقة والصـديقة     
 .والمنتخبات الرياضية

 .وضع البرامج الخاصة بتاهيل المدربين في مجال االلعاب المختلفة -٦
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 .االشراف على ادارة وصيانة المنشات الرياضية التابعة للوزارة -٧
اقتراح االحتياجات المادية والبشـرية الالزمـة للنهـوض بالمسـتوى            -٨

 .الرياضي
 :وتتولى المهام واالختصاصات التالية :  للدفاع المدني االدارة العامة) ٢٦(مادة

 .وضع وتنفيذ الخطط الالزمة لتحسين مستويات الدفاع المدني -١
 .متابعة تنفيذ قانون الدفاع المدني واللوائح والقرارات المنفذة له -٢
تقديم الخطط بشان اللوازم والتجهيزات الضرورية من المعدات والقوى          -٣

 .االحتماالتالبشرية لمواجهة كافة 
 .تشكيل فرق الدفاع المدني على المستوى الوطني -٤
تنظيم وادارة عمليات الدفاع المدني بصورة تحقق الكفايـة والجاهزيـة            -٥

 .الدائمة لمواجهة الحوادث والكوارث
التنسيق الوثيق مع جهات االختصاص بشان وقاية المنشات والمرافـق           -٦

ى انشـاء المالجـئ     العامة والخاصة من الحرائق واالشراف الفني عل      
 .العامة والخاصة

المساهمة في نشر الوعي في مجال الدفاع المدني بين اوساط المواطنين            -٧
 .بالتنسيق مع االدارة المعنية

 .اعداد االدلة والكتيبات االرشادية والتثقيفية في مجاالت الدفاع المدني -٨
العمل على صيانة واصالح االجهزة والمعدات التابعة للـدفاع المـدني            -٩

 .وضمان جاهزيتها باستمرار
وضع وتطوير مناهج تدريب الدفاع المدني والتنسيق بشان ادراجهـا           -١٠

 .ضمن مناهج مؤسسات التدريب التابعة للوزارة
تحديد احتياجات االدارة العامة من القوى البشرية واالليات والوسـائل           -١١

الخاصة بالدفاع المدني وتطويرها بالتنسيق مـع االدارات االخـرى ذات           
 .عالقة والعمل على فتح فروع للدفاع المدني في جميع المحافظاتال
تقديم االرشادات والمالحظات الوقائية الهادفة الى تجنيب مرافق الدولة          -١٢

 .ومؤسساتها خطر الحرائق والكوارث
وضع الخطط التي تكفل االنتقـال السـريع الـى مواقـع الحـوادث               -١٣

قليل قدر االمكـان مـن      والكوارث واتخاذ االجراءات للسيطرة عليها والت     
 .االضرار المترتبة من جراء حدوثها

تنظيم وتوفير وسائل االنذار في مجاالت الـدفاع المـدني وتعريـف             -١٤
 .المواطنين بها
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المساهمة في اعمال االخالء وااليواء اثناء الكوارث والعمـل علـى            -١٥
 .توفير الخدمات االساسية للمتضررين

 .القوانين واالنظمة النافذةاية مهام او اختصاصات اخرى تنص عليها  -١٦
وتتولى ممارسـة المهـام واالختصاصـات       : االدارة العامة للمرور    ) ٢٧(مادة

 :التالية
 .وضع الخطط المنظمة العمال المرور وتنفيذها بعد اقرارها -١
 .العمل على تنظيم حركة المرور اليومية في مختلف مناطق الجمهورية -٢
ف المحافظـات لتنظـيم     تنسيق وتوجيه جهود اجهزة المرور في مختل       -٣

 .المرور وتنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشان
التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتصل بتخطيط المدن وانشاء وتنظـيم            -٤

اشارات المرور واللوحات االرشـادية والمسـاهمة فـي التصـورات           
 .والمقترحات في هذا الشان

 .سير وحماية مستخدمي الطرقاتخاذ كافة الوسائل للوقاية من حوادث ال -٥
المساهمة في نشر التوعية المروريـة بمختلـف الوسـائل االعالميـة             -٦

 .بالتعاون والتنسيق مع المختصين
اقتراح خطط للتدريب والتاهيل بما يكفل ايجاد كادر مروري متخصص           -٧

قادر على مواكبة التطور والتوسع المستمر فـي المجـال المـروري            
 .تصةبالتنسيق مع االدارة المخ

 .اجراء الفحص الدوري للمركبات وصرف تراخيص السير لها -٨
اجراء االختبارات القانونية لطالبي رخص قيادة المركبات ومنحها لمن          -٩

 .يجتاز االختبارات بنجاح
 .تنفيذ قانون التامين االلزامي على السيارات -١٠
التنسيق مع الجهات المعنية بشان توفير وسائل االنقاذ واالسعاف فـي            -١١

 . الرئيسية وتسيير الدوريات فيها بشكل منتظمالخطوط
اعداد الكتيبات التنظيمية والتثقيفية واالدلة االرشـادية فـي مجـاالت            -١٢

 .المرور
 الفصل الثالث

 مهام واختصاصات االدارات العامة النمطية
وتتــولى ممارســة المهــام : االدارة العامــة للشــئون القانونيــة ) ٢٨(مــادة

 :واالختصاصات التالية 
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اد مشروعات القوانين والقـرارات واللـوائح المتعلقـة بـالوزارة           اعد -١
والمصالح والوحدات التابعة لها بالتنسيق مع المختصين فيهـا ومتابعـة           
 .اصدارها وترقيمها وحفظ اصولها وتوزيع صورها على المعنيين بالتنفيذ

المشاركة في اعداد االتفاقيات والعقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات           -٢
 .اخلية والخارجيةالد
توثيق القوانين والقرارات واللوائح واالتفاقيات والمراجـع والسـجالت          -٣

القانونية المتعلقة بعمل الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها وحفظهـا          
 .وتنظيمها بالشكل الذي يسهل الرجوع اليها عند الحاجة

 تطـوير   اعداد الدراسات واالبحاث القانونية وتقديم المقترحات بهـدف        -٤
 .انظمة الوزارة واالجهزة التابعة لها

االشراف على اعمال القانونيين العـاملين فـي الـوزارة والمصـالح             -٥
 .والوحدات التابعة لها

تمثيل الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها امام القضاء وغيرها من           -٦
 .الجهات وفقا لقانون قضايا الدولة

 .لمصالح والوحدات التابعة لهاتقديم المشورة القانونية للوزارة وا -٧
المساهمة بشرح القوانين واالنظمة المختلفـة للعـاملين فـي الـوزارة             -٨

واالجهزة التابعة لها والعمل على نشر الـوعي القـانوني بـين اوسـاط              
 .الموظفين بالتنسيق مع ادارة العالقات العامة والتوجيه المعنوي

ـ          -٩ وزارة والمصـالح   مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقـرارات فـي ال
 .والوحدات التابعة لها ورفع تقارير عن اية خروقات قانونية

االشتراك في لجان التحقيق االدارية والتحقيق في المخالفات التي تقـع            -١٠
في الوزارة والمصالح والوحدات التابعة لها والتي يتم احالتها من الجهات           

 .المعنية في الوزارة
ع وزارة الشئون القانونية وغيرها مـن       متابعة كافة المسائل القانونية م     -١١

 .اجهزة الدولة المعنية
البت في الشكاوى والتظلمات في مختلف القضايا القانونية التي تحـال            -١٢

 .اليها من الوزير
وتتــولى ممارســة المهــام : االدارة العامــة للرقابــة والتفتــيش ) ٢٩(مــادة

 :واالختصاصات التالية 
 .لفني والمالي واالدارياعداد وتنفيذ خطط وبرامج التفتيش ا -١
اجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على اجهـزة الـوزارة والمصـالح            -٢

والوحدات التابعة لها وعلى مديريات االمن بالمحافظات للتاكد من سالمة          
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تطبيق القوانين واللوائح والقرارات النافـذة واالطـالع علـى االعمـال            
ى حسن سير العمل    االدارية والسجالت واماكن الحجز للوقوف على مستو      

وانتظامه ومستوى تنفيذه وحسن معاملة الجمهور واعداد تقارير بنتـائج          
 .التفتيش

الكشف عن نواحي القصور في تنفيذ القوانين واللوائح واالنظمة النافذة           -٣
واقتراح وسائل معالجتها والعمل على حل مشاكل التطبيق الذي يسفر عنه           

 .التفتيش الدوري والمفاجئ
ام الرسمي والمناوبات ومدى التقيد باالنضباط العسكري في        مراقبة الدو  -٤

الوزارة واالجهزة التابعة لها وتقدير كفـاءة الضـباط والعـاملين بهـا             
 .واالحاطة بسلوكهم فيما يتعلق بمهام وظائفهم

التفتيش الدوري والمفاجئ على مخازن الوزارة والمصالح والوحـدات          -٥
 محتوياتها مع االرصـدة الدفتريـة   التابعة لها والتاكد من سالمة ومطابقة  

والتثبت من ان قيودها سليمة ومنتظمة مع اثبات نتائج الجـرد بتقـارير             
 .التفتيش

تحليل تقارير التفتيش واستخالص نتائجها وتقديم تقارير مفصـلة عـن            -٦
 .حصيلة كل عملية

 .التحقيق في المخالفات والجرائم المالية وحوادث االختالسات واالهمال -٧
تمارات وكشوفات المرتبات والمكافات والتاكد مـن صـحة         مراقبة اس  -٨

وسالمة الصرف للمستحقين في ديوان عام الوزارة والمصالح والوحدات         
 .التابعة لها

متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات المالية الصادرة من الجهات المختصة          -٩
 .وتقديم التقارير عن ذلك للوزير

لعامة والتوجيه المعنوي وتتـولى ممارسـة       االدارة العامة للعالقات ا   ) ٣٠(مادة
 :المهام واالختصاصات التالية 

 .وضع خطط وبرامج العالقات العامة والتوجيه المعنوي ومتابعة تنفيذها -١
تقديم الخدمات االجتماعية واالنسانية لكافة العاملين بـالوزارة وتقويـة           -٢

 .اواصر المودة بينهم ورفع الروح المعنوية لديهم
بين رجال الشرطة والمواطنين وتنمية الوعي االمني لديهم        تقوية الصلة    -٣

عن طريق شرح وبلورة مهام وزارة الداخلية في الحفاظ على االمن العام            
 .ومكافحة الجريمة
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رصد اتجاهات الراي العام حول االنشطة التي تقوم بها هيئة الشـرطة             -٤
قـارير  والخدمات التي تقدمها للجمهور ودراسته دراسة تحليلية ورفع الت        
 .الدورية بشانها الى قيادة الوزارة لالستفادة منها في تطوير نشاطها

التنسيق مع اجهزة االعالم بهدف نشـر االخبـار الخاصـة بـالوزارة              -٥
 .والتغطية االعالمية لجميع الفعاليات واالنشطة التي تقيمها الوزارة

 .اعداد وتنفيذ البرامج االعالمية عبر وسائل االعالم المختلفة -٦
اذ الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمرات الصحفية والندوات التي تعقدها         اتخ -٧

 .قيادة الوزارة
استقبال وتوديع الوفود االجنبية وترتيب اقامتها بالتنسيق مـع الجهـات            -٨

 .المعنية
توعية وتثقيف افراد هيئة الشـرطة وتزويـدهم بالمعـارف القانونيـة             -٩

 .صةوالسياسية والثقافية بالتنسيق مع الجهات المخت
وتتولى : االدارة العامة للشرطة الجنائية الدولية والعالقات الخارجية        ) ٣١(مادة

 :المهام واالختصاصات التالية 
التعاون مع منظمات الشرطة العربية والدولية في مجال مكافحة الجريمة         -١

في المحيط الدولي وتبادل تسليم المجرمين في ضوء االتفاقيـات الثنائيـة         
 .ف في المجال الجنائيوالمتعددة االطرا

القيام بمهام االتصال بامانة مجلس وزراء الداخلية العـرب ومكاتبهـا            -٢
المتخصصة والمنظمات والهيئات العربية والدولية بالتعاون والتنسيق مع        

 .الجهات المعنية
اقتراح وسائل تنمية اوجه التعاون والتنسيق مع وزارات الداخليـة فـي             -٣

نظمات العربية والدولية المعنيـة بمكافحـة       الدول الشقيقة والصديقة والم   
 .الجريمة وعلى وجه خاص تلك المنظمات التي تكون الدولة عضوا فيها

التحضير للمحادثات التي تجريها الوزارة او تكون طرفـا فيهـا علـى              -٤
المستوى الخارجي واعداد الوثائق المطلوبة لذلك بالتنسيق مـع الجهـات           

 .المعنية
ت والبروتوكوالت الخاصة بالتعاون الفنـي التـي        متابعة تنفيذ االتفاقيا   -٥

تبرمها الدولة مع الدول والمنظمات ذات العالقة بنشاط الـوزارة وتقـديم          
 .تقارير عن مستوى التنفيذ الى قيادة الوزارة

االعداد والتحضير الفني للمؤتمرات والدورات االعتيادية واالسـتثنائية         -٦
ط الوزارة وذلك بالتنسـيق مـع       للمنظمات العربية والدولية المعنية بنشا    

 .الجهات ذات العالقة



 

 ٤٧١

الالئحة التنظيمية لوزارة الداخلية

تزويد الوفود المشاركة في المؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاط الوزارة          -٧
بالوثائق والمعلومات حول الموضوعات المعروضة عليها وبمـا يسـهل          

 .مهامهم في تمثيل الحكومة على الوجه االكمل
حفظ دسـاتيرها والـنظم     التعريف بالمنظمات الدولية والهيئات وجمع و      -٨

الخاصة بها وكل ما يصدر عنها من اتفاقيات وقرارات وتوصيات وتزويد          
 .الجهات المختصة بنسخ منها

 .متابعة تجهيز وثائق السفر والتفويضات للوفود المغادرة -٩
متابعة الجهات المختصة بشان تسديد االشـتراكات المقـررة علـى            -١٠

 .الحكومة للمنظمات االقليمية والدولية
وتتـولى ممارسـة    : االدارة العامة للمعلومات والتخطيط والبحـوث       ) ٣٢(ادةم

 :المهام واالختصاصات التالية 
تطوير وتحديث اجهزة الحاسب االلـي وملحقاتـه بـديوان الـوزارة             -١

 .والمصالح واالدارات العامة
وضع نظام خاص بالمعلومات المتعلقة بانشطة الوزارة وما تحتاجه من           -٢

 .االنظمة والبرامج
تحليل المعلومات واالحصاءات ووضع الدراسات والتقـارير الالزمـة          -٣

 .بمؤشرات واتجاهات الحالة االمنية وعرضها على الجهات المختصة
 .تدريب العاملين بوحدات المعلومات على استخدامات الحاسب االلي -٤
 .تصميم االستمارات والجداول المتعلقة بالعمل االحصائي بالوزارة -٥
ع في الخدمات االمنية بمختلف مستوياتها وانواعهـا        اعداد خطط التوس   -٦

 .وبما ينسجم مع الخطة العامة للدولة بالتنسيق مع القطاعات االخرى
رفع التقارير التقييمية عن مدى تنفيذ خطط الوزارة وتقديم المقترحـات            -٧

التي تساعد على معالجة المشكالت وتجاوز الصعوبات وتنفيذ التعليمـات          
 .الصادرة حيال ذلك

 .اصدار النشرات االحصائية بالتعاون مع ادارة العالقات العامة -٨
المشاركة في اعداد االتفاقيات والبرامج التنفيذية الثانيـة مـع البلـدان             -٩

الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والدولية بالتعاون مع االدارة العامة         
 .يةللعالقات الخارجية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعن

القيام باجراء البحوث والدراسات في مجـال الشـرطة وبمـا يخـدم              -١٠
 .المجاالت االمنية
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االسهام في اقتراح تطوير مناهج ومواد التدريب وبمـا يخـدم خطـة              -١١
 .الوزارة

اقتراح االسس والمعايير االمنية لتوزيـع ادارات واقسـام الشـرطة            -١٢
مختلـف  بالتنسيق مع القطاعات االخرى وتحديد مواقـع انشـائها فـي            

 .المحافظات والمديريات
تحليل البيانات والتقارير الخاصة بالمشاريع التي تنفذها الوزارة فـي           -١٣

 .اطار خطط الدولة
 الفصل الرابع

 المهام المشترآة لالدارات العامة
 :تلتزم القطاعات واالدارات العامة بالقيام بما يلي ) ٣٣(مادة

 كل عام لتنفيـذ مهامهـا       اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة      -١
 .واختصاصاتها

اعداد التقارير الدورية والبيانات المنظمة عـن نشـاطها وانجازاتهـا            -٢
 .ومستوى تنفيذ مهامها وبرامجها

تطبيق المبادئ االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحـددة فـي الفصـل             -٣
 .الخامس من هذا الباب

 .خاصة بالوزارةاالسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب ال -٤
اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها واالسهام في العمل البحثي           -٥

 .على صعيد الوزارة
 .اقتراح اللوائح والنظم في مجال اختصاصاتها -٦
 .اعداد برامج تدريبية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة -٧

 الفصل الخامس
 مبادئ عامة في التنظيم واالداء

الغراض التنفيذ االمثل تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ واالسـس           ) ٣٤(مادة
 :التنظيمية 

تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها المبـادئ واالسـاليب            -١
العلمية في االدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم االخـرى           

مشـكالت  فيما تطبقه من خطط وبرامج او نظم في معالجـة وتحليـل ال            
 .والظواهر التي تنشا في محيط االدارة

تقوم القطاعات والمصالح واالدارات العامة في الوزارة باعداد خطـط           -٢
 .وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها

تقوم العالقة بين قيادة الوزارة على اسـاس مـن التعـاون والتشـاور               -٣
 .والتنسيق المستمر



 

 ٤٧٣

الالئحة التنظيمية لوزارة الداخلية

ة من حيث سلطة االشـراف والمسـئولية علـى     تبني العالقات التنظيمي   -٤
اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية فـي مختلـف           
المستويات االدارية للتنظيم وذلك دون ما اخالل باالساليب واالشـكاالت          

 .التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في سير االعمال
ظيم الداخلي فيها وفي عالقاتهـا      تعمل الوزارة على صعيد عالقات التن      -٥

بوحدات االدارة العامة على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا           
لتطور االدارة العامة في الدولة بما يؤدي الى خدمة اهـداف االصـالح             

 .االداري
تكفل قيادة الوزارة والرئاسات االدارية فيها التنظيم الموضـوع لتنفيـذ            -٦

 المستمر والفعال تخطيطا وتنفيـذا فـي عالقتهـا          مهامها تحقيقا للتنسيق  
الداخلية مع وحدات االدارات العامة االخرى ذات العالقـة كمـا تكفـل             
تطوير نظام االتصاالت فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل          

 .االساسية
تحديد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفـل تحقيـق             -٧

 . والمسئوليةالتوازن بين السلطة
اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحـل واجـراءات     -٨

تنفيذ المهام وخاصة ما كان منها متصال بالجمهور واسـتخدامها كادلـة            
ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل علـى مراجعتهـا          

 .دوريا بهدف تطويرها
ئفهم مسئولين عن تـدريب االفـراد   يعتبر الرؤساء االداريون بحكم وظا   -٩

العاملين بمعيتهم باالضافة الى دورهم االساسي في تنظيم وتبسيط االعمال          
 .والتوجيه والرقابة

تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل متخصص في كافـة مجـاالت             -١٠
نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العالقات االنسانية وعالقات         

 . بمستوى اعمالها واداراتهاعتفاالعمل بهدف االر
تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفـة العامـة             -١١

 .اعتمادا على مدى االلتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم
تعمل الوزارة على دعم وتطوير ادارتها في المحافظات والسيما النائية           -١٢

ا من تنفيذ مهامها والمشاركة     منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنه      
 .في التنمية االدارية والريفية بصورة فاعلة
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تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمـع وتحليـل المعلومـات            -١٣
واالحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي التخاذ القرارات        

 .يةوتخطيط وتقييم االعمال واقتراح الحلول لمشكالت التنمية االدار
تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجالت والوثائق والرقابـة           -١٤

 .على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مراكز لذاكرة الوزارة
يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة ال            -١٥

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

 احكام عامة
يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسـين          ) ٣٥(مادة

تنفيذ االعمال بتطبيق مبادئ االدارة والتنظيم فيما يتعلق بتفـويض بعـض            
حافظات وتشجيع   في الوزارة والوحدات التابعة لها في الم       هسلطاته لمرؤوسي 

 .تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته
 .يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة) ٣٦(مادة
يجوز للوزير ان يفوض بعض سلطاته وصالحياته فـي االشـراف           ) ٣٧(مادة

) ٩(والرقابة على المصالح الخاضعة الشرافه والمنصوص عليها في المادة        
 .قرارمن هذا ال

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٣٨(مادة
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