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  : إدارات تتبع الوزير مباشرة 
 أوال: اإلدارة العامة لشئون املديزيات :

ٔختتص اإلدازٚ مبتابعٛ ٔتٍطٗل الع٦قات بني ودٖسٖات الكٕٝ العاومٛ ٔا٧دّصٚ املسكصٖةٛ   

التعاون ٔتباده املعمٕوات بٍّٗىا ، ٔاملشازكٛ يف ادتىاعات المذةاُ  بدٖٕاُ عاً الٕشازٚ . ٔتٗطري 

كماا قواوب ألاماماا      ملٍاقشٛ املٕضٕعات ذات الصمٛ باملدٖسٖات ٔاليت تكمف بّا وَ الةٕشٖس ... 

 اآلقية :

التٍطٗل ٔالتعأُ وع اإلدازات الفٍٗٛ بالٕشازٚ يف دزاضٛ ارتطط الطٍٕٖٛ ل٨ٌشةطٛ املٗداٌٗةٛ الةيت     

 دازٚ وَ املدٖسٖات ٔإبداٞ السأٙ الفين فّٗا .تسد لإل

إعداد ٔجتّٗص البٗاٌات ال٦شوٛ لعكد ادتىاعات الٕشٖس بالطةادٚ وةدٖسٙ املةدٖسٖات بالتٍطةٗل وةع       

اإلدازات املعٍٗٛ ، ٔتٕىل وط٠ٕلٗٛ ا٧واٌةٛ الفٍٗةٛ ، ٔإاطةاز  ٗةع املةدٖسٖات ٔاإلدازات املسكصٖةٛ       

 مبشضس ا٥دتىاع .

 ّات الٕشٖس لمىدٖسٖات بالتٍطٗل وع اإلدازٚ العاوٛ ملتابعٛ تٍفٗر التكمٗفات  وتابعٛ تٍفٗر تٕدٗ 

تمكٜ التكازٖس الفٍٗٛ وَ املدٖسٖات سٕه الصعٕبات الةيت تٕادّّةا يف التعاوةن وةع أدّةصٚ اذتكةي        

 احملمٜ ٔاقرتاح اذتمٕه امل٦ٟىٛ ٔزفعّا إىل السٟاضٛ ا٧عمٜ .

 تعكةد دااةن ٔاةازز دٖةٕاُ عةاً الةٕشازٚ الةيت تٍةاق          املشازكٛ يف ا٥دتىاعات ٔاملة٤رسات الةيت   

 وٕضٕعات ااصٛ باملدٖسٖات .

وتابعٛ تٍفٗر املشسٔعات ا٥ضتجىازٖٛ اليت تعدِا ٔتٍفرِا ودٖسٖات الكٕٙ العاومةٛ بالتعةأُ وةع     

 اإلدازات الفٍٗٛ املعٍٗٛ بالٕشازٚ .

بالتٍطةٗل وةع اإلدازات الفٍٗةٛ بالةدٖٕاُ     الكٗاً بصٖازات وٗداٌٗٛ تٕدّٗٗٛ ملدٖسٖات الكٕٝ العاومٛ  

العةةاً ، ملتابعةةٛ تٍفٗةةر التعمٗىةةات ٔالتٕدّٗةةات ٔأدلةةٛ اإلدةةساٞات ، ٔ ذلةةر ٔفكةةا رتطةةٛ الصٖةةازات  

 التٕدّٗٗٛ الطٍٕٖٛ املعتىدٚ وَ الٕشٖس .

حبح املشاكن ٔالصعٕبات اليت تعرتض عىمٗٛ حتصٗن أوٕاه الػساوات بالتٍطٗل وةع املةدٖسٖات     

 لفٍٗٛ املعٍٗٛ يف ِرا الشأُ .ٔاإلدازات ا

تمكةةٜ ا٥صتةةاشات السبةةع ضةةٍٕٖٛ لمىةةدٖسٖات يف كافةةٛ ا٧ٌشةةطٛ املٗداٌٗةةٛ وةةَ اإلدازات املعٍٗةةٛ   

 ٔجتىٗعّا ٔإعدادِا لمعسض عمٜ الٕشٖس  ٔإب٦غّا لإلدازات املعٍٗٛ .

ٔاإلدازات إبةة٦ا املةةدٖسٖات بكافةةٛ التعمٗىةةات ٔاإلزلةةادات ٔالتٕدّٗةةات الةةيت ٖصةةدزِا الةةٕشٖس     

 املسكصٖٛ ٔاإلدازات الفٍٗٛ .

إعداد تكسٖس ضٍٕٙ لاون دتىٗع ا٧ٌشطٛ ٔتكٗٗي ا٥صتاشات اليت سككتّا املدٖسٖات ، وةع تٕضةٗ     

و٤لسات تكدً ا٧داٞ وَ ضٍٛ ٧اةسٝ يف كةن ودٖسٖةٛ ٔعسضةّا عمةٜ الةٕشٖس ، ٔإاطةاز احملةاف          

 ومٛ باحملافظٛ.املختص مبا تضىٍْ تكسٖس  تكٗٗي أداٞ ودٖسٖٛ الكٕٝ العا

املشةةازكٛ وةةع اإلدازٚ العاوةةٛ لمتٍظةةٗي ٔاإلدازٚ ٔاإلدازات املعٍٗةةٛ يف حبةةح ٔحتدٖةةد استٗادةةات    

 املدٖسٖات وَ املطبٕعات ٔالعىن عمٜ تٕفريِا ٔإب٦ا املدٖسٖات مبٕاعٗد اضت٦وّا .

ٌتكاه ٔالكٕٝ دزاضٛ استٗادات املدٖسٖات وَ اإلضكاُ اإلدازٙ ، ٔا٥ضرتاسات ،ٔٔضاٟن الٍكن ،ٔا٥ 

 الٕظٗفٗٛ ،ٔالعىن عمٜ تٕفريِا بالتعأُ وع اإلدازات الفٍٗٛ املعٍٗٛ .
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اختاذ اإلدساٞات ارتاصٛ  حبمف الٗىني الكإٌٌٗٛ لمىفتشةني ادتةدد بالةدٖٕاُ العةاً ، ٔاملةدٖسٖات       

 أواً الٕشٖس بالتٍطٗل وع اإلدازٚ العاوٛ لمتٍظٗي ٔاإلدازٚ ، ٔاإلدازات املعٍٗٛ ا٧اسٝ .  

وتابعٛ أعىاه الصٍادٖل الصادزٚ بكسازات ٔشازٖةٛ تٍفٗةرا ٧سكةاً قةإٌُ العىةن ، أٔ الكةٕاٌني        

 ارتاصٛ ، ٔإعداد التكازٖس عَ ضري العىن بّا ٔزفعّا لمذّات املختصٛ .
 :  ) مستحدثة ( ثانيًا : اإلدارة العامة ملتاألعة قنفيذ التكليفات

، ٔزٟاضٛ زتمظ الةٕشزاٞ  ٔا٧دّةصٚ السقابٗةٛ      ٔختتص بالتٕاصن ٔالتٍطٗل وع زٟاضٛ ادتىّٕزٖٛ

 كما قووب ألاماما  اآلقية :فٗىا خيص أعىاه ٔأٌشطٛ الٕشازٚ مبا حيكل أِداف الدٔلٛ ....

 وتابعٛ تٍفٗر التكمٗفات الصادزٚ لمٕشازٚ عَ زٟاضٛ ادتىّٕزٖٛ ٔزٟاضٛ زتمظ الٕشزاٞ . 

ازٖٛ أٔ ا٧دّةصٚ السقابٗةٛ ا٧اةسٝ ، ٔ املتعمكةٛ     وتابعٛ تٍفٗر التٕصٗات الٕازدٚ وَ ٠ِٗٛ السقابٛ اإلد 

 بأعىاه ٔأٌشطٛ الٕشازٚ .

إعداد تكازٖس وتابعٛ دٔزٖٛ لمعسض عم٘ الٕشٖس  ملٕافاٚ زٟاضةٛ زتمةظ الةٕشزاٞ بّةا كمىةا تطمة         

 ا٧وس ذلر .

 تٍفٗر أٙ وّاً أاسٙ بتكمٗف وَ الٕشٖس  . 
 : ) مستحدثة ( ثالجا :  إدارة امسمات 
كافةٛ قطاعةات الةٕشازٚ ملٕادّةٛ ا٧سةداخ الطازٟةٛ ٔالكةٕازخ ، ٔإ ةاد         ٔختتص بت٠ّٗٛ 

 كما قووب ألاماما  اآلقية : الطبن امل٤دٖٛ لتشكٗل ا٥ضتكساز يف أواكَ العىن ....

 تكٗٗي ٔحتمٗن الكازثٛ ٔأضبابّا. 

  ع ٔحتمٗن البٗاٌات ٔاملعمٕوات ٔٔضع ضٍٗازِٖٕات لمىٕاقف ٔا٧شوات احملتىمٛ . 

س لمذّات املختصٛ ٖتضىَ اإلدساٞات التٍفٗرٖٛ املطمٕبٛ لمتعاون وع اذتدخ ٔاستٕاٟةْ  تكدٖي تكسٖ 

 ٔاذتد وَ آثازٓ الطمبٗٛ .

وتابعٛ اإلدساٞات ارتاصٛ حبن ا٧شوٛ بالتٍطٗل وةع كافةٛ اإلدازات املعٍٗةٛ بةالٕشازٚ ٔوةدٖسٖاتّا       

 لمتأكد وَ استٕاّٟا .

طةسعْ التعاوةن وةع ا٧شوةات ٔيف الٕقة       ٔضع اطٛ لمطٕاز٢ تعتىةد عمةٜ وعمٕوةات حترٖسٖةٛ ل     

 املٍاض  الرٙ ٖطى  با٥ضتعداد املبكس ملٕادّٛ ا٧شوٛ . 

إعداد املٍشٕزات ٔالتعمٗىات اليت تتعمل بةاإلدساٞات الةيت  ة  أُ ٖةتي اختاذِةا سةاه ٔقةٕع أشوةٛ                          

 . أٔ كازثٛ ٔتٕشٖعّا عمٜ ودٖسٖات الكٕٝ العاومٛ ٔإدازات الدٖٕاُ العاً

 إبداٞ السأٙ يف التشسٖعات ٔالكٕاٌني احملمٗٛ يف زتاه إدازٚ ا٧شوات لمشد وَ شتاطسِا . 

 املشازكٛ يف عضٕٖٛ المذاُ ارتاصٛ حبن ا٧شوات يف زتمظ الٕشزاٞ ٔادتّات ا٧اسٝ . 

 السد عمٜ ا٥ضتفطازات اليت تسد لإلدازٚ وَ كافٛ ادتّات يف زتاه ا٧شوٛ . 
 املالي واإلداري :راألعا : إدارة  التفتيش 

كماا قواوب    ٔختتص بالتشكل وَ ودٝ التصاً الٕسدات بالٍظي ٔالتعمٗىات املالٗةٛ ٔاإلدازٖةٛ ...  

 ألاماما  اآلقية :

إدساٞ التفتٗ  الدٔزٙ عمٜ الٍٕاس٘ املالٗٛ ٔاإلدازٖٛ بالدٖٕاُ العاً ٔإدازاتةْ لمتأكةد وةَ ضة٦وٛ      

 ازٖٛ .التٍفٗر طبكا لمكٕاٌني ٔالمٕاٟ  املالٗٛ ٔاإلد
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الكشف عَ ا٧اطاٞ ٔحتسٝ أضبابّا ٔالعىةن عمةٜ ت٦فّٗةا ضةٕاٞ بةاقرتاح تةدزٖ  العةاومني ، أٔ         

 بتكدٖي التٕصٗات الكفٗمٛ بت٦يف تكساز املخالفات املالٗٛ ٔاإلدازٖٛ .

إب٦ا ادتّاش املسكصٙ لمىشاضبات باملخالفات املالٗٛ ٔاإلدساٞات اليت اخترت بشأٌّا طبكا لمكةٕاٌني   

 ٟ  بعد العسض عمٜ الٕشٖس.ٔالمٕا

حبح الشكأٝ الٕازدٚ وةَ العةاومني أٔ وةَ الٕسةدات التابعةٛ لمةٕشازٚ ٔاملتصةمٛ بالشة٠ُٕ املالٗةٛ           

ٔاإلدازٖٛ ٔتمكٜ الب٦غات عَ أٙ شتالفات والٗٛ ٔإدازٖةٛ ٔاختةاذ وةا ٖمةصً بشةأٌّا بالتٍطةٗل وةع        

 اإلدازات املختصٛ .

ٙ ، ٔادتةسد املفةاد١ عمةٜ املخةاشُ ٔارتةصاَٟ ٔالعّةد       ا٥لرتاك يف أعىاه التفتةٗ  ٔادتةسد الةدٔز    

ٔالطمف  ،ٔالتأكد وَ وةدٝ صةشٛ ستتٕٖاتّةا ، ٔاإلدةساٞات املطبكةٛ بصةددِا ٔوةدٝ وطةاٖستّا         

 لمتعمٗىات ، ٔكشف أٙ شتالفٛ بشأٌّا ٔتصشٗ  وطاز العىن بّا .

ملالٗةٛ ٔاإلدازٖةٛ   التعسف عمٜ ودٝ و٦ٟىةٛ الكةٕاٌني ٔالمةٕاٟ  ٔالتعمٗىةات ٔالكةسازات ٔالطةٕابل ا       

املعىٕه بّا ٔتٕضٗ  وا بّا وَ غىٕض أٔ لبظ ٔتبصري املط٠ٕلني إلصداز التعمٗىات التفطريٖٛ أٔ 

 إدساٞ التعد٦ٖت ال٦شوٛ لصاحل العىن .

وتابعٛ أعىاه الكٗد يف دفاتس الٕازد ٔالصادز ٔوتابعٛ ا٥ٌتظاً يف اضتخداً ٌظاً املعمٕوات املعىٕه  

 . بْ يف سف  املكاتبات

 اإلط٦ع عمٜ ومفات العاومني لمتشكل وَ اضتٗفاّٟا . 

 وتابعٛ اضتٗفاٞ ضذ٦ت اذتضٕز ٔ ا٥ٌصساف ٔا٧داشات ٔاملأوٕزٖات ٔالتأاريات ٔوطابكتّا . 

التشكل وَ تٍفٗر التعمٗىات ارتاصٛ بضبط ٔتٍظٗي ٔق  العىن ، ٔودٝ وطابكٛ اإلدةساٞات الةيت    

 ٔالتعمٗىات .اخترت يف سالٛ املخالفٛ لمٍظي 

تمك٘ ٔجتىٗع ٔتصٍٗف تكازٖس ادتّاش املسكصٙ لمىشاضبات فٗىا ٖتعمل مبذا٥ت عىةن الةٕشازٚ    

ٔودٖسٖاتّا باحملافظات املختمفٛ ٔاهل٠ٗات ٔاملساكص التابعٛ هلا ، ٔدزاضٛ ِةرٓ التكةازٖس با٥لةرتاك    

دٔزٖٛ بٍتاٟر املتابعٛ ٔإب٦غّا وع اإلدازات املعٍٗٛ بالٕشازٚ ٔودٖسٖاتّا ، ٔوتابعتّا ، ٔإعداد تكازٖس 

 لمس٣ضاٞ املختصني .

دزاضٛ ٔحتمٗن الظٕاِس ٔا٧ضباب الكفٗمٛ بعدً تكساز املخالفةات الةيت أظّستّةا تكةازٖس ادتّةاش       

 املسكصٙ لمىشاضبات وطتكب٦ً  .

ب إعداد التكازٖس الٍّاٟٗٛ بشأُ وا ٔزد بتكازٖس ادتّاش املسكصٙ لمىشاضبات ، ٔإزضالْ جملمظ الٍةٕا  

 ، ٔ ادتّات املختصٛ بادتّاش  بعد العسض عمٜ الٕشٖس .

تمك٘ ٔتصٍٗف املخالفات الٕازدٚ وَ املدٖسٖات بشأُ تسااٗص العىن ل٨داٌ  ، ٔوتابعٛ إشالٛ ِرٓ  

 املخالفات ، ٔإعداد تكسٖس مبا مت اختاذٓ وَ إدساٞات لمذّات املعٍٗٛ بادتّاش املسكصٙ لمىشاضبات .


