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  م2009لعام ) 133(قرار وزيــــر النقل رقم 
  بشأن الالئحة التنظيمية

  البحر العربي اليمنيةملؤسسة موانئ 
  :وزيــر النقــل
  -:بعد اإلطالع

ــم  ــانون رق ــى الق ــسنة)35(عل ــه،  1991ل ــة وتعديالت ــشركات العام ــسات وال ــات والمؤس ــشأن الهيئ   م ب
  نون الخدمـة المدنيـة والئحتـه التنفيذيـة،    م بـشأن قـا    1999لـسنة )19(على قـانون الخدمـة المدنيـة رقـم        

  

  م بتــشكيل الحكومــة وتــسمية أعــضائها وتعديالتــه،2007لــسنة ) 50(وعلــى القــرار الجمهــوري رقــم
  ، وتعديالتـه  الالئحـة التنظيميـة لـوزارة النقـل    م بـشـأن 2002لـسنة  ) 427(وعلى القرار الجمهوري رقـم     

ـ  2007لـسنة   ) 62(وعلى القرار الجمهـوري رقــم         العربـي أن إنـشاء مؤسـسة مـوانئ البحـر          م بـشـ
  اليمنية،

ــرح األخ  ــى مقت ــس    / وعل ــة مجل ــسة وموافق ــذي للمؤس ــرئيس التنفي ــسة ال ــشأنه،إدارة المؤس   ب
  وبناء على الصالحيات المخولة لنا ،،،

  //قــــرر//

  الباب األول
  :التعاريف واألهداف  التسمية و

  :الفصل األول
  :التعاريف  التسمية و

   )).الالئحة التنظيمية لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية((ى هذه الالئحة بـ تسم: )1(مادة 

اه المعــاني ألغــراض تطبيــق أحكــام هــذه الالئحــة يكــون لأللفــاظ والعبــارات الــواردة أدنــ ) :2(مـادة 
    -:؛ ما لم تدل القرينة على خالف ذلكالمبينة أمام كل منها

   .وزارة النقل :  الوزارة -

   .وزير النقل  : الوزیر -
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   .اليمنية البحر العربي مؤسسة موانئ :  المؤسسة -

ــوري     :  الم  وانئ - ــرار الجمه ــي الق ــددة ف ــسة المح ــة للمؤس ــات التابع ــوانئ والمكون الم
   . الخاص بإنشاء المؤسسة

   .مجلس إدارة المؤسسة :  مجلس اإلدارة -

  .ي للمؤسسة الرئيس التنفيذ–رئيس مجلس إدارة المؤسسة  : المؤسسة رئیس - 

   نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة : المؤسسةنائب رئیس  -

ــستقلة  ):3(مــادة  ــة الم ــة المالي ــة والذم ــع المؤســسة بالشخــصية االعتباري ــشاطها تتمت ــي ن  وتخــضع ف
   .إلشراف الوزير

  

  الثانيالفصــــل 
  ةــــــامـــــاإلسرتاتيجية الع

  -:أإلسرتاتيجية العامة للمؤسســــة  ) : 4(مادة 
ــز     -1 ــوير وتجهي ــشاء وتط ــال إن ــي مج ــا ف ــذ مهامه ــة وتنفي ــط الدول ــاز خط ــي إنج ــة ف ــساهمة الفاعل الم

ــصادية      ــاليب اإلدارة االقت ــاد أس ــدماتها باعتم ــستوى خ ــاء بم ــشغيلها واالرتق ــا وت ــة له ــوانئ التابع الم
ــاء    ــسية لمين ــدرة التناف ــة الق ــي تقوي ــا ف ــة له ــتراتيجية العام ــور اإلس ــة وتتمح ــة الحديث ــال الموالتجاري ك

والمــوانئ األخــرى التابعــة للمؤســسة وذلــك مــن خــالل مواصــلة بــرامج التوســع والتحــديث والتطــوير  
ــي     ــدة ف ــرى المتواج ــوانئ األخ ــمن الم ــة ض ــة متقدم ــاد مكان ــق وإيج ــى خل ــادرا عل ــصبح ق ــث  ي بحي

 .المنطقة 

 .مواكبة التطورات السريعة والمتالحقة في مجال مناولة الحاويات -2

 . الحديثةئداري واستيعاب آليات ونظم الموانتطوير العمل المالي واإل -3

مواصــلة دعــم وتــشجيع القطــاع الخــاص والــذي يعتبــر شــريك أساســي فــي التنميــة ، وخلــق المنــاخ   -4
 .لالستثمار المناسب

  . دعم وتشجيع التوجه نحو إقامة مناطق صناعية لرفع مستوى األنشطة القائمة -5
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  الفصل الثالث
  أهداف واختصاصات املؤسسة

  

تهــدف المؤســسة إلــى المــساهمة الفاعلــة فــي إنجــاز خطــط الدولــة وتنفيــذ مهامهــا فــي مجــال   ):5(مـادة 
ــستوى       ــاء بم ــشغيلها واالرتق ــا وت ــة له ــوانئ التابع ــات والم ــز المكون ــوير وتجهي ــشاء وتط إن
ــسياسة     ــار ال ــي إط ــا ف ــة، وله ــة الحديث ــصادية والتجاري ــاليب اإلدارة االقت ــاد أس ــدماتها باعتم خ

  :وانين النافذة ممارسة المهام واالختصاصات التاليةالعامة للدولة والق

ــوانئ      -1 ــات والم ــز المكون ــوير وتجهي ــشاء وتط ــصيلية إلن ــشاملة والتف ــط ال ــع الخط وض
 .التابعة في كافة المجاالت

توســيع وتطهيــر وتعميــق المــوانئ التابعــة لهــا وإنــشاء وصــيانة أرصــفة رســو الــسفن  -2
 .وحواجز األمواج والممرات المالحية

ــ -3 ــسيق م ــد  التن ــاً للقواع ــوانئ وفق ــأمين أمــن وســالمة الم ــي ت ــة ف ع الجهــات ذات العالق
 .والمعايير واالشتراطات الفنية والمستويات الدولية المعمول بها في هذا المجال

مباشــرة عمليــات الــشحن والتفريــغ والنقــل الــداخلي فــي إطــار المــوانئ ســواء بــصورة  -4
ــشركات المتخصــصة فــي هــذا المجــا  ــوانين وللقواعــد مباشــرة أو بواســطة ال ــاً للق ل طبق

 .والتعليمات المنظمة لذلك

إدارة وتنظــيم حركــة المالحــة والقطــر واإلرشــاد داخــل حــدود المــوانئ ضــمن األنــشطة   -5
 .المتعلقة بإدخال وإخراج السفن

 .وضع التشريعات الداخلية في مجال أنشطة الموانئ وحركة المالحة فيها -6

ــلكي  -7 ــصاالت الالس ــشغيل وصــيانة االت ــشاء وت ــل  إن ــة داخ ــة المالح ــأمين حرك ــة لت ة الالزم
 .الموانئ

ــة      -8 ــة المختلف ــشطة الخدمي ــة واألن ــوكيالت المالحي ــشاط الت ــة ن ــراخيص ممارس ــنح ت م
ــددها    ــي يح ــشروط واألوضــاع الت ــد وال ــاً للقواع ــا وفق ــراف عليه ــوانئ واإلش ــل الم داخ

 .مجلس اإلدارة ويصدر بها قرار من الوزير
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ستودعات والـــساحات فـــي المـــوانئ أو إنـــشاء وإدارة واســـتغالل المخـــازن والمـــ -9
ــس اإلدارة    ــا مجل ــي يقره ــشروط واألوضــاع الت ــاً لل ــذلك طبق ــام ب ــر بالقي ــرخيص للغي الت

 .ويصادق عليها الوزير

ــواض      -10 ــان وأح ــاحات ومب ــستودعات وس ــفة وم ــن أرص ــوانئ م ــشآت الم ــيانة من ص
 .بحرية وطافيات ربط وورش وغيرها

ــساحبات وزوارق     -11 ــن ال ــة م ــدات البحري ــيانة المع ــربط وزوارق  ص ــاد وزوارق ال اإلرش
 .الخدمة ومعدات مناولة البضائع وتركيب وصيانة المساعدات المالحية

ــسة           -12 ــدمها المؤس ــي تق ــسهيالت الت ــد والت ــور و العوائ ــدمات واألج ــة الخ ــع تعرف وض
 .ويقرها مجلس اإلدارة ويصادق عليها الوزير

 .ديم الخدمات لهاتشغيل معدات ومنشآت الميناء الخاصة باستقبال السفن وتق -13

إنــشاء وصــيانة الفنــارات وطافيــات اإلضــاءة وغيرهــا مــن المــساعدات المالحيــة التــي   -14
 .تخدم المالحة داخل حدود الميناء

ــل     -15 ــسة ويكف ــشطة المؤس ــة أن ــي كاف ــصاء يغط ــات واإلح ــديث للمعلوم ــام ح ــق نظ تطبي
ــسالمة       ــن وال ــشحن واألم ــسفن وال ــة ال ــن حرك ــصائيات ع ــات واإلح ــديم المعلوم تق

 .انب االقتصادية وغيرهاوالجو

ــة إلدارة      -16 ــارات الالزم ــداد المه ــوادر وإع ــدريب الك ــة لت ــرامج التنفيذي ــط والب ــداد الخط إع
 .المؤسسة وتشغيل منشآتها وإدارة عملياتها المختلفة

ــام   -17 ــدة وأحك ــاً للخطــط المعتم ــشاط المؤســسة وفق ــة بن ــات المتعلق ــود واالتفاقي ــرام العق إب
 .افذةالقوانين واللوائح والقرارات الن

 .طلب الحجز القضائي وفقاً للقوانين النافذة -18

ــا     -19 ــة بم ــة والدولي ــيم المحلي ــات التحك ــاكم وهيئ ــام المح ــة أم ــراءات القانوني ــاذ اإلج اتخ
ــسيق    ــر بالتن ــدى الغي ــا ل ــة واســتيفاء حقوقه ــا كامل ــضمن ممارســة المؤســسة لمهامه ي

 .مع الجهات المختصة

  . القوانين واألنظمة النافذةأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها وتنص عليها -20
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  الباب الثاني

  :ة ــــإدارة املؤسس

  ل األولــــالفص
  س اإلدارةـــــــــــجمل

  

  :يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: ) 5(مادة 
  رئيساً  الرئيس التنفيذي/رئيس المجلس -1
  عضواً  نائب رئيس مجلس اإلدارة -2
  عضواً    ممثل عن وزارة النقل -3
  عضواً    ممثل عن وزارة المالية -4
  عضواً  )حضرموت(ممثل عن السلطة المحلية لمحافظة  -5
  عضواً  المهرة(ممثل عن السلطة المحلية لمحافظة  -6
  عضواً  ممثل عن الهيئة العامة للشئون البحرية -7
  عضواً  ممثل عن مصلحة خفر السواحل -8

  

  الفصل الثاني

  مهام واختصاصات جملس اإلدارة

مجلـس اإلدارة هـو الـسلطة اإلداريـة العليـا فـي المؤسـسة ولـه الـصالحيات الكاملـة فـي                     ):6(مادة 
ــى    ــدف إل ــي ته ــرامج الت ــط والب ــاد الخط ــسياسات واعتم ــم ال ــه ورس ــراف والتوجي اإلش
تحقيق أغـراض المؤسـسة ضـمن حـدود القـوانين النافـذة، ولـه علـى وجـه الخـصوص                     

  :ممارسة المهام التالية

ــرار سيا -1 ــم وإق ــة  رس ــسنوية والرقاب ــا ال ــرامج عمله ــسة وب ــط المؤس ــات وخط س
 .عليها
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 .دراسة وإقرار الميزانية السنوية للمؤسسة -2

 .دراسة وإقرار الحساب الختامي ونتائج الجرد السنوي للمؤسسة -3

ــى     -4 ــة إل ــة الهادف ــصادية والفني ــة االقت ــوث ذات الطبيع ــي البح ــت ف ــر والب النظ
ــ  ــاً للتج ــسة وفق ــشاط المؤس ــإدارة ون ــاء ب ــصورة االرتق ــة ب ــة الناجح ارب العملي
 .تكفل تحقيق المنافسة الحقيقية واإلدارة االقتصادية الكفؤة

ــة المجــاالت   -5 ــات فــي المؤســسة فــي كاف ــسير العملي ــارير المتعلقــة ب دراســة التق
 .واتخاذ ما يلزم من القرارات لتحسين األداء

ــاً    -6 ــسة وفق ــشاط المؤس ــة لن ــة المنظم ــة واإلداري ــوائح المالي ــرار الل ــة وإق  دراس
 .ألحكام القوانين النافذة

ــالمة     -7 ــأمن وس ــة ب ــصة والمتعلق ــات المخت ــدها الجه ــي تع ــارير الت ــة التق دراس
ــاً ألحكــام المدونــة  المــوانئ ومنــشآتها واتخــاذ مــا يلــزم لتحــسين مــستوياتها وفق

 .الدولية ألمن السفن والمرافق المينائية

 .ملين بالمؤسسةدراسة وإقرار التقارير التقييمية السنوية العامة ألداء العا -8

 .دراسة وإقرار خطط التدريب والتأهيل للعاملين بالمؤسسة -9

إقـرار مــشروع الئحــة تعرفـة األجــور والعوائــد والخـدمات والتــسهيالت عــن     -10
 .الخدمات التي تقدمها المؤسسة ورفعها للوزير للمصادقة عليها

 .اقتراح تعديل رأس مال المؤسسة -11

 .االحتياطية للتوسعإقرار إنفاق المبالغ المالية والمبالغ  -12
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  الفصل الثالث
  اجتماعات جملس اإلدارة

يعقــد مجلـس اإلدارة اجتماعاتــه االعتياديــة بواقــع اجتمــاع واحـد كــل ثالثــة أ شــهر علــى   : ) 7(مـادة 
األقل ويجـوز للمجلـس عقـد اجتماعـات اسـتثنائية فـي الحـاالت الطارئـة التـي يـرى فيهـا                       

  .ورة االنعقادالوزير أو رئيس المجلس أو ثلث األعضاء ضر

ــادة  ــس      ):8(م ــضاء المجل ــة أع ــضور أغلبي ــحيحة إال بح ــس اإلدارة ص ــات مجل ــون اجتماع ال تك
وتــصدر القــرارات بأغلبيــة األعــضاء الحاضــرين وعنــد تــساوي األصــوات يــرجح الجانــب 

  .الذي منه رئيس المجلس

ــس اإلدارة لحــضور االجتماعــات قبــل موعــد اال : )9(مــادة  ــى أعــضاء مجل ــدعوة إل ــاع توجــه ال جتم
بثالثة أيام علـى األقـل، ويجـوز فـي الحـاالت الطارئـة عـدم التقيـد بهـذه المـدة، وتتـضمن                        
الــدعوة ســاعة وتــاريخ ومكــان عقــد االجتمــاع، ويرفــق بالــدعوة جــدول أعمــال االجتمــاع 

  .ونسخة من كافة الوثائق المعروضة على االجتماع

ــة أو   : )10(مــادة  ــف لجن ــضرورة أن يكل ــد ال ــس اإلدارة عن ــال أو  لمجل ــبعض األعم ــام ب ــر للقي أكث
  .الدراسات أو المهام المحددة ورفع نتائج ما يتم التوصل إليه للمجلس

ــراه     ):11(مــادة  ــن ي ــستعين بم ــه أو ي ــضور اجتماعات ــدعو لح ــضرورة أن ي ــد ال ــس اإلدارة عن لمجل
ــم     ــون له ــسة دون أن يك ــشاط المؤس ــال ن ــي مج ــصاصيين ف ــراء واالخت ــن الخب ــباً م مناس

  .لقرارات التي يتخذها المجلسصوت معدود في ا

  .يعين المجلس مقرراً له من خارج أعضائه وال يكون له حق التصويت :)21(مادة 

  :ينعقد المجلس برئاسة الوزير في الحاالت  التالية  : )13(مادة 

 .اقتراح تعديل رأس مال المؤسسة .1

ــذه   .2 ــراح حــل أو دمــج المؤســسة بمؤســسة أخــرى أو تأســيس شــركات أو دمــج ه اقت
ــ ــروع أو مكاتــب      ال ــشاء ف ــية أو إن ــديل أنظمتهــا األساس ــا أو تع شركات أوحله

 . للمؤسسة

 . ترأس االجتماععندما يرى الوزير ضرورة .3
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  :لفصل الرابع ا

   الرئيس التنفيذي–رئيس جملس اإلدارة 

ــصريف    ):41(مــادة  ــسة وت ــولى إدارة المؤس ــسة ، ويت ــذي للمؤس ــرئيس التنفي ــو ال ــس ه ــيس المجل رئ
ر التوجيهــات واألوامــر والتعليمــات لمرؤوســيه فــي المؤســسة بهــدف شــئونها ولــه إصــدا

ويمــارس . تنفيــذ مهــام واختــصاصات المؤســسة وتحقيــق أغراضــها فــي كافــة المجــاالت 
  :بوجه خاص المهام واالختصاصات التالية

ــصرفات       -1 ــع الت ــراء جمي ــود وإج ــرام العق ــسة وإب ــئون المؤس ــسيير ش إدارة وت
 .غراض التي أنشئت  من أجلها المؤسسةواألعمال التي من شأنها تحقيق األ

 .رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد جدول أعماله ودعوته لالنعقاد -2

متابعة تنفيذ كافـة قـرارات المجلـس وإعـداد التقـارير مـع بيـان أسـباب ومبـررات                     -3
 .التأخير أو عدم التنفيذ إن وجد

رة  خــالل إبــالغ الــوزير بــصورة مــن محاضــر اجتماعــات وقــرارات مجلــس اإلدا -4
 .خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها في المجلس

تقـديم التقـارير الدوريـة للمجلــس عـن األعمـال الجاريــة ومـستوى التنفيـذ للخطــط         -5
 .والبرامج المرسومة

تمثيل المؤسـسة أمـام القـضاء وأمـام كافـة الجهـات ولـه أن يفـوض نائبـه أو أحـد                        -6
 .أعضاء المجلس للقيام بذلك

ــدراء ا  -7 ــين م ــراح تعي ــة   اقت ــزاءات التأديبي ــع الج ــدمتهم وتوقي ــاء خ إلدارات وإنه
 .عليهم طبقاً ألحكام القوانين واألنظمة واللوائح النافذة

 .تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه أو يكلفه بها الوزير أو المجلس -8

 .موافاة األجهزة المعنية في الدولة بما تطلبه من بيانات عن المؤسسة -9

زمـة لـضمان تنفيـذ القـوانين والـنظم واللـوائح النافـذة مـن قبـل                 اتخاذ التـدابير الال    -10
 .العاملين بالمؤسسة
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 .تنظيم ووضع خطط نشاط المؤسسة ومتابعة إقرارها وتنفيذها -11

ــذا      -12 ــسة وك ــشاط المؤس ــيم ن ــصيلية لتنظ ــات التف ــشورات  والتعليم ــدار المن إص
ــا ب  ــاملين فيه ــدوائر والع ــدراء ال ــى م ــات إل ــر والتوجيه ــرارات واألوام ــطة الق واس

 .رؤسائهم

 .اقتراح برامج التأهيل والتدريب للعاملين بما تقتضيه احتياجات المؤسسة -13

االجتماع بالعـاملين بـصفة دوريـة لمناقـشة خطـط المؤسـسة وأي مواضـيع ومهـام                   -14
 .تتعلق بنشاط المؤسسة

اتخــاذ اإلجــراءات والتــدابير الالزمــة لــضمان الوفــاء بااللتزامــات المترتبــة علــى  -15
 . الجهات األخرى واستيفاء حقوق المؤسسة لدى الغيرالمؤسسة لصالح

اإلشــراف والرقابــة علــى كافــة األعمــال الجاريــة ورفــع التقــارير الدوريــة إلــى  -16
ــراح    ــل واقت ــير العم ــرض س ــي تعت ــشاكل الت ــستويات األداء والم ــن م ــوزير ع ال

 .الحلول المناسبة

ــة و   -17 ــسابات الختامي ــة والح ــة العمومي ــة والميزاني ــة المالي ــديم الخط ــارير تق أي تق
ــد   ــاً بتقــديمها إلــى المجلــس والجهــات المختــصة فــي المواعي أخــرى يكــون مطالب

 .المحددة لها بما يتفق والنظم النافذة

أيــة مهــام أو مــسئوليات أخــرى تقتــضيها طبيعــة عملــه أو يكلــف بهــا مــن قبــل  -18
  .الوزير أو مجلس اإلدارة أو تنص عليها القوانين واألنظمة النافذة

  :الفصل اخلامس

  ئب رئيس جملس اإلدارةنا

نائــب رئــيس المجلــس هــو نائــب الــرئيس التنفيــذي للمؤســسة ، ويتــولى النائــب معاونــة  ):51(مــادة 
رئـيس المجلــس فـي أدائــه لمهامـه ومــسئولياته فيمـا يكلفــه أو يفوضـه بــه مـن أعمــال       

  .ومهام ، كما يحل محله عند غيابه في ممارسة كافة مهامه واختصاصاته 
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  الباب الثالث
  تنظيم املؤسسة
  الفصل األول

  البناء التنظيمي

  : يتكون البناء التنظيمي للمؤسسة على النحول التالي : ) 61(مادة 
  . مجلس اإلدارة  : أوًال
  .المؤسسةرئیس  : ثانیًا
  .المؤسسةنائب رئیس  : ثالثًا

   .مستشارو رئیس المؤسسة :رابعًا 
  :دارات اإل) أ : خامسًا

  .سةرئيس المؤسمكتب إدارة  .1

 .لشئون المالية إدارة ا .2

 .لتخطيط والمعلومات والتسويقإدارة ا .3

 . لشئون القانونيةإدارة ا  .4

 . لرقابة الداخلية والتفتيش إدارة ا .5

 .إدارة المشتريات والمخازن .6

 .لموارد البشريةإدارة ا .7

 إدارة المشاريع  .8

 . أإلدارة العامة للعمليات البحرية   .9

 . إدارة األرصفة والساحات .10

 .الشئون الفنية إدارة  .11

 .إدارة ميناء نشطون .12

 .إدارة ميناء سقطرى .13
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  -:الموانئ الفرعیة :  سادسًا

  .ئ التابعة للمؤسسة بمستوى إدارة عامةيكون كل ميناء من الموان) أ

ــن  ) ب   ــة م ــوانئ التابع ــن الم ــي ألي م ــاء التنظيم ــون البن ــسام   إدارت ويتك ــة  أق فرعي
  .بحسب حجم وطبيعة النشاط

  الفصل الثاني

  داراتهام واختصاصات اإلم

  -:رئيس املؤسسةكتب إدارة م ):71(مادة 

  :وتتولى المھام واالختصاصات التالیة  -

 .توفير البيانات والمعلومات التي تعين الرئيس التنفيذي على اتخاذ القرار .1

 .تبليغ قرارات وتوجيهات وتعليمات الرئيس التنفيذي ومتابعة تنفيذها .2

 .ات المعروضة على الرئيس التنفيذيتلقي ودراسة وتلخيص الموضوع .3

ــة     .4 ــرة يومي ــداد مفك ــذي وإع ــرئيس التنفي ــابالت ال ــاءات ومق ــات ولق ــيم اجتماع ــب وتنظ ترتي
 .بالمواعيد وتذكيره بها قبل حلولها بوقت كاٍف

ــرئيس        .5 ــى ال ــن وإل ــصادرة م ــات ال ــات والتعليم ــالت والمخاطب ــق المراس ــصنيف وتوثي ت
 .التنفيذي

 .عات المطلوبة وفقاً لتوجيهات الرئيس التنفيذيمتابعة اإلدارات بشأن الموضو .6

 .تلقي المخاطبات والمراسالت الموجهة إلى الرئيس التنفيذي وعرضها عليه .7

 .تنفيذ كافة أعمال السكرتارية واألرشفة الخاصة بمكتب الرئيس التنفيذي  .8

ــرامج زيارت   .9 ــا وب ــب إقامته ــود وترتي ــة الوف ــتقبال ومرافق ــة باس ــات المتعلق ــراء الترتيب ــا إج ، ه
 .وتجهيز وثائق السفر للوفود المغادرة من المؤسسة إلى الخارج

 . تطبيق قواعد أمن وسالمة وسرية السجالت والملفات والوثائق .10

ــذة أو التــي   .11 ــوانين والــنظم الناف أيــة أعمــال أخــرى تقتــضيها طبيعــة وظيفتهــا أو بمقتــضى الق
 تكلف بها من قبل الرئيس التنفيذي
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 -: األقسام التالیةؤسسةرئیس الموتتبع إدارة مكتب  -

 .قسم العالقات العامة   -1

 .قسم السكرتارية العامة واألرشيف -2

 .قسم المتابعة -3

 .قسم تطوير النظام اآللي -4

 .قسم امن الموانئ -5

  : لشئون املاليةإدارة ا): 81(مادة 
   : وتتولى المھام واالختصاصات التالیة -

 .لمختصة  في المؤسسةإعداد مشروع الموازنة  السنوية بالتنسيق مع اإلدارات ا -1

ــا     -2 ــا وبرامجه ــة خططه ــسة ودراس ــة المؤس ــذ ميزاني ــداد وتنفي ــات إع ــل اتجاه ــة وتحلي دراس
 .المختلفة بالتنسيق مع اإلدارات األخرى واعداد تقارير منتظمة بشان مستويات التنفيذ

ــة     -3 ــازين المراجع ــداد مي ــسجيل وإع ــد والت ــال القي ــة وأعم ــبية والمالي ــال المحاس ــام باألعم القي
 .  وائم المالية وفقاً للقوانين واألنظمة النافذة والق

متابعــة إيــرادات المؤســسة وقيــدها فــي الــسجالت والــدفاتر وتــصريف الــشئون الماليــة إيــرادا  -4
 .وإنفاقا

ــة        -5 ــزي للرقاب ــاز المرك ــارير الجه ــسارات تق ــات واستف ــة بمالحظ ــردود الخاص ــداد ال إع
 .والمحاسبة

 .يد المقررة قانوناًإعداد الحساب الختامي وتقديمه في المواع -6

 .إبالغ قيادة المؤسسة بالمخالفات المالية التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها -7

ــاذج     -8 ــسب النم ــسجيلها ح ــدها وت ــسة وقي ــات المؤس ــول وممتلك ــالمة أص ــى س ــة عل المحافظ
ــسن    ــضمان ح ــا ل ــوع إليه ــادية للرج ــات اإلرش ــائق والكتيب ــظ الوث ــة وحف ــراءات القانوني واإلج

 .يل والصيانة والتأمين الالزم وفقاً للقانوناالستخدام والتشغ

 .التقييم المالي للمخزون للمؤسسة والمشاركة في أعمال الجرد وفقاً للنظم النافذة -9
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 .تطبيق نظام اإلحصاء والمعلومات الخاص بالشئون المالية للمؤسسة -10

ــوظفي      -11 ــة بم ــرى الخاص ــستحقات األخ ــة الم ــالوات وكاف ــشهرية والع ــات ال ــرف المرتب ص
 . وغيرها من النفقات المرتبطة بتنفيذ وإنجاز أعمال ونشاطات المؤسسةالمؤسسة

 .متابعة أعمال أمناء الصناديق وإخالء عهدهم أوالً بأول -12

إعداد التقـارير الدوريـة المنتظمـة حـول أنـشطتها واألعمـال التـي تـم إنجازهـا ورفعهـا إلـى                        -13
 .رئيس المؤسسة

 .باإلدارة المالية حفظ وأرشفة كافة الوثائق والمستندات المتعلقة  -14

أية مهام أخـرى تقتـضيها طبيعـة وظيفتهـا أو بمقتـضى القـوانين والـنظم النافـذة أو تكلـف بهـا                         -15
 .من قبل الرئيس التنفيذي

 -:وتتبع إدارة الشئون المالية األقسام التالية -

 قسم النفقات  -1

 .قسم اإليرادات -2

 .قسم الحسابات الوسيطة والبنوك  -3

 .قسم االرشيف وحفظ الوثائق  -4

 قسم الموازنة والحسابات الختامية  -5

 .قسم الصندوق -6

 .قسم التكاليف والتحليل المالي  -7

 . وحسابات المشاريع األصولقسم مراقبة  -8

 

  ::لتخطيط واملعلومات والتسويقا إدارة) : 19 (مادة 
  -:وتتولى المھام واالختصاصات التالیة  - 
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ــدي      -1 ــة تح ــة بعملي ــشارات المتعلق ــوث واالست ــات والبح ــداد الدراس ــوانئ ،  إع ــوير الم ث وتط
ــتراتيجية     ــداف إلس ــق األه ــب ويحق ــا يواك ــة وبم ــشروعات القائم ــي الم ــعات ف ــات التوس ومقترح

 .للمؤسسة

ــصين    -2 ــع المخت ــشتها م ــرى ومناق ــدها اإلدارات األخ ــي تع ــرامج الت ــط والب ــشاريع الخط ــة م دراس
 .فيها

ز المــالي المتابعــة والتنــسيق مــع الجهــات المختــصة فــي البحــث عــن مــصادر التمويــل والتعزيــ -3
  .للمشاريع االستثمارية

ــد اإلدارا -4 ــاذج    تتزوي ــة والنم ــط التنمي ــداد خط ــة بإع ــات الخاص ــرات واالتجاه ــرى بالمؤش  األخ
 .المتعلقة بها وتقديم المشورة الفنية لها

 .المشاركة في إعداد مشاريع الموازنات السنوية والبرنامج االستثماري للمؤسسة -5

ــة ب  -6 ــوث الخاص ــات والبح ــداد الدراس ــضل    إع ــد أف ــي وتحدي ــرويج اإلعالم ــسويق والت ــة الت عملي
 .الطرق العلمية والحديثة لتنفيذها وتطبيقها 

ــات     -7 ــة والجه ــع اإلدارات المختلف ــسيق م ــسة بالتن ــاص بالمؤس ــصائي خ ــام إح ــذ نظ ــصميم وتنفي ت
ــدوائر     ــي ل ــدعم الفن ــديم ال ــويره وتق ــه وتط ــى تحديث ــل عل ــصاء والعم ــصة باإلح ــمية المخت الرس

 .المؤسسة

تطــوير نظــم المعلومــات وقواعــد البيانــات والمحافظــة علــى أمنهــا وســالمتها وصــيانتها تحــديث و -8
 .بصورة دائمة ومستمرة

ــل    -9 ــراءات العم ــين إج ــساق ب ــرابط واالت ــق الت ــصة بالمؤســسة لتحقي ــع اإلدارات المخت ــسيق م التن
 .وإدارة المعلومات وتدفقها في المؤسسة 

ــ  -10 ــا أو بمقت ــة وظيفته ــضيها طبيع ــرى تقت ــال أخ ــة أعم ــي  أي ــذة أو الت ــنظم الناف ــوانين وال ضى الق
 .تكلف بها من قبل الرئيس التنفيذي

 

 -:وتتبع إدارة التخطيط والمعلومات والتسويق األقسام التالية -

 .قسم الدراسات والتخطيط  -1
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 .قسم التسويق واألعالم -2

 .قسم اإلحصاء ونظم المعلومات -3

 

  :لرقابة الداخلية والتفتيشا إدارة): 02(مادة 
ــارس اإلد ــام      تم ــاً للمه ــس ووفق ــيس المجل ــذي رئ ــرئيس التنفي ــراف ال ــت إش ــصاصها تح ارة اخت

  .م1999لسنة ) 217(واالختصاصات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 

 -:ویتبع إدارة الرقابة الداخلیة والتفتیش األقسام التالیة  -

 .قسم المراجعة الداخلية -1

 . األداءقسم الرقابة والتفتيش اإلداري والفني وتقييم -2

 

  : لشؤون القانونيةا إدارة -):12(مادة  
  :وتتولى المھام واالختصاصات التالیة - 

ــشاط       .1 ــة بن ــة المتعلق ــرارات اإلداري ــوائح والق ــوانين والل ــشروعات الق ــة م ــداد ومراجع إع
 .المؤسسة

ــداد  . 2 ــة إع ــا   ومراجع ــي تبرمه ــة الت ــات المختلف ــود واالتفاقي ــشاريع العق ــسةم ــسيق  المؤس ــر بالتن ــع الغي  م
 .الدوائر المعنيةمع 

إبداء الـرأي القـانوني فيمـا يحـال إليهـا مـن مـسائل متعلقـة بنـشاط المؤسـسة ومتابعـة كافـة                          .3
 .المسائل القانونية

ــا       .4 ــسة وحفظه ــال المؤس ــة بأعم ــات المتعلق ــرارات واالتفاقي ــوائح والق ــوانين والل ــق الق توثي
 .وتنظيمها بالشكل الذي يسهل الرجوع إليها عند الحاجة

 .ة أمام الجهات القضائية والتحكيمية وفقاً للقانونتمثيل المؤسس .5
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ــي     .6 ــا ف ــشريعية وتطبيقاته ــارب الت ــن التج ــادة م ــة واإلف ــاث القانوني ــات واألبح ــداد الدراس إع
ــة   ــام وأنظم ــشريعية لمه ــة الت ــاً ألغــراض تطــوير البني ــاً وإقليمي ــوانئ دولي مجــال شــؤون الم

 .المؤسسة

ــي  .7 ــاملين ف ــة للع ــة المختلف ــوانين واألنظم ــرح الق ــوعي  ش ــشر ال ــى ن ــل عل ــسة والعم  المؤس
 .القانوني في أوساط العاملين

التحقيق فيمـا يحـال إليهـا مـن قـضايا والمـشاركة فـي لجـان التحقيـق فـي المـسائل المتعلقـة                          .8
 .بأنشطة المؤسسة

العمل على الرقابـة علـى تطبيـق التـشريعات النافـذة فـي المؤسـسة ورفـع التقـارير عـن أيـة                         .9
 . المؤسسةمخالفات قانونية إلى قيادة

ــا    .10 ــا ورفعه ــم إنجازه ــي ت ــال الت ــشطتها واألعم ــول أن ــة ح ــة المنتظم ــارير الدوري ــداد التق إع
 .للرئيس التنفيذي المؤسسة

أيــة مهــام أخــرى تقتــضيها طبيعــة عملهــا أو تكلــف بهــا مــن الــرئيس التنفيــذي أو بمقتــضى  .11
 .القوانين والنظم النافذة

 -:ويتبع إدارة الشئون القانونية األقسام التالية -

 .قسم االتفاقيات والعقود -1

 .قسم القضايا والتحقيقات -2
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  -:إدارة املشرتيات واملخازن): 22(مادة
 -:وتتولى المھام واالختصاصات التالیة -

تزويــد المؤســسة بكــل مــا تحتاجــه مــن طلبــات ومعــدات واليــات وأدوات وقطــع غيــار وخالفــة  -1
ــد   ــاليب المح ــق األس ــك وف ــة وذل ــة أو الخارجي ــسوق المحلي ــن ال ــواء م ــصات س ــانون المناق دة بق

 .م والئحته التنظيمية 2007لسنة  ) 23( والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 

ــدات     -2 ــصات والمزاي ــانون المناق ــق لق ــدات وف ــع والمزاي ــال البي ــة بأعم ــراءات الخاص ــداد اإلج إع
 . م والئحته التنظيمية 2007لسنة  ) 23( والمخازن الحكومية رقم 

االحتفاظ بكافـة األوليـات الخاصـة بالمناقـصة ضـمن أرشـيف خـاص بهـا لـسهولة الرجـوع إليهـا                        -3
 .عند الطلب

ــاظ عليهــا وحمايتهــا لحــين طلبهــا مــن   -4 ــة المــواد واألدوات التــي يــتم شــرائها والحف تخــزين كاف
 .المخازن المختلفة التي تمتلكها المؤسسة 

 . دورياً وفقاً للنظم النافذة تنظيم المخازن التابعة للمؤسسة وإدارتها وجردها -5

التأكد من عدم نفـاذ المـواد الالزمـة فـي المخـازن لتـسيير أعمـال المؤسـسة بـصفة دوريـة وذلـك                          -6
 لتجنب أي توقف ألعمال المؤسسة نتيجة انتهاء المخزون بصورة مفاجئة

نيــة المــشاركة فــي إعــداد الموازنــة الــسنوية فيمــا يتعلــق بالمــشتريات بالتنــسيق مــع اإلدارات المع -7
 .بالمؤسسة

ــم      -8 ــا ت ــغال وم ــال األش ــشتريات وأعم ــة بالم ــات الخاص ــالغ االتفاقي ــح مب ــجالت توض ــظ س حف
والتأكـد مـن اسـتيفاء بنـود     ، الـصرف منهـا والمبـالغ المتبقيـة مـن قيمـة تلـك العقـود واالتفاقيـات         

ــد   ــضمانات والتأك ــة اســتالم ال ــغال ومتابع ــال األش ــشتريات وأعم ــات الخاصــة بالم ــود واالتفاقي العق
 .    ن سريانها وفقاً لما نصت عليه اتفاقية الشراءم

 .القيام بأعمال التخليص الجمركي ومتابعة اإلفراج عن البضائع الخاصة بالمؤسسة -9

 .إعداد الشروط والمواصفات العامة للعقود التي تبرم بين المؤسسة والجهات األخرى  -10

 المخـازن المخصـصة لحـين       استالم طلبـات الـشراء وتحريـر أذونـات التوريـد لهـا و حفظهـا فـي                  -11
 .طلبها
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 .تحرير أذونات الصرف للمواد المخزنة وتسليمها للجهات الطالبة  -12

 .فتح سجالت خاصة بقيد وتسجيل كل ما يتم شرائه وتوريده للمخازن -13

ــل       -14 ــالحها داخ ــذر إص ــي يتع ــسة والت ــات المؤس ــدات والي ــة بمع ــالحات الخاص ــة اإلص متابع
 .صالحالمؤسسة ويتطلب خروجها إلى الوكالة لإل

أية أعمـال أخـرى تقتـضيها طبيعـة وظيفتهـا أو بمقتـضى القـوانين والـنظم النافـذة أو التـي تكلـف                          -15
 .بها من قبل الرئيس التنفيذي

 -:وتتبع إدارة المشتريات والمخازن األقسام التالية-

 .قسم المشتريات -1

 .قسم المخازن  -2

  -:ملوارد البشريةا إدارة): 32(مادة
  -:ات التالیةوتتولى المھام واالختصاص  - 

ــة    .1 ــرامج التنمي ــل وب ــات العم ــاً الحتياج ــة واألجــور طبق ــوى العامل ــشروع خطــة الق ــداد م إع
 .الخاصة بالمؤسسة وبالتنسيق مع المختصين فيها

 .تحديد الواجبات األساسية للعاملين وتطبيق النظم المتعلقة بالضبط اإلداري .2

 .ين فيهاإعداد مشروع موازنة الوظائف للمؤسسة بالتنسيق مع المختص .3

ــل    .4 ــين ونق ــستحقات وتعي ــن أجــور وم ــوظفين م ــشئون الم ــة ب ــسائل المتعلق ــة الم ــة كاف معالج
 .وانتداب وإعارة واستقالة وغيرها من حاالت الخدمة

ــستحقات      .5 ــوظفين وأي م ــشهرية للم ــات ال ــشوفات المرتب ــداد ك ــائف وإع ــة الوظ ــذ موازن تنفي
 .أخرى

ــدا  .6 ــسة وإع ــة بالمؤس ــوى العامل ــات الق ــام معلوم ــق نظ ــصائية تطبي ــات اإلح ــداول والبيان د الج
 .المختلفة بصورة منتظمة طبقاً للنظام بالتنسيق مع اإلدارات المختصة

ــاً بالمؤســسة تطبيــق نظــام تقيــيم كفــاءة األداء الــسنوي للمــوظفين  . 7 واتخــاذ مــا يلــزم بــشأن نتائجــه طبق
 .للنظم النافذة
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 .سسةتقديم المقترحات لتطوير التنظيم اإلداري وأساليب العمل بالمؤ .8

تطبيــق التــشريعات والــنظم الخاصــة بالــصحة والــسالمة المهنيــة وتأمينــات الخدمــة كمعاشــات  .9
التقاعد ومكافـأة نهايـة الخدمـة وإصـابة العمـل وتعـويض إصـابة العمـل وغيرهـا مـن أشـكال                    

 .التأمين

ــية     .10 ــازة المرض ــضايا اإلج ــة ق ــسة ومعالج ــوظفي المؤس ــسنوية لم ــازات ال ــة اإلج ــع خط وض
 .ة وغيرهاوالعارضة والدراسي

 .إعداد األوامر اإلدارية لكل حالة من حاالت الخدمة طبقاً للنظم النافذة .11

 .حفظ ملفات الموظفين بطريقة منظمة والمحافظة على سريتها .12

ــراف      .13 ــت إش ــروع تح ــع اإلدارات والف ــسيق م ــة بالتن ــة المختلف ــات التدريبي ــد االحتياج تحدي
 .ية لها بحسب أولوياتها الرئيس التنفيذي ووضع خطة زمن–رئيس مجلس اإلدارة 

إعــداد العقــود ذات العالقــة بالتــدريب والتأهيــل بالتنــسيق مــع دائــرة الــشئون القانونيــة، وبمــا  .14
 .يتفق مع القوانين والنظم النافذة في مجاالت التنمية البشرية

ــدربين وتقــدمهم الدراســي ومــساعدتهم فــي تجــاوز أي مــشكالت كــل مــا   .15 ــزام المت متابعــة الت
 .كان ذلك ممكناً

ــا    .16 ــا ورفعه ــم إنجازه ــي ت ــال الت ــشطة واألعم ــول األن ــة ح ــة المنتظم ــارير الدوري ــداد التق إع
 .لرئيس مجلس اإلدارة

ــذة أو التــي   .17 ــوانين والــنظم الناف أيــة أعمــال أخــرى تقتــضيها طبيعــة وظيفتهــا أو بمقتــضى الق
 تكلف بها من قبل الرئيس التنفيذي

 -:ویتبع إدارة الموارد البشریة األقسام التالیة  -

 .سم شئون الموظفينق -1

 .قسم االستحقاقات واألجور -2

 .قسم التدريب وتنمية المهارات -3

 .قسم األرشيف والسجالت -4
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  : لعمليات البحرية ل اإلدارة العامة) : 42(مادة 
 : وتتولى المھام واالختصاصات التالیة  -

 .المحافظة على سالمة البواخر والمالحة في الموانئ التابعة للمؤسسة -1

 .وض الميناء ومنشآتهالمحافظة على ح -2

تقديم خـدمات اإلرشـاد والقطـر وأعمـال الـربط والفـك للـسفن المرتـادة إلـى المـوانئ التابعـة                        -3
 .للمؤسسة

 وبتـرخيص مـن الهيئـة العامـة للـشئون           القيـام بأعمـال اإلنقـاذ ومكافحـة الحرائـق         المساعدة في    -4
 .المالية

 .تقديم خدمات برج المراقبة -5

تنظـيم عمليـات دخـول وخـروج الـسفن بمـا يتناسـب مـع                استقبال إشـعارات وصـول الـسفن و        -6
ــسفن    ــك ال ــي ذل ــا ف ــائها بم ــد األرصــفة إلرس ــا وتحدي ــي تحمله ــضائع الت ــوع الب ــا ون حجمه

 الخشبية

 .تنظيم حركة اللنشات البحرية المساعدة أثناء دخول وخروج السفن -7

ــة   -8 ــات البحري ــاءة والعالم ــات اإلض ــة وطافي ــساعدات المالحي ــشغيل الم ــدم ت ــي تخ ــاء المالت ين
 .واإلشراف عليها والتأكد من سالمتها وجاهزيتها

 .تقديم الخدمات والتسهيالت للسفن داخل الميناء -9

 إلصــدار تــراخيص مزاولــة اختبــار وتقيــيم قــادة القطــع البحريــة والمرشــدين نظريــاً وعمليــاً -10
 .العمل لهم مع االلتزام بأحكام القوانين والنظم السارية

ــة العام -11 ــةفحــص القطــع البحري ــا   دال ــراخيص الممنوحــة له ــد الت ــاء إلصــدار وتجدي خــل المين
 .لمزاولة العمل في الميناء

حل ومعالجة المشاكل التي قـد تنـشأ بـين مـالك الـسفن والـوكالء وأطقـم الـسفن وغيـرهم مـن                         -12
 .ذوي العالقة في الميناء

 .في الحوادث البحرية داخل الميناء بالتنسيق مع الشئون البحريةإجراء التحقيقات  -13
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ــتيفاء   المتا -14 ــة ضــماناً الس ــات ذات العالق ــع الجه ــاء م ــأمن المين ــق ب ــا يتعل ــسيق فيم ــة والتن بع
 ).code)ISPSمتطلبات المدونة الدولية 

ــامج      -15 ــى برن ــة عل ــع اإلدارة الفني ــسيق م ــا والتن ــة وجاهزيته ــع البحري ــيانة القط ــة ص متابع
 .الصيانة

زة تغييـر أفـراد الطـاقم       تنظيم نقل البحارة والمـسافرين وقطـع الغيـار مـن والـى الـسفينة وإجـا                 -16
 .للسفن بحسب المعتمد من الهيئة العامة للشؤون البحرية 

ــاء     -17 ــدمات المين ــى خ ــؤثر عل ــا ال ي ــان بم ــدر اإلمك ــستغيثة بق ــسفن الم ــات لل ــة االحتياج تلبي
الرئيــسية والتنــسيق فــي ذلــك مــع الهيئــة العامــة للــشؤون البحريــة وبقيــة الجهــات المعنيــة  

 .مكانيات تلبية نداء االستغاثة من السفنوخاصة التي يمكن أن تساعد بإ

ــد    -18 ــشهادات بع ــحب ال ــذا س ــدريبهم وك ــرقيتهم وت ــة وت ــع البحري ــم القط ــهادات أطق صــرف ش
 .ة لجنة شؤون العاملينقمواف

ــفاتها    -19 ــواخر ومواص ــام الب ــد أحج ــر وتحدي ــاد والقط ــال اإلرش ــة ألعم ــوائح المنظم إصــدار الل
ــة المختــصة وإصــدار ال ــدائرة الفني ــسيق مــع ال نــشرات والتحــذيرات وغيرهــا بخــصوص بالتن

أعمال الـدائرة البحريـة إلـى جميـع المتعـاملين وعبـر موقـع المؤسـسة بعـد مـصادقة رئـيس                       
 .اإلدارةمجلس 

 المـالي للوكالـة المالحيـة التابعـة         بـشأن الموقـف   الحصول علـى تأكيـد مـدير الـشؤون الماليـة             -20
ر تقــديم خــدمات المينــاء واخــذ الــضمانات الكافيــة للحفــاظ علــى رســوم وأجــو الــسفينة،لهــا 

  .للسفينةللسفينة وفق الالئحة المنظمة لذلك وذلك قبل القيام بتقديم الخدمات 

ــديم    -21 ــور تق ــوم وأج ــساب رس ــرض احت ــة لغ ــستندات الالزم ــة بالم ــشؤون المالي ــاة إدارة ال مواف
 سـاعة بعـد مغـادرة الـسفينة         24خدمات المينـاء للـسفينة وفـق الالئحـة المنظمـة لـذلك خـالل                

 .الكافيةكيد على اخذ الضمانات المالية مع تأ

إصدار تـصريح مغـادرة للـسفن والـسفن الخـشبية بعـد التأكـد مـن عـدم وجـود أي التزامـات                         -22
 .قانونية تجاه السفينة تمنع مغادرتها 

 .حل أي إشكاليات أو مشاكل بحرية تطلب قيادة المؤسسة استشارته فيها  -23
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 .م2009لعام ) 36(وزير رقم تقييم أداء المرشدين حسب ما جاء في قرار ال -24

ــذة أو التــي   -25 ــوانين والــنظم الناف أيــة أعمــال أخــرى تقتــضيها طبيعــة وظيفتهــا أو بمقتــضى الق
 تكلف بها من قبل الرئيس التنفيذي

 -:التالیةواألقسام وتتبع اإلدارة العامة للعملیات البحریة اإلدارات  -

 إدارة مساعد العمليات البحرية  -1

 .نقاذقسم القطر واإلرشاد واإل -2

 .قسم الحركة المالحية والتشغيل وامن الموانئ -3

    .قسم متابعة صيانة القطع البحرية -4

  :ألرصفة والساحاتا إدارة) : 25(مادة 
  : وتتولى المھام واالختصاصات التالیة - 

ــغ وشــحن البــضائع واســتالم مــستندات   -1 ــسفن علــى األرصــفة المخصــصة لتفري اســتقبال ال
 .ت الخاصة بهاالشحن والتفريغ وتدوينها بالسجال

ــة    -2 ــات األمني ــع الجه ــسيق م ــة والتن ــات الالزم ــراء الترتيب ــسياحية وإج ــسفن ال ــتقبال ال اس
 .بشأنها وتقديم كافة التسهيالت لألفواج السياحية

ــستودعات أو       -3 ــي الم ــا ف ــضائع وتخزينه ــغ الب ــحن وتفري ــات ش ــى عملي ــراف عل اإلش
 .ائع من وإلى السفينةالساحات أو الترحيل المباشر ومراقبة معدالت التفريغ للبض

 .اإلفراج عن البضائع بعد استكمال اإلجراءات الرسمية بشأنها -4

ــد   -5 ــى األرصــفة والتأك ــغ عل ــشحن والتفري ــات ال ــدات الخاصــة بعملي ــات والمع ــشغيل اآللي ت
 .من جاهزيتها بشكل دائم بالتنسيق مع اإلدارة الفنية 

 .اإلشراف على عمليات تموين البواخر -6

 .العمليات البحرية بخصوص عملية تحويل السفن والبواخر من مرسى إلى آخرالتنسيق مع مدير عام  -7

 .المحافظة على نظافة األرصفة والساحات والمستودعات ومداخل الميناء  -8

 .رفع التقارير عن وضع األرصفة والساحات وحاجتها من المشاريع والصيانة -9
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والبــواخر والــشركات متابعــة تنفيــذ اإلجــراءات الخاصــة  المطلوبــة مــن الــسفن الخــشبية  -10
 .العامة في إطار الميناء فيما تصدره المؤسسة من أنظمة ولوائح 

مراقبــة الجانــب األمنــي واإلبــالغ عــن أي مظــاهر مخلــة وذلــك بالتنــسيق مــع الجهــات  -11
 .األمنية

ــارك     -12 ــة الجم ــوانين وأنظم ــسة وق ــة المؤس ــسب الئح ــضائع ح ــرور الب ــام م ــق نظ تطبي
 .واألمن

 . الشاحناتالقيام بعمليات وزن حموالت -13

التأكـد مــن اســتيفاء واســتخالص كافــة الرســوم والمــستحقات الخاصــة بالمؤســسة المتعلقــة   -14
ــة        ــغ ومناول ــشحن والتفري ــال ال ــستودعات وأعم ــساحات والم ــفة وال ــال االرص بأعم
الحاويــات ومــرور البــضائع وغيرهــا مــن الرســوم والعوائــد التــي تنــشأ عــن الخــدمات  

 .المقدمة ضمن اختصاص هذه االدارة 

 .اإلشراف على تأكيدات تواجد القوارب والسفن الخشبية ألجل تزويدها بالوقود -15

ــذة أو    -16 ــنظم الناف ــوانين وال ــضى الق ــا أو بمقت ــة وظيفته ــضيها طبيع ــرى تقت ــال أخ ــة أعم أي
 التي يكلف بها من قبل الرئيس التنفيذي

 -:ویتبع إدارة األرصفة والساحات األقسام التالیة - 

 .ودعاتقسم األرصفة والساحات والمست -1

 .والترحيل وامن الموانئقسم البوابة  -2

 .قسم المنافستات -3

  :لشئون الفنيةا إدارة: ) 26(مادة 
  : وتتولى المھام واالختصاصات التالیة -

إعــداد برنــامج العمــل الــسنوي الخــاص بالــصيانة الدوريــة للقطــع البحريــة المختلفــة مــع  -1
 .اإلدارات المسئولة عن التشغيل

 . تحت الماء الخاصة بالمؤسسةاألعمالع القيام بأعمال الغوص لجمي -2
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ــع       -3 ــام م ــزن الع ــل وللمخ ــة للعم ــواد المطلوب ــار والم ــع الغي ــشوفات لقط ــداد الك إع
 .مواصفاتها

ــسياحية   -4 ــربط وزوارق الخـــدمات واليخـــوت الـ ــاد وزوارق الـ ــيانة زوارق اإلرشـ صـ
ويشمل صيانة أجـسامها ومحركاتهـا وجميـع أنظمتهـا التـشغيلية مـن خـالل تـسفين القطـع                    

ــة للــزوارق  ال ــات الداخلي ــة، وكــذا صــيانة المكون ــسية والثانوي بحريــة علــى المزالــق الرئي
 .وتشمل األجهزة المالحية وأجهزة االتصاالت ومعدات السالمة

ــصيانة     -5 ــراء ال ــاطرات وإج ــسية للق ــات الرئي ــة للمحرك ــصيانة الدوري ــراءات ال ــذ إج تنفي
 .رب النجاةالدورية لمعدات السطح للقاطرات وصيانة وفحص رماثات وقوا

ــورش ومكــائن اللحــام   -6 ــة معــدات ال صــيانة وســائل النقــل الخاصــة بالمؤســسة وكــذا كاف
 .والنحاسة، ومعدات الخراطة ومكائن ضغط الهواء بمختلف أنواعها

صــيانة مولــدات الكهربــاء الخاصــة بالمؤســسة والــشبكات فــي جميــع المــوانئ ومكوناتهــا  -7
 .لكهربائية في المؤسسةوبمختلف أنواعها وكذا القيام بجميع األعمال ا

 .صيانة معدات اإلطفاء والسالمة في جميع دوائر المؤسسة  -8

 .تركيب وتثبيت عوامات الربط واإلنارة بمختلف أنواعها وأحجامها وصيانتها -9

القيـام بكافـة اإلجــراءات والوسـائل الالزمــة للتأكـد مــن أن الظـروف الــسائدة فـي أمــاكن        -10
 .افية لصحة وسالمة العاملين بالمؤسسةالعمل بالمؤسسة آمنة، وتوفر وقاية ك

مكافحـة الحرائــق بكافــة مرافــق المؤســسة، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لمنــع حــدوثها أو   -11
 .انتشارها

ــادات      -12 ــق إرش ــضمان تطبي ــسة ل ــة بالمؤس ــشغيلية الجاري ــات الت ــة العملي ــام بكاف   اإللم
ــشريعا     ــوانين والت ــدة، والق ــصناعية المعتم ــسالمة ال ــوائح ال ــات ول ــة وتعليم ت الخاص

ــك      ــي تل ــشاكل ف ــاء أو م ــراف أو أخط ــديل أي انح ــصناعي، وتع ــن ال ــسالمة واألم بال
 .العمليات

ــراف    -13 ــد مواصــفاتها واإلش ــة وتحدي ــة الشخــصية والعام ــستلزمات الوقاي ــات م ــداد طلبي  إع
 .على توزيعها وفق اللوائح المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
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ــع أو  متابعــة تطبيــق التــدابير والوســ -14 ائل المتخــذة مــن ِقبــل إدارات وأقــسام المؤســسة لمن
ــات الــصناعية داخــل مرافــق   تقليــل أو الحــد مــن األخطــار الناجمــة عــن مزاولــة العملي

 .المؤسسة

 إعــداد تقــارير عــن الحــوادث المهنيــة التــي قــد تقــع داخــل مرافــق المؤســسة، وتقــديم   -15
 .التوصيات بشأنها

تـي بـداخل حـرم المؤسـسة سـواء التابعـة لهـا أو            الرقابة علـى كافـة المعـدات واآلليـات ال          -16
 .التابعة لآلخرين من ذوي المصلحة، والتأكد من مدى تطبيقها لمعايير السالمة

ــذة أو    -17 ــنظم الناف ــوانين وال ــضى الق ــا أو بمقت ــة وظيفته ــضيها طبيع ــرى تقت ــال أخ ــة أعم أي
 التي تكلف بها من قبل الرئيس التنفيذي

 -:ام التالیةویتبع إدارة الشئون الفنیة األقس -

 .قسم الصيانة البحرية -1

 .قسم صيانة معدات واليات مناولة البضائع  -2

 .أقسام الكهرباء والتبريد  -3

 ). نجارة– لحام –خراطه ( قسم الورش الفنية -4

 .قسم وسائل النقل -5

 .قسم تشغيل معدات الشحن والتفريغ ومناولة الحاويات -6

 .قسم األمن الصناعي والسالمة -7

  :ريعإدارة املشا): 27(مادة

  :وتتولى المھام واالختصاصات التالیة

 .صيانة المساعدات المالحية والمراسي واإلشراف على تنفيذ برامج الصيانة -1

ــسة    -2 ــادة المؤس ــة لقي ــستقبلية والتطويري ــشاريع الم ــة للم ــات الفني ــصورات والمقترح ــع الت رف
 .بما يخدم رفع كفاءة ومستوى تطوير العمل وأدائه
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ــام بإعــداد التــصاميم ا -3 ــة  القي ــات والمواصــفات العامــة وإعــداد التكلف لهندســية وجــداول الكمي
 .التقديرية للمشاريع المستقبلية الخاصة بالمؤسسة 

 .اإلشراف الفني على سير تنفيذ المشاريع التي تقوم بها المؤسسة -4

ــر    -5 ــال الحف ــذا أعم ــا وك ــع له ــقاط المواق ــة وإس ــة والبري ــسوحات البحري ــال الم ــام بأعم القي
 . للقنوات المالحية وأحواض الموانئوالتعميق والتطهير

مراقبــة حالــة المبــاني والمنــشآت التابعــة للمؤســسة ومرافقهــا وتقــديم المقترحــات لتطويرهــا  -6
 .وصيانتها والمحافظة عليها

 .تنفيذ أعمال الصيانة للمنشآت والمرافق التابعة للمؤسسة -7

 النافـذة أو التـي   أيـة أعمـال أخـرى تقتـضيها طبيعـة وظيفتهـا أو بمقتـضى القـوانين والـنظم          -8
 تكلف بها من قبل الرئيس التنفيذي

   :یتبع إدارة المشاریع األقسام التالیة  -

  قسم صيانة  المباني والمنشآت  -

  قسم إعداد الدراسات واإلشراف -

  .قسم المسح والحفر والخرائط -
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  الثالث: الفصل

  املوانئ التابعة للمؤسسة
  

  :لمؤسسةمهام واختصاصات املوانئ التابعة ل): 28( مادة 

ــنظم   - ــه ال ــاً لمــا تملي ــة المتــصلة بمهامهــا وفق ــات التنفيذي ــة مباشــرة العملي ــولى المــوانئ التابع تت
  -:الصادرة عن المركز الرئيسي للمؤسسة بهذا الشأن وتتولى لهذا الغرض المهام اآلتية

ـاً      -1 ــاء ووفقـ ــي المين ــسة ف ــشاط المؤس ــة بن ــشغيلية المتعلق ــة والت ــة الفني ـات الميداني  إدارة العمليـ
  .رئيس المؤسسةلتوجيهات 

ــة لتحقيــق   -2 ــة والمهنيــة الكفيل ــوائح المنظمــة لعمــل المــوانئ بالدق تطبيــق القــوانين والــنظم والل
 .مستويات أداء عالية في الميناء

ــسي     -3 ــز الرئي ــصاصهم للمرك ــم واخت ــاق عمله ــي نط ــع ف ــي تق ــات الت ــن المخالف ــالغ ع  اإلب
 .للمؤسسة على الفور

 .مخالفات والرفع بنتائجهاإجراء التحقيقات األولية في ال -4

ــاء    -5 ــات داخــل المين ــدات واآللي ــة والمع ــزات الفني ــدوري لألرصــفة والتجهي ــراء الفحــص ال إج
 .لضمان استمرار عملها بكفاءة عالية

مباشرة عمليـات الـشحن والتفريـغ والنقـل الـداخلي فـي إطـار المينـاء سـواء بـصورة مباشـرة                      -6
 .لتعليمات المنظمة لذلكأو بواسطة الشركات المتخصصة طبقاً للقواعد وا

ــشطة     -7 ــمن األن ــاء ض ــدود المين ــل ح ــاد داخ ــر واإلرش ــة والقط ــة المالح ــيم حرك إدارة وتنظ
 .المتعلقة بإدخال وإخراج السفن

 .تشغيل وصيانة االتصاالت الالسلكية الالزمة لتأمين حركة المالحة داخل الميناء -8

خــل المينــاء وفقــاً للقواعــد اإلشــراف علــى أنــشطة التــوكيالت المالحيــة واألنــشطة الخدميــة دا -9
 .والتعليمات المنظمة لذلك

 .إدارة واستغالل المخازن والمستودعات والساحات في الميناء -10
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 .تشغيل معدات ومنشآت الميناء الخاصة باستقبال السفن وتقديم الخدمات لها -11

ــديم   -12 ــل تق ــا يكف ــصاالت الخاصــة بالمؤســسة وبم ــات واالت ــام اإلحــصاء والمعلوم ــق نظ تطبي
 .ت عن حركة السفن والشحن والتفريغ داخل الميناءالمعلوما

ــي     -13 ــاملين ف ــاءة الع ــاء بكف ــة واالرتق ــستويات المهني ــق الم ــة لتحقي ــرامج التدريبي ــراح الب اقت
 .الميناء

 .اقتراح الخطط والبرامج الالزمة لتطوير مكونات الميناء وخدماته -14

ــاء         -15 ــصوص أداء المين ــنوية بخ ــنوية وس ــصف س ــصلية ون ــهرية وف ــارير ش ــع تق رف
ــة      ــة واإلداري ــة والفني ــل المالي ــاالت العم ــع مج ــي جمي ــشاطه ف ــة لن ــصائيات المطلوب واإلح

 .والتشغيلية وعيرها

أيـة أعمــال أخـرى تقتــضيها طبيعــة وظيفتهـا أو بمقتــضى القــوانين والـنظم النافــذة أو التــي      -16
 .تكلف بها من قبل الرئيس التنفيذي

  ): 29(مادة

ـ            رئيس التنفيـذي عـن إدارتـه لنـشاط المينـاء وتنفيـذ مهامـه               يكون مـدير إدارة المينـاء مـسئوالً أمـام ال
واختــصاصاته ويكــون رؤســاء األقــسام مــسئولين أمــام مــدير المينــاء عــن تنفيــذ مهــامهم وواجبــاتهم 
الوظيفية المختلفـة وفقـاً ألحكـام الالئحـة واألوامـر والتوجيهـات الـصادرة مـن الـرئيس التنفيـذي وفقـاً                       

  .لقواعد التنظيم اإلداري
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  الرابع: الفصل

  املهام املشرتكة لإلدارات

  
  -:تعتبر المهام اآلتية مهاماً أساسية لكل إدارة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة وهي ):30(مادة

  .وضع الخطط والبرامج لتنفيذ أنشطتها -1

 . وضع الخطة البشرية والمالية الالزمة سنوياً لتنفيذ مهامها واختصاصاتها -2

 .نفيذاً وتبادل المعلومات الالزمة إلنجاز مهامهاالتنسيق فيما بينها تخطيطاً وت -3

 .التطبيق الدقيق لنظام المعلومات واإلحصاء في المؤسسة -4

 .اإلسهام في الجهد البحثي واإلعالمي في المؤسسة -5

ــة     -6 ــا والمحافظ ــة به ــة الخاص ــادات الفني ــاً لإلرش ــات طبق ــزة والتقني ــسليم لألجه ــتخدام ال االس
 .عليها

 .طط والبرامج أو التشريعات واقتراح التطويرتحليل اتجاهات التنفيذ للخ -7

ــى        -8 ــة عل ــات المترتب ــات والنفق ــالموارد وااللتزام ــصلة ب ــسائل ذات ال ــشأن الم ــسيق ب التن
 .أنشطتها

 .تنفيذ األوامر والتوجيهات الصادرة عن قيادة المؤسسة وفقاً لقواعد التنظيم اإلداري -9

 علـى مــدى االلتـزام بالواجبــات   تطبيـق مبــدأ الثـواب والعقــاب فـي الوظيفــة العامـة اعتمــادا     -10
 .وفقاً للقوانين والنظم
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  اخلامس: الفصل 

  مبادئ عامة للتنظيم وأداء املهام

ــس    :  )31(مــادة ــادئ واألس ــن المب ــي م ــا يل ــسة م ــد المؤس ــام تعتم ــل للمه ــذ األمث ــراض التنفي ألغ
  :التنظيمية

ــات وا     -1 ــيم العملي ــشطة وتنظ ــي إدارة األن ــة ف ــاليب العلمي ــادئ واألس ــق المب ــتعانة تطبي الس
بالقواعد والوسـائل العلميـة األخـرى فيمـا تـضعه مـن خطـط أو بـرامج أو نظـم وفـي تحليـل                         

  .ومعالجة المشكالت والظواهر التي تنشأ في محيط اإلدارة

تقـوم اإلدارات بالمؤســسة والمــوانئ التابعــة لهــا بإعــداد خطــط بــرامج عمــل فــصلية وســنوية   -2
 .لتنفيذ مهامها واختصاصاتها

 .مع قيادة المؤسسة على أساس من التعاون والتنسيق المستمرتقوم العالقة  -3

 .تبنى العالقات التنظيمية على أساس سلطة اإلشراف والمسئولية -4

 .ترتبط الموانئ التابعة للمؤسسة بالرئيس التنفيذي مباشرة -5

ــويض   -6 ــدأ تف ــداخلي فيهــا علــى تطبيــق مب ــى صــعيد عالقــات التنظــيم ال تعمــل المؤســسة عل
ير اإلدارة العامــة فــي الدولــة وبمــا يــؤدي إلــى خدمــة أهــداف اإلصــالح الــسلطة طبقــاً لتطــو

 .اإلداري وتحقيقاً ألهداف ومهام المؤسسة

ــين    -7 ــوازن ب ــق الت ــل تحقي ــة تكف ــصورة دقيق ــة ب ــات وســلطات كــل وظيف ــام وواجب ــد مه تحدي
 .السلطة والمسئولية

ــ    -8 ــراءات تنفي ــل وإج ــشارحة لمراح ــة ال ــات التنظيمي ــل والكتيب ــرائط العم ــاد خ ــام اعتم ذ المه
وخاصة مـا كـان متـصالً بـالجمهور واسـتخدامها كأدلـة خـدمات إرشـادية للعـاملين بالمؤسـسة                     

 .والمنتفعين بخدماتها

ــتهم      -9 ــاملين بمعي ــراد الع ــدريب األف ــن ت ــسئولون ع ــائفهم م ــم وظ ــون بحك ــاء اإلداري الرؤس
 .باإلضافة إلى دورهم األساسي في تنظيم وتبسيط األعمال والتوجيه والرقابة



  )4039(ص.ت  
 32 من 31

 

ــدة ال تعالجهــا  يكــون  -10 ــة جدي ــشكل حال ــه لموضــوع مــا ي ــد معالجت لزامــاً علــى الموظــف عن
ــولى     ــر ليت ــسه المباش ــى رئي ــر إل ــع األم ــذة أن يرف ــنظم الناف ــوانين وال ــصورة واضــحة الق ب

 .معالجتها مع قيادة المؤسسة عبر خط السلطة

ــل    -11 ــستويات العم ــن م ــسن م ــل ويح ــي بالعم ــاً يرتق ــات توظيف ــا والمعلوم ــف التكنولوجي  توظي
 .واتخاذ القرار

عدم جواز التخاطـب مـع أي جهـة أخـرى رسـمية أو غيـر رسـمية محليـة أو دوليـة إال عبـر                           -12
 .قيادة المؤسسة ممثلة برئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة

  

  الباب الثالث

  أحكـــــام عامــــة وختاميــــة
  

وتحـسين تنفيـذ األعمـال بـالتطبيق     تولي المؤسـسة أهميـة خاصـة لتطـوير العمـل وتبـسيط            ) :32(مـادة
  .لمبادئ التنظيم

ــيس ):33(مــادة ــصدر رئ ــسة ي ــق    المؤس ــة وتحقي ــذه الالئح ــذ ه ــات لتنفي ــرارات والتعليم ــة الق كاف
  .أغراضها

ال يجــوز تعــديل هــذه الالئحــة إال بقــرار مــن الــوزير وبنــاء علــى اقتــراح مجلــس إدارة ): 34(مــادة
  .المؤسسة

 أسـفر التطبيـق الفعلـي عـن     إذاعـض المهـام بـين اإلدارات     توزيـع ب إعـادة المؤسـسة   لرئيس   ):35(مادة
ــراض     ــسئولية أو ألغ ــد م ــة أو تحدي ــدرء ازدواجي ــا ل ــراء إم ــذا اإلج ــاذ ه ــة التخ الحاج

  .التوافق مع حجم العمل مع مراعاة قواعد التنظيم اإلداري
ـ             ):36(مادة شكلة فـي مجـال   تتولى كـل إدارة فـي المؤسـسة أعمـال الـسكرتارية للجـان أو المجـالس الم

  .اختصاصاتها إال إذا نصت القرارات المتعلقة بها على خالف ذلك
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يــصدر بالتقــسيمات الفرعيــة لــإلدارات وتحديــد مهامهــا واختــصاصاتها قــرار مــن رئــيس  ):37(مــادة

  .، بعد موافقة مجلس اإلدارة مع مراعاة قواعد التنظيم اإلداريالمؤسسة
  

  .ريخ صدورهيعمل بهذا القرار من تا ) :38(مادة
  

  . ينشر في الجريدة الرسمية):39(مادة
  

  
  صدر بدیوان عام الوزارة

  ھـ1430/       /بتاریخ       
  م2009/         / الموافق       
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