قرار مجهوري رقم (  ) 15لسنة 2009م
بشأن إنشاء وتشكول اجمللس األعلى للطرق وحتديد اختصاصاته
رئيس الجمهوريظ -:
بطد اإلطالع صلى دستور الجمهوريظ اليمنيظ .
وصلى القانون رقم ( )3لسنظ 2004م بشأن مجلس الوزراء .
وصلى القانون رقم ( )4لسنظ 2000م بشأن السلطظ المحليظ وتطديالته .
وصلى القانون رقم ( )20لسنظ 1995م بشأن إنشاء صندوق صيانظ لطرق وتطديالته .
وصلى القرار الجمهوري رقم ( )50لسنظ 2007م بتشكيل الحكومظ وتسميظ أصضائها
وتطديالته .
وبناء صلى صرض وزير األشعال الطامظ والطرق .
وبطد موافقظ مجلس الوزراء .

 //قــــــــرر //
يبدة (ٌُ )1شأ بًٕجب ْزا انقشاس يجهس أعهى ٌسًى ( انًجهس األعهى نهطشق ) ٌشكم عهى انُحٕ
انخبنً -:

سئٍس يجهس انٕصساء

سئٍسبً

ٔصٌش األشغبل انعبيت ٔانطشق

َبئببً نهشئٍس

ٔصٌش انخخطٍط ٔانخعبٌٔ انذٔنً

عضٕاَ

ٔصٌش انذاخهٍت

عضٕاَ

ٔصٌش اإلداسة انًحهٍت

عضٕاً

ٔصٌش انًبنٍت

عضٕاً

ٔصٌش انُقم

عضٕا

سئٍس انٍٓئت انعبيت نألساضً ٔانًسبحت ٔانخخطٍط انعًشاًَ

عضٕا

ٔكٍم ٔصاسة األشغبل انعبيت ٔانطشق نقطبع انطشق

عضٕا

سئٍس يجهس إداسة صُذٔق صٍبَت انطشق

عضٕا

يبدة (ٌ )2خٕنى انًجهس يًبسست انًٓبو ٔاالخخصبصبث انخبنٍت -:
 - 1سسى انسُاست انعايت نهذونت فٍ يجال انطشق وانجسىس واألنفاق .
 - 2دساست وإلشاس انخطط انشايهت نتطىَش وتذذَج شبكت انطشق وصُانتها فٍ انجًهىسَت عهً ضىء
خطط انتنًُت االلتصادَت واالجتًاعُت نهذونت .
 - 3بذج انمضاَا انًتعهمت بانًىاسد وانتًىَالث نًشاسَع انطشق وانجسىس واألنفاق نتغطُت ادتُاجاتها .
 - 4دساست وتمُُى انتماسَش انذوسَت انًشفىعت ين انجهاث انًعنُت بئنشاء وصُانت انطشق وانجسىس
واألنفاق ويستىي انجاصها نًهايها ووضع انذهىل انًناسبت نهًشاكم وانصعىباث انتٍ تىاجهها
.
 - 5اتخار اإلجشاءاث انًناسبت فٍ انذاالث انطاسئت وداالث انكىاسث انطبُعُت انتٍ تؤدٌ إنً تعطُم
شبكاث انطشق وانجسىس واألنفاق .
 - 6دساست انمضاَا انًتعثشة انًتعهمت بانجاص وتنفُز يشاسَع انطشق وانجسىس واألنفاق ووضع انذهىل
وانًعانجاث انًناسبت نها .
 - 7تذذَذ سهى األونىَت إللايت يشاسَع شبكاث انطشق وانجسىس وألنفاق بًا َذمك أغشاض انتنًُت
وفٍ إطاس انسُاست انعايت نهذونت .
 - 8دساست وتمُُى انتجاسب انناجذت فٍ يجال إنشاء وصُانت انطشق وانجسىس واألنفاق بغشض
االستفادة ينها .
 - 9تنسُك انجهىد بُن يختهف انىصاساث وانسهطت انًذهُت وانجهاث راث انعاللت بمضاَا انطشق
وانجسىس واألنفاق فٍ سبُم إنجاح وتذمُك انًشاسَع انًخطط نها .

 -10أَت يهاو أخشي تذخم فٍ نطاق تطىَش انطشق وانجسىس واإلنفاق أو َكهف بها انًجهس ين سئُسه .

يبدة ( )3نهًجهس دعٕة يٍ ٌشاِ يٍ انفٍٍٍُ ٔاألخصبئٍٍٍ نحضٕس اجخًبعبحّ نًُبقشت أي يٕضٕع يٍ
انًٕضٕعبث انًعشٔضت عهى انًجهس .
يبدة ( )4حكٌٕ قشاساث انًجهس يهضيت نهٕصاساث انًعٍُت ٔسؤسبء انجٓبث ٔانًٕحذاث اإلداسٌت ٔعهٍٓب
احخبر اإلجشاءاث انًُفزة نٓب .
يبدة (ٌ )5عقذ انًجهس اجخًبعبحّ بصفت دٔسٌت كم ثالثت أشٓش عهى األقم أٔ كم يب اقخضج انضشٔسة
رنك بذعٕة يٍ سئٍس انًجهس أٔ َبئبّ فً حبنت غٍببّ .
يبدة ( )6ال حكٌٕ جهسبث انًجهس صحٍحت إال بحضٕس أغهبٍت أعضبئّ عهى أٌ ٌكٌٕ يٍ بٍُٓى سئٍس
انًجهس أٔ َبئبّ فً حبنت غٍببّ ٔ حصذس قشاساث انًجهس بأغهبٍت أصٕاث انحبضشٌٍ ٔعُذ
انخسبٔي ٌشجح انجبَب انزي فٍّ سئٍس انجهست .
يبدة (ٌ )7كٌٕ نهًجهس الئحت داخهٍت ححذد آنٍت سٍش أعًبنّ ٔحُظى اجخًبعبحّ ٔكٍفٍت احخبر قشاساحّ
ٔحٕصٍبحّ ٌٔصذس بٓب قشاس يٍ سئٍس انًجهس بعذ يٕافقت انًجهس .
يبدة (ٌ )8عًم بٓزا انقشاس يٍ حبسٌخ صذٔسِ ٌُٔشش فً انجشٌذة انشسًٍت .
صدر برئاسة اجلمهورية – بصنعاء
بتاريخ  / 22صفر 1430 /ه
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و .عًش عبذ اهلل انكششًٍ
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وصَش األشغال انعايت وانطشق

سئُس يجهس انىصساء

سئُس انجًهىسَت

