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الالئحة التنظيمية لوزارة النفط والثروات 

 م٢٠٠٠لسنة ) ٤٠(قرار جمهوري رقم 
 بشان الالئحة التنظيمية لوزارة النفط والثروات المعدنية

 -:رئيس الجمهورية
 .بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية -
م بتشـكيل مجلـس     ١٩٩١لسـنة   ) ٢٠( وعلى القرار الجمهوري رقم      -

 .الوزراء
م بتشـكيل الحكومـة     ١٩٩٨لسنة  ) ٧٢( وعلى القرار الجمهوري رقم      -

 .وتسمية اعضائها
 . وبناء على عرض وزير النفط والثروات المعدنية-
 . وبعد موافقة مجلس الوزراء-

 ـــــــررقــ
 الباب االول

 التسمية واالهداف واالختصاصات
 ).الالئحة التنظيمية لوزارة النفط والثروات المعدنية(تسمى هذه الالئحة ) ١(مادة
تهدف الوزارة الى ادارة وتنمية قطاع النفط والغاز والثروات المعدنيـة           ) ٢(مادة

اعية والقرارات  طبقا للدستور والقوانين وخطط التنمية االقتصادية واالجتم      
 -:النافذة ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام واالختصاصات التالية

وضع االستراتيجيات والسياسات والخطط العامة الالزمة الدارة وتنميـة      .١
النفط والغاز والثروات المعدنية وتشجيع االستثمار في مجاالتها وتنظيم         

 .وتنسيق عملية التنفيذ والرقابة عليها
 . بالدراسات االقتصادية والفنية لمكامن النفط والغاز والمعادنالقيام .٢
وضع السياسات واالتجاهات المتعلقة بتسويق وتصـدير الـنفط الخـام            .٣

 .والغاز وخامات المعادن والمحاجر والصخور االنشائية والصناعية
وضع وتنفيذ الخطط االستراتيجية لتوفير احتياط كافي مـن المشـتقات            .٤

 . بشان ذلك مع الجهات ذات العالقةالنفطية والتنسيق
وضع الدراسات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات          .٥

 .النفطية والخامات االولية والوسيطة
تحديد متطلبات صناعة النفط والغاز والمعادن والمحاجر من المنشـات           .٦

 .الصناعية والمرافق الالزمة لها
 الخاصـة باالستكشـاف واالنتـاج       التفاوض مع الغير البرام االتفاقيات     .٧

 .والتطوير واالستغالل للنفط والغاز والمعادن وخامات المحاجر
اصدار االجازات والرخص وابرام العقود فيما يتصل باستغالل خامـات           .٨

 .المحاجر والثروات المعدنية طبقا للقوانين واالنظمة النافذة
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معايير المتعلقـة   اعداد االنظمة واللوائح والنظم الخاصة بالمستويات وال       .٩
بالعمليات النفطية والمعدنية والخدمات المساعدة لها وتصنيف الجهـات         
المشتغلة بها فنيا والرقابة عليها بما يتفق واصـول الصـناعة النفطيـة             
والمعدنية العالمية وبما يضمن الحفاظ على الثروة النفطيـة والمعدنيـة           

 .لعملياتوحماية البيئة وضمان االمن والسالمة وكفاءة تلك ا
وضع المعايير واالجراءات والقواعد الكفيلة بحسن اختيـار الشـركات           .١٠

المتقدمة بطلبات للبحث والتنقيب او االستثمار في مجاالت النفط والغاز          
 .والثروات المعدنية للتاكد من قدراتها المالية والفنية للقيام بالنشاط

ت في مجال البحـث      على اعمال الشركا   ةالرقابة الفنية والمالية والقانوني    .١١
عن الثروة النفطية والمعدنية واستثمارها في الجمهورية طبقا لما تـنص           
عليه االتفاقيات والعقود النافذة والتراخيص الممنوحة لهـذه الشـركات          

 .وتسهيل عملها في مجال العمليات التي تقوم بها
وضع وتطبيق نظام للمعلومات في مجـاالت نشـاطها بالتنسـيق مـع              .١٢

عنية وتوثيق البيانات والوثائق القانونية والفنية واالتفاقيـات        االجهزة الم 
والدراسات الخاصة باعمال استكشاف وانتاج واستثمار الثروة النفطيـة         

 .والمعدنية وخامات المحاجر
اجراء الدراسات والبحوث العملية والفنية التخصصـية فـي مجـاالت            .١٣

 واالقليميـة   الصناعة النفطيـة وتقنياتهـا وكـذا االتجاهـات العالميـة          
لالقتصاديات المتعلقة بها واالفادة منها بتطـوير ادارة نشـاط الـوزارة      

 .والوحدات التابعة لها
تطوير الخدمات والدراسات واالبحاث والمعلومات الفنية لتنمية مواردها         .١٤

 .والوحدات التابعة لها والغراض الترويج النشطتها االستثمارية
الل الكوادر اليمنية فـي وظـائف       وضع الخطط والبرامج التنفيذية الح     .١٥

االدارة واالشراف والوظائف التخصصـية والفنيـة واالداريـة طبقـا           
 .لالتفاقيات والعقود النافذة والسياسات المقرة بهذا الشان

وضع وتنفيذ برامج تدريب وتاهيل موجهة العداد االختصاصـين فـي            .١٦
 .الوظائف والمهن الرئيسية في مجاالت النفط والغاز والمعادن

انشاء المعاهد والمراكز ووحدات التدريب والتاهيل لتنميـة المهـارات           .١٧
 .االدارية والفنية والمهنية للعاملين بقطاع النفط والغاز المعادن

اقتراح نظم خاصة ببعض المهن في العمليات الصناعية المتعلقة بـالنفط            .١٨
والغاز والمعادن يراعى فيها طبيعة ومخاطر هذه العمليات وغيرها من          

 .عوامل المتعلقة بيئة العملال
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تطبيق انظمة الرعاية االجتماعية والصحية ونظـم السـالمة المهنيـة            .١٩
 .الخاصة بالعاملين في مجاالت انشطة الوزارة المختلفة

 .تبادل المعلومات المتعلقة بمهام الوزارة مع الوزارات والجهات االخرى .٢٠
 المتخصصة فـي    تنمية العالقة مع الهيئات والمنظمات الدولية والمعاهد       .٢١

 .مجال نشاطها
القيام باية مهام او اختصاصات اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او ينص            .٢٢

 .عليها في القوانين واالنظمة والقرارات النافذة
 الباب الثاني

 مهام واختصاصات قيادة الوزارة
 الفصل االول

 مهام واختصاصات الوزير
ن الوزارة وتوجيه هيئاتهـا     يتولى الوزير بشكل عام االشراف على شئو      ) ٣(مادة

ومؤسساتها وشركاتها التابعة ومرافقها واداراتها ومكاتبها في جميع انحاء         
الجمهورية ،ويقوم باقتراح وتنفيذ السياسات العامـة للدولـة واالهـداف           
االستراتيجية الدارة نشاط النفط والغاز والمعادن وتنميته ، ويدير الوزارة          

قا للدستور والقـوانين وخطـط التنميـة        وينفذ مهامها واختصاصاتها طب   
االقتصادية واالجتماعية واالنظمة والقرارات النافذة ويتولى علـى وجـه          

 -:الخصوص ممارسة المهام واالختصاصات التالية
قيادة الوزارة في كافة المجاالت ويعتبر هو الرئيس االعلى فيها ويديرها            .١

بشان القضايا االساسـية    طبقا لمبدا المسئولية الفردية والتشاور الجماعي       
 .ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء

اصدار التوجيهات الالزمة الدارة وتخطيط مهام وواجبات الـوزارة بشـكل            .٢
 .قرارات او اوامر او تعليمات

 .االشراف والتوجيه ومراقبة مرؤوسيه وطلب تقديم التقارير منهم .٣
ات لمرؤوسيه والعاملين في الوزارة والى رؤسـاء المرافـق          اصدار التوجيه  .٤

منهم اذا كـان    التابعة له مباشرة كما يحق له تعديل او الغاء اي قرار يصدر             
 .مخالفا للقوانين والنظم والقرارات النافذة او من اجل تحسين تنفيذ المهام

االشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء          .٥
ا ورفع التقارير بشانها الى مجلس الوزراء وفقا        ومتابعة تنفيذه 

 .للقرارات والنظم النافذة
االشراف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية العمال الوزارة         .٦

 .والمرافق التابعة له ومتابعة وتقييم مستوى انجازها
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تنسيق اعمال وانشطة الهيئات والمؤسسات والشركات التابعـة         .٧
ا واساليب عملها وتاهيل وتـدريب      له وتنظيمها وتنمية اداراته   

 .العاملين بها لالضطالع بدورها كوحدات اقتصادية واستثمارية
الرقابة على انشطة الهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لـه          .٨

 .والتاكد من سالمة تنفيذها للمهام المناطة بها في مختلف جوانب انشطتها
لعمـل  تشكيل اللجان االستشارية ولجان التفـاوض ولجـان ا         .٩

المختلفة عند الضرورة مع تحديد مهامها وحدود صـالحياتها         
 .وفقا للنظم النافذة

اصدار االنظمة واللوائح الخاصة بالعمليات النفطية والمعدنيـة         .١٠
والخدمات المساعدة لها والنظم االخرى المتعلقـة بالعمليـات         
الصناعية بما يضمن الحفاظ على الثروة النفطيـة والمعدنيـة          

 وامن المنشات وتحسين اداء وكفاءة العمليـات        وضمان سالمة 
 .ومتابعة تنفيذها

ابالغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات         .١١
 .الجسيمة لنظام الدولة وسياستها العامة وفقا للقوانين النافذة

التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطا وتنفيذا عندما يتعلق االمـر           . ١٢
 .بوزارة اخرى

مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلـس الـوزراء         التنسيق   .١٣
 .وقرارات وتوصيات السلطة المحلية في مجال اختصاصات الوزارة

العمل على تطوير وتنمية التعاون في مجاالت الـنفط والغـاز            . ١٤
والمعادن مع الغير وتمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون        

 .ذلك في مستوى ذلك
اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القـوانين       القيام باية مهام او      . ١٥

 .واالنظمة واللوائح والقرارات النافذة
 الفصل الثاني

 مهام واختصاصات نائب الوزير
 -:يتولى نائب الوزير المهام واالختصاصات التالية. ا) ٤(مادة
 .يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصاته تحت اشراف الوزير وتوجيهاته .١
ير واختصاصه عند غيابه بما فـي ذلـك حضـور           يتولى مهام الوز   .٢

 .اجتماع مجلس الوزراء
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 .يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكلفه بها .٣
 -:من هذه المادة ما يلي) ا(كما يمارس نائب الوزير بما ال يخل باحكام الفقرة . ب
االشراف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهـام وخطـط الـوزارة             .١

 .ية التنفيذويتابع عمل
يعاون الوزير في االشراف على اعداد مشـروعات الـنظم واللـوائح             .٢

 .التنفيذية وفقا للقوانين والقرارات النافذة
يعاون الوزير في االشراف على اعداد مشروعات القـوانين واالنظمـة            .٣

 .واللوائح والسياسات المرتبطة بنشاط الوزارة
 بالتشـاور مـع الـوكالء       يقيم االعمال واالنشطة المختلفة في الوزارة      .٤

 .ومديري االدارات العامة ويقدم المقترحات بشانها الى الوزير
يتابع تنفيذ االجراءات النظامية الكفيلـة بتحقيـق االنضـباط الـوظيفي             .٥

 .وتحسين معدالت االداء
 .يدرس التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رايه بشانها الى الوزير .٦
ل والخارج بناء على تعليمات الوزير حينما يكون        يمثل الوزارة في الداخ    .٧

 .التمثيل على مستواه
القيام باية مهام واختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح           .٨

 .والقرارات النافذة او بتوجيهات الوزير
 الفصل الثالث

 مهام واختصاصات وآيل الوزارة
 -:ختصاصات االتيةيتولى وكيل الوزارة ممارسة المهام واال) ٥(مادة
االشراف المباشر على تنفيذ مهام واعمال االدارات العامة التابعة له في            .١

 .حدود القوانين واالنظمة النافذة والتوجيهات الصادرة عن الوزير
التنسيق بين االدارات العامة الواقعة تحت اشرافه بمـا يكفـل تحقيـق              .٢

 .االهداف والمهام االساسية لعمل الوزارة
 .اليومية لتنفيذ مهام واعمال وبرامج االدارات العامة التابعة لهالمتابعة  .٣
 .التنسيق بين اعمال االدارات العامة واالدارات التابعة له .٤
تنظيم عقد االجتماعات الالزمة بين االدارات العامة واالدارات التابعة له           .٥

 .بغرض التنسيق ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج
رات العامة واالدارات االخرى الواقعة تحت      تقييم اعمال ونشاطات االدا    .٦

 .اشرافه وتقديم المقترحات الالزمة بشانها
اصدار التعليمات التنفيذية والفنية واالدارية فـي نطـاق مهامـه وفقـا              .٧

 .للقوانين واللوائح واالنظمة والقرارات النافذة
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دراسة المقترحات بشان البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام الوزارة من قبـل            .٨
الدارات العامة التابعة له ومتابعة تنفيذها من قبل المعنيين بهـا ورفـع             ا

 .التقارير عن مستوى ومراحل تنفيذها
القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفته او تسند اليـه بمقتضـى              .٩

 .  القوانين واللوائح واالنظمة النافذة او يكلف بها من قبل الوزير
 الفصل الرابع
 مجلس الوزارة

 كيله ومهامـهتش
 -:تشكيله: اوال
 -:يشكل مجلس الوزارة على النحو التالي) ٦(مادة
 رئيسا    الوزير .١
 عضوا    نائب الوزير .٢
 عضوا    وكيل الوزارة .٣
 اعضاء   مستشارو الوزارة .٤
 اعضاء   مديرو االدارات العامة .٥
اي شخص اخر مختص يرى الوزير ضـرورة حضـوره اجتماعـات             .٦

 .ت معدودالمجلس دون ان يكون له صو
 -:مهام المجلس:ثانيا 

يتولى المجلس تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة في           . ا
 -:االمور التالية

 .خطط العمل السنوية للوزارة  .١
 .خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية .٢
 .الخطة المالية وخطة القوى العاملة .٣
 .راح تعديل هيكلهاتطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها واقت .٤
المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الـوزير ضـرورة             .٥

 .عرضها على مجلس الوزارة
 .تقارير االنجاز وتقييمها .٦
 .مشروعات القوانين واللوائح واالنظمة المتعلقة بنشاط الوزارة .٧
 .اية مواضيع اخرى يرى الوزير ضرورة استشارة مجلس الوزارة بشانها .٨
تقارير سنوية عن نشاط مجلس الوزارة حسـب النمـوذج المطلـوب     اعداد  . ب

 .وترسل في نهاية كل عام الى االمانة العامة لمجلس الوزراء
القيام باي مهام او اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللـوائح            . ج

 .النافذة او يكلف بها من قبل الوزير
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ير اعمال مجلس الوزارة علـى ان       يصدر الوزير الالئحة الخاصة بتسي    ) ٧(مادة
 .تكون اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة

 الباب الثالث
 تنظيم الوزارة
 الفصل االول
 البناء التنظيمي

يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانهـا العـام ومكاتبهـا وهيئاتهـا             ) ٨(مادة
 .فظاتومؤسساتها وشركاتها العامة التابعة لها في مختلف المحا

 -:يتكون البناء التنظيمي للوزارة من االتي) ٩(مادة
 -:الوزير ويتبعه مباشرة ما يلي: اوال

 . مكتب المستشارون .١
 .مجلس الوزارة .٢
ويحدد مستواه التنظيمي بادارة عامة ويصـدر بتحديـد         : مكتب الوزير  .٣

 .مهامه واختصاصه قرار من الوزير
 .االدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش .٤

 -:المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ويتبعها االتي. ب
 .شركة توزيع المنتجات النفطية .١
 .شركة مصافي عدن .٢
 .الشركة اليمنية للغاز .٣
 .الشركة اليمنية لالستثمار النفطية .٤
 .الشركة اليمنية لتكرير النفط .٥

 .هيئة استكشاف وانتاج النفط. ج
 .نيةهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعد. د
 -:وكيل الوزارة وتتبعه االدارات العامة االتية: ثانيا

 .االدارة العامة للتخطيط واالحصاء والمتابعة .١
 .االدارة العامة للحسابات النفطية .٢
 . االدارة العامة لشئون الغاز .٣
 .االدارة العامة لتنمية الوظائف .٤
 .االدارة العامة للسالمة المهنية وامن المنشات .٥
 .عالم النفطي والمعدنياالدارة العامة لال .٦
 .االدارة العامة للمشاريع .٧
 .االدارة العامة للشئون المالية .٨
 .االدارة العامة لشئون الموظفين .٩
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 . مكاتب الوزارة في المحافظات:ثالثا
يتكون مكتب المستشارين من مجموعة مـن ذوي االختصـاص والخبـرة            ) ١٠(مادة

 .رةيتولى تقديم المشورة للوزير في مجاالت نشاط الوزا
 .يراس كل ادارة عامة مدير عام) ١١(مادة

 الفصل الثاني
 مهام واختصاصا االدارات العامة

االدارة العامة للرقابـة الداخليـة والتفتـيش وتتـولى ممارسـة المهـام              ) ١٢(مادة
 -:واالختصاصات االتية

 -:في مجال المراجعة: اوال
جهـا  مراجعة ايرادات الوزارة والتاكد مـن انـه تـم تحصـيلها وادرا         .١

 .بحساباتها بطريقة سليمة وصحيحة وتم التحصيل على النحو المحدد لها
ومكافات مرتبات واجور وعالوات وبدالت     (تدقيق كشوف االستحقاق من      .٢

 .من الناحية الحسابية والمحاسبية والتحقق من صحتها) وحوافز وغيرها
مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتاكد مـن وجـود خـاتم             .٣

رة على كل سند قبض ومن صحة اثباتها فـي الكشـوفات بـنفس              الوزا
االسم والرقم والمبلغ وصحة اجمالي المبلغ واجمالي الكشوفات وعدد     (بياناتها  

والتاكد من  )القسائم المستخرجة من مطابقة بيانات كل قسيمة مع بيانات نسخها         
لتوريـد  ان المبلغ المحصل قد تم توريده الى البنك وانهاء مسالة اجـراءات ا            

 .والترحيل الى الحسابات المختصة
مراجعة حركة الصندوق اليومية والتاكد من ان المبالغ الموردة قد تم اثباتهـا              .٤

فعال وان عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة ومنتظمة لجميـع المبـالغ             
المحصلة والتحقق من مدى التزام امناء الصناديق والخزائن بعدم التصـرف           

جود لديهم والصرف منها الي غرض مهما كانت االسباب والتاكد           بالنقد المو 
 .من توريدها الى البنك اوال باول

مراجعة البيانات والمعلومات التي تقدم الى قيادة الوزارة مـن االدارات            .٥
والمختصين بالوزارة والتاكد من صحتها ومطابقتها للواقع حتى تـتمكن          

 بناء عليها وبما ال يـؤثر علـى         قيادة الوزارة من اتخاذ القرار المناسب     
 .موقف الوحدة ماليا واداريا وفنيا

حفظ نسبخ من التوقيعات المعتمدة للمسـئولين بهـدف مطابقتهـا مـع              .٦
 .التوقيعات عند المراجعة

 -:في مجال التفتيش: ثانيا
المراجعة اليومية لمستندات الصرف للتاكد من ان عملية الصـرف قـد             .١

ؤيدة لصحة الصرف ، ومراجعة اجراءات      تمت مستكملة لكل الوثائق الم    
المناقصات وتحليل العروض من قرارات البت فيهـا وابـرام العقـود            
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واالتفاقيات المتعلقة بها للتاكد من سالمة االجراءات وقانونيتها وقانونية         
العقود وقيمتها وضماناتها للتاكد من عدم وجـود شـروط والتزامـات            

وحدة ومتابعة توريـد االصـناف      مخالفة ومجحفة ومرهقة تجاه اموال ال     
الى المخازن ، ومراجعة كافة البيانات والفواتير والسندات واشـعارات          
االدخال واالخراج من والى المخازن او المستودعات والتاكـد مـن ان            
االصناف الموردة قد تم صرف قيمتها في حدود المعتمد لها وفي االوجه            

ا لقانون الموازنة واالنظمة    المخصصة لها وفي المواعيد المحددة لها وفق      
 .النافذة والعقود وبما ال يخالف قانون المزايدات والمناقصات والمخازن الحكومية

التاكد من ان جميع االدارات واالقسام والمختصين بكافـة مسـتوياتهم            .٢
يقومون بتنفيذ برامج وخطط الوحدة وفقا للسياسة المرسومة لها بما يخدم          

 .عامةمصلحة الوحدة والمصلحة ال
التحقق من مدى االستخدام واالستغالل او االستثمار االمثـل للمـوارد            .٣

 .وفقا لالهداف والبرامج والخطط المرسومة) بشرية ومادية(والمخصصات المتاحة
التاكد من صحة الدفاتر والسجالت وسالمة واثبـات وتوجيـه القيـود             .٤

ليـة  والعمليات المحاسبية وفقـا للقـوانين والقـرارات واالنظمـة الما          
والمحاسبية النافذة وبما يتفق مع اصول ومعايير المحاسبة والمراجعـة          
المتعارف عليها للتثبت من مدى مطابقتها لها وعدم مخالفتها او الخروج           

 .عليها وابداء الراي عن اية مخالفات او اخطاء او قصور تكشفت لها
 .مراجعة موازين المراجعة وبياناتها التحليلية .٥
مفاجئ عند االقتضاء والـدوري للصـناديق والخـزائن         القيام بالجرد ال   .٦

والمخازن والمستودعات واعداد محاضر بالجرد ونتائجه بحسـب مـا          
يسفر عنه ومطابقته وفقا للقواعد المنظمة للجـرد وابـداء المالحظـات           

 .واالراء والتوصيات المناسبة والالزمة
ين والـنظم   القيام باي مهام اخرى تقتضيها طبيعة مهامها بمقتضى القوان         .٧

 .النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة
االدارة العامة للتخطيط واالحصاء والمتابعة  وتتولى ممارسة المهـام          ) ١٣(مادة

 -:واالختصاصات االتية
المشاركة في وضع نظام للمعلومات واالحصاءات الخاصـة بانشـطة           .١

 .الوزارة والوحدات التابعة لها
 من الوحدات التنظيمية بالوزارة والمرافق      جمع المعلومات واالحصاءات   .٢

التابعة لها ودراستها وتحليها واعداد النشـرات والبيانـات االحصـائية           
 .الشاملة والتفصيلية
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االبالغ عن مؤشرات واتجاهات الخطة العامة للدولة الى الجهات المعنية           .٣
 .بالوزارة والوحدات التابعة لها ومتابعة اعداد الخطط

ط المقدمة من الوحدات التنظيمية بالوزارة والوحدات       جمع وتنسيق الخط   .٤
التابعة لها ودراستها طبقا لمؤشرات الخطة العامـة وخطـة الـوزارة            
ومناقشتها مع المختصين وتنسيقها في صيغة خطة عامة طبقا للنمـاذج           

 .الخاصة بذلك
متابعة اعداد وتنفيذ خطة الوزارة ضمن الخطة العامة لمجلس الـوزراء            .٥

 .قارير عن مستوى تنفيذهاواعداد الت
 .المشاركة في اعداد الموازنة العامة للوزارة .٦
تنفيذ سياسة الوزارة في مجال التعاون وتنمية العالقات الدولية بالتنسيق           .٧

 .مع قيادة الوزارة
المشاركة في اعداد مشروعات البروتوكوالت التـي تعتـزم الـوزارة            .٨

 .توقيعها مع الغير
روتوكوالت الموقعة مع الـوزارة المماثلـة       حفظ وتوثيق االتفاقيات والب    .٩

والمنظمات الدولية والجهات المختصة االخرى ذات العالقـة واقتـراح          
 .ومتابعة التنفيذ وتقديم التقارير بذلك

 .المشاركة في اجتماعات لجنة الخطة بالوزارة مع تحملها مسئولية سكرتاريتها .١٠
سيق مع الجهات   ضبط حسابات القروض والمشاريع الممولة خارجيا بالتن       .١١

 .المعنية والمختصة داخل الوزارة وخارجها
 .تقدير احتياجات الوزارة من النقد االجنبي طبقا للخطط المعتمدة .١٢
دراسة التقارير التقيمية المحالة عليها والمعدة من جهات االختصـاص           .١٣

 .عن تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة العامة للوزارة ورفع الراي بشانها
ية مهام او اختصاصات اخرى تقتضـيها طبيعـة نشـاطها او            القيام با  .١٤

 .بمقتضى القوانين واالنظمة النافذة او تكلف بها من قبل الوزارة
االدارة العامــة للحســابات النفطيــة وتتــولى ممارســة المهــام ) ١٤(مــادة

 -:واالختصاصات االتية
مراجعة المصروفات والنفقات وحسابات التكاليف  للشركات العاملة في          .١

مجال استكشاف وانتاج النفط من خالل الكشوفات الدورية التي تعـدها           
هذه الشركات واالطالع على السجالت والمستندات والتاكد من مطابقـة          

 .ذلك مع االتفاقيات النافذة
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تقديم الراي الى الجهة المسئولة عند مناقشة برامج العمل والموازنـات            .٢
ي االتفاقيـات وسياسـة     مع الشركات النفطية وذلك على ضوء ما جاء ف        

 .الوزارة بشان اعتماد او رفض النفقات
متابعة مدى تنفيذ الشركات النفطية اللتزاماتها المالية ومراجعة النفقـات           .٣

 .الفعلية حسب برامج العمل والميزانيات وطبقا لما تنص عليه االتفاقيات النافذة
االشتراك مع الجهات المعنية في الحصر والتصـرف فـي االصـول             .٤

 .لمواد المستهلكة حسبما تنظمه اتفاقيات المشاركة في االنتاج المعنيةوا
دراسة التقارير التي ترد من هيئة استكشـاف وانتـاج الـنفط بشـان               .٥

مشتروات الشركات العاملـة مـن االصـول والمـواد واسـتخداماتها            
والتصرف بها واثبات ما اشتملت عليه من تفاصيل في سجالت االصول           

دارة والعمل على متابعتها اثناء المراجعة ومـا قـد          التي تحتفظ بها اال   
يتطلبه االمر من استنزال لتكلفه اصل معين من قائمة النفقـات واتخـاذ             

 .االجراءات المحاسبية السليمة
مسك السجالت المحاسبية الخاصة بالتكاليف والمصـروفات للشـركات          .٦

 .العاملة في مجال استكشاف وانتاج النفط
وفصلية عن مدى تنفيذ الشركات العاملة في مجـال         تقديم تقارير سنوية     .٧

استكشاف وانتاج النفط اللتزاماتها المالية واالبالغ عن ايـة مخالفـات           
 .الحكام ونصوص االتفاقيات النافذة

االشتراك في الجرد السنوي للمعدات والمواد التي في حوزة الشـركات            .٨
 .شانها الى قيادة الوزارةالعاملة في مجال استكشاف وانتاج النفط ورفع التقارير ب

وضع المقترحات العداد مراجعين ومحاسبين متخصصين فـي مجـال           .٩
 .الحسابات النفطية

ابداء الراي في التعاقد مع المحاسبين والمراجعين القـانونيين وبيـوت            .١٠
الخبرة في مجال مهام واختصاصات االدارة العامة واالشـراف علـى           

 .قا للعقود المبرمة معهمعملهم ورفع التقارير الخاصة بادائهم طب
دراسة تقارير االنتاج الشهرية ومراجعتها للتاكد من مدى صحة احتساب           .١١

 .الحصص والتوزيع حسب نصوص االتفاقيات واعداد التقارير الالزمة
اعداد قاعدة للبيانات في ضوء برامج متخصصة عن مختلف الشـركات            .١٢

 .رير الالزمةالنفطية بما يكفل اجراء التحليل المالي واعداد التقا
دراسة المشاكل التي تواجه تنفيذ بنود االتفاقيات من الناحية المحاسـبية            .١٣

 .وتقديم التوصيات المناسبة لحلها
القيام باية مهام او اختصاصات اخرى تقتضـيها طبيعـة نشـاطها او              .١٤

 .بمقتضى القوانين واالنظمة النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة
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 -:لعامة لشئون الغاز وتتولى ممارسة المهام واالختصاصات االتيةاالدارة ا) ١٥(مادة
جمع وحفظ نسخ من االتفاقيـات والعقـود والبيانـات والمعلومـات             .١

والدراسات المختلفة وغيرها من الوثائق الخاصة بمشاريع الغاز التي         
 .تكون الوزارة طرفا فيها

ات والعقـود   متابعة تنفيذ االلتزامات والحقوق والواجبات في االتفاقي       .٢
 .الخاصة بمشاريع الغاز  وابالغ قيادة الوزارة بمجرياتها

اعداد  مسودات الردود بشان المراسالت  الخاصة بمشـاريع الغـاز             .٣
 .المحالة عليها وعرضها على قيادة الوزارة

اقتراح الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجه تنفيذ االلتزامات بمـا           .٤
 .صة بالغاز على النحو الوارد في االتفاقياتيساعد على تنفيذ المشاريع الخا

مراجعة وتدقيق الحسابات الخاصة بمشاريع الغاز ومسك السـجالت          .٥
 .والدفاتر الخاصة بمستحقات الدولة من عوائد وايرادات الغاز المختلفة

االعداد والتنسيق لمشاركة ممثلي الجانب الحكـومي فـي مجـالس            .٦
نفيذ مشاريع الغـاز وتحليـل      ادارات الشركات المشتركة التي تقوم بت     
 .المواضيع المطروحة على جدول اعمالها

التنسيق مع الوحدات التابعة للوزارة العاملة في مجـال الغـاز فـي              .٧
 .الموضوعات التي يكون لها تاثير على مشاريع الغاز

التنسيق مع بيوت الخبرة المتخصصة في مجال الغاز التـي تتعاقـد             .٨
و الخدمة او الدراسة المطلوبة المتعلقة      معها الوزارة لتقديم المشورة ا    

 .بمشاريع الغاز الطبيعي
القيام باية مهام او اختصاصات اخرى تقتضيها طبيعـة نشـاطها او             .٩

تنص عليها االتفاقيات والعقود النافذة بمشاريع الغاز او تكلف بها من           
 .قبل قيادة الوزارة

 -: المهام واالختصاصات االتيةاالدارة العامة ليمننة الوظائف وتتولى ممارسة) ١٦(مادة
دراسة خطط القوى العاملة للشركات العاملة في مجاالت النفط والغـاز            .١

والمعادن واوصاف الوظائف المعدة من قبلها من حيث الواجبات والمهام          
 .ومتطلبات شغلها

تحديد الوظائف التي يتوفر لها كوادر يمنية فـي المجـاالت االداريـة              .٢
د البرامج التنفيذية بالتنسيق مع الشركات العاملـة        والفنية والمهنية واعدا  

 .والجهات المعنية في الوزارة وخارجها للتوظيف فيها بحسب متطلبات الوظائف
دراسة البرامج التدريبية الموجهة العداد العمالة اليمنية واحاللها محـل           .٣

 .العمالة االجنبية ومتابعة تنفيذها
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ة والتنسيق بشـان مشـاركة      دراسة نظم التوظيف لدى الشركات العامل      .٤
ممثلين عن الوزارة للحضور بصفة مراقب في المقابالت التي تجريهـا           

 .هذه الشركات الختيار المرشحين لشغل الوظائف لديها
وضع دليل ارشادي للشركات العاملة يوضح فيه االجراءات النظاميـة           .٥

 .الواجبة االتباع في استقدام وتوظيف االجانب
لة في انهاء التعاقد مع العاملين االجانـب الـذين          متابعة الشركات العام   .٦

 .تجاوزوا المدد القانونية لبقائهم في اليمن
تقييم مستويات التوظيف لدى هذه الشركات ومـدى التزامهـا بخطـط             .٧

 .وبرامج اليمننة واالجراءات النظامية للتوظيف
القيام باية مهام او اختصاصات اخرى تقتضـيها طبيعـة نشـاطها او              .٨

 .قوانين واالنظمة النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارةبمقتضى ال
 -:االدارة العامة للشئون القانونية وتتولى ممارسة المهام واالختصاصات االتية) ١٧(مادة
المشاركة في اعداد مشروعات القوانين واللوائح واالنظمة والقـرارات          .١

 .المختلفة المتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعة اصدارها
يم المشورة القانونية في المسائل التي تطلبها قيادة الوزارة في اي من            تقد .٢

 .مجاالت نشاطها
تمثيل الوزارة في القضايا المنظورة امام الجهـات القضـائية وهيئـات             .٣

 .التحكيم المحلي طبقا للقوانين النافذة
متابعة القضايا المنظورة امام هيئات التحكيم الدولي وتقـديم التقـارير            .٤

 .شانها طبقا للقوانين النافذةالخاصة ب
 .المشاركة في اعداد  العقود واالتفاقيات المختلفة التي تبرمها الوزارة .٥
 .حفظ االتفاقيات والعقود والوثائق القانونية الخاصة بالوزارة .٦
 .اعداد مشاريع القرارات واالوامر والتعاميم الوزارية التي يطلبها الوزير .٧
 .ية في مجال نشاط الوزارةاعداد الدراسات والبحوث القانون .٨
المساهمة في الرقابة على تطبيق وتنفيذ القوانين واالنظمة والقـرارات           .٩

 .الخاصة بالوزارة ووحداتها ومرافقها
التحقيق في المخالفات الماليـة واالداريـة باالشـتراك مـع االدارات             .١٠

 .المختصة بالوزارة
ها او  القيام باية مهام او اختصاصات اخرى تقتضـيها طبيعـة نشـاط            .١١

 .بمقتضى القوانين واالنظمة النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة
االدارة العامة للسالمة المهنية وامن المنشات وتتولى ممارسة المهـام          ) ١٨(مادة

 -:واالختصاصات االتية
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المشاركة في اعداد التشريعات المطلوبة في مجاالت السـالمة واالمـن            .١
ير والممارسات المعمول بهـا بالصـناعة       الصناعي بما يتناسب والمعاي   
 .البترولية والمعدنية العالمية

التنسيق مع الجهات المختصة بشان تطبيق نظم حماية المنشات والحفاظ           .٢
 .على االموال والممتلكات وارواح العاملين فيها

التنسيق مع الجهات المختصة لوضع التدابير لمنع تسرب اية مواد تضر            .٣
 .رادبسالمة المنشات واالف

التاكد من قيام الشركات بالعمل على رفع الوعي بين العاملين بشان نظم             .٤
 .ووسائل الوقاية من المخاطر والتدريب عليها

المشاركة في التحقيق في االصابات المهنية والكشف عن اسبابها وايجاد           .٥
 .الظروف المالئمة للحد منها بالتنسيق مع الجهات المختصة

ة االخرى بالصحة والسالمة المهنية للتاكـد       التنسيق مع الجهات المختص    .٦
 .من تطبيق قواعد االمن الصناعي

 .رفع التقارير االسبوعية ،الشهرية، الفصلية ، السنوية عن نشاط االدارة .٧
القيام باية مهام او اختصاصات اخرى تقتضـيها طبيعـة نشـاطها او              .٨

 .قيادة الوزارةمنصوص عليها في القوانين واالنظمة النافذة او تكلف بها من قبل 
 -:االدارة العامة لالعالم النفطي وتتولى ممارسة المهام واالختصاصات االتية) ١٩(مادة
 .وضع الخطط والبرامج الخاصة باالعالم النفطي والمعدني .١
ابراز المعطيات الطبيعية والتسهيالت والخدمات والمزايا المتاحة الدائمة         .٢

 .لقيام صناعة نفطية ناجحة
 .جة النتاج مواد اعالمية للتعريف بالصناعة النفطية في اليمنالتنسيق والبرم .٣
المشاركة في اعداد الكتيبات والنشرات االعالميـة للتعريـف بانشـطة            .٤

 .الوزارة ووحداتها التابعة والجهات العاملة االخرى
والغاز متابعة ما ينشر من دراسات وابحاث تخصصية في مجاالت النفط            .٥

 .ا وتعميمها على المعنيين لالفادة منهاوالمعادن ووضع خالصات بشانه
 .متابعة ما يصدر من قرارات دولية حول النفط والغاز والمعادن واالبالغ بها .٦
متابعة ما ينشر عن االنشطة في مجال النفط والغاز والمعادن وتحضير            .٧

 .الردود المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة وعرضها على قيادة الوزارة
 .ات والبيانات الصحفية المطلوبة التي تطلبها قيادة الوزارةاالعداد للمؤتمر .٨
العمل على اعداد اعالميين في مجال االعالم البترولي وتاهيل الكـوادر            .٩

 .المطلوبة لذلك
 .اقتراح االشتراك في الدوريات والمطبوعات المتخصصة في مجال النفط والمعادن .١٠
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 نشـاطها او    القيام باية مهام او اختصاصات اخرى تقتضـيها طبيعـة          .١١
 .بمقتضى القوانين واالنظمة النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة

 -:االدارة العامة للمشاريع وتتولى ممارسة المهام واالختصاصات االتية) ٢٠(مادة
اجراء الدراسات والمسوحات الالزمة لتحديد مشاريع التنميـة المحليـة           .١

 .لنافذة والخطة العامة للتنميةالتي تسهم فيها الوزارة طبقا لالتفاقيات ا
 .اقتراح المشاريع االنشائية الالزمة للوزارة .٢
اعداد ومراجعة الدراسات والتصاميم الهندسية والبحوث والمواصـفات         .٣

 .الفنية والكلف المالية الخاصة بالمشاريع التنموية واالقتصادية التي تقوم بها الوزارة
دية والموازنـات  المشاركة فـي اعـداد دراسـات الجـدوى االقتصـا         .٤

 .االستثمارية للمشاريع ذات العالقة بنشاط الوزارة
المشاركة في اعداد الشروط المرجعية للتعاقدات الخاصة بتنفيذ المشاريع          .٥

االنشائية التي تساهم فيها الوزارة وتحليل عروض المناقصات الخاصـة          
 .بمشاريع الوزارة االنشائية

مالية في وضع الخطط والبـرامج      االشتراك مع االدارة العامة للشئون ال      .٦
 .التنفيذية الدورية لصيانة وتشغيل المباني الخاصة بالوزارة

 .التنسيق مع الجهات المختصة باالمن والسالمة بشان مباني ومنشات الوزارة .٧
القيام باية مهام او اختصاصات اخرى تقتضـيها طبيعـة نشـاطها او              .٨

 . من قبل قيادة الوزارةبمقتضى القوانين واالنظمة النافذة او تكلف بها
 -:االدارة العامة للشئون المالية وتتولى ممارسة المهام واالختصاصات االتية) ٢١(مادة
اعداد مشروعات الموازنة السنوية للنفقات الجارية وفقا لالسس والقواعد          .١

والتعليمات المنظمة لذلك ومناقشتها مع قيادة الوزارة والجهات المركزية         
 .ن والقرارات واللوائح المنظمة لذلكبما يتفق والقواني

وضع برامج فصلية لتنفيذ كافة ابواب وبنود ميزانية الوزارة ومكاتبهـا            .٢
 .وتقديم التقارير المنتظمة عن مستوى تنفيذها

ادارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي للوزارة وتنظيم          .٣
ا يهدف  الـى تحقيـق       التعامل مع االدارات العامة المختلفة بالديوان بم      

 .االنسجام والنظام في تنفيذ المهام وسرعة تنفيذ االعمال
تنظيم حسابات الوزارة وفقا للدليل المحاسبي المعتمد للموازنـة العامـة            .٤

 .على المستويين المركزي والمحلي وفقا لالصول والقواعد المحاسبية المعتمدة
مراقبـة علـى كافـة      تطبيق نظام الرقابة الداخلية لممارسة التدقيق وال       .٥

التصرفات المالية صرفا وايرادا ومتابعة تقييم فعاليته وتقديره بما يكفـل           
 .سالمة استخدام االموال والممتلكات العامة
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تنظيم العمليات المالية الخاصة بحسـاب العهـد والسـلف واالمانـات             .٦
وحسابات التسوية واثبات قيودها في السجالت المخصصة لكـل منهـا           

 .ة ارصدتها دوريا وتصفيتها في المواعيد المحددة لهاومتابعة مطابق
استخدام المطبوعات ذات القيمة المالية وكذا االسـتمارات والسـجالت           .٧

والمستندات المحاسبية التي يتم تخطيطها وطبعها مركزيا تحت اشـراف   
 .وزارة المالية وفروعها

البت السريع في استفسـارات وتقـارير الجهـاز المركـزي للرقابـة              .٨
 .محاسبة والرد عليها في حينهوال

مراجعة وصرف الرواتب الشـهرية والعـالوات وكافـة المسـتحقات            .٩
االخرى الخاصة بالعاملين واجراء االستقطاعات المكلفة بها التي تعدها         
االدارة الخاصة بشئون الموظفين نيابة عـن الغيـر وتسـديد حصـيلة             

 . المالياالستقطاعات الشهرية الى الجهات المستحقة حسب النظام
تنظيم حركة المواصالت الخاصة بالوزارة وصـرف الوقـود وتجديـد            .١٠

 .رخص المركبات ودفع الفواتير الخاصة باستهالك الكهرباء والمياه والهاتف
توفير المستلزمات الكافية من المطبوعات والسجالت والدفاتر الالزمـة          .١١

لتنظيم العمل االداري والمالي والمحاسبي بمـا يـؤمن عـدم تعرضـه          
 .الختناقات في التنفيذ

التبليغ عن قضايا االختالسات والتالعب بـاالموال والممتلكـات الـى            .١٢
 .الجهات المختصة وفقا للنظام

 .توفير وسائل ايداع وحفظ االموال النقدية والوثائق والمطبوعات .١٣
تسجيل متطلبات الوزارة وتقدير احتياجاتها من المواد االساسـية والمتداولـة            .١٤

رات، واالجهزة والمالبـس والمعـدات واالدوات المكتبيـة         كالمباني والسيا 
والمجالت والدوريات ووضع خطة لشرائها حسب الكمية والقيمة والنوع في          

 .الوقت المناسب ووضع االرشادات المنظمة الستخدامها اقتصاديا
اعداد وتنفيذ برامج لصيانة المباني وممتلكات الوزارة ووسـائل العمـل          .١٥

 .يل العمل قدر االمكان اثناء تنفيذ هذه البرامجالمختلفة وتفادي تعط
مساعدة مكاتب الوزارة في تحسين اعمالها في المجال المالي وتسـهيل            .١٦

 .متابعة انجاز المعامالت الخاصة بها مع الجهات المركزية في الدولة
القيام باية مهام او اختصاصات اخرى تقتضـيها طبيعـة نشـاطها او              .١٧

 .لنافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارةبمقتضى القوانين واالنظمة ا
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 -:االدارة العامة لشئون الموظفين وتتولى ممارسة المهام واالختصاصات االتية) ٢٢(مادة
اعداد مشروع الخطة الوظيفية السنوية للقوى العاملة للـوزارة حسـب            .١

الخطة االقتصادية للدولة وبمقتضى احتياجات الوزارة ومكاتبهـا مـن          
 .العاملين ورفعها لقيادة الوزارة العتمادهاالكوادر و

اعداد كشوفات الرواتب الشهرية والعالوات وكافة المستحقات االخـرى          .٢
 .الخاصة بالعاملين واجراءا االستقطاعات القانونية المكلفة بها

معالجة القضايا المتعلقة بتعيين وانتداب ونقل واستقالة واعفاء العـاملين           .٣
 .ادة توزيعهماو االستغناء عنهم او اع

متابعة وزارة الخدمة في البت في كافة القضـايا الخاصـة بالعـاملين              .٤
المحالة اليها لالفتاء وغيره مما يتعلق بمهامهـا وابـالغ ذوي الشـان             

 .والجهات المختصة بالوزارة وخارجه بنتائج ذلك
تحديد ومعالجة قضايا االجور والتقييمات والتعويضات المستحقة للكوادر         .٥

 . بالوزارةوالعاملين
اعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتطوير التنظـيم االداري واسـاليب           .٦

 .العمل في الوزارة
 .اعداد التوصيف والترتيب الوظيفي الخاص بالوزارة .٧
 .تطبيق النظم العامة للتنظيم االداري بالوزارة ومساعدة المكاتب في تنفيذها .٨
ر البدائل المناسـبة    المشاركة في وضع البرامج التي تكفل احالل وتوفي        .٩

لشغل الوظائف التي تخلو او المتوقع خلوها وبخاصـة فـي الوظـائف             
 .االشرافية والفنية

تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية والضـمان االجتمـاعي           .١٠
 .كمعاشات التقاعد ومكافات نهاية الخدمة واصابات العمل

االجازات السـنوية   تطبيق النظم المتعلقة بالضبط االداري ووضع خطة         .١١
للعاملين وتحديد وتكليف خلفائهم اثناء غيابهم ومعالجة قضايا االجازات         

 .المرضية والعارضة والدراسية وغيرها
حفظ الملفات الخاصة بالعاملين وقضايا العمل وتنظيم المعلومات المتعلقة          .١٢

 .بها واعداد التقارير واالحصائيات عن ترتيبها وتطويرها
 .مقترحات المتعلقة بتنظيم اساليب العمل وتبسيطهااقتراح ودراسة ال .١٣
 .معالجة اية قضايا اخرى متعلقة بالكوادر والعاملين .١٤
القيام باية مهام او اختصاصات اخرى تقتضـيها طبيعـة نشـاطها او              .١٥

 .بمقتضى القوانين واالنظمة النافذة او تكلف بها من قبل قيادة الوزارة
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 الفصل الثالث
 رات العامةالمهام المشترآة لالدا

 -:تلتزم االدارات العامة بديوان عام الوزارة بالقيام بما يلي) ٢٣(مادة
اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمـة كـل عـام لتنفيـذ مهامهـا                .١

 .واختصاصاتها
اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمـة عـن نشـاطها وانجازهـا             .٢

 .ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها
ادئ االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الباب الرابع مـن           تطبيق المب  .٣

 .هذه الالئحة
 .االسهام في اعداد وتطوير منهاج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .٤
اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها واالسهام في العمل البحثي           .٥

 .على صعيد الوزارة
 الباب الرابع
 داء لمهام الوزارةمبادئ عامة في التنظيم واال

الغراض التنفيذ االمثل للمهام واالختصاصات تعتمد الـوزارة علـى          ) ٢٤(مادة
 -:المبادئ واالسس التنظيمية التالية

تطبق الوزارة في تنظيم اعمالها وادارة نشـاطها المبـادئ واالسـاليب             .١
العملية والعلمية في االدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد واساليب العلوم          

خرى فيما تضعه من خطط او برامج او نظم في معالجـة وتحليـل              اال
 .المشكالت والظواهر التي تنشا في محيط العمل

تقوم االدارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمـل فصـلية             .٢
 .وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها

  تقوم العالقة بين قيادة الوزارة على اساس التعاون والتشاور والتنسـيق           .٣
المستمر وتبني العالقات التنظيمية من حيث سلطة االشراف والمسئولية         
على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطـوط المسـئولية فـي            

واالشكال مختلف المستويات االدارية للتنظيم وذلك دون اخالل باالساليب         
 .التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير االعمال

ل الوزارة على صعيد التنظيم الداخلي فيها وفي عالقتهـا بوحـدات            تعم .٤
االدارات العامة على تطبيق مبدا تفويض السلطة والتوسع فيـه طبقـا            
لتطور االدارة العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف االصـالح            

 .االداري ويواكب تطور الصناعة النفطية والمعدنية
سات االدارية فيها التنظيم الموضوعي لتنفيـذ       تكفل قيادة الوزارة والرئا    .٥

مهامها وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في عالقاتهـا          
الداخلية مع الوحدات االدارية االخرى ذات العالقة كما تكفـل تطـوير            
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نظام االتصاالت فيها مع الوحدات التابعة الغراض التنسـيق وتـوفير           
 .وسائل العمل االساسية

د مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفـل تحقيـق            تحد .٦
 .التوازن بين السلطة والمسئولية

اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحـل واجـراءات           .٧
تنفيذ المهام خاصة ما كان منها متصال بالجمهور واسـتخدامها كادلـة            

العمل على مراجعتهـا    ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها و     
 .دوريا بهدف تطويرها

يعتبر الرؤساء االداريين بحكم وظائفهم مسئولين عن تـدريب االفـراد            .٨
العاملين تحت اشرافهم باالضافة الى دورهم االساسي في تنظيم وتبسيط          

 .االعمال والتوجيه والرقابة
تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافـة مجـاالت             .٩

حفيز الكفاءات المبدعة فيهـا وتنميـة العالقـات االنسـانية           نشاطها وت 
 .وعالقات العمل بهدف االرتقاء المستمر بمستوى اعمالها واداراتها

تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب فـي الوظيفـة العامـة              .١٠
 .اعتمادا على مدى االلتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم النافذة

ى دعم وتطوير مكاتبها في المحافظات السيما النائيـة         تعمل الوزارة عل   .١١
منها في النواحي المادية والبشرية بمـا يمكنهـا مـن تنفيـذ مهامهـا               

 .واختصاصاتها والمشاركة في التنمية االدارية والريفية بصورة فاعلة
 للـوزارة بجمـع وتحليـل المعلومـات         ةتلتزم كافة التقسيمات التنظيمي    .١٢

نشطتها المختلفة كاسلوب علمي التخاذ القـرار       واالحصاءات المتعلقة با  
 .وتخطيط وتقييم االعمال واقتراح الحلول لمشكالت التنمية االدارية

تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجالت والوثائق والمعلومات          .١٣
 .والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة

الموظف عند معالجته لموضوع ما يشكل حالة جديـدة         يكون لزاما على     .١٤
ال تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع االمر الـى            

 .رئيسه المباشر ليتولى معالجته مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة
تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجالس            .١٥

اصاتها اال في حالة النص على خالف ذلك في         المشكلة في مجال اختص   
 .النظم المتعلقة بهذه التشكيالت
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 احكام عامة وختامية
يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين وتنفيذ          ) ٢٥(مادة

االعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سـلطاته           
 . في الوزارة ووحداتها التابعة وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارتهلمرؤوسيه

تعمل الوزارة والوحدات التابعة على ادارة انشطتها وخدماتها على اسـاس           ) ٢٦(مادة
اقتصادي يكفل تنمية مواردها واسهامها في التنمية االقتصـادية واالجتماعيـة           

 لهذا الغـرض المرونـة الماليـة        ورفد الخزينة العامة بايرادات متنامية وتمنح     
 .واالدارية الكافية

يصدر الوزير بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية واالصالح االداري         ) ٢٧(مادة
 .الئحة التقسيمات الفرعية للهيكل التنظيمي للوزارة وتحديد اختصاصاتها ومهامها

ه الالئحة وتحقيق   يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذ       ) ٢٨(مادة
 .اغراضها

يكون للوزارة بحسب االحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او         ) ٢٩(مادة
ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي تقوم           

 .بها المكاتب وغير ذلك من المعايير التنظيمية
لمهام واالختصاصات بين   يجوز بقرار من الوزير اعادة توزيع بعض ا       ) ٣٠(مادة

االدارات العامة اذا تبين من خالل التطبيق الفعلي لهذه الالئحة ، الحاجـة              
 .الى اجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية او ازالة ازدواجية في تنفيذ المهام

م بشان الئحة تنظـيم     ١٩٩٦لسنة  ) ٤٤(يلغى القرار الجمهوري رقم     ) ٣٠(مادة
 . المعدنيةوزارة النفط والثروات

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٣١(مادة
 صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
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