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 م١٩٩٧لسنة)٢٦٤( رقم قرار جمهوري
 بشان الالئحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والمياه 

 :الجمهورية رئيس 
 .ة اليمنيةبعد االطالع على دستور الجمهوري

م بشـان قـانون     ١٩٩١لسـنة )٢٠(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم    
 .مجلس الوزراء

م بتشكيل الحكومة وتسمية    ١٩٩٧لسنة)١٥٣(وعلى القرار الجمهوري رقم     
 .اعضائها

 .وبناء على عرض وزير الكهرباء والمياه
 .وبعد موافقة مجلس الوزراء

 ـررـــــقـ
 الباب االول

  والمهام العامةالتسمية واالهداف
 ). لوزارة الكهرباء والمياهبالالئحة التنظيمية(تسمى هذه الالئحة ) ١(مادة
تهدف الوزارة الى تطوير خدمات الطاقة الكهربائيـة وامـداد الميـاه            ) ٢(مادة

وخدمات الصرف الصحي في المدينة والريـف لالسـتخدامات المختلفـة           
مار في هذه االنشـطة وفقـا       المنزلية والصناعية والتجارية وتشجيع االستث    

 . للدستور والسياسة العامة والقوانين والنظم النافذة
 :وتتولى على وجه الخصوص المهام واالختصاصات التالية

وضع السياسات والخطط والدراسات االقتصادية والفنية لتنمية وانتـاج          -١
الطاقة الكهربائية ونظم المياه والصرف الصحي وضمان احتياجات التنمية         

 .نية والمستقبليةاال
تطوير اساليب التشغيل والصيانة ورفع مستوى الكفاءة االنتاجية لمنشات          -٢

 .الكهرباء والمياه والصرف الصحي والرقابة على تنفيذ النظم الفنية
اقرار السياسات الخاصة بالتعرفة في مجالي الكهربـاء والميـاه طبقـا             -٣

 .ماعيةللمعطيات الفنية والطبوغرافية واالقتصادية واالجت
تقييم مستوى تحصيل االيرادات مقارنة باالنتاج واتخاذ التدابير الالزمة          -٤

 .لتحسين مستوى التحصيل
متابعة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها واالفادة منها فـي تقليـل تكلفـة             -٥

االنتاج وفي عمليات توليد الطاقة الكهربائية وانتـاج الميـاه وتصـريف            
 .ومعالجة مياه الصرف الصحي

ع نظام للمعلومات يغطي انشطتها المختلفة بالتنسيق مـع الجهـات           وض -٦
 .ذات العالقة وذلك لخدمة اغراض رسم السياسات والخطط
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الرقابة على تنفيذ السياسات والمواصفات الفنية المعتمدة فـي مجـالي            -٧
 .الكهرباء والمياه

تطوير التنظيم االداري والمؤسسي لقطاعي الكهرباء والمياه والصـرف          -٨
 لتحقيق االدارة االقتصادية لالنشطة وكفاءة االداء وباتجـاه مبـدا           الصحي

 . الالمركزية
تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في مجالي الكهربـاء والميـاه وكـذا             -٩

 .القطاع االهلي في المشاركة في ادارة الخدمات المتصل بهما
تقييم الخطط والمشاريع االستثمارية في مجـاالت الكهربـاء والميـاه            -١٠

 .رف الصحي والرقابة على عملية التنفيذ والتشغيلوالص
االشراف على المؤسسات والهيئات والشـركات والمكاتـب التابعـة           -١١

 .للوزارة والتنسيق فيما بينهما ومتابعة وتقييم انشطتها وفقا للقوانين النافذة
اعداد الخطط لتنمية المورد البشري لضـمان تـوفير كفـاءة وطنيـة              -١٢

صيانة منشات الكهربـاء والميـاه والصـرف        لتخطيط وادارة وتشغيل و   
 .الصحي

تنمية العالقات مع المنظمات الدولية وكذا الدول فـي مجـال نشـاط              -١٣
 .الوزارة واالفادة منها في تنفيذ سياسات وخطط الوزارة وتبادل الخبرات

اقتراح التشريعات والنظم في مجال نشاط الـوزارة وبالتنسـيق مـع             -١٤
 .الجهات ذات العالقة

ع الجهات ذات العالقة في اعداد المواصفات والمقاييس فـي          التنسيق م  -١٥
 .مجال صناعة الكهرباء واالشراف على تطبيقها

االشراف على منشات الكهرباء وتطوير اساليب التشـغيل والصـيانة           -١٦
 .ورفع مستوى الكفاية االنتاجية

متابعة التطورات في تقنيات مصادر الطاقة الكهربائية المختلفة وابداء          -١٧
 .ي استخدام هذه المصادرالراي ف

االهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة كبديل استراتيجي للطاقة التقليديـة          -١٨
والعمل على تحقيق االستفادة العظمى من المصادر الطبيعية المتاحة وذلك          

 .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
تطوير وتحديث اعمال انتاج ونقل وتوزيع واستخدام الطاقة الكهربائية          -١٩
 .حسين مستوى ادائها وخدماتهاوت
 .تطوير ادارة وخدمات المياه والصرف الصحي لتحسين مستوى االداء -٢٠
انشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة بما يضمن          -٢١

 .اعادة استخدامها بصورة امنة لالغراض الزراعية والصناعية
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ـ           -٢٢ ة او  االشراف على ادارة ضبط الجودة للمياه المنتجة من قبل المؤسس
 .القطاع الخاص

التنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية وتبادل المعلومات معهـا فـي     -٢٣
مجال رسم السياسات والخطط المائية وتطوير مصادر المياه والمحافظـة          

 .عليها وضمان مصادر مياه مستديمة لالستهالك المنزلي
 اعداد التقارير السنوية عن نشاط الوزارة ومسـتوى تنفيـذ قـرارات            -٢٤

 .مجلس الوزراء حسب النماذج المعتمدة
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او بمقتضى القوانين النافذة او            -٢٥

 .  تكلف بها من السلطات العليا
 الباب الثاني

 مهام واختصاصات قيادة الوزارة
 الفصل االول

 مهام واختصاصات الوزير
 :يتولى الوزير المهام واالختصاصات التالية) ٣(مادة
االشراف على الوزارة وتوجيـه اداراتهـا ومكاتبهـا ومرافقهـا فـي              -١

الجمهورية وينفذ السياسة العامة للحكومة فـي الـوزارة وفقـا للقـوانين             
 .والقرارات النافذة

يقود الوزارة في كافة المجاالت ويعتبر الرئيس االعلى فيهـا ويـديرها             -٢
لقضايا االساسية  طبقا لمبدا المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشان ا       

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

يصدر القرارات الالزمة الدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشـكل           -٣
قرارات واوامر وتعليمات ويطلب من مرؤوسيه تقديم التقارير وله الحـق           

 .في اصدار التوجيهات لهم والعاملين في الوزارة
يشرف ويوجه ويراقب رؤساء ومدراء المرافق التابعة للوزارة  ويطلب           -٤

منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام االساسية ويصدر التوجيهات          
 له تعديل او الغاء اي قرار يصدر منهم وفقا للقرارات والنظم            قاليهم ويح 

 .النافذة
تـابع  يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الـوزراء وي           -٥

تنفيذها ويقدم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلـس الـوزراء الـى             
المجلس حسب النظام ، كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية           

 .العمال الوزارة والمرافق التابعة لها ويتابع ويقيم مستوى االنجاز
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يشكل بقرار منه مجلس الوزارة واللجان االستشـارية ولجـان العمـل             -٦
 .صة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظمالخا

يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسـيمة           -٧
 .لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون

 .ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا وتنفيذا عندما يتطلب العمل ذلك -٨
ياسـات  ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلـس الـوزراء وس          -٩

الوزراء في مجال نشاطها وقرارات وتوصيات السـلطات المحليـة فـي            
مجال الوزارة وايجاد عالقة ايجابية مع المحافظين في مختلف المحافظات          
وعلى وجه الخصوص في اعداد خطط التنمية االجتماعيـة واالقتصـادية      

 .وتنفيذها
ـ          -١٠ ة لهـا   ترشيح وتعيين الكوادر القيادية في الوزارة والمرافـق التابع

 .وترقيتهم وتاهيلهم واعفائهم وفقا للنظم والقوانين النافذة
 الوزارة والمرافق التابعة لهـا       ياالشراف على اعداد تقارير االنجاز ف      -١١

 .وتقييم مستوى ادائها
 .تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه -١٢
واللوائح والقرارات  اية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين         -١٣

 .النافذة
 الفصل الثاني

 مهام واختصاصات الوآيل
يتولى وكالء الوزارة كال في قطاعه تحت توجيـه واشـراف الـوزير             ) ٤(مادة

 :المهام واالختصاصات االتية
االشراف المباشر على القطاع الذي يراسه في ديوان الوزارة في حدود            -١

 .من الوزيرالقوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة 
ينسق بين االدارات العامة الواقعة تحت اشرافه ويقـيم مسـتوى االداء             -٢

 .ويرفع مقترحاته لتحسين االداء الى الوزير
 .يقترح السياسات والخطط في مجال نشاط القطاع الذي يراسه -٣
 .يتابع يوميا تنفيذ مهام واعمال وبرامج االدارات العامة التابعة له -٤
الالزمة بين االدارات العامة واالدارات التابعـة       ينظم ويعقد االجتماعات     -٥

 .للقطاع بغرض التنسيق ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج
يقيم االعمال واالنشطة في االدارات العامة التي يشرف عليهـا ويقـدم             -٦

 .المقترحات بهذا الصدد الى الوزير
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يقترح السياسات واالتجاهات العامة بنشاط االدارة العامـة فـي اطـار             -٧
سياسة العامة للوزارة واالشراف والمتابعة لوضع النظم واللوائح المنظمة         ال

 .للعمل واساليب ووسائل تبسيط االجراءات
يعمل على التنسيق والتعاون بين االدارات العامة واالدارات االخرى بما           -٨

 .يكفل تحقيق االهداف والمهام االساسية لعمل الوزارة
الدارات العامة والتنسـيق بـين      يعمل على تحقيق االنضباط في نشاط ا       -٩

انشطة االدارات التابعة له بما يحقق التواصل والتكامل في عمل االدارات           
 .العامة التي يشرف عليها

اي مهام اخرى تنص عليها القوانين والقرارات النافذة او يكلف بها من             -١٠
 .الوزير

 الفصل الثالث
 مجلس الوزارة

 :مجلس الوزارة تشكيله ومهامه ) ٥(مادة
 : تشكيل المجلس : اوال 

 :يشكل مجلس الوزارة برئاسة الوزير وعضوية كل من
   . وكالء الوزارة -١
 .مستشارو الوزارة -٢
 .مديرو عموم االدارات العامة بالوزارة-٣
  .مدير عام مكتب الوزير-٤
 . اي شخص اخر مختص يرى الوزير ضرورة حضوره-٥

ورة للـوزير فـي المسـائل       يتولى المجلس تقديم المش   : مهام المجلس   : ثانيا  
 :المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة االمور التالية

 .خطط العمل السنوية للوزارة  -١
 .خطة العمل التنموي االقتصادي واالجتماعي -٢
 .الخطة المالية وخطة القوى العاملة -٣
 .تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها -٤
لتي يرى الوزير عرضها على     المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء وا       -٥

 .مجلس الوزارة
 .تقارير االنجاز وتقييمها -٦
 .مشروعات القوانين واللوائح واالنظمة لنشاط الوزارة -٧
 .اي مواضيع اخرى يرى الوزير عرضها على المجلس -٨

يصدر الوزير الالئحة الخاصة بتسيير اعمال مجلس الوزارة علـى ان           : ثالثا  
 .ثنائية عند الضرورةتكون اجتماعاته بصفة دورية واست
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 الباب الثالث
 تنظيم الوزارة
 الفصل االول
 البناء التنظيمي

يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانهـا العـام ومكاتبهـا والهيئـات             ) ٦(مادة
 .والمؤسسات التابعة لها

 :يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو االتي) ٧(مادة
دارة الموحد المنشا بموجب القـرار      ويراس مجلس اال  :  الوزير   -١: اوال  

 .م٩٦لسنة)١١٣(الجمهوري رقم
 :يتبع الوزير مباشرة ما يلي-٢
 .مكتب الوزير-ج .مجلس الوزارة-ب  . المستشارون-ا
 :المؤسسات والهيئات االتية-د

 . المؤسسة العامة للكهرباء-١
 . المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي-٢
 .مياه الريف الهيئة العامة للكهرباء و-٣

 :ويتكون من االدارات العامة االتية : قطاع الكهرباء : ثانيا 
 .االدارة العامة لمشاريع الطاقة الكهربائية-١
 . االدارة العامة للنظم الفنية للكهرباء-٢

 :ويتكون من االدارات العامة االتية : قطاع المياه والصرف الصحي: ثالثا 
 .الصرف الصحياالدارة العامة لمشاريع المياه و -١
 .االدارة العامة للنظم الفنية للمياه والصرف الصحي -٢

 :االدارات العامة المساعدة : رابعا 
 .االدارة العامة للتخطيط والمعلومات -١
 .االدارة العامة للشئون القانونية -٢
 .االدارة العامة للشئون المالية واالدارية -٣
 .االدارة العامة للرقابة المالية واالدارية -٤

 .يراس كل قطاع وكيل وزارة ، وكل ادارة عامة مدير عام) ٨(مادة
يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية لالدارات العامـة          ) ٩(مادة

 .بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية واالصالح االداري
يحدد المستوى التنظيمي لمكتـب الـوزير بـادارة عامـة وتحـدد             ) ١٠(مادة

 .لوزيراختصاصاته بقرار من ا
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 الفصل الثاني
 مهام واختصاصات االدارة العامة

االدارة العامــة لمشــاريع الطاقــة الكهربائيــة وتتــولى المهــام ) ١١(ادةمــ
 :واالختصاصات االتية

 .الدراسة االقتصادية والفنية للبرامج االستثمارية في مجال الكهرباء -١
ـ           -٢ اء مراجعة الخطط االستثمارية المقدمة من المؤسسـة العامـة للكهرب

والهيئة العامة للكهرباء واالشتراك في مناقشتها مع الجهات االخرى ذات          
 .العالقة

 .ابداء الراي في الدراسات للمشاريع المقدمة من بيوت الخبرة االجنبية -٣
دراسة اوضاع الكهرباء على ضـوء االحتيـاج المخطـط والمتوقـع             -٤

 .والسياسات المعتمدة ووضع المقترحات الالزمة
يذ المشاريع في ضوء المخططات المعتمدة وتقديم التقارير        متابعة سير تنف   -٥

 .عنها
 .تقديم الخدمات الفنية والمعلومات للمستثمرين في مجال الكهرباء -٦
مراجعة المستخلصات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الطاقـة الكهربائيـة فـي            -٧

عالقتها بالتنفيذ الفعلي طبقا لشروط ومراحل تنفيذ العقد المبرم والتاكد من           
م تكرار الصرف لنفس العمل المنجز وتسـجيلها واحالتهـا لـالدارة            عد

 .المختصة بالوزارة الستكمال االجراءات
متابعة التطورات في تقنيات مصادر الطاقة الكهربائية وابداء الراي في           -٨

 .استخدامها لتقليل تكلفة االنتاج
 .المشاركة في وضع نظام المعلومات الخاص بانشطة الوزارة -٩
ات مقارنة لمؤشرات االنتاج والتشغيل والصـيانة الفعليـة         اعداد دراس  -١٠

 .ومقارنتها بالمؤشرات الدولية وتقديم المقترحات من واقعها
 .تقديم تقارير منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها -١١
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين واللوائح النافذة او            -١٢

 .تكلف بها من قيادة الوزارة
الدارة العامة للنظم الفنية للكهرباء وتتولى المهـام واالختصاصـات          ا) ١٢(مادة

 :التالية
المشاركة في اعداد نظم التشغيل والصيانة لمنشات الطاقـة الكهربائيـة            -١

 .وبصورة تكفل سالمة االفراد والمعدات ورفع الكفاءة
متابعة اعداد وتنفيذ برامج التشغيل والصيانة وترجمـة وحفـظ ادلتهـا             -٢

من الجهات المصنعة والمنفذة والتاكد من استخدامها في التشغيل         االرشادية  
 .والصيانة والسالمة المهنية



 

 ٤٩٦

الئحة وزارة الكهرباء واملياه

المشاركة في وضع النظم الخاصة بادارة الكهربـاء وانتاجهـا ونقلهـا             -٣
 .وتوزيعها ونمط استهالكها والتحكم في كمية الطاقة الكهربائية المفقودة

 لجـودة الطاقـة الكهربائيـة       متابعة ومراقبة االلتزام بالمعايير الدوليـة      -٤
 .الواصلة للمستهلكين

تحليل المعلومات والتقارير المتعلقة بالتشغيل والصيانة وتقييم مسـتوى          -٥
 .االداء وكفاءة التجهيزات الفنية

المشاركة مع المؤسسة والهيئة في وضع برامج التدريب السريع لتعريف           -٦
عمليات المختلفة للطاقة   الفنيين بتكنولوجيا المعدات الحديثة المستخدمة في ال      

 .الكهربائية والمشاركة في تنفيذها
المشاركة في وضـع المواصـفات للمـواد والمعـدات االسـتراتيجية             -٧

 .المستخدمة في صناعة الكهرباء
المشاركة في فحص المعدات االستراتيجية المستوردة للتاكد من مطابقتها          -٨

 .للمواصفات
مة تطبيق النظم الفنية وكـذا      الزيارة الميدانية للمنشات لمعرفة مدى سال      -٩

 .احتياجاتها الفنية وتقديم التقارير بذلك
 .تقديم تقارير منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها -١٠
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين واللوائح النافـذة            -١١

 .او تكلف بها من قيادة الوزارة
ي وتتـولى المهـام     االدارة العامة لمشاريع المياه والصـرف الصـح       ) ١٣(مادة

 :واالختصاصات االتية
الدراسة االقتصادية والفنية للبرامج االسـتثمارية فـي مجـال الميـاه             -١

 .والصرف الصحي
مراجعة الخطط االستثمارية في مجـال الميـاه والصـرف الصـحي             -٢

المقترحة من المؤسسة العامة للمياه والهيئة العامة للكهرباء ومياه الريـف           
 . مع الجهات االخرى ذات العالقةواالشتراك في مناقشتها

دراسة اوضاع المياه على ضوء االحتياج المخطط والمتوقع والسياسات          -٣
المائية المعتمدة والتنسيق بشانها مع الهيئة العامة للموارد المائية ووضـع           

 .المقترحات الالزمة
ابداء الراي في الدراسات للمشاريع المقدمة من المؤسسة ومـن بيـوت             -٤

 .بيةالخبرة االجن
متابعة سير تنفيذ المشاريع في ضـوء المخططـات المعتمـدة وتقـديم              -٥

 .التقارير عنها



 

 ٤٩٧

الئحة وزارة الكهرباء واملياه

مراجعة المستخلصات المتعلقة بتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصـحي          -٦
في عالقتها بالتنفيذ الفعلي طبقا لشروط ومراحل تنفيذ العقد المبرم والتاكد           

 واحالتها لـالدارة    من عدم تكرار الصرف لنفس العمل المنجز وتسجيلها       
 .المختصة بالوزارة الستكمال االجراءات

اعداد دراسات مقارنة لمؤشرات االنتاج والتشغيل والصـيانة الفعليـة           -٧
 .ومقارنتها بالمؤشرات الدولية وتقديم المقترحات من واقعها

تقديم الخدمات الفنية والمعلومات للمستثمرين في مجال المياه والصرف          -٨
 .الصحي

 . وضع نظام المعلومات الخاص بانشطة الوزارةالمشاركة في -٩
المشاركة مع المؤسسة والجهات االخرى ذات العالقة في تشجيع اعادة           -١٠

استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لالغراض الصناعية والزراعيـة         
 .كمصدر بديل للمياه

متابعة التطورات في تقنيات انظمة المياه والصرف الصحي ومحطات          -١١
 .يار التقنيات المناسبة فنيا واقتصادياالمعالجة الخت

 .تقديم تقارير منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها -١٢
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين واللوائح النافـذة            -١٣

 .او تكلف بها من قيادة الوزارة
االدارة العامة للنظم الفنية للمياه والصرف الصحي وتتـولى المهـام           ) ١٤(مادة

 :ات االتيةواالختصاص
المشاركة في اعداد نظم التشغيل والصيانة لمنشات الميـاه والصـرف            -١

 .الصحي وبصورة تكفل سالمة االفراد والمعدات ورفع الكفاءة
 .متابعة سير تشغيل انظمة المياه والصرف الصحي -٢
متابعة اعداد وتنفيذ برامج التشغيل والصيانة وترجمـة وحفـظ ادلتهـا             -٣

نعة والمنفذة والتاكد من استخدامها في التشغيل       االرشادية من الجهات المص   
 .والصيانة والسالمة المهنية

المشاركة في وضع النظم الخاصة بادارة المياه وانتاجها وتوزيعها ونمط           -٤
 .استهالكها والتحكم في كمية المياه المفقودة

متابعة ومراقبة االلتزام بمعايير جودة مياه الشـرب وميـاه الصـرف             -٥
 .الصحي المعالجة

تحليل المعلومات والتقارير المتعلقة بالتشغيل والصيانة وتقييم مسـتوى          -٦
 .االداء وكفاءة التجهيزات الفنية



 

 ٤٩٨

الئحة وزارة الكهرباء واملياه

المشاركة مع المؤسسة والهيئة في وضع برامج التدريب السريع لتعريف           -٧
الفنيين بتكنولوجيا المعدات الحديثة المستخدمة في العمليات المختلفة للمياه         

 .والصرف الصحي
ة في وضع المواصفات للمواد والمعدات االستراتجية المستخدمة        المشارك -٨

 .في انظمة المياه والصرف الصحي
المشاركة في فحص المعدات االستراتجية المستوردة للتاكد من مطابقتها          -٩

 .للمواصفات
 .دراسة التقارير الفنية وتقديم المقترحات لتحسين االداء -١٠
مة تطبيق النظم الفنية وكذا     الزيارة الميدانية للمنشات لمعرفة مدى سال      -١١

 .االحتياجات الفنية للمنشات وتقديم التقارير بذلك
 .تقديم تقارير منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها -١٢
اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين واللوائح النافـذة            -١٣

 .او تكلف بها من قيادة الوزارة
 وتتولى المهـام واالختصاصـات      االدارة العامة للتخطيط والمعلومات   ) ١٥(مادة

 :التالية
متابعة واعداد وتنفيذ الخطط الخاصـة بـالوزارة وتزويـد القطاعـات             -١

واالدارة العامة والمؤسسات والهيئـات التابعـة للـوزارة بالمؤشـرات           
 .واالتجاهات العامة المركزية العداد الخطط السنوية والخمسية

يا في القطاعات المختصـة     تجميع المشاريع االستثمارية بعد مراجعتها فن      -٢
وتنسيقها في صورة خطة وميزانية واالشتراك في مناقشتها مع الجهـات           

 .ذات العالقة
المشاركة في وضع الميزانية العامة للوزارة وفي اعداد خطـة القـوى             -٣

 .العاملة للوزارة
تقدير حاجات الخطط السنوية للوزارة من النقد االجنبي وابـداء الـراي             -٤

 .هابشان مصادر تمويل
المشاركة في اعداد برامج التعاون الفني ومتابعـة تنفيـذ االلتزامـات             -٥

 .المترتبة عليها
دراسة سياسة التعرفة للكهرباء والمياه في عالقتهـا بتكـاليف االنتـاج             -٦

وغيرها من المعطيات ووضع المقترحات التي تضـمن تغطيـة تكـاليف         
 .االنتاج واالحالل والتطوير

ات مقارنةً باالنتاج في مجـالي الكهربـاء        تقييم مستوى تحصيل االيراد    -٧
 .والمياه



 

 ٤٩٩

الئحة وزارة الكهرباء واملياه

االشتراك في تصميم نظام المعلومات وبرمجته وفي تنظيم ادارة شـبكة            -٨
 .المعلومات على صعيد الوزارة والمرافق التابعة لها

تلقي المعلومات واالحصـاءات المتعلقـة بانشـطة الكهربـاء والميـاه             -٩
ة الوزارة في اطار نظـام      والصرف الصحي وكذا البيانات الخاصة بانشط     

 .المعلومات ووضع تقارير احصائية منتظمة بشانها
تزويد القطاعات المختلفة بالمعلومات واالحصاءات لمسـاعدتها فـي          -١٠

 .تخطيط وتنفيذ انشطتها وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العالقة
 .تقديم تقارير دورية منتظمة عن انشطتها ومنجزاتها -١١
 طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين واللوائح النافذة او        اي مهام اخرى تقتضيها    -١٢

 .تكلف بها من قيادة الوزارة
 :االدارة العامة للشئون القانونية وتتولى المهام واالختصاصات االتية) ١٦(مادة
المشاركة في اعداد مشـروع القـوانين واللـوائح الخاصـة بـالوزارة         -١

بعـة اصـدارها    ومناقشتها مع المختصين داخل الوزارة وخارجهـا ومتا       
 .ونشرها

تقديم المشورة القانونية لقيادة الوزارة والمختصين بها وتزويدهم بصورة          -٢
 .من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بمهامهم وواجباتهم

اعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفظها         -٣
 .وتوزيع صور منها على المعنيين بالتنفيذ

 .توضيح القوانين واالنظمة المختلفة للعاملين في الوزارةشرح و -٤
 .المشاركة في اعداد العقود واالتفاقيات الخاصة بالوزارة -٥
 .تمثيل الوزارة امام القضاء -٦
حفظ القوانين واللوائح والقرارات وكذا االتفاقيات والعقود الناتجـة عـن        -٧

 .عمل الوزارة بصورة منظمة تسهل الرجوع اليها عن الحاجة
لمراجعة الدورية للتشريعات المتصلة باعمال الوزارة واقتراح تحسينها        ا -٨

 .وتطويرها
 .المشاركة في التحقيقات في المخالفات االدارية والمالية -٩
 .اعداد التقارير الدورية المنتظمة عن انشطتها -١٠
اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها وفقا للقوانين واللوائح النافـذة            -١١

 .يادة الوزارةاو تكلف بها من ق
االدارة العامة للشئون المالية واالدارية وتتولى المهام واالختصاصات        ) ١٧(مادة

 :االتية



 

 ٥٠٠

الئحة وزارة الكهرباء واملياه

اعداد مشروع الميزانية العامة السنوية للوزارة والمـذكرات التفسـيرية           -١
 .المتعلقة بها ومناقشتها مع المختصين في الوزارة وخارجها

 .وزارة في المواعيد المحددةاغالق الحسابات وتقديم الحساب الختامي لل -٢
تنظيم وضبط االعمال المالية والمحاسبية الخاصـة بـالوزارة ومسـك            -٣

الدفاتر والسجالت المخصصة لكافة اوجه النشاط المالي للوزارة وتقـديم          
 .التقارير والبيانات المنتظمة عن ذلك لقيادة الوزارة

ق مـع   وضع برامج تفصيلية لتنفيذ ابـواب وبنـود الميزانيـة بالتنسـي            -٤
 .المختصين بالوزارة وتقديم تقارير منتظمة حول ذلك

تقدير احتياجات الوزارة من االصول والمواد الثابتة والمتداولة كالمباني          -٥
واالثاث واالجهزة واالدوات المكتبية ووضع خطة شرائها حسـب الـنظم           

 .النافذة وبالتنسيق مع المختصين في الوزارة
ادارتها وجردها دوريا وفقا لالجراءات     تنظيم المخازن التابعة للوزارة و     -٦

 .والنظم النافذة
 .اعداد كشوفات المرتبات الشهرية وكافة المستحقات االخرى للعاملين -٧
اعداد مشروعات خطط القوى العاملة واالجور للوزارة طبقا الحتياجات          -٨

 .العمل وبرامج التنمية بالتنسيق مع المختصين بالوزارة
م اداء الموظفين واقتراح االجراءات والتـدابير    تطبيق النظم المتعلقة بتقيي    -٩

 .الالزمة لتحسين مستوى االداء
معالجة قضايا العاملين من تعيين وتدريب واجازات ونقل وندب واعادة           -١٠

وتقاعد وتامينات خدمة وغيرها من حاالت ومسـتحقات الخدمـة طبقـا            
 .للقوانين والنظم النافذة ومتابعة انجازها مع الجهات المختصة

 .حتفاظ بسجالت الموظفين بصورة منظمة والحفاظ على سريتهااال -١١
المشاركة في دراسة تبسيط وتوصيف الوظائف المتعلقة بانشطة وعمل          -١٢

 .الوزارة طبقا للخطة العامة لتصنيف الوظائف
رعاية الموظفين وتنمية عالقات العمل والعالقـات االنسـانية داخـل            -١٣

 .وانسجام عالقات العملالوزارة بما يؤدي الى رفع الروح المعنوية 
الرد على مالحظات االجهزة الرقابية المختصة وازالة االخطاء واالفادة          -١٤

 .من المالحظات في تحسين العمل
المحافظة على سالمة ممتلكات الوزارة والتامين عليها حسب الضرورة          -١٥

 .وقوانين التامين



 

 ٥٠١

الئحة وزارة الكهرباء واملياه

 اعداد وتنفيذ برامج دورية لصيانة ممتلكات الوزارة ووسـائل العمـل           -١٦
التابعة لها وترميمها واصالحها والقيام بكافة المهـام االخـرى اليوميـة            

 .المتعلقة بامن ونظافة الوزارة
تنظيم حركة المواصالت واالتصاالت بـالوزارة ومتابعـة اجـراءات           -١٧

 .تسجيل ممتلكاتها واستخراج التراخيص وتسديد الرسوم
 .عمال الوزارةالقيام بكافة الخدمات االدارية االخرى الالزمة لتسهيل ا -١٨
 .اعداد التقارير الدورية المنتظمة عن انشطتها ومنجزاتها -١٩
اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة العمل او بمقتضى القوانين واالنظمة او            -٢٠

 .تكلف بها من قيادة الوزارة
االدارة العامة للرقابة المالية واالدارية وتتولى المهام واالختصاصات        ) ١٨(مادة

 :االتية
 .تنفيذ ميزانية الوزارةالرقابة على  -١
 .متابعة اعداد الميزانية العامة للوزارة -٢
مساعدة وتبصير العاملين بالوزارة ومكاتبها باالسـاليب واالجـراءات          -٣

السليمة لتنفيذ االعمال المالية واالدارية وتحديد مكامن الضعف واقتـراح          
 .التدريب الالزم

 .نظمة المالية واالداريةالرقابة واالسهام في التطبيق السليم للقوانين واال -٤
 .الرقابة على تحصيل الموارد وتنفيذ االلتزامات التعاقدية المختلفة -٥
الرقابة على تنفيذ موازنة المشاريع وحسن استخدام القروض والتاكد من           -٦

 .سالمة اوجه الصرف
تقديم المقترحات من عمليات المراجعة والفحـص والتفتـيش لتحسـين            -٧

 .انظمة واساليب العمل واالداء
 .المشاركة في الجرد السنوي لمخازن وممتلكات الوزارة -٨
دراسة تقارير االجهزة الرقابية المختصة ومخاطبة المعنيـين ومتابعـة           -٩

 .تنفيذ التوصيات الواردة فيها
ضبط المخالفات المالية واالدارية واالبالغ عن المخالفات الجسـيمة ان           -١٠

 .وجدت
 .ا ومنجزاتهااعداد التقارير الدورية المنتظمة عن انشطته -١١
 .اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكليف من الوزير -١٢

 الفصل الثالث
 المهام المشترآة لالدارات العامة

 :تلتزم االدارات العامة بالوزارة بالمهام االتية) ١٩(مادة
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اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمة كل عام لتنفيـذ مهامهـا             -١
 .واختصاصاتها

قارير الدورية والبيانات المنتظمة عـن انشـطتها ومنجزاتهـا          اعداد الت  -٢
 .ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها

تطبيق المبادئ االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الرابع           -٣
 .من هذا الباب

 .االسهام في اعداد وتطوير برامج ومناهج التدريب الخاصة بالوزارة -٤
ال نشـاطها واالسـهام فـي العمـل         اعداد الدراسات والبحوث في مج     -٥

 .االعالمي على صعيد الوزارة
 الفصل الرابع

 مبادئ عامة في التنظيم واالداء لمهام الوزارة
الغراض التنفيذ االمثل للمهام تعتمد الوزارة من المبـادئ واالسـس           ) ٢٠(مادة

 :التنظيمية االتية
سـاليب  تطبق الوزارة في تنظيم اعمالها وادارة نشـاطها المبـادئ واال           -١

العملية في االدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم االخـرى           
فيما تضعه من خطط وبرامج او نظم في معالجـة وتحليـل المشـكالت              

 .والظواهر التي تنشا في محيط العمل
تقوم القطاعات واالدارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل           -٢

 .اختصاصاتهافصلية وسنوية لتنفيذ مهامها و
تقوم العالقة بين قيادة الوزارة على اسـاس مـن التعـاون والتشـاور               -٣

 .والتنسيق المستمر
تبني العالقات التنظيمية من حيث سلطة االشراف والمسئولية على اساس           -٤

انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات         
يب واالشكاالت التنظيميـة    االدارية للتنظيم وذلك دون مت اخالل باالسال      

 .المعتمدة لتحقيق مبدا المشاركة والتشاور في تسيير االعمال
تعمل الوزارة على صعيد عالقات التنظيم الداخلي فيها وفـي عالقاتهـا             -٥

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

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

مهامها وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا فـي عالقاتهـا           
الداخلية ومع وحدات االدارات العامة االخرى ذات العالقـة كمـا تكفـل             
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راض التنسيق وتوفير وسائل العمـل      تطوير نظام االتصال فيها لخدمة اغ     
 .االساسية

تحديد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفـل تحقيـق             -٧
 .التوازن بين السلطة والمسئولية

اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحـل واجـراءات           -٨
تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصال بالجمهور واسـتخدامها كادلـة            
ارشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل علـى مراجعتهـا          

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

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

د كادر مؤهل ومتخصص في كافـة مجـاالت         تعمل الوزارة على اعدا    -١٠
نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العالقات االنسانية وعالقات         

 .العمل بهدف االرتفاع المستمر بمستوى اعمالها
تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفـة العامـة             -١١

 .ن والنظماعتمادا على مدى االلتزام بالواجبات وفقا للقواني
تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعهـا فـي المحافظـات       -١٢

السيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنهـا مـن تنفيـذ              
 .مهامها والمشاركة في التنمية االدارية والريفية بصورة فاعلة

تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمـع وتحليـل المعلومـات            -١٣
االحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي التخـاذ القـرار          و

 .وتخطيط وتقييم االعمال واقتراح الحلول لمشاكل التنمية االدارية
تلوي قيادة الوزارة عناية خاصة بالسجالت والوثائق والرقابـة علـى            -١٤

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

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

تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجالس            -١٦
صاصاتها اال في حالة النص على خالف ذلك فـي          المشكلة في مجال اخت   

 .النظم المتعلقة بهذه التشكيالت
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 الباب الرابع  
 احكام عامة

يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسـين          ) ٢١(مادة
تنفيذ االعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعـض           

ارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشـجيع       سلطاته لمرؤوسيه في الوز   
 .تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته

يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحـة          ) ٢٢(مادة
 .وتحقيق اغراضها

يجوز بقرار من الوزير اعادة توزيع بعض المهام واالختصاصات بين         ) ٢٣(مادة
 من خالل التطبيق الفعلي لهذه الالئحة الحاجة الى         االدارات العامة اذا تبين   

 .اجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية او ازالة ازدواجية في تنفيذ المهام
يكون للوزارة بحسب االحوال مكاتب في المحافظات بمسـتوى ادارة          ) ٢٤(مادة

او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخـدمات التـي     
وم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مـع وزارة الخدمـة              يق

 .المدنية واالصالح االداري
يصدر الوزير قرارا بدمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع             ) ٢٥(مادة

 .في انشاء اي منها قواعد التنظيم االداري
 .دة الرسميةيعمل بهاذ القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجري) ٢٦(مادة

  بصنعاء-الجمهوريةصدر برئاسة 
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