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اختصاصات وزارة الطاقة
والتعدين وفق المرسوم

الجمهوري رقم 34 لسنة 2005
الصادر بتاريخ 24 مايو 2005 م

، وهى التالية :-
االختصاصات :

اإلشراف على عمليات المسح الجيولوجي واالستكشافي عن
الثروات الطبيعية من نفط وغاز وتعدين في كامل التراب

السوداني ومياهه الداخلية واإلقليمية وجرفه القاري.
الترويج لالستثمارات في قطاع النفط والتعدين ، ووضع

السياسات الكفيلة بجذب المستثمرين مع المحافظة على حقوق
الدولة .

إبرام العقود نيابة عن الدولة مع المستثمرين ومنح التراخيص
وفق القانون .

الرقابة على الشركات المرخص لها باالستكشاف النفطي
والتعديني وفق العقود والتراخيص الممنوحة.

تمثيل الدولة في كل حقوقها من الثروات الطبيعية وفق
االتفاقيات الموقعة .

وضع المواصفات الفنية للمنشآت والمنتجات ومتطلبات حماية
البيئة والسالمة ، المتعلقة بالصناعة النفطية والنشاط التعديني

.
اإلشراف على الشركات المملوكة للدولة وتلك التي تساهم

فيها في مجال النفط والتعدين.

تطوير الحقول واستخراج النفط ونقله وتكريره وبيعه وتصدير

الوزراء
السابقون

عميد / م. بحري صالح
الدين محمد أحمد كرار
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في مجال الطاقة الكهربائية :

في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة :

تطوير الحقول واستخراج النفط ونقله وتكريره وبيعه وتصدير
خام النفط المصنع ومشتقاته .

نقل وتوزيع وبيع مشتقات البترول محليًا .
إلشراف على البحوث والدراسات في مجال النفط والمعادن

بالتعاون مع الجهات العاملة في هذا المجال .
المساهمة في مواجهة اآلثار السالبة لعمليات استخراج وصناعة
البترول ووضع الخطط والبرامج النموذجية واألمنية واالجتماعية

لدرئها وحماية البيئة .
تنمية تطوير وتأهيل الكوادر البشرية في مجال التعدين والنفط

ومشتقاته .
تنمية وتطوير العالقات القومية مع المؤسسات والمنظمات
اإلقليمية والدولية لتبادل التجارب في مجال التعدين والنفط

ومشتقاته .
تمثيل الدولة خارجيًا في قطاعات النفط والتعدين.

إبرام العقود واالتفاقيات نيابة عن الدولة في مجال الطاقة
الكهربائية والموافقة على عقود اإلمداد الكهربائي مع الشركات

ومنح رخص االستثمار في هذا المجال .
وضع السياسات والقواعد العامة والمتعلقة بتوليد الطاقة

الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وإجازة الخطط للبرامج العامة
للكهرباء وترجمتها إلى مشروعات ومتابعة تنفيذها.

تنظيم ورقابة األنشطة المتعلقـــــة بالتوليد والنقل والتوزيع
للطاقة الكهربائية.

رعاية إستراتيجيات الدولة والسياسات الخاصة بمجال الطاقة
الكهربائية .

اإلشراف على المؤسسات المملوكة للدولة وتلك التي تساهم
فيها والتي تعمل في مجال الطاقة الكهربائية، وفقًا لقوانينها،

وتقديم االستشارات الفنية للدولة في كل ما يتعلق بصناعة
الكهرباء.

تحديد أسعار الطاقة الكهربائية وقوائم األسعار.
وضع المواصفات واألنماط والمقننات الفنية للمعدات واآلالت
والماكينات واألجهزة اإللكترونية لضمان توحيد النظام الكهربائي

في السودان، وتحديد شروط السالمة العامة والواجب توافرها
في المنشآت الكهربائية وإعمال التمديدات الكهربائية وإصدار

الضوابط الالزمة.
التنسيق واإلشراف الفني على السدود ألغراض التوليد

الكهربائي .
التنسيق مع وحدة تنفيذ السدود ، ألغراض التوليد الكهربائي .

تحديد المواصفات والمعايير الستيراد وتركيب وتشغيل
المولدات الحرارية ومراقبة السالمة المهنية للعاملين والمخاطر

التي قد تنجم للجمهور والمؤسسات العملية .
توليد الكهرباء الحرارية والمائية وتوزيعها وبيعها عبر أشركات

والهيئات والمؤسسات التي تعمل في مجال توليد وتوزيع وبيع
الكهرباء.

تشجيع االستثمار في مجال توليد الطاقة وتوزيعها وتنمية
مواردها وذلك بالتنسيق مع وزارة االستثمار .
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 الوحدات التى يشرف عليها الوزير :

 الوحدات التي يوجه سياستها الوزير :

لنشر والترويج لتقنيات الطاقات الجديدة والمتجددة واالستفادة
من المصادر غير المستغلة ومتابعة التطورات والبحوث العلمية

في المجال.
وضع السياسات واإلستراتيجيات والبرامج والخطط لقطاع

الطاقة الجديدة والمتجددة .
فرض االلتزام بالشروط البيئية الواجب توافرها عند استخدام
تقنيات الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة وفقًا لقوانين

البيئة .
إعداد القاعدة البيانية لمعلومات الطاقة المتجددة .

التعريف والتوعية بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقات
المتجددة لكل المستويات.

العمل على رفع مساهمة تقنيات الطاقات المتجددة في ميزان
الطاقة القومي .

دراسة الطلب على الطاقة بأنواعها في قطاعات االستهالك
المختلفة وإعداد التوثيقات من الطلب من الطاقة في

 المستقبل .
إعداد دراسات حصر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإمكانية

استخدامها وإعداد ميزان الطاقة .

المؤسسة السودانية للنفط
الهيئة القومية للكهرباء

الهيئة العامة لألبحاث الجيولوجية
الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء .

الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول
شركة النيل للبترول المحدودة .

شركة مصفاة بور تسودان
شركة مصفاة األبيض .
شركة مصفاة أبو جابرة .
شركة مصفاة الخرطوم .

شركة سودا بت المحدودة .
شركة بتروترانس المحدودة .

شركة أرياب للتعدين المحدودة .
شركة الخرطوم للبتر وكيماويات المحدودة .

شركة النيل الكبرى لعمليات البترول
شركة بترو دار لعمليات البترول

شركات التشغيل األخرى العاملة في مجال البترول
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لإلستفسار

تقرير إنتاج الخام

االنتاج الشهري للبرميل

STAR OIL
(Block

17)
June 2016

163689.00

PETRO-
ENERGY
(Block 6)
June 2016

1439120.00

GNPOC
(Blocks 2

& 4)
June 2016

1350304.00

الرسائل
البريدية

تابعونا وشاهدونا أوًال بأول لنحظى
بتشجيعكم دوًما! تعّرفوا على أحدث
األخبار واالعداد الخاصة بالوزارة من

خالل نشراتنا البريدية.

اضف بريدك االلكتروني

إشتراك

الر
دو

مزيج النيل برنت خام عمان
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مبني وزارة النفط والغاز, شارع أفريقيا, العنوان:

  اسعار الخام

 

كن دائمًا على
إتصال

حمل التطبيق وكن

خارطة
حقول النفط

خارطة حقول
النفط

وقطاعات
الشركات

طلب
االلتحاق

بدورة
تدريبية

اذا كنت ترغب
التدريب بمركز

التدريب
النفطي، اذا

عليك البدأ من

طلب
معلومات

نفطية

اذا كنت ترغب
في طلب
معلومات

بحثية في مجال
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لإلستفسار
دائما تبدأ بمحادثة،

اخبرنا بمقترحاتك، افكارك...

األسم

البريد اإللكتروني

الهاتف/موبايل

الرسالة

أرسل

Map data ©2016 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael,
ORION-ME

مبني وزارة النفط والغاز, شارع أفريقيا, العنوان:
الخرطوم, السودان

2649 صندوق البريد:
776684 183 249+ هاتف:
778979 183 249+ فاكس:
info@mop.gov.sd البريد االلكتروني:

كل الحقوق محفوظة ©2016 وزارة النفط والغاز
إتصل بنا | سياسة الخصوصية | سياسية اإلستخدام

Powered By: GraphiX

ال يسمح بإعادة نشر اي من محتوى هذا الموقع او نقله باي وسيلة
سواء كانت الكترونية او غيرها دون تصريح مسبق 

من المكتب االعالمي لوزارة النفط والغاز.
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