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 م١٩٩٣لسنة ) ٤٧( قرار جمهوري رقم 
 بشان الالئحة التنظيمية لوزارة الثروة السمكية 

 :رئيس مجلس الرئاسة
 .الجمهورية اليمنيةبعد االطالع على دستور 

 .م١٩٩٢/نوفمبر/١٤وعلى االعالن الدستوري الصادر بتاريخ
م بشان ١٩٩١لسنة ) ٢٠(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 

 .مجلس الوزراء
م بتشكيل مجلس ١٩٩٠لسنة ) ١(وعلى القرار الجمهوري رقم 

 .الوزراء
 .وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

 .سةوبعد موافقة مجلس الرئا
 قــــرر

 الباب االول
 المهام العامــة

 ).الئحة تنظيم وزارة الثروة السمكية(تسمى هذه الالئحة ) ١(مادة
تهدف الوزارة الى تنمية الثروة السمكية وحمايتهـا وتشـجيع وترشـيد            ) ٢(مادة

استثمارها واستغاللها ورفع مستوى انتاجها وتصديرها بما يكفل زيادة الدخل          
تصاد الوطني وذلك اسـتنادا علـى المبـادئ الدسـتورية           القومي ودعم االق  

والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية االقتصـادية واالجتماعيـة والقـوانين           
 -:والقرارات النافذة وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية

اقتراح السياسات والخطط  والبرامج التي تستهدف تنمية الثروة السمكية           .١
اعداد الخطط والبرامج الالزمة لتنفيـذها فـي نطـاق          والمحافظة عليها و  

 .سياسة الدولة والخطط التنموية والقوانين النافذة
اجراء االبحاث والدراسات الفنية  والتطبيقية والميدانية الهادفة الى تنمية           .٢

 .الثروة السمكية  والعمل على تنفيذ ما تسفر عنه النتائج البحثية
باالرشاد السمكي التي تكفل تنمية مهـارات       اعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة      .٣

الصيادين وتحسين ادائهم وتطوير وسائل انتـاجهم ومعـرفتهم وتقـديم           
 .الخدمات والتسهيالت لرفع مستوى معيشتهم

اقتراح مشاريع القوانين والقرارات التي تهدف الى تنظيم وتطوير الثروة           .٤
 السمكية ومتابعة اقرارها وتنفيذها

ات والفروع والمكاتب التابعة للوزارة والتنسـيق       االشراف على المؤسس   .٥
 .فيما بينها ومتابعة وتقويم نشاطها

تنظيم وتشجيع االستثمار في القطاع السمكي وتقديم التسهيالت الالزمـة           .٦
 .في ضوء  السياسة العامة للدولة وامكانياتها
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اعداد  السياسـات التسـويقية والتخزينيـة  وتقـدير احتياجاتهـا مـن              .٧
 . والمشاركة في اقتراح االسعار للمنتجاتالمستلزمات

اقتراح وبحث الوسائل الكفيلـة باسـتغالل الثـروة السـمكية بـالطرق             .٨
االقتصادية وتشجيع اقامة المجمعات التعاونية السمكية والعمل على تقديم         

 .الدعم والتسهيالت الالزمة العضائها
ها بالتنسيق  الحفاظ على مصادر الثروة السمكية وترشيد استغاللها وحمايت        .٩

 .مع الجهات ذات العالقة
العمل على توفير احتياجات المواطنين من االنتـاج السـمكي وزيـادة             .١٠

 .الصادرات وفقا لالمكانيات المتاحة
عقد االتفاقيات الخاصة بالثروة السمكية المقـرة مـع الـدول الشـقيقة              .١١

والصديقة والصناديق العربية والمنظمات االقليمية والدولية مـن خـالل          
 .لجهات ذات العالقة ومتابعة التنفيذا
اقامة وتعزيز العالقات مع الوزارات المماثلـة فـي البلـدان العربيـة              .١٢

واالجنبية وتمثيل الجمهورية في مجال الثروة السمكية لـدى المنظمـات           
والصناديق والمراكز العربيـة واالقليميـة والدوليـة والمشـاركة فـي            

 .المؤتمرات والندوات واللجان المتخصصة
 الباب الثاني

 مهام واختصاصات قيادة الوزارة
 الفصل االول

 مهام واختصاصات الوزير
 -:يتولى الوزير المهام واالختصاصات التالية) ٣(مادة
االشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبهـا فـي جميـع انحـاء              .١

الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقـانون           
 .واللوائح والقرارات النافذة

يقود الوزارة في كافة المجاالت ويعتبر الرئيس االعلى فيها ويديرها طبقا            .٢
لمبدا المسئولية الفردية  والتشاور الجماعي بشان القضايا االساسية ويتحمل           

 .المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء
دارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشـكل       يصدر القرارات الالزمة ال    .٣

قرارات واوامر وتنظيمات وله الحق في اصدار التوجيهـات لمرؤوسـيه           
 .العاملين في الوزارة وطلب تقديم التقارير منهم

يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقـارير ويشـرف            .٤
 ويحق له اصـدار     على تنفيذ المهام االساسية للوزارة والمرافق التابعة لها       
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التوجيهات الى رؤساء المرافق التابعة له كما يحق لـه تعـديل او الغـاء               
 .قراراتهم اذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافذة

يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلـس الـوزراء ويتـابع              .٥
تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قـرارات المجلـس حسـب             

لنظام كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية العمال الـوزارة           ا
 .والمرافق التابعة لوزارته  ويتابع ويقيم تقارير انجازها

يشكل مجلس الوزارة واللجان االستشارية ولجان العمـل الخاصـة عنـد             .٦
 .الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم

لتابعة له او الغائهـا او      يصادق على قرارات مجلس االدارة في المرافق ا        .٧
 .تعديلها او تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة

يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفـات الجسـيمة            .٨
 لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون

ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا وتنفيذا عندما يتعلق االمر بـوزارات            .٩
 .اخرى

ن فيما يتعلق بقرارات مجلـس الـوزراء وقـرارات          ينسق مع المحافظي   .١٠
وتوصيات  السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضـمن الـوزير             

ايجاد عالقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص           
في اعداد خطط التنمية االقتصادية  واالجتماعية  وذلك من اجل التحقيـق             

 .ادارة وتخطيط مجال مسئوليتهالكامل للمهام الحكومية في 
 .تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .١١
يقوم باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضـى القـوانين واللـوائح             .١٢

 .والقرارات النافذة
 الفصل الثاني

 مهام واختصاصات نائب الوزير
 -:التاليةيتولى نائب الوزير المهام واالختصاصات . ا) ٤(مادة

يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصاته تحت اشـراف الـوزير            .١
 .وتوجيهاته

يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلـك حضـور             .٢
 .اجتماعات مجلس الوزراء

 .يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكلفه بها .٣
 :هذه المادة ما يليمن ) ا(يمارس نائب الوزير بما ال يخل باحكام الفقرة . ب

التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات االخرى عندما يكـون            .١
 .التنسيق على مستواه
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يعاون الوزير في االشراف على اعداد مشروعات الـنظم واللـوائح            .٢
 .التنفيذية  وفقا للقوانين والقرارات النافذة

رة يشرف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمـال الـوزا           .٣
 .ويتابع عملية التنفيذ

 .ينسق بين االدارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات .٤
يقيم االعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكيـل او وكـالء             .٥

الوزارة ومديري االدارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد الـى          
 .الوزير

يبدي رايه بشانها   يدرس التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة و      .٦
 .الى الوزير

يتابع تنفيذ االجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق االنضـباط الـوظيفي           .٧
 .وتحسين عالقات العمل

 .يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل على مستواه .٨
القيام باية اختصاصات اخرى تستند اليه بمقتضى القوانين واللـوائح           .٩

 .والقرارات النافذة
 الفصل الثالث

 مهام واختصاصات وآيل الوزارة
 -:يتولى وكيل الوزارة المهام واالختصاصات التالية)  ٥(مادة
االشراف المباشر على االدارات الواقعة تحت اشرافه في حدود  القوانين             .١

 .والقرارات
 .التنسيق بين االدارات العامة الواقعة تحت اشرافه .٢
 .برامج االدارات العامة التابعة لهيتابع يوميا تنفيذ مهامة واعمال و .٣
 .ينسق بين اعمال االدارات العامة التابعة له واالدارات العامة االخرى .٤
 .ينظم االجتماعات الالزمة بين االدارات العامة واالدارات التابعة له .٥
يقيم االعمال والنشاطات في االدارات التابعة له وتقديم المقترحات بهـذا            .٦

 .الصدد الى نائب الوزير
 .يصدر التعليمات التنفيذية واالدارية في نطاق اعماله وفقا للوائح .٧
يقوم باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقـرارات           .٨

 .النافذة
 

 الفصل الرابع
 مجلس الوزارة
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 -:يشكل مجلس الوزارة على النحو التالي. ا)  ٦(مادة
 .رئيسا   الوزير .١
 .نائبا للرئيس   نائب الوزير .٢
 اعضاء وكيل او وكالء الوزارة .٣
 اعضاء  مستشارو الوزارة .٤
 اعضاء  مديرو االدارات العامة .٥
يجوز للوزير ان يستدعي اي شخص اخر من ذوي الخبرة لحضور جلسـات             .ب

 .المجلس
يتولى المجلس تقديم المشورة للوزير فـي المسـائل المتعلقـة بنشـاط             )  ٧(مادة

 -:الوزارة وخاصة االمور التالية
 .عمل السنوية للوزارةخطط ال .١
 .الخطة المالية وخطة القوى العاملة .٢
 .تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها واقتراح او تعديل هيكلها .٣
المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على            .٤

 .مجلس الوزارة
 .تقارير االنجاز وتقييمها .٥
 .الوزارةمشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط  .٦
يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلـس الـوزارة علـى ان تكـون              )  ٨(مادة

 .اجتماعاته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة
تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسـل           )  ٩(مادة

 .في نهاية كل عام الى االمانة العامة لمجلس الوزراء
 الباب الثالث

 وزارةتنظيم ال
 الفصل االول
 البناء التنظيمي

يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العـام وفروعهـا ومكاتبهـا            )  ١٠(مادة
 .واداراتها في امانة العاصمة  ومحافظات الجمهورية

 -:يتبع الوزير مباشرة ما يلي)  ١١(مادة
المؤسسات والشركات والمصانع التي تحدد قـرارات انشـائها بتبعيتهـا            .١

 .ارةللوز
 .مركز ابحاث علوم البحار ومراكز تربية االحياء المائية .٢
 .المعهد السمكي .٣
 .مجلس الوزارة .٤
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 .مصنع تعليب االسماك المكال .٥
 .مصنع تعليب االسماك شقرة .٦
 .المستشارون .٧
 .االدارة العامة للشئون القانونية .٨
 .االدارة العامة لالحصاء والتخطيط .٩
 .مكتب الوزير .١٠
 -:نظيمي للوزارة من التقسيمات التنظيمية التاليةيتكون البناء الت)  ١٢(مادة
 .االدارة العامة للجودة والشئون الفنية .١
 .االدارة العامة للرقابة والتفتيش البحري .٢
 .االدارة العامة للمؤسسات والتعاونيات السمكية .٣
 .االدارة العامة لالحصاء والتخطيط والمتابعة .٤
 .االدارة العامة للشئون القانونية .٥
 .عامة لشئون الموظفين والتدريباالدارة ال .٦
 .االدارة العامة للشئون المالية والصيانة والتجهيزات .٧
 .يراس كل ادارة عامة مدير عام)  ١٣(مادة
يصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية لالدارات العامة         )  ١٤(مادة

 .بعد موافقة  وزارة الخدمة المدنية واالصالح االداري
يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديـد          )  ١٥(مادة

 .اختصاصاته قرار من الوزير
 الفصل الثاني

 مهام واختصاصات االدارات العامة
 -:االدارة العامة للجودة والشئون الفنية وتختص بما يلي)  ١٦(مادة
فنية اقتراح السياسات والخطط والبرامج واالرشادات المتعلقة بالجوانب ال        .١

 .والتكنولوجية لرفع مستوى المنتجات البحرية
اعداد  المعايير والمقاييس الخاصة بالتعامل مع المنتجات البحريـة فـي             .٢

 .الجمهورية والتنسيق بصدد ذلك مع الهيئة العامة للمعايير والمقاييس
االشراف على مراقبة فحص جودة المنتجات البحرية الطازجة والمملحة          .٣

 وغيرها ووضع اللوائح واالرشادات المنظمـة لـذلك         والمجففة والمدخنة 
 .النشاط في عموم الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المختصة

اعطاء التوجيهات الخاصة بانواع المواد الكيميائية ومواد الكرتنة والتعبئة          .٤
والتحضير الممكن  استعمالها عند معاملة المنتجات البحرية  مع تحديـد            
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عمل على تقييم النتـائج العلميـة فـي تطـوير           مواصفات هذه المواد وال   
 .الصناعات السمكية واالستفادة منها

منح شهادات الجودة لجميع الشحنات التي تحتوي على المنتجات البحرية           .٥
للجهات الخارجية طبقا لالتفاقيات المبرمة مع الغير وبعد الفحص الالزم          

 .لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة
وري لالسواق ومراكز االستالم والتحضير والثالجات      متابعة التفتيش الد   .٦

والمصانع لمراجعة الحالة الصحية والنظافـة ومـدى التـزام العـاملين            
 .باالرشادات الفنية والتكنولوجية بالتنسيق مع الجهات المختصة

متابعة اجراء التحاليل البيوكيميائة والميكروبيولوجية وفحص المنتجـات         .٧
دة والمعلبة ومطابقتها مع المعايير والمقـاييس       البحرية الطازجة  والمجم   

الخاصة بالجمهورية وكذا المنتجات البحرية المملحة والمجففة والمدخنـة         
والعمل على ايجاد وتنظيم مختبرات مراقبة جـودة المنتجـات البحريـة            

 .بالتنسيق مع الجهات المختصة
قتصـادية  المشاركة في اعداد الدراسات العلمية والبحثية ذات الجدوى اال         .٨

وذلك بغرض تطوير المنتجات البحرية الدخال اصناف جديـدة وكـذلك           
الدراسات الخاصة بتصنيف درجات المنتجات البحريـة لتطـوير نمـط           

 .االستهالك المحلي وتحسين جودة المنتجات المصدرة الى الخارج
اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بوسـائل انتـاج االسـماك            .٩

 .ر وتنفيذ ذلكومتابعة اقرا
دراسة العروض الفنية وتصاميم المشاريع والعقود واالتفاقيات من حيـث           .١٠

الشروط  المالية  والمهنية وتقديم المقترحات والمشورة حولها والمشاركة          
في التفاوض  مع الشركات االجنبية فيما يتعلق باستيراد المعدات وقطـع            

ل علـى تـراخيص     الغيار والخدمات واالجهزة الفنية ومتابعة الحصـو      
 .استيرادها ومتابعة االعتمادات المستندية الخاصة بها

وضع الدراسة حول استهالك الطاقة في الثالجات الشمسـية والمصـانع            .١١
بهدف االستغالل  االمثل لها ووضع المواصفات الفنية وتجميع البيانـات           

ة وتبويبها لجميع االصول والمعدات واالسهام في رفع كفاءة العاملين الفني         
 .وتاهيلهم بالتنسيق  مع االدارة العامة لشئون الموظفين والتدريب

تحديد المتطلبات مـن الخبـرات االجنبيـة واعـداد مؤشـرات النقـل               .١٢
 .والمواصالت والكهرباء والمياه بالتنسيق مع االدارة المختصة
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العمل على صيانة االالت والمعدات والمنشات السمكية والمحافظة عليها          .١٣
  المستودعات وحفظ المواد والمعدات وقطع الغيـار بمـا           ومتابعة تنظيم 

 .يتالءم وخصوصياتها واتخاذ االجراءات  الكفيلة بتطويرها وكفاءة ادائها
متابعة تطبيق لوائح االمن الصناعي والسالمة المهنيـة  والتنسـيق مـع             .١٤

االدارات العامة لشئون الموظفين والتـدريب بشـان تاهيـل المشـرفين            
ؤسسات  ووضع االرشادات  الفنيـة للعـاملين بغـرض           والفنيين في الم  

 .التشغيل  السليم للمعدات واالصول
متابعة اعمال البناء والتركيب للمشاريع السمكية من موانئ الصيد ومواقع           .١٥

 .ثالجات التبريد والورش
متابعة تنفيـذ بـرامج صـيانة االسـطول السـمكي واسـطول النقـل                .١٦

ـ    )البري( ثلج وكافـة معـدات ووسـائل       والثالجات المركزية ومصانع ال
 .االصطياد

العمل على تقديم التسهيالت الالزمة لتخليص  االالت والمعدات والوسائل           .١٧
المختلفة السمكية التابعة للوزارة والعمل على نقلهـا الـى المسـتودعات     

 .الخاصة بها وتوزيعها
 :االدارة العامة للرقابة والتفتيش البحري وتختص بما يلي)  ١٧(مادة
 القوانين والنظم الخاصة باالصطياد وحماية االحياء المائية والقيام         اقتراح .١

 .بمهام الرقابة والتفتيش البحري بالتنسيق مع الجهات المختصة
االشراف على تنفيذ شروط االصطياد والتاكد من التصـاريح الممنوحـة            .٢

للسفن وقوارب الصيد العاملة ومدى صالحيتها  بالتنسيق مـع الجهـات            
 .ذات العالقة

 .مراقبة تحركات القوارب في حدود مناطق ومواقع االصطياد المسموح بها .٣
متابعة نشاط قوارب وسفن الصيد من ناحية تطابق نوعية وكمية االحياء            .٤

المصطادة بما تحدده الوثائق المعتمدة وكـذا تطـابق نوعيـة وكميـات             
االسماك التي تم تفريعها للناقالت وحفظ السجالت الخاصة بخطة عملهـا           

 .النشاط الفعلي بهاو
( التاكد من عدم تواجد واستخدام مواد ممنوعـة وضـارة باالصـطياد              .٥

 .الخ…)متفجرات ،مواد كيميائية، مواد ملوثة، وسائل كهربائية
تسجيل مخالفات نظم  االصطياد البحري المحـددة بـالقوانين واللـوائح             .٦

ـ          ات ذات  والقرارات الوزارية واتخاذ التدابير الالزمة بالتعاون مـع الجه
 .العالقة
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متابعة ومراقبة تنفيذ االتفاقيـات والبروتوكـوالت والقـوانين واللـوائح            .٧
 .المنظمة لعملية االصطياد

مساعدة االجهزة التابعة للوزارة فيما يتعلق بالتفتيش البحري في تنظـيم            .٨
 .نشاطها وتزويدها بالوثائق والتعميمات والعمل على تسهيل جميع اعمالها

ت المختصة بحماية البيئة واالحياء المائية بهدف الحفاظ        التنسيق مع الجها   .٩
 .على الثروة المائية

المشاركة مع الجهات المختصة وذات العالقة في وضع الخطط وتنفيـذ             .١٠
االجراءات لزيادة االحتياطي السمكي واالحياء والنباتات البحرية وتربيتها        

 .واقلمتها
كالتها واقتراح الحلول   المساهمة  في دراسة البيئة البحرية وتشخيص مش        .١١

المناسبة لها بما يوفر االمن والحماية والنمو والتكاثر لالحيـاء المائيـة            
 .بشكل عام بهدف تنمية الثروة السمكية

 :االدارة العامة للمؤسسات والتعاونيات السمكية)  ١٨(مادة
لسـنة  ) ٣٥(مع عدم االخالل باحكام القرارات الجمهـوري بالقـانون رقـم            

 -: الهيئات والمؤسسات  والشركات تتولى ما يليم  بشان١٩٩١
تقديم المشورة للوزير في رسم السياسات العامـة للمؤسسـات السـمكية             .١

 .واقتراح سبل التنسيق والتكامل بين المؤسسات
متابعة نتائج اعمال مجالس االدارة في المؤسسات ومستوى تنفيذ برامجها           .٢

 عن سير نشاطها االنتاجي     وقراراتها ورفع المقترحات والتقارير الدورية    
والخدمي والمالي والفني وغيرها من التقارير المطلوبة للوزير لالطـالع          

 .والمصادقة
التعاون مع المؤسسات في متابعة اعمالها المرتبطة بديوان عام الـوزارة            .٣

 .واالجهزة الحكومية ذات العالقة
شاطها المشاركة في اعداد الخطط التنموية للمؤسسات ومراجعة وتقويم ن         .٤

 .بالتعاون مع الجهات ذات العالقة
المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات والتعليمات المالية واالدارية الصـادرة          .٥

من الجهات المختصة والمساهمة في اعداد مشروعات القوانين واالنظمة         
 .واللوائح الخاصة بالمؤسسات بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة التنفيذ

داد مشاريع الميزانية السنوية والسلعية للمؤسسات ورفع       المساهمة في اع   .٦
 .ذلك للوزير مشفوعة بالتوضيحات الكافية

اقتراح السياسات والخطط والبرامج الهادفة الى تنمية العمـل التعـاوني            .٧
باقامة وتطوير الجمعيات التعاونية السمكية بما يحقـق زيـادة االنتـاج            
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 في اطار السياسـة العامـة       السمكي وتحسين احوال الصيادين المعيشية    
 .للدولة

القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالنشاط  التعـاوني ومتابعـة تنفيـذ             .٨
نتائجها بما يكفل تقديم المساعدات الفنية للتعاونيات السمكية وبالتنسيق مع          

 .الجهات ذات العالقة
المساعدة في متابعة تنفيذ قرارات الهيئات العمومية ومجـالس االدارات           .٩

لتعاونيات السمكية وتذليل وحل الصعوبات التي تعترضها وبالتنسيق مع         ل
 .الجهات ذات العالقة

تقديم االرشادات والمشورة الفنية للجمعيات التعاونية السمكية في الجوانب          .١٠
 .التنظيمية  والمحاسبة االقتصادية والعمل على تحسين وتطوير االدارة فيها

لهادفة الى رفع مستوى كفاءة العـاملين      اعداد  برامج التاهيل والتدريب  ا       .١١
في التعاونيات السمكية والتعرف على احتياجات التعاونيات مـن القـوى           

 .العاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
المشاركة واالشراف  مع الجهات المختصة  داخل الوزارة وخارجها في            .١٢

مويلهـا  وضع او تنفيذ اية مشروعات تقوم بها الدولة او تسـاهم  فـي ت              
الجمعيات التعاونية السمكية في اتجاه تحسين وتطوير اوضاع التعاونيات         

 .السمكية
العمل على متابعة مساعدة الجمعيات السمكية في الحصول على القروض           .١٣

والمساعدات والتي تساعدها على تطوير ادائها ورفـع مسـتوى ادائهـا            
 .وانتاجها

ديثـة  والمناسـبة بـين       نشر الوعي والمعرفة باالساليب  والوسائل الح       .١٤
صيادي  االسماك واعضاء الجمعيـات التعاونيـة بمختلـف الوسـائل            

 .االرشادية
المشاركة في تحديد وسائل ومستلزمات االنتاج السمكي بـامور الصـيد            .١٥

 .ومتابعة توفير ذلك
 -:االدارة العامة لالحصاء والتخطيط والمتابعة وتختص بما يلي)  ١٩(مادة

المعلومات االحصائية في القطاع السـمكي وتوثيقهـا        جمع ودراسة البيانات و   
 .واصدارها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

اعداد البيانات والمعلومات والدراسات لتحديد اتجاهات الخطة واالولويات         .١
 .في القطاع السمكي وضمن الخطط العامة للدولة
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بل الوزارة   اعداد برامج العمل التفصيلية السنوية للمشاريع السمكية من ق         .٢
والهيئات والمؤسسات التابعة لها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مـع الجهـات           

 .ذات العالقة
اعداد الميزانية االستثمارية واالنمائية السنوية للمشاريع السـمكية وفقـا           .٣

 .للسياسة العامة للدولة وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
ثـات الرسـمية الخاصـة      التحضير والمشاركة في المفاوضات والمحاد     .٤

بالقطاع السمكي مع الدول الشقيقه والصـديقة والمنظمـات والصـناديق            
العربية والدولية في تحقيق سبل التعـاون ودراسـة واعـداد مشـاريع             
االتفاقيات والبروتوكوالت ومتابعة تنفيذها وكذا القـرارات والتوصـيات         

 .الناتجة عنها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة
 طلبات السحب من القروض والمسـاعدات الخارجيـة وضـبط           مراجعة .٥

حساباتها ومتابعة سداد اقساطها وفوائدها ومراقبة االستخدام االمثل لهـا          
ووفقا لالنظمة واللوائح المنظمة لـذلك وبالتنسـيق مـع االدارات ذات            

 .العالقة
رفع تقارير دورية الى الوزير عن سير تنفيـذ القـروض والمسـاعدات              .٦

خدامها في المشاريع المخصصة لها،وكذا رفع التقـارير عـن          وكيفية است 
 .سير تنفيذ المشاريع 

المشاركة في تحديد االحتياجات من الخبراء في القطاع السمكي وشروط           .٧
 .استخدامهم واختيارهم بموجب القوانين واالنظمة المعمول بها

ات المشاركة في االعداد للمؤتمرات والندوات التي تعقد في اطار المنظم          .٨
العربية والدولية والمتعلقة بنشاط الـوزارة ومتابعـة تنفيـذ القـرارات            

 .والتوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
مراجعة الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ومن الجهات االخرى في           .٩

المجال السمكي وتقديم االراء الفنية ومن ثم تقـديمها للجهـات المعنيـة             
 . ما يلزم بشانها بالتنسيق مع الجهات المعنيةالتخاذ

اعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع مع الجهات الخارجية في مجـال            .١٠
الثروة السمكية بالتنسيق مع االدارات المختصة وتقديمها الـى الجهـات           

 .المختصة في الوزارة والدولة
الستثمار في  اقتراح ووضع الخطط والبرامج الهادفة الى تشجيع وتنظيم ا         .١١

 .القطاع السمكي بكافة اشكاله وتقديم التسهيالت الالزمة بذلك
اعداد اتفاقيات مشاريع  االسماك المتعلقة بالدراسات وتطـوير االنتـاج            .١٢

 .السمكي بالتنسيق مع االدارات المعنية
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االدارة العامة للشـئون القانونيـة وتخـتص باالضـطالع بالمهـام            )  ٢٠(مادة
عليها في قانون قضايا الدولة وتتولى علـى وجـه          والواجبات المنصوص   
 -:الخصوص المهام التالية

اعداد مشروعات القـوانين والقـرارات واللـوائح المتعلقـة بـالوزارة             .١
 .والمؤسسات التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة

المشاركة في اعداد العقود واالتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع المؤسسات           .٢
 .ا مع الجهات الداخلية والخارجيةالتابعة له

 .متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية وغيرها .٣
تمثيل الوزارة ومؤسساتها امام القضاء وغيرها من الجهات وفقا لقـانون            .٤

 .قضايا الدولة
 .تقديم المشورة القانونية للوزارة والمؤسسات والفروع التابعة لها .٥
ظمة المختلفة للعاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة       شرح القوانين واالن   .٦

 .لها والعمل على نشر الوعي القانوني بين اوساط العاملين
اعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفـظ          .٧

 .اصولها وتوزيع صورها على المعنيين بالتنفيذ
والمراجـع والسـجالت    توثيق القوانين والقرارات واللوائح واالتفاقيات       .٨

القانونية المتعلقة بعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها وحفظها وتنظيمها         
 .بالشكل الذي يسهل الرجوع اليها عند الحاجة

اعداد الدراسات واالبحاث القانونية وتقديم المقترحـات بهـدف تطـوير            .٩
 .انظمة الوزارة والمؤسسات التابعة لها

ن والعاملين فـي الـوزارة والمؤسسـات        االشراف على اعمال القانونيي    .١٠
 .والفروع التابعة للوزارة

مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة والمؤسسات التابعة          .١١
 .لها ورفع تقارير عن اية خروقات قانونية

 -:االدارة العامة لشئون الموظفين والتدريب وتختص بما يلي)  ٢١(مادة
املة بالوزارة ومـا يتبعهـا بالمشـاركة        اعداد  مشروع خطط القوى الع      .١

 .والتنسيق مع الجهات المعنية وبما يكفل تلبية احتياجات القطاع السمكي
توفير احتياجات الوزارة وما يتبعها من القوى العاملة المتخصصة بحسب           .٢

االحتياج وحسب الخطط المعمدة وتنظيم وتنفيذ جميع اجراءاتهـا وفقـا           
 .هالالنظمة والقوانين المعمول ب
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وضع  الخطط لتاهيل وتدريب القوى العاملة باالشـتراك مـع االدارات              .٣
العامة والمؤسسات والمشاريع  التابعة للوزارة ومعالجة المسائل المتصلة         

 .بالتاهيل والتدريب داخل الجمهورية وخارجها والمساعدة في عملية التوزيع
مـة االجـور    اقتراح الخطط المتعلقة باساليب تنظيم وتطوير العمل وانظ        .٤

 .والحوافز لرفع كفاءة االنتاج  وتحسين مستويات االداء
االشراف على اعمال شئون الموظفين وتطبيـق القـوانين والقـرارات            .٥

 .واللوائح الصادرة بهذا الشان
اعداد كشوفات الرواتب الشهرية والعالوات وكافة المستحقات االخـرى          .٦

 .الخاصة بالموظفين واستكمال اجراءات الصرف
الوثائق والبيانات المتعلقة بالموظفين واالحتفاظ بمعلومـات وافيـة         حفظ   .٧

 .وتقارير احصائية لجميع العاملين
 .تقديم المقترحات الخاصة بالتدريب وتطوير مناهج التدريب .٨
اقتراح تبسيط اجراءات العمل وحسن سيرها واالستفادة الكاملة من القوى           .٩

لتعـاون والتنسـيق مـع      العاملة لتغطية جميع انشطة القطاع السمكي با      
 .الجهات ذات العالقة

 -:االدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة وتختص بما يلي)  ٢٢(مادة
اقتراح ووضع الخطط والبرامج الهادفة الى رفـع كفـاءة االداء المـالي        .١

وترشيد االنفاق وتطوير الموارد المالية للوزارة وفروعها ومكاتبها ومـا          
 .بعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةيتبعها ومتا

اعداد ومتابعة مشروعات الميزانية السـنوية للـوزارة وفـق خططهـا             .٢
وبرامجها واحتياجاتها والتزاماتها بالتعاون والتنسيق مـع الجهـات ذات          

 .العالقة وفي ضوء االسس والقواعد المنظمة لذلك
 المصـروفات وفقـا     اعداد الحساب الختامي للوزارة وفروعها ومراجعة      .٣

 .للقوانين واالنظمة واللوائح المعمول بها
تلقي طلبات واوليات المناقصات المختلفة من جميـع الجهـات التابعـة             .٤

للوزارة وما يتبعها ومعرفة االعتمادات المخصصة لتمويـل المشـاريع          
ومناقشتها واالعالن عنها وتحديد مدتها ومتابعة  استكمال اجراءاتها فـي           

 .  الجهات ذات العالقة وبموجب القوانين واالنظمة النافذةالوزارة  مع
تنظيم العملية المالية الخاصة بحسابات العهد والسلف واالمانات والتسوية          .٥

واثبات قيودها في السجالت المخصصة ومتابعة مطابقة ارصدتها دوريا         
وتصفيتها في المواعيد المحددة  لهـا ومراقبـة االجـراءات الداخليـة             

 .الماليةللصرفيات 



 

 ١٨٢

الئحة وزارة الثروة السمكية

متابعة عملية استالم وتخزين المسـاعدات العينيـة الخاصـة بـالوزارة             .٦
وفروعها بالتنسيق مع االدارة العامة لالحصـاء والتخطـيط والمتابعـة           

 .والجهات ذات العالقة وتنظيم السجالت الخاصة بذلك
تحديد احتياجات الوزارة وفروعها من مختلـف اصـناف المسـتلزمات            .٧

ائل النقل وغير ذلك على اساس االحتياج الفعلـي         والسلع والمعدات ووس  
 .والرصيد المخزون ومتابعة توفيرها بالتنسيق  مع الجهات المختصة

متابعة االيرادات العامة العائدة للدولة من الوزارة وفرعها وتوريدها الى           .٨
الحسابات المخصصة واعداد تقارير دورية عنها وفقـا للنظـام المـالي            

 .للدولة
الوزارة وفروعها وجردها دوريا وكـذا المحافظـة علـى        تنظيم مخازن    .٩

 .سالمة الممتلكات التابعة للوزارة وفقا للنظم النافذة
تنظيم وتنفيذ اعمال صيانة المباني واالالت والمعدات واالدوات المكتبيـة           .١٠

ووسائل النقل وغير ذلك والمحافظة  على ممتلكات الوزارة وما يتبعهـا            
 .ات المختصةبشكل عام بالتعاون مع الجه

القيام باعمال السكرتارية والمحفوظات والخدمات وتنظيم اعمال الطباعة         .١١
واالرشفة وحركة السيارات والنسخ والتصوير حسب حاجـة كـل ادارة           

 .وفقا للضوابط التنظيمية
اتخاذ االجراءات الخاصة بالتعاقد مع الخبراء والفنيـين بالتنسـيق مـع             .١٢

 .الجهات المختصة
لدورية والبيانات الالزمة عن نشاط االدارة وحركة عملها        اعداد التقارير ا   .١٣

 .واعداد الردود في طلبات واستفسارات الجهات المختصة
 الفصل الثالث

 المهام المشترآة لالدارات العامة
 -:تلتزم االدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي)  ٢٣(مادة
 لتنفيـذ مهامهـا     اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية الالزمـة كـل عـام           .١

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

 .ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها
تطبيق المبادئ االساسية لتسيير وتنفيذ االعمال المحددة في الفصل الرابع           .٣

 .من هذا الباب
 .لوزارةاالسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة با .٤
اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها واالسهام في العمل البحثـي            .٥

 .على صعيد الوزارة
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 .القيام باية مهام اخرى توكل اليها من قبل قيادة الوزارة .٦
 الفصل الرابع

 مبادئ عامة في التنظيم واالداء لمهام الوزارة
 يلـي مـن المبـادئ       الغراض التنفيذ االمثل للمهام تعتمد الوزارة ما      )  ٢٤(مادة

 -:واالسس التنظيمية
تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشـاطها المبـادئ واالسـاليب             .١

العملية في االدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم االخـرى            
فيما تضعه من خطط او برامج او نظم وفي معالجة تحليـل المشـكالت              

 .ارةوالظواهر التي تنشا في محيط االد
تقوم االدارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبـرامج عمـل فصـلية              .٢

 .وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها
 .تقوم العالقة بين قيادة الوزارة على اساس التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .٣
تبني العالقات التنظيمية من حيث سلطة االشراف والمسئولية على اساس           .٤

 وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات       انسياب خطوط السلطة  
االدارية للتنظيم وذلك دونما اخـالل باالسـاليب واالشـكال التنظيميـة            

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

مبدا تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا      بوحدات االدارة العامة على تطبيق      
 .لتطور االدارة العامة في الدولة وبما يؤدي الى خدمة اهداف االصالح االداري

تكفل قيادة الوزارة والرئاسات االدارية فيها والتنظيم الموضـوع لتنفيـذ            .٦
مهامها تحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيـذا فـي عالقاتهـا            

ت االدارة العامة االخرى ذات العالقة كما تكفل تطوير         الداخلية ومع وحدا  
 .نظام االتصاالت فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل االساسية

اعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ          .٧
المهام وبخاصة ما كان متصال بالجمهور واستخدامها كادلـة ارشـادية           

ن بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل علـى مراجعتهـا دوريـا           للعاملي
 .بهدف تطويرها

يعتبر الرؤساء االداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تـدريب االفـراد            .٨
العاملين بمعيتهم باالضافة الى دورهم االساسـي فـي تنظـيم وتبسـيط             

 .االعمال والتوجيه والرقابة
خصص فـي كافـة مجـاالت       تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل ومت       .٩

نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العالقات االنسانية وعالقات         
 .العمل بهدف االرتفاع المستمر بمستوى اعمالها وادارتها



 

 ١٨٤
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تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا            .١٠
 .ظمعلى مدى االلتزام بالواجبات وفقا للقوانين والن

تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات ال سيما           .١١
النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيـذ مهامهـا             

 .والمشاركة في التنمية االدارية والريفية بصورة فاعلة
تلتزم كافة التقسيمات التنظيميـة للـوزارة بجمـع وتصـنيف وتحليـل              .١٢

 واالحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفـة كاسـلوب علمـي          المعلومات
التخاذ القرارات وتخطيط وتقييم االعمال واقتـراح الحلـول لمشـكالت            

 .التنمية االدارية
تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجالت والوثائق والرقابة على           .١٣

 .تطبيق  اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة
يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديـدة ال             .١٤

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

تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة  بصورة دقيقة تكفـل تحقيـق              .١٥
 .السلطة والمسئوليةالتوازن بين 

تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان المشكلة فـي             .١٦
مجال اختصاصاتها اال في حالة النص على خالف ذلك في النظم المتعلقة            

 .بهذه التشكيالت
 الباب الرابع
 احكام عامة

 يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسـين         )  ٢٥(مادة
تنفيذ االعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعـض           
سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشـجيع          

 .تطبيق  هذا المبدا في اطار وزارته
يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحـة          )  ٢٦(مادة

 .وتحقيق اغراضها
يكون للوزارة بحسب االحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارات         )  ٢٧(ادةم

وادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم           
بها المكتب وغير ذلك من المعايير المقـرة مـن وزارة الخدمـة المدنيـة      

 .واالصالح االداري
غاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبـع         يصدر الوزير قرار دمج او ال     )  ٢٨( مادة

 .في انشاء اي منها قواعد التنظيم االداري
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 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية)  ٢٩(مادة
 بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
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