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: باس الشع قانن رق (6) لسنة 1993م بشأن صنوق دع وتشجيع اإلنتاج الراعي والسمكي

: رئي مجل الئاسة

.بع االالع على دستر الجمهرية اليمنية        -

. وبع مافقة مجل الناب        -

أصرنا القانن اآلتي نصه

الفص األول
التسمية والتعاري

(مادة (1
. (يسمى ها القانن (قانن صنوق دع وتشجيع اإلنتاج الراعي والسمكي :

(مادة (2
:ألغاض تنفي ها القانن تكن لأللفاظ التالية المعاني المحدة إزاء ك منها مال يل سياق الكالم على خالف ذل :

. الجمهريــة :  الجمهرية اليمنية

. الـــزارة :    وزارة الراعة والمارد المائية

. الزيـــ :     وزي الراعة والمارد المائية رئي مجل إدارة الصنوق

. الصنـوق :      صنوق دع وتشجيع اإلنتاج الراعي والسمكي

. المجلــ :     مجل إدارة الصنوق

. البنــــ :    بن التسلي الراعي والتعاوني

(مادة (3
. ينشأ بمج ها القانن صنوق يسمى صنوق دع وتشجيع اإلنتاج الراعي والسمكي :

الفص الثاني

أهاف ونشاط الصنوق

(مادة (4
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: لتغية األغية م متنامية معالت إنتاج م يمك بما والسمكي والحياني والنباتي الراعي اإلنتاج وتشجيع دع على العم
. االحتياجات المحلية والتصيية

(مادة (5
: والسمكي الراعي لالنتاج سيقم الي والتشجيع الع يكن الزراء مجل يقها التي الصنوق نشاط وخة العامة للسياسة وفقاً
في وخاصة اإلنتاجية للعمليات األساسية والملحقات والمعات واآلالت والمستلمات المخالت تكالي تخفي في بالمساهمة
: المجاالت التالية

. إنتاج القمح والرة باناعها والق والتمر والب      -1

. مخالت ووسائ اإلنتاج الراعي      -2

. معات ووسائ األصياد السمكي      -3

. معات الي الحي      -4

. عمليات الحصاد وخن الحبب      -5

. اللحم الحماء والبيضاء      -6

. البور المحسنة والسالالت      -7

(مادة (6
: يخم بما تجيهها اإلدارة ولمجل البنكية) (الفائ والسمكية الراعية القوض على الخمة رسم م (%50) اعلى بح الصنوق يتحم
. زيادة المحاصي االستاتيجية والناتج المحلي بشك عــام

(مادة (7
: عائات زيادة إلى تدي والتي الخارجية األساق إلى والتعبئة النق تكالي بتخفي والسمكية الراعية الصادرات وتشجيع دع
.الجمهرية م النق األجنبي

 

الفص الثالثمارد الصنـوق

(مادة (8
: تتكن مارد الصنوق م :

. (ريال ع ك لت ديل يستخم في الجمهرية (اليادة التي تم بمقتضى قـــار مجل الزراء رق (94) لسنة 1990م      -1

. ما تخصصه الولة في مازنتها للصنوق      -2
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. المعنات والهبات الخارجية التي يحص عليها الصنوق      -3

. أي مارد أخى يقها مجل الزراء ال تتعارض مع القاني النافة      -4

 

الفص الابع

إدارة الصنـــوق

(مادة (9
:يكن للصنوق مجل إدارة ويتكن على النح التالي:

. وزي الراعة والمارد المائية       رئيساً      -1

. نائ وزي الثوة السمكيــة        نائباً للئي      -2

. نائ وزي الماليــة       عضاً      -3

. نائ وزي النف والثوات المعنية   عضاً      -4

. نائ وزي التخي والتنميـة        عضاً      -5

. وكي وزارة الراعة والمارد المائية عضاً      -6

. رئي مجل إدارة بن التسلي الراعي والتعاوني     عضاً      -7

. ممث ع االتحاد التعاوني الراعي   عضاً      -8

. ممث ع االتحاد التعاوني السمكي   عضاً      -9

(مادة (10
: مجل تشيح على بناءً الزراء مجل رئي م قار بتعيينه يصر عام مي برجة االختصاص ذوي م ومقراً سكتياً للصنوق يكن
. اإلدارة

(مادة (11
: ها في الاردة الصنوق اهاف مع يتعارض ال وبما السنية التنفيية وخه ومازنته للصنوق العامة السياسة الزراء مجل يق
.القانن

(مادة (12
: تنفي في الصنوق أمال يخ فيما التنفيية عمله وبامج للصنوق السنية الميانية وإقار ومناقشة العامة السياسة رس المجل يتلى
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. أهافه المحده في ها القانن

(مادة (13
. يجتمع المجل مة ك ثالثة أشه ويمك انعقاده بصرة استثنائية كلما دع الضورة لل بعة م الزي أو بل م نص أعضاء المجل :

الفص الخامسحسابات الصنـــوق

(مادة (14
تنف نشاات الصنوق م خالل إدارة مستقلة وم كادر منتبة م وزارتي الراعة والمارد المائية والثوة السمكية وبن التسلي :

التعاوني الراعي تقم بإدارة امال الصنوق وحساباته وإعاد التقاري المالية الورية لنشاات الصنوق وعملياته المالية والمحاسبية
وأوجه االستخام ورفعها إلى المجل إلقارها .. إضافة إلى إعاد الحسابات الختامية والميانية السنية للصنوق ومتابعة إياداته

. أوالً باول

(مادة (15
. السنة المالية للصنوق هي السنة المالية للولة :

(مادة (16
. تار كافة األعمال المحاسبية للصنوق بمج األنمة المالية والمحاسبية النافة :

(مادة (17
. تخضع أمال الصنوق للفح والماجعة م قب الجهاز المكي للقابة والمحاسبة :

(مادة (18
. تدع المارد المالية للصنوق في حسابات جارية لى بن التسلي التعاوني الراعي وفوعه في المحافات  :

(مادة (19
: حسابات إلى أسبع ك أو يمياً اليل بيع حصيلة م الصنوق يخ ما بتري النف شكة في ممثلة المعنية والثوات النف وزارة تقم
. الصنوق في البن وفوعه

(مادة (20
: إدارة مجل م وباقتاح المستخمة األمال م الزراء مجل يقه ما بحس الصنوق أمال إدارة في مشاركته ني إدارية رسم البن يمنح
. الصنوق

(مادة (21
. تعفى أرصة الصنوق وأماله النقية م كافة السم والضائ :

(مادة (22
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. أ - تصر الالئحة التنفيية لها القانن بقار م مجل الـزراء بناءً على عض الزي بع مافقة مجل إدارة الصنوق :

. ب- يق مجل اإلدارة الالئحة التنيمية لها القانن وتصر بقار م الزي

(مادة (23
.يعم بها القانن م تاريخ صوره وينش في الجية السمية :

 

صر بئاسة الجمهرية - بصنعاء

بتاريخ : 9 / شال / 1413هـ

الماف : 1 / أبيـ / 1993م

 

الفي/ على عبالله صالح

رئي مجلـ الئاســة

 


