
 م3991( لسنة 6قانون رقم )

 بشأن صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي

 

 

 باسم الشعب :

 رئيس مجلس الرئاسة :

 بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية. -

 وبعد موافقة مجلس النواب . -

أصدرنا القانون اآلتي نصه 

 الفصل األول

 التسمية والتعاريف

 )قانون صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي( .( : يسمى هذا القانون 3مادة )

( : ألغراض تنفيذ هذا القاانون تكاون لفلفاال التالياة المعااني المإاددة ل ان اال منهاا ماالم يادل ساياق الكاالم 2مادة )

 على خالف ذلك:

 الجمهورية اليمنية . الجمهوريـــــــــة :

 والموارد المائية .و ارة الزراعة  الــــــــــــــــو ارة :

 و ير الزراعة والموارد المائية رئيس مجلس لدارة الصندوق . الو يــــــــــــــــر :

 صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي . الصنــــــــــدوق :

 مجلس لدارة الصندوق . المجلــــــــــــس :

 والتعاوني .بنك التسليف الزراعي  البنــــــــــــــــك :

 ( : ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي .1مادة )

 الفصل الثاني

 أهداف ونشاط الصندوق

( : العمال علاى دعام وتشاجيع اإلنتااج الزراعاي والنبااتي والإياواني والسامكي بماا يمكام مام لنتااج معادال  4مادة )

 لتغطية االحتياجا  المإلية والتصديرية .متنامية مم األغذية 

( : وفقاً للسياسة العامة وخطة نشاط الصندوق التي يقرها مجلس الو ران يكون الدعم والتشجيع الذي 5مادة )

سيقدم لالنتاج الزراعي والسمكي بالمساهمة في تخفيض تكاليف المدخال  والمستلزما  واآلال  

 يا  اإلنتاجية وخاصة في المجاال  التالية :والمعدا  والملإقا  األساسية للعمل

 لنتاج القمح والذرة بانواعها والقطم والتمور والبم . -3

 مدخال  ووسائل اإلنتاج الزراعي . -2



 معدا  ووسائل األصطياد السمكي . -1

 معدا  الري الإديث . -4

 عمليا  الإصاد وخزن الإبوب . -5

 اللإوم الإمران والبيضان . -6

 البذور المإسنة والسالال  . -7

%( مم رسوم الخدمة على القروض الزراعية والسمكية )الفوائد 55( : يتإمل الصندوق بإد اعلى )6مادة )

 البنكية( ولمجلس اإلدارة توجيهها بما يخدم  يادة المإاصيل االستراتيجية والناتج المإلي بشكل عــام .

النقل والتعبئة للى األسواق الخارجية ( : دعم وتشجيع الصادرا  الزراعية والسمكية بتخفيف تكاليف 7مادة )

 والتي تؤدي للى  يادة عائدا  الجمهورية مم النقد األجنبي.

 الفصل الثالث

 موارد الصنـــــــــدوق

 ( : تتكون موارد الصندوق مم :8مادة )

لاير عم ال لتر ديزل يستخدم في الجمهورية )الزيادة التي تمت بمقتضى قـــرار مجلس الو ران رقم  -3

 م( .3995( لسنة 94)

 ما تخصصه الدولة في موا نتها للصندوق . -2

 المعونا  والهبا  الخارجية التي يإصل عليها الصندوق . -1

 أي موارد أخرى يقرها مجلس الو ران ال تتعارض مع القوانيم النافذة . -4



 الفصل الرابع

 لدارة الصنـــــــــدوق

 النإو التالي:( :يكون للصندوق مجلس لدارة ويتكون على 9مادة )

 رئيساً . و ير الزراعة والموارد المائية -3

 نائباً للرئيس . نائب و ير الثروة السمكيـــــة -2

 عضواً . نائب و ير الماليــــــــــــــــــة -1

 عضواً . نائب و ير النفط والثروا  المعدنية -4

 عضواً . نائب و ير التخطيط والتنميــــــة -5

 عضواً . والموارد المائيةوايل و ارة الزراعة  -6

 عضواً . رئيس مجلس لدارة بنك التسليف الزراعي والتعاوني -7

 عضواً . ممثل عم االتإاد التعاوني الزراعي -8

 عضواً . ممثل عم االتإاد التعاوني السمكي -9

مم رئيس ( : يكون للصندوق سكرتيراً ومقرراً مم ذوي االختصاص بدرجة مدير عام يصدر بتعيينه قرار 35مادة )

 مجلس الو ران بناًن على ترشيح مجلس اإلدارة .

( : يقر مجلس الو ران السياسة العامة للصندوق وموا نته وخططه التنفيذية السنوية وبما ال يتعارض 33مادة )

 مع اهداف الصندوق الواردة في هذا القانون.

الميزانية السنوية للصندوق وبرامج عمله ( : يتولى المجلس رسم السياسة العامة ومناقشة ولقرار 32مادة )

 التنفيذية فيما يخص أموال الصندوق في تنفيذ أهدافه المإدده في هذا القانون .

( : يجتمع المجلس مرة ال ثالثة أشهر ويمكم انعقاده بصورة استثنائية الما دعت الضرورة لذلك بدعوة 31مادة )

 مم الو ير أو بطلب مم نصف أعضان المجلس .

 الفصل الخامس

 حسابا  الصنـــــــــدوق

( : تنفذ نشاطا  الصندوق مم خالل لدارة مستقلة ومم اوادر منتدبة مم و ارتي الزراعة والموارد 34مادة )

المائية والثروة السمكية وبنك التسليف التعاوني الزراعي تقوم بإدارة اموال الصندوق وحساباته ولعداد 

نشاطا  الصندوق وعملياته المالية والمإاسبية وأوجه االستخدام ورفعها للى التقارير المالية الدورية ل

المجلس إلقرارها .. لضافة للى لعداد الإسابا  الختامية والميزانية السنوية للصندوق ومتابعة ليراداته 

 أوالً باول .

 ( : السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة .35مادة )

 اافة األعمال المإاسبية للصندوق بموجب األنظمة المالية والمإاسبية النافذة . ( : تدار36مادة )

 ( : تخضع أموال الصندوق للفإص والمراجعة مم قبل الجها  المرازي للرقابة والمإاسبة .37مادة )



فروعه في ( :  تودع الموارد المالية للصندوق في حسابا  جارية لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي و38مادة )

 المإافظا  .

( : تقوم و ارة النفط والثروا  المعدنية ممثلة في شراة النفط بتوريد ما يخص الصندوق مم حصيلة بيع 39مادة )

 الديزل يومياً أو ال أسبوع للى حسابا  الصندوق في البنك وفروعه .

بإسب ما يقره مجلس الو ران مم  ( : يمنح البنك رسوم لدارية نظير مشاراته في لدارة أموال الصندوق25مادة )

 األموال المستخدمة وباقتراح مم مجلس لدارة الصندوق .

 ( : تعفى أرصدة الصندوق وأمواله النقدية مم اافة الرسوم والضرائب .23مادة )

تصدر الالئإة التنفيذية لهذا القانون بقرار مم مجلس الـو ران بناًن على عرض الو ير بعد  –( : أ 22مادة )

 افقة مجلس لدارة الصندوق .مو

 يقر مجلس اإلدارة الالئإة التنظيمية لهذا القانون وتصدر بقرار مم الو ير . -ب

 ( : يعمل بهذا القانون مم تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .21مادة )

 بصنعان -صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ3431/ شوال /  9بتاريخ : 

 م3991/ أبريـل /  3الموافق : 

 الفريق/ على عبدهللا صالح

 رئيس مجلـس الرئاســة

 
 


