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 .بشان مجلس الوزراءم١٩٩١لسنة ) ٢٠(وعلى القرار الجمھوري بالقانون رقم 
 .الوزراءم بتشكیل مجلس١٩٩٠لسنة ) ١(وعلى القرار الجمھوري رقم 

 .وبناء على عرض رئیس مجلس الوزراء
.الرئاسةوبعد موافقة مجلس

المھام العامـة :الباب األول
. (الئحة تنظیم وزارة الثروة السمكیة)تسمى ھذه الالئحة): ١(المــادة
یة الثروة السمكیة وحمایتھا وتشجیع وترشید استثمارھا تنمتھدف الوزارة الى): ٢(المــادة

انتاجھا وتصدیرھا بما یكفل زیادة الدخل القومي ودعم االقتصاد واستغاللھا ورفع مستوى
على المبادئ الدستوریة والسیاسة العامة للدولة وخطط التنمیة االقتصادیة الوطني وذلك استنادا

- :النافذة وتتولى على وجھ الخصوص المھام التالیةوالقوانین والقرارات واالجتماعیة
اقتراح السیاسات والخطط والبرامج التي تستھدف تنمیة الثروة السمكیة والمحافظة علیھا . 1

والقوانین واعداد الخطط والبرامج الالزمة لتنفیذھا في نطاق سیاسة الدولة والخطط التنمویة
 .النافذة
الھادفة الى تنمیة الثروة السمكیة ات الفنیة والتطبیقیة والمیدانیةاجراء االبحاث والدراس . 2

 .والعمل على تنفیذ ما تسفر عنھ النتائج البحثیة
الصیادین وتحسین اعداد وتنفیذ الخطط المتعلقة باالرشاد السمكي التي تكفل تنمیة مھارات . 3

 .لرفع مستوى معیشتھمسھیالتادائھم وتطویر وسائل انتاجھم ومعرفتھم وتقدیم الخدمات والت
تنظیم وتطویر الثروة السمكیة ومتابعة اقتراح مشاریع القوانین والقرارات التي تھدف الى . 4

اقرارھا وتنفیذھا
المؤسسات والفروع والمكاتب التابعة للوزارة والتنسیق فیما بینھا ومتابعة االشراف على . 5

 .نشاطھاوتقویم
الالزمة في ضوء السیاسة ستثمار في القطاع السمكي وتقدیم التسھیالتتنظیم وتشجیع اال . 6

 .العامة للدولة وامكانیاتھا
التسویقیة والتخزینیة وتقدیر احتیاجاتھا من المستلزمات والمشاركة في اعداد السیاسات . 7

 .للمنتجاتاقتراح االسعار
االقتصادیة وتشجیع اقامة سمكیة بالطرقاقتراح وبحث الوسائل الكفیلة باستغالل الثروة ال . 8

 .والتسھیالت الالزمة العضائھاالمجمعات التعاونیة السمكیة والعمل على تقدیم الدعم
استغاللھا وحمایتھا بالتنسیق مع الجھات ذات الحفاظ على مصادر الثروة السمكیة وترشید . 9

 .العالقة
االنتاج السمكي وزیادة الصادرات وفقا  احتیاجات المواطنین منالعمل على توفیر . 10

 .لالمكانیات المتاحة
والصنادیق عقد االتفاقیات الخاصة بالثروة السمكیة المقرة مع الدول الشقیقة والصدیقة . 11

 .ومتابعة التنفیذالعربیة والمنظمات االقلیمیة والدولیة من خالل الجھات ذات العالقة
العربیة واالجنبیة وتمثیل ع الوزارات المماثلة في البلداناقامة وتعزیز العالقات م . 12

والمراكز العربیة واالقلیمیة الجمھوریة في مجال الثروة السمكیة لدى المنظمات والصنادیق
.المتخصصةوالدولیة والمشاركة في المؤتمرات والندوات واللجان

مھام واختصاصات قیادة الوزارة :الباب الثاني



الوزیرمھام واختصاصات: األولالفصل 

- :المھام واالختصاصات التالیةیتولى الوزیر): ٣(المــادة
ومكاتبھا في جمیع انحاء الجمھوریة ویقوم بتنفیذ االشراف على الوزارة وتوجیھ اداراتھا . 1

 .وفقا للقانون واللوائح والقرارات النافذةالسیاسة العامة للحكومة في الوزارة
ویعتبر الرئیس االعلى فیھا ویدیرھا طبقا لمبدا المسئولیة یقود الوزارة في كافة المجاالت . 2

بشان القضایا االساسیة ویتحمل المسئولیة الفردیة عن نشاط الوزارة الفردیة والتشاور الجماعي
 .مجلس الوزراءبشكل كامل امام

بشكل قرارات واوامر الوزارة یصدر القرارات الالزمة الدارة وتخطیط مھام وواجبات . 3
الوزارة وطلب تقدیم التقاریر وتنظیمات ولھ الحق في اصدار التوجیھات لمرؤوسیھ العاملین في

 .منھم
تقدیم التقاریر ویشرف على تنفیذ المھام یشرف ویوجھ ویراقب مرؤوسیھ ویطلب منھم . 4

وجیھات الى رؤساء المرافق التابعة لھ اصدار التاالساسیة للوزارة والمرافق التابعة لھا ویحق
 .قراراتھم اذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافذةلھ كما یحق لھ تعدیل او الغاء

خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ویتابع تنفیذھا ویقوم بتقدیم یشرف على وضع . 5
رف على وضع الخطط تنفیذ قرارات المجلس حسب النظام كما یشالتقاریر عن مستوى

 .الوزارة والمرافق التابعة لوزارتھ ویتابع ویقیم تقاریر انجازھاوالبرامج التنفیذیة العمال
الوزارة واللجان االستشاریة ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحدید یشكل مجلس . 6

 .للنظممھامھا وفقا
او تعدیلھا او تجمیدھا في المرافق التابعة لھ او الغائھا یصادق على قرارات مجلس االدارة . 7

 .وفقا للسیاسة العامة للدولة
مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسیمة لنظام الدولة الوزراء اویبلغ رئیس . 8

وسیاستھا وفقا للقانون
 .ت اخرىینسق مع الوزراء المعنیین تخطیطا وتنفیذا عندما یتعلق االمر بوزارا . 9

السلطات ینسق مع المحافظین فیما یتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصیات . 10
مختلف المحلیة في مجال الوزارة على ان یضمن الوزیر ایجاد عالقات مع المحافظین في

من المحافظات وعلى وجھ الخصوص في اعداد خطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وذلك
 .الكامل للمھام الحكومیة في ادارة وتخطیط مجال مسئولیتھ اجل التحقیق

 .تمثیل الوزارة في الداخل والخارج عندما یكون التمثیل في مستواه . 11
.بایة اختصاصات اخرى تسند الیھ بمقتضى القوانین واللوائح والقرارات النافذةیقوم . 12

نائب الوزیرمھام واختصاصات: الفصل الثاني

- :الوزیر المھام واالختصاصات التالیةیتولى نائب.   ):٤(المــادة
 .واختصاصاتھ تحت اشراف الوزیر وتوجیھاتھیعاون الوزیر في اداء مھامھ . 1
غیابھ بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراءیتولى مھام الوزیر واختصاصاتھ عند . 2

. 
 .فوضھ او یكلفھ بھاالتي ییتولى تنفیذ مھام الوزیر . 3
 :من ھذه المادة ما یلي (ا(یمارس نائب الوزیر بما ال یخل باحكام الفقرة . ب 

 .عندما یكون التنسیق على مستواهالتنسیق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات االخرى . 1
للقوانین مشروعات النظم واللوائح التنفیذیة وفقا یعاون الوزیر في االشراف على اعداد . 2

 .والقرارات النافذة
 .على اعداد البرامج التفصیلیة لتنفیذ مھام واعمال الوزارة ویتابع عملیة التنفیذیشرف . 3



 .ینسق بین االدارات العامة بما یكفل تنفیذ المھام والواجبات . 4
وكالء الوزارة ومدیري  االعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكیل اویقیم . 5

 .العامة وتقدیم المقترحات بھذا الصدد الى الوزیراالدارات
 .والدراسات المتخصصة ویبدي رایھ بشانھا الى الوزیریدرس التقاریر والبحوث . 6
 .النظامیة الكفیلة بتحقیق االنضباط الوظیفي وتحسین عالقات العملیتابع تنفیذ االجراءات . 7
 .الوزارة في الداخل والخارج عندما یكون التمثیل على مستواهیمثل . 8
.اختصاصات اخرى تستند الیھ بمقتضى القوانین واللوائح والقرارات النافذةالقیام بایة . 9

وكیل الوزارةمھام واختصاصات: الفصل الثالث

- :الوزارة المھام واالختصاصات التالیةیتولى وكیل): ٥(المــادة
 .الواقعة تحت اشرافھ في حدود القوانین والقراراتاالشراف المباشر على االدارات . 1
 .العامة الواقعة تحت اشرافھالتنسیق بین االدارات . 2
 .االدارات العامة التابعة لھیتابع یومیا تنفیذ مھامة واعمال وبرامج . 3
 .الدارات العامة االخرىواینسق بین اعمال االدارات العامة التابعة لھ . 4
 .واالدارات التابعة لھینظم االجتماعات الالزمة بین االدارات العامة . 5
وتقدیم المقترحات بھذا الصدد الى نائب یقیم االعمال والنشاطات في االدارات التابعة لھ . 6

 .الوزیر
 .ائحواالداریة في نطاق اعمالھ وفقا للویصدر التعلیمات التنفیذیة . 7
.القوانین واللوائح والقرارات النافذةیقوم بایة اختصاصات اخرى تنص علیھا . 8

الوزارةمجلس: الفصل الرابع

- :الوزارة على النحو التاليیشكل مجلس. ا ): ٦(المــادة
 .الوزیر رئیسا . 1
 .للرئیسنائب الوزیر نائبا . 2
وكیل او وكالء الوزارة اعضاء . 3
مستشارو الوزارة اعضاء . 4
مدیرو االدارات العامة اعضاء . 5
.الخبرة لحضور جلسات المجلسیجوز للوزیر ان یستدعي اي شخص اخر من ذوي. ب 

تقدیم المشورة للوزیر في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة یتولى المجلس): ٧(المــادة
- :االمور التالیة

 .سنویة للوزارةخطط العمل ال . 1
 .الخطة المالیة وخطة القوى العاملة . 2
 .تطویر مھام الوزارة وتنظیم اعمالھا واقتراح او تعدیل ھیكلھا . 3
 .المواضیع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي یرى الوزیر عرضھا على مجلس الوزارة . 4
 .تقاریر االنجاز وتقییمھا . 5
.لنشاط الوزارةواللوائح المنظمة مشروعات القوانین . 6

نظاما یسیر اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاتھ بصفة یصدر الوزیر): ٨(المــادة
.الضرورةدوریة واستثنائیة عند

عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نھایة كل تعد تقاریر سنویة): ٩(المــادة
.لمجلس الوزراءعام الى االمانة العامة



تنظیم الوزارة :الباب الثالث

التنظیميالبناء: الفصل األول

العام للوزارة من دیوانھا العام وفروعھا ومكاتبھا واداراتھا في امانة یتكون الھیكل): ١٠(المــادة
.ومحافظات الجمھوریةالعاصمة

- :مباشرة ما یليیتبع الوزیر): ١١(المــادة
 .بتبعیتھا للوزارةالمؤسسات والشركات والمصانع التي تحدد قرارات انشائھا . 1
 .مركز ابحاث علوم البحار ومراكز تربیة االحیاء المائیة . 2
 .المعھد السمكي . 3
 .مجلس الوزارة . 4
 .مصنع تعلیب االسماك المكال . 5
 .مصنع تعلیب االسماك شقرة . 6
 .المستشارون . 7
8  .للشئون القانونیةاالدارة العامة .
 .االدارة العامة لالحصاء والتخطیط . 9

.الوزیرمكتب . 10
- :التنظیمي للوزارة من التقسیمات التنظیمیة التالیةیتكون البناء): ١٢(المــادة

 .والشئون الفنیةاالدارة العامة للجودة . 1
 .العامة للرقابة والتفتیش البحري االدارة . 2
 .االدارة العامة للمؤسسات والتعاونیات السمكیة . 3
 .والتخطیط والمتابعةاالدارة العامة لالحصاء . 4
 .االدارة العامة للشئون القانونیة . 5
 .العامة لشئون الموظفین والتدریباالدارة . 6
.والتجھیزاتلصیانةاالدارة العامة للشئون المالیة وا . 7

.عامة مدیر عامیراس كل ادارة): ١٣(المــادة
الوزیر التقسیمات التنظیمیة الفرعیة لالدارات العامة بعد موافقة یصدر بقرار من): ١٤(المــادة

.المدنیة واالصالح االداريوزارة الخدمة
ة ویصدر بتحدید اختصاصاتھ التنظیمي لمكتب الوزیر بادارة عامیحدد المستوى): ١٥(المــادة

.قرار من الوزیر

االدارات العامةمھام واختصاصات: الفصل الثاني

- :للجودة والشئون الفنیة وتختص بما یلياالدارة العامة): ١٦(المــادة
المتعلقة بالجوانب الفنیة والتكنولوجیة  واالرشاداتاقتراح السیاسات والخطط والبرامج . 1

 .لرفع مستوى المنتجات البحریة
الجمھوریة والتنسیق اعداد المعاییر والمقاییس الخاصة بالتعامل مع المنتجات البحریة في . 2

 .بصدد ذلك مع الھیئة العامة للمعاییر والمقاییس
طازجة والمملحة والمجففة والمدخنةاالشراف على مراقبة فحص جودة المنتجات البحریة ال . 3

وغیرھا ووضع اللوائح واالرشادات المنظمة لذلك النشاط في عموم الجمھوریة بالتنسیق مع
 .الجھات المختصة

والتعبئة والتحضیر  الكرتنةاعطاء التوجیھات الخاصة بانواع المواد الكیمیائیة ومواد . 4
مواصفات ھذه المواد والعمل على الممكن استعمالھا عند معاملة المنتجات البحریة مع تحدید



 .واالستفادة منھاتقییم النتائج العلمیة في تطویر الصناعات السمكیة
المنتجات البحریة للجھات الخارجیة منح شھادات الجودة لجمیع الشحنات التي تحتوي على . 5
 .الالزم لذلك وبالتنسیق مع الجھات المختصةقا لالتفاقیات المبرمة مع الغیر وبعد الفحصطب

ومراكز االستالم والتحضیر والثالجات والمصانع متابعة التفتیش الدوري لالسواق . 6
التزام العاملین باالرشادات الفنیة والتكنولوجیة بالتنسیق لمراجعة الحالة الصحیة والنظافة ومدى

 .ع الجھات المختصةم
البحریة الطازجة متابعة اجراء التحالیل البیوكیمیائة والمیكروبیولوجیة وفحص المنتجات . 7

بالجمھوریة وكذا المنتجات والمجمدة والمعلبة ومطابقتھا مع المعاییر والمقاییس الخاصة
اقبة جودة المنتجات وتنظیم مختبرات مرالبحریة المملحة والمجففة والمدخنة والعمل على ایجاد

 .البحریة بالتنسیق مع الجھات المختصة
المشاركة في اعداد الدراسات العلمیة والبحثیة ذات الجدوى االقتصادیة وذلك بغرض . 8

تطویر المنتجات البحریة الدخال اصناف جدیدة وكذلك الدراسات الخاصة بتصنیف درجات
الخارجلي وتحسین جودة المنتجات المصدرة الىالمنتجات البحریة لتطویر نمط االستھالك المح

. 
ومتابعة اقرار وتنفیذ اقتراح السیاسات والخطط والبرامج المتعلقة بوسائل انتاج االسماك . 9
 .ذلك

واالتفاقیات من حیث الشروط المالیة دراسة العروض الفنیة وتصامیم المشاریع والعقود . 10
والمشاركة في التفاوض مع الشركات االجنبیة فیما رة حولھاوالمھنیة وتقدیم المقترحات والمشو

والخدمات واالجھزة الفنیة ومتابعة الحصول على یتعلق باستیراد المعدات وقطع الغیار
 .المستندیة الخاصة بھاتراخیص استیرادھا ومتابعة االعتمادات

نع بھدف االستغالل الشمسیة والمصاوضع الدراسة حول استھالك الطاقة في الثالجات . 11
وتبویبھا لجمیع االصول والمعدات االمثل لھا ووضع المواصفات الفنیة وتجمیع البیانات

بالتنسیق مع االدارة العامة لشئون الموظفین واالسھام في رفع كفاءة العاملین الفنیة وتاھیلھم
 .والتدریب

نقل والمواصالت والكھرباء الخبرات االجنبیة واعداد مؤشرات التحدید المتطلبات من . 12
 .االدارة المختصةوالمیاه بالتنسیق مع

والمحافظة علیھا ومتابعة تنظیم العمل على صیانة االالت والمعدات والمنشات السمكیة . 13
یتالءم وخصوصیاتھا واتخاذ االجراءات المستودعات وحفظ المواد والمعدات وقطع الغیار بما

 .دائھاالكفیلة بتطویرھا وكفاءة ا
متابعة تطبیق لوائح االمن الصناعي والسالمة المھنیة والتنسیق مع االدارات العامة . 14

لشئون الموظفین والتدریب بشان تاھیل المشرفین والفنیین في المؤسسات ووضع االرشادات
 .الفنیة للعاملین بغرض التشغیل السلیم للمعدات واالصول

والتركیب للمشاریع السمكیة من موانئ الصید ومواقع ثالجات التبرید البناء متابعة اعمال . 15
 .والورش

المركزیة والثالجات) البري(متابعة تنفیذ برامج صیانة االسطول السمكي واسطول النقل  . 16
 .ومصانع الثلج وكافة معدات ووسائل االصطیاد

المعدات والوسائل المختلفة السمكیة التسھیالت الالزمة لتخلیص االالت والعمل على تقدیم . 17
.للوزارة والعمل على نقلھا الى المستودعات الخاصة بھا وتوزیعھاالتابعة
 :للرقابة والتفتیش البحري وتختص بما یلياالدارة العامة): ١٧(المــادة

لرقابة باالصطیاد وحمایة االحیاء المائیة والقیام بمھام ااقتراح القوانین والنظم الخاصة . 1
 .مع الجھات المختصةوالتفتیش البحري بالتنسیق

الممنوحة للسفن وقوارب االشراف على تنفیذ شروط االصطیاد والتاكد من التصاریح . 2
 .الصید العاملة ومدى صالحیتھا بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة



 .بھا مراقبة تحركات القوارب في حدود مناطق ومواقع االصطیاد المسموح . 3
بما متابعة نشاط قوارب وسفن الصید من ناحیة تطابق نوعیة وكمیة االحیاء المصطادة . 4

للناقالت وحفظ تحدده الوثائق المعتمدة وكذا تطابق نوعیة وكمیات االسماك التي تم تفریعھا
 .السجالت الخاصة بخطة عملھا والنشاط الفعلي بھا

متفجرات ،مواد ( واد ممنوعة وضارة باالصطیاد عدم تواجد واستخدام مالتاكد من . 5
 .الخ…) ملوثة، وسائل كھربائیةكیمیائیة، مواد

بالقوانین واللوائح والقرارات الوزاریة تسجیل مخالفات نظم االصطیاد البحري المحددة . 6
 .ذات العالقةواتخاذ التدابیر الالزمة بالتعاون مع الجھات

واللوائح المنظمة لعملیة االصطیاداالتفاقیات والبروتوكوالت والقوانینمتابعة ومراقبة تنفیذ  . 7
. 

یتعلق بالتفتیش البحري في تنظیم نشاطھا وتزویدھا مساعدة االجھزة التابعة للوزارة فیما . 8
 .تسھیل جمیع اعمالھابالوثائق والتعمیمات والعمل على

المائیة بھدف الحفاظ على الثروة االحیاءالتنسیق مع الجھات المختصة بحمایة البیئة و . 9
 .المائیة
وذات العالقة في وضع الخطط وتنفیذ االجراءات لزیادة المشاركة مع الجھات المختصة . 10

 .والنباتات البحریة وتربیتھا واقلمتھااالحتیاطي السمكي واالحیاء
وتشخیص مشكالتھا واقتراح الحلول المناسبة لھا بما المساھمة في دراسة البیئة البحریة . 11

.والتكاثر لالحیاء المائیة بشكل عام بھدف تنمیة الثروة السمكیةیوفر االمن والحمایة والنمو


