
 - :م إلنشاء مؤسسة موانئ البحر العربي الیمنیة2007) لسنة 62قرار جمھوري (

 

 : رئیس الجمھوریة

 
  . بعد االطالع على دستور الجمھوریة

 
 . م بشان مجلس الوزراء2004) لسنة 3وعلى القانون رقم (

 
 . وتعدیالتھم بشان الھیئات المؤسسات والشركات العامة 1991) لسنة 35وعلى القانون رقم (

 
 .م بشان تشكیل الحكومة وتسمیة أعضائھا 2007) لسنة 50وعلى القرار الجمھوري رقم (

 
 . وبناء على عرض وزیر النقل

 
 وبعد موافقة مجلس الوزراء

 

 //قــــــــــــــــــــــــرر //

 
 الباب األول

 
 : اإلنشاء و التسمیة و التعاریف

 

مؤسسة عامة تسمى مؤسسة موانئ البحر العربي الیمنیة تحل محل مصلحة الموانئ ) تنشا بموجب ھذا القرار 1مادة (
 . الیمنیة في المكال ونشطون سقطرى

 
) إلغراض تطبیق ھذا القرار یكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبنیة أمام كل منھا ، مالم تدل 2مادة (

 . القرینة على خالف ذلك

 
 لنقل وزارة ا :الوزارة 

 
 وزیر النقل  :الوزیر 

 
 مؤسسة موانئ البحر العربي الیمنیة المنشأة بموجب ھذا القرار  :المؤسسة 



 
 . ) من ھذا القرار4ھو محدد في المادة ( الموانئ التابعة للمؤسسة بحسب ما :الموانئ 

 
 مجلس اإلدارة : مجلس إدارة المؤسسة 

 
 . االعتباریة والذمة المالیة المستقلة وتخضع إلشراف الوزیر) تتمتع المؤسسة بالشخصیة 3مادة (

 
  : ) تؤول إلى المؤسسة بموجب ھذا القرار وتتبعھا الموانئ التالیة4مادة (

 
 میناء المكال 

 
 میناء نشطون 

 
 میناء سقطرى 

 
 . على عرض الوزیر ایة موانئ أخرى لمناولة السفن تنشئھا المؤسسة ویصدر بھا قرار من رئیس مجلس الوزراء بناء

 
 . ) یكون المركز الرئیسي لمؤسسة مدینة المكال وتمارس نشاطھا بواسطة الموانئ التابعة لھا5مادة (

  

 الباب الثاني

 
 والمھام والصالحیات األغراض

یز ) تھدف المؤسسة إلى المساھمة الفعالة في انجاز خطط الدولة وتنفیذ مھامھا في مجال إنشاء وتطویر وتجھ6مادة (
الموانئ التابعة لھا وتشغیلھا واالرتقاء بمستوى خدماتھا باعتماد أسالیب اإلدارة االقتصادیة والتجاریة الحدیثة ، ولھا 

 : في إطار السیاسة العامة للدولة والقوانین النافذة ممارسة المھام واالختصاصات التالیة

 
 . الموانئ التابعة في كافة المجاالتوضع الخطط الشاملة والتفصیلیة إلنشاء وتطویر وتجھیز   1-

 
 . السفن وحواجز األمواج والممرات المالحیة رسوتوسیع وتظھیر الموانئ التابعة وإنشاء وصیانة أرصفة   2-

 
ً للقواعد والمعاییر   3- التنسیق مع الجھات ذات العالقة في تامین امن وسالمة الموانئ ولبیئتھا البحریة وفقا

 . والمستویات الدولیة المعمول بھا في ھذا المجال واالشتراطات الفنیة

 
مباشرة عملیات الشحن والتفریغ والنقل الداخلي في إطار الموانئ سوى بصوره مباشرة أو بواسطة الشركات  -4

 . المتخصصة في ھذا المجال طبقاً للشروط واألوضاع التي یقترحھا مجلس اإلدارة ویصادق علیھا الوزیر



 
 . م حركة المالحة والقطر واإلرشاد ضمن األنشطة المتعلقة بإدخال وإخراج السفنإدارة وتنظی 5- 

 
 . وضع التشریعات الداخلیة في مجال أنشطة الموانئ وحركة المالحة فیھا  6-

 
 . إنشاء وتشغیل وصیانة االتصاالت الالسلكیة الالزمة لتامین حركة المالحة داخل الموانئ  7-

 
نشاط التوكیالت المالحیة واألنشطة الخدمیة المختلفة داخل الموانئ واإلشراف علیھا وفقاً منح تراخیص ممارسة  -8

 .ضاع التي یحددھا مجلس اإلدارة ویصدر بھا قرار من الوزیروللقواعد والشروط واال

 
ك طبقاً إنشاء وإدارة واستغالل المخازن والمستودعات والمساحات في الموانئ أو الترخیص للغیر بالقیام بذل 9- 

 .للشروط واألوضاع التي یقررھا مجلس اإلدارة ویصادق علیھا الوزیر

 
صیانة معدات ومنشآت الموانئ من أرصفة ومستودعات وساحات ومبان وأحواض بحریة وطاقیات ربط وورش  -  10

  . وغیرھا

 
ھا مجلس اإلدارة ویصادق وضع تعرفھ الخدمات واألجور والعوائد والتسھیالت التي تقدمھا المؤسسة والتي یقر 11- 

 . علیھا الوزیر

 
 . تشغیل معدات ومنشآت المیناء الخاصة باستقبال السفن وتقدیم الخدمات لھا  12-

 
وغیرھا من المساعدات المالحیة التي تخدم المالحة المؤدیة إلى  اإلضاءةإنشاء وصیانة الفنارات وطافیات  -  13

 . الموانئ

 
ات واإلحصاء یغطي كافة أنشطة المؤسسة ویكفل تقدیم المعلومات واإلحصائیات عن تطبیق نظام حدیث للمعلوم -  14

 . حركة السفن والشحن واألمن والسالمة والجوانب االقتصادیة وغیرھا

 
إعداد الخطط والبرامج التنفیذیة لتدریب الكوادر وإعداد المھارات الالزمة إلدارة المؤسسة وتشغیل منشآتھا وإدارة  15- 

 . ا المختلفةعملیاتھ

 
ً للخطط المعتمدة وأحكام القوانین واللوائح والقرارات  16-  إبرام العقود واالتفاقیات المتعلقة بنشاط المؤسسة وفقا
 . النافذة

 
 . طلب الجحر القضائي وفقاً للقوانین النافذة  17-

 
والدولیة بما یضمن استیفاء ممارسة المؤسسة اتخاذ اإلجراءات القانونیة أمام المحاكم وھیئات التحكیم المحلیة  -  18

 . لمھامھا كاملة واستیفاء حقوقھا لدى الغیر بالتنسیق مع الجھات المختصة

 
 . ایة مھام أخرى تقتضیھا طبیعة نشاطھا وتنص علیھا القوانین واألنظمة النافذة  19-



 
 :  ) للمؤسسة حق7مادة (

 
زات الالزمة إلدارة وتسھیل نشاطھا والتصرف فیھا طبقا إلحكام القوانین امتالك األراضي والعقارات والمنشآت والتجھی

 . واألنظمة النافذة

 
إبرام اتفاقیات و/أو عقود امتیاز إلدارة و/أو تطویر أي من الموانئ أو أي من مكوناتھا مع القطاع الخاص بعد موافقة 

 مة ھي المنظمة والضابطة للعالقاتالوزیر ، وفي مثل ھذه األحوال تكون االتفاقیات أو العقود المبر

وااللتزامات المتبادلة فیما بین المؤسسة والجھة / الجھات الموقعة معھا تلك االتفاقیات والعقود ، وعلى رئیس مجلس 
 . اإلدارة رفع تقاریر دوریة تقییمیھ للوزیر حول تنفیذ تلك االتفاقیات أو العقود

 
ً للقوانین النافذةإنشاء شركات مساھمھ مع شریك أو شركاء آخ  . رین وفقا

 
 الباب الثالث

 
 النظام المالي للمؤسسة

 

 -: ) یتكون رأس مال المؤسسة من األتي8مادة (

 
 . األموال التي تخصصھا الدولة للمؤسسة - أ

 
 . أصول وممتلكات وأموال مصلحة الموانئ الیمنیة في المكال ونشطون سقطرى

 
 . األخرى التي تضعھا الدولة تحت تصرف المؤسسةقیمة الموجودات الثابتة والموجودات 

 
 . االعتمادات التي ترصد في الموازنة المقررة للمؤسسة إلغراض دعم المركز المالي وزیادة رأس المال

 
 -: ) تتكون مصادر تمویل المؤسسة من9مادة (

 
 . رأس مال المؤسسة -أ

 
 القروض والتسھیالت االئتمانیة المشروعة -ب

 
 . الخاصة المتأتیة من أنشطة المؤسسة أو مقابل األعمال والخدمات التي تؤدیھا للغیرالموارد  -خ



 
 . قد تؤسسھ من شركات أو تساھم في تأسیسھا مع الغیر نصیبھا من صافي إرباح ما -د

 
 . المساعدات والتبرعات والھبات التي تحصل علیھا المؤسسة ویوافق علیھا الوزیر -ھـ

 
 . من دعم للمؤسسة نتیجة العجز في اإلیرادات عن النفقات وذلك في إطار میزانیة المؤسسة السنویةتقدمة الدولة  ما - و

 
 . ایة مصادر أخرى مختلفة یقررھا مجلس اإلدارة - ز

 . ) تمارس المؤسسة نشاطھا وفق األسس االقتصادیة السلیمة وذلك بما یكفل تطویرھا10مادة (

 
تخطیطیة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجاریة ، وتعتبر أموال المؤسسة من ) یكون للمؤسسة موازنة 11مادة (

 . المملوكة للدولة ملكیة كاملة

 
 . ) السنة المالیة للمؤسسة ھي السنة المالیة للدولة12مادة (

 
 . ) یكون للمؤسسة نظاماً محاسبیاً یتفق والنظام المحاسبي الموحد13مادة (

 
للرقابة والتفتیش المالي والمحاسبي من قبل وزارة المالیة والجھاز المركزي للرقابة ) تخضع المؤسسة 14مادة (

 . والمحاسبة

 
 الباب الرابع

 
 إدارة المؤسسة

 

 -: یتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة یشكل على النحو التالي -) أ15مادة (

 
 رئیساً  رئیس المجلس / الرئیس التنفیذي -1

 
ً                              اإلدارةنائب رئیس مجلس  2-   عضوا

 
 عضوا                   الوزیر یرشحھممثل عن الوزارة  3- 

 
ً        ممثل عن وزارة المالیة یرشد وزیر المالیة -4  عضوا

 
ً                        المحافظ یرشحھممثل عن السلطة المحلیة لمحافظة حضرموت  -5  عضوا



 
ً                    المحافظ یرشحھممثل عن السلطة المحلیة لمحافظة المھرة  -6  عضوا

 
ً                 رئیس الھیئة یرشحھممثل عن الھیئة العامة للشؤون البحریة  -7  عضوا

 
ً                       رئیس المصلحة یرشحھممثل عن مصلحة خفر السواحل  -8  عضوا

 

) من الفقرة السابقة قرار من رئیس مجلس  8إلى  3جھات المنصوص علیھا في البنود ( یصدر بتسمیة ممثلي ال -ب
 یرالوزراء بناء على عرض الوز

  

) مجلس اإلدارة ھو السلطة اإلداریة العلیا في المؤسسة ولھ الصالحیات الكاملة في اإلشراف والتوجیھ ورسم 16مادة (
 إلى تحقیق إغراض المؤسسة ضمن حدود القوانینالسیاسات واعتماد الخطط والبرامج التي تھدف 

  -: النافذة ، ولھ على وجھ الخصوص ممارسة المھام التالیة

 
 . رسم وإقرار سیاسات وخطط المؤسسة وبرامج عملھا السنویة والرقابة علیھا -  1

 
 . دراسة وإقرار المیزانیة السنویة للمؤسسة 2 -

 
 . الجرد السنوي للمؤسسة دراسة وإقرار الحساب الختامي ونتائج -  3

 
ً للتجارب  4 - النظر والبت في البحوث ذات الطبیعة االقتصادیة والفنیة الھادفة إلى االرتقاء بإدارة ونشاط المؤسسة وفقا

 . العملیة الناجحة بصورة تكفل تحقیق المنافسة الحقیقیة واإلدارة االقتصادیة الكفؤه

 
 . لیات في المؤسسة في كافة المجاالت واتخاذ مایلزم من اقرارت لتحسین األداءدراسة التقاریر المتعلقة بسیر العم  5-

 
 . دراسة وإقرار اللوائح المالیة وإدارة المنظمة لنشاط المؤسسة وفقاً إلحكام القوانین النافذة 6- 

 
ذ مایلزم لتحسین دراسة التقاریر التي تعدھا الجھات المختصة والمتعلقة بأمن وسالمة المیناء ومنشآتھ واتخا 7-

 . مستویاتھ وفقاً إلحكام المدونة الدولیة ألمن السفن ومرافق الموانئ

 
 . دراسة وإقرار التقاریر التقییمیة السنویة العامة ألداء العاملین بالمؤسسة -  8

 
 . دراسة وإقرار خطط التدریب والتأھیل للعاملین بالمؤسسة 9- 



 
والعوائد والخدمات والتسھیالت عن الخدمات التي تقدمھا المؤسسة ورفعھا إقرار مشروع الئحة تعرفھ األجور   10-

 . للوزیر للمصادقة علیھا

 
 . اقتراح تعدیل رأس مال المؤسسة  11-

  

) یعقد مجلس اإلدارة اجتماعاتھ االعتیادیة بواقع اجتماع واحد كل شھر على األقل ویجوز للمجلس عقد 17مادة (
 . االت الطارئة التي یرى فیھا الوزیر أو رئیس المجلس وثلث األعضاء ضرورة االنعقاداجتماعات استثنائیة في الح

 
بحضور اغلبیھ أعضاء المجلس وتصدر القرارات والمقترحات  ) ألتكون اجتماعات مجلس اإلدارة صحیحة اال18مادة (

 . ساألعضاء الحاضرین وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي منھ رئیس المجل بأغلبیھ

 
) لمجلس اإلدارة عند الضرورة أن یكلف لجنھ أو أكثر للقیام ببعض األعمال أو الدراسات أو المھام المحددة 19مادة(

 . یتم التوصل إلیھ للمجلس ورفع نتائج ما

 
) لمجلس اإلدارة عند الضرورة أن یدعوا لحضور اجتماعاتھ أو یستعین بمن یراه مناسباً من الخبراء 20مادة (
 . صاصیین في مجال نشاط المؤسسة دون أن یكون صوت معدود في القرارات التي یتخذھا المجلسواالخت

 
ً لھ من خارج أعضائھ وال یكون لھ حق التصویت21مادة (  . ) یعین المجلس مقررا

 
وللوزیر إذا أ) ترفع محاضر وقرارات مجلس اإلدارة إلى الوزیر خالل خمسھ عشر یوماً من تاریخ صدورھا ) (22مادة (

رأى فیھا أي تجاوز للقوانین واللوائح واألنظمة الحق في طلب إعادة النظر فیھا خالل مدة أقصاھا شھر ، ویعتبر انقضاء 
 . المدة دون اعتراض من الوزیر تصدیق علیھا

 
ً لما جاء في ألفقره (أ)( على الوزیر إن  ب) عند إصرار مجلس اإلدارة على تلك القرارات رغم االعتراضات علیھا وفقا

 . یقوم بعرض األمر على رئیس مجلس الوزراء مشفوعاً برأیھ وراي مجلس اإلدارة للبث فیھ

 
یتعارض مع قانون الھیئات  ج) یلزم المجلس بتنفیذ ما یصدر من رئیس مجلس الوزراء حول تلك القرارات ، وبما ال(

 م 1997) لسنة 7قانون رقم (م المعدل بال1991) لسنة 35والمؤسسات والشركات العامة رقم (
 . ) تحدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بقرار من الوزیر23مادة (

 
) رئیس مجلس اإلدارة ھو الرئیس التنفیذي للمؤسسة ویصدر بتعیینھ قرار جمھوري بناء على عرض الوزیر 24مادة (

 -: المھام واالختصاصات التالیة ، ویتولى إدارة المؤسسة وتصریف شؤونھا في كافة المجاالت ویمارس بوجھ خاص

 
إدارة وتسییر شؤون المؤسسة وإبرام العقود وإجراء جمیع التصرفات واإلعمال التي من شانھا تحقیق اإلغراض  1- 

 . التي أنشئت من اجلھا المؤسسة

 
 . رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد جدول إعمالھ ودعوتھ لالنعقاد 2- 



 
 .قرارات المجلس وإعداد التقاریر مع بیان أسباب ومبررات التأخیر أو عدم التنفیذ  متابعة تنفیذ كافة  3-

 
 . إبالغ الوزیر بصورة من محاضر االجتماعات والقرارات خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ إقرارھا في المجلس  4-

 
 . والبرامج المرسومةتقدیم التقاریر الدوریة للمجلس عن األعمال الجاریة ومستوى التنفیذ للخطط  -  5

 
 . تنفیذ المھام والمسؤولیات التي تطلب منھ أو یكلفھ بھا الوزیر أو المجلس  6-

 
 . تمثیل المؤسسة أمام القضاء وأمام كافة الجھات ولھ أن یفوض نائبھ أو احد أعضاء المجلس للقیام بذلك 7- 

 
اقتراح تعیین مدراء اإلدارات وإنھاء خدمتھم وتوقیع الجزاءات التأدیبیة علیھم طبقاً إلحكام القوانین واألنظمة  -  8

 واللوائح النافذة 

 
 . موافاة األجھزة المعنیة في الدولة بما تطلبھ من بیانات عن المؤسسة 9- 

 
 . ائح النافذة من قبل العاملین بالمؤسسةاتخاذ التدابیر الالزمة لضمان تنفیذ القوانین والنظم واللو 10- 

 
 . تنظیم ووضع خطط نشاط المؤسسة ومتابعة إقرارھا وتنفیذھا 11- 

 
إصدار المنشورات والتعلیمات التفصیلیة لتنظیم نشاط المؤسسة وكذا القرارات واألوامر والتوجیھات إلى مدراء  -12
 . رات والعاملین فیھا بواسطة رؤسائھمااالد

 
 . احتیاجات المؤسسة ھراح برامج التأھیل والتدریب للعاملین وبما تقتضیاقت  13-
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اإلشراف والرقابة على كافة اإلعمال الجاریة وإعداد التقاریر الدوریة إلى الوزیر عن مستویات األداء والمشاكل  -  16

 . التي تتعرض سیر العمل واقتراح الحلول المناسبة

 
بات الختامیة وأي تقاریر أخرى یكون مطلباً بتقدیمھا إلى المجلس تقدیم الخطة المالي والمیزانیة العمومیة والحسا -  17
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) یكون لرئیس مجلس اإلدارة نائب یصدر بتعیینھ قرار جمھوري بناء على عرض الوزیر وبعد موافقة مجلس 25مادة (
فیما یكلفھ أو یفوضھ بھ من أعمال ،  ھومسؤولیاتالوزراء ویتولى النائب معاونة رئیس المجلس في أدناه من لمھامھ 

 . كما یحل محلة عند غیابة في ممارسة كافة مھامھ واختصاصاتھ

 
  الباب الخامس

 
 أحكام ختامیة

) تحل المؤسسة العامة لموانئ البحر العربي الیمنیة المنشأة بموجب ھذا القرار محل مصلحة الموانئ الیمنیة 26مادة (
 . في المكال ونشطون وسقطرى

 
في المكال ونشطون )تؤول جمیع الموجودات والممتلكات المنقولة الثابتة التي تمتلكھا مصلحة الموانئ الیمنیة 27مادة (

وسقطرى إلى ملكیة المؤسسة المنشأة بموجب ھذا القرار ، كما تنقل إلیھا جمیع الحقوق وااللتزامات ألقائمھ على 
 . مصلحة الموانئ الیمنیة في المكال ونشطون وسقطرى عند صدور ھذا القرار

 
لیمنیة في المكال ونشطون وسقطرى ) ینقل إلى المؤسسة جمیع العاملین المنتسبین لمصلحة الموانئ ا28مادة (

 بأوضاعھم ألقائمھ وقت صدور ھذا القرار

 
) تتم عملیة تقییم األصول والموجودات المنقولة والثابتة للمؤسسة المنشأة بموجب ھذا القرار بواسطة لجنة 29مادة (

كزي للرقابة والمحاسبة یرئسھا وزیر النقل أو من یفوضھ وتضم في عضویتھا ممثلین لوزارة المالیة والجھاز المر
 والمؤسسة على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالھا إلى رئیس مجلس الوزراء لالعتماد والمصادقة 

 
) تصدر الالئحة التنظیمیة للمؤسسة بقرار من الوزیر بعد موافقة مجلس اإلدارة بالتنسیق مع وزارة الخدمة 30مادة (

 .المدنیة والتأمینات 

 
 . ون االستثمارقان) تتمتع المؤسسة بكافة المزایا واإلعفاءات الواردة في 31مادة (

 
نص في ھذا القرار إلى إحكام قانون الھیئات والمؤسسات والشركات العامة وتعدیالتھ  بشأنھ) یرجع فیما یرد 32مادة (

 . وأحكام القوانین واألنظمة النافذة

 
 . تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة) یعمل بھذا القرار من 33مادة (

 


