قرار جمهوري رقم ( )21لسنة 1997م
بإنشاء المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي
رئيس الجمهورية :
بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلىىى الاىىاار الجمهىىورا بنلاىىن(و ر ى  )20لسىىنة 1991م بشىىن ىىن(و
مجلس الوزراء،
وعلىىىىىى الاىىىىىاار الجمهىىىىىورا ر ىىىىى  )35لسىىىىىنة 1991م بشىىىىىن الهيئىىىىىن
والمؤسسن والشاكن العنمة ،
وبعد موافاة مجلس الوزراء ،
 //ــــــــــــــــــــــار//
مندة : )1
ألغىىىااط يق يىىى قىىى ا الاىىىاار يوىىىو لتلاىىىند والع ىىىنرا الىىىواردة اد(ىىىن
المعن(ي الم ينة اين كل منهىن مىن لى يىدل الااينىة تو ياتاىي سىين الىن
على خالف ذلك -:
 :الجمهورية اليمنية .
الجمهورية
 :وزيا الوهابنء والمين .
الوزيا
 :المؤسسة العنمة للمين والصاف الصىيي المنشىنة بمو ى
المـؤسسـة
ق ا الااار.
 :مجلىىىىىس اإلدارة المو ىىىىىد المنشىىىىىج بمو ىىىىى الاىىىىىاار
مجلس اإلدارة
الجمهورا ر )113لسنة 1996م .
رئيس المجلس  :رئيس مجلس اإلدارة المو د .
مندة :)2
ينشىىج بمو ى ق ى ا الاىىاار مؤسسىىة عنمىىة يسىىمى المؤسسىىة العنمىىة للميىىن
والصاف الصيي) (تيجة لدمج المؤسسىة العنمىة للميىن والمجىنرا المنشىجة
الان(و ر  )13لسنة 1973م الصندر بصنعنء) والهيئىة العنمىة
بمو
للمين المنشجة بمو الان(و ر  )19لسنة 1970م الصندر بعد ).
مندة : )3
يتمتع المؤسسة بنلشخصية االعت نرية ويوو لهن ذمة منلية مستالة.

مندة : )4
يخاع المؤسسة إلشااف الوزيا.
مندة :)5
يوو الماكز الائيسي للمؤسسة في العنصمة صنعنء) ،ويجوز بااار مىن
الىىوزيا بنىىنء علىىى عىىاط مجلىىس اإلدارة إ(شىىنء فىىاوع وموني ى لهىىن فىىي
مينفظن الجمهورية.
أغراض (أهداف) المؤسسة ومجال نشاطها
مندة : )6
يهدف المؤسسىة إلىى المسىنقمة فىي ا(جىنز خقىة الدولىة للتنميىة اال تصىندية
واال تمنعية من خالل المسنقمة بصورة متزايىدة فىي رفىع مسىتوي معيشىة
المواطنين وييسين (وعية ويقويا الخدمن التي ياوم بهن في مجنل يىوفيا
الميىىىىن الصىىىىنلية للشىىىىال واالسىىىىتهالر المنزلىىىىي والتجىىىىنرا والصىىىىننعي
واإل(تىىن ي ويىىوفيا خىىدمن الصىىاف الصىىيي ومتقل ىىن منيىىة الصىىية
العنمة و(ظنفة ال يئة في الجمهورية والمينفظة على مصندر المين الجوفيىة
والسقيية.
مندة : )7
يمنرس المؤسسة في س يل يياي تقدافهن المهنم واالختصنصن التنلية :
ت -التنسي مع الجهن المختصة وإعداد الدراسىن وال يىوا المتعلاىة بنل يى
عىىن مصىىندر الميىىن فىىي تا موىىن فىىي ترا ىىي الجمهوريىىة اليمنيىىة ويناي ى
مشنريع استخاا هن ويخزينهن وينايتهن ويوزيعهن ويصاياهن .
ل -إعىىداد الخقىىل والدراسىىىن واألبيىىنا والتصىىنمي الانيىىىة لتقىىويا وينايىىى
مشاوعن المين والصاف الصيي .
ج -ايخىىنذ كنفىىة اإل ىىااءا الالزمىىة لتنظىىي وياشىىيد اسىىتاالل ال ىىاوة المنئيىىة
ليمنية وو نية مصندر الميىن الجوفيىة والسىقيية مىن التلىوا بنلتنسىي مىع
الجهن المختصة في الجمهورية.
د -يناي وإ نمة وإدارة وصىين(ة المنشىئن الالزمىة السىتخااج ويخىزين وينايىة
ويوزيع ويصايف المين .

 اختيىىنر الموا ىىع المننسى ة إل نمىىة منشىىئن الميىىن والصىىاف الصىىيي والايىىنمبجعمنل الياا الائيسية الالزمة – بنلتنسي مىع الجهىن المختصىة – لتنايى
مشىىىاوعنيهن فىىىي القىىىا والشىىىوارع الائيسىىىية والااعيىىىة والممىىىاا واا
امنكن تخاي ييايان ً للمصلية عنمة.
و -الا نبة الانية على منشىئن الميىن العنمىة والخنصىة ) للتجكىد مىن سىالمتهن
ومالئمتهن للمواصان الانية و(ظ اليمنية والصية العنمة.
ز -يدري ويجقيل العنملين الانيين لديهن لاىاع مسىتوي مهىنرايه التىي يىؤقله
للاينم بجعمنل التاكي والتشايل والصين(ة والا نبة الانية.
ح -يقىىىويا ويشىىىجيع إ(شىىىنء مشىىىنريع الميىىىن األقليىىىة مىىىن ىىىل األشىىىخن تو
اإلدارا الميليىىة تو المجىىنلس التعنو(يىىة وفا ىن ً للاىىوابل والاواعىىد المنظمىىة
ل لك.
ط -إصدار التااخي الالزمىة إل(شىنء مشىنريع الميىن للاقىنع العىنم والمخىتلل
والخن .
ا -إبداء رتيهن الاني ويادي المسنعدة الانية لعملين إ(شنء مشنريع ومجىنال
استخدامهن ألا شخ ط يعي تو اعت نرا بمانبل ييىدد باىاار مىن الىوزيا
بننء على عاط مجلس اإلدارة .
ر -إبىىاام العاىىود وااليان يىىن المتعلاىىة بتناي ى مهنمهىىن واختصنصىىنيهن وييسىىين
إداريهن وخدمنيهن.
ل -ايه اختصنصن تخاي ياارقن الاوا(ين والااارا الننف ة.
النظام المالي للمؤسسة
مندة : )8
يتوو راس منل المؤسسة من األيي -:
 صىىنفي مو ىىودا المؤسسىىة العنمىىة للميىىن والمجىىنرا والهيئىىة العنمىىةللمين المدمجتين).
 األموال التي يخصصهن الدولة للمؤسسة .مندة : )9
يتوو مصندر يمويل المؤسسة من -:
 -1راس منل المؤسسة .
 -2الااوط والتسهيال اال(تمنئية .

 -3المىىواد الخنصىىة مىىن ا(شىىقة المؤسسىىة فىىي مجىىنل بيىىع الميىىن وخىىدمن
الصىىىاف الصىىىيي لالشىىىخن العنمىىىة والخنصىىىة تو مانبىىىل األعمىىىنل
والخدمن التي يؤديهن.
 -4المسنعدا والت اعن واله ن التي ييصل عليهن المؤسسىة ويوافى
عليهن الوزيا.
 -5منيادمىىه الدولىىة مىىن دعى للمؤسسىىة (تيجىىة العجىىز فىىي االيىىاادا عىىن
الناان وذلك في اطنر ميزا(ية المؤسسة السنوية.
 -6تية مصندر تخاي ياارقن مجلس اإلدارة .
مندة : )10
يىىؤول كنفىىة اىىو والتزامىىن المؤسسىىة العنمىىة للميىىن والمجىىنرا والهيئىىة
العنمة للمين والمؤسسن األخاي في عد بنلنس ة للمجنرا إلى المؤسسة .
مندة : )11
يعتمىىد الميزا(يىىة العموميىىة المو ىىدة للمؤسسىىة والهيئىىة المىىدمجتين ) للعىىنم
المنتهي 1991/12/31م ويشىول بمو موعهىن الميزا(يىة العموميىة للمؤسسىة
بمو ق ا الااار.
مندة : )12
يتولى مجلس اإلدارة إدارة (شنط المؤسسىة وفاىن ً ال وىنم المىواد م  )48إلىى
 )56من ن(و الهيئن والمؤسسن والشاكن العنمة.
أحكام عامة وختامية
مندة : )13
ينال العنملو في المؤسسة العنمىة للميىن والمجىنرا والهيئىة العنمىة للميىن
المدمجتين ) إلى المؤسسة بونفة او ه والتزامنيه .
مندة : )14
يوىىو للمؤسسىىة مواز(ىىة ياديايىىة علىىى غىىاار الميزا(يىىن التجنريىىة ويعت ىىا
اموال المؤسسة مملوكة للدولة ملوية كنملة .
مندة : )15

يعاىىىى المؤسسىىىة مىىىن ميىىىع الاىىىاائ والاسىىىوم الجماكيىىىة علىىىى المىىىواد
واالدوا والمعىىدا واالليىىن المسىىتوردة لاىىاط ا نمىىة مشىىاوعن الميىىن
والصىىاف الصىىيي وك ى ا االدوا و قىىع الايىىنر والو ىىود بمختلىىف ا(واعهىىن
وا جنمهن الالزمة لصين(ة ويشايل المنشئت الانئمة وفان ً له ا الااار.
مندة : )16
يعاى المؤسسة من يادي الامن(ن والوانال المختلاة للوزارا والمصنلح
اليوومية والهيئىن والمؤسسىن العنمىة األخىاي وذلىك بنلنسى ة للمنن صىن
التي يشتار فيهن تو العاود التي يجايهن.
مندة : )17
يصىىدر الالئيىىة التنظيميىىة والهيوىىل التنظيمىىي باىىاار مىىن الىىوزيا بنىىنء علىىى
عاط مجلس اإلدارة وذلك بنلتنسي مع وزياا المنلية والخدمة المد(ية.
مندة : )18
ج النشنط وط يعته قيول ينظيمي يو ع في اطنر
يوو لول فاع بيس
التصنيف المت ع بشن الماكز الائيسي للمؤسسة.
مندة : )19
يخاع المؤسسة للا نبة والتاتيش المنلي والمينس ي مىن ىل وزارة المنليىة
والجهنز الماكزا للا نبة و المينس ة.
مندة : )20
يساا ت ونم ن(و الهيئن والمؤسسن والشىاكن العنمىة فيمىن يىاد بشىج(ه
( في ق ا الااار.
مندة :)21
يعمل به ا الااار من ينريخ صدور وينشا في الجايدة الاسمية.
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