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 م١٩٩٩لسنة ) ٤٤(قانون رقم
 بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة

 باسم الشعب
 :الجمهوريةرئيس 

 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية
 .مجلس النوابعد موافقة وب

 .أصدرنا القانون اآلتي نصه
 الباب االول

 التسمية والتعاريف واألهداف
 . القانون قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودةهذايسمى ) ١(مادة
 تطبيق أحكام هذا القانون يكون لأللفاظ والعبـارات الـواردة           ألغراض) ٢(مادة

 : ما لم تدل القرينة على خالف ذلكأدناه المعاني المبينة إزاء كل منها
 .الجمهورية اليمنية :الجمهورية 
 .الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة :الهيئــة 
 .رئيس مجلس إدارة الهيئة:رئيس المجلس 
 .رئيس الجهاز التنفيذي :المدير العــام 
صفات السلعة او المادة او غير ذلك مما يخضع         :المواصفات القياسية  

 أبعادها او   رخصائصها او مستوى جودتها او مقدا      للقياس وأوصفاها أو  
مقاييسها او متطلبات السالمة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق         

 .االختبار واخذ العينات والتغليف ووضع السمات او البيانات األخرى
المواصفات القياسية اليمنية وكـل مـا       :المواصفات القياسية المعتمدة   

 مجلس اإلدارة من مواصفات مناسبة للدول األخرى او المنظمات          يعتمده
 .للدول األخرى او المنظمات اإلقليمية والدولية

هي اآللة والجهاز التقني المعد ألغـراض القيـاس         :أداة القيــاس  
وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل واألطوال وغيرها كمـا         

ن الحرارة وعـداد المـاء وقيـاس        تشمل المقاييس غير المباشرة كميزا    
 .الضغط وعداد الكهرباء وغيرها

 ي الفحص والمعايرة التابعـة للهيئـة أو أ        اتمختبر:المختبر المعتمد  
 .مختبرات معتمدة من قبلها

أجهزة قياس ذات دقة عالية تستخدم في معايرة أجهزة         :مراجع القياس  
 .القياس األقل دقة

ـ   أجهزة تستخدم لت  :أجهزة الوزن والكيل     المـواد   ةحديد ومعرفة كمي
 .وزنا وحجما
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العالمة التي تمنح لمنتج محلي معين وتدل فيما تـدل          :عالمة الجودة  
 عليه أن 

المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة كحد أدنى للشـروط الفنيـة           
 .التي تضعها الهيئة

وثيقة صادرة عن الهيئة تشهد بموجبها بأن سلعة او         :شهادة المطابقة  
 .او منتج معين مطابق للمواصفات القياسية المعتمدةمادة 
مجموعة العمليات التي تثبت تحت ظروف محددة العالقـة         :المعايرة 

بين القيمة التي يبينها جهاز قياس او نظام قياس او القيمة التـي يمثلهـا               
 .مقياس مبدئي وما يناظرها من قيمة معلومة للكمية المقاسة

مصـوغات الذهبيـة والفضـية      كل من امتهن صـياغة ال     :الصائغ 
 .اويتعاطى بيعها وشرائه  ونحوهاوالبالتينية

ذهب او الفضة او البالتـين او       الهي القطع المعدنية من     :المصوغات 
 .المجوهرات واألحجار الكريمة

هي معادن الذهب والفضة والبالتين وتكـون علـى         :المعادن الثمينة  
 .هيئة مشغوالت او سبائك او عمالت

التي تبين المعدن   ) الدرجة(هي األرقام :نونية للمصوغات العيارات القا  
 . الثمينة والتي تعدها الهيئةالنقي في المعادن

 ) الدمغ (الوسم 
 وضع رمز على أجهزة الوزن والكيل والمقياس التي تبين مطابقتها           -١

 .للمواصفات القياسية المعتمدة
 الختم الذي توسم بـه المصـوغات او السـبائك ويحـوي علـى               -٢

 .الدمغ والعيار او كالهما) الشارة(مةعال
 .او جزء من األلف) ١/١٠٠٠(عبارة عن:السهم 

 -:يهدف هذا القانون إلى) ٣(مادة
اعتماد نظام وطني للمواصفات والمقاييس على أسس علمية حديثـة           -١

 .ومتطورة
توفير الحماية والحفاظ على صحة وسالمة المواطنين وممتلكـاتهم          -٢

ـ     والحفاظ على البيئة من خال      السـلع والمنتجـات     ةل التأكد مـن مطابق
 .للمواصفات القياسية المعتمدة

دعم االقتصاد الوطني بضمان جودة السلع والمنتجـات المصـنعة           -٣
محليا من خالل توفير مستويات من المواصفات القياسية المناسبة التـي           

 .تعزز من كفاءاتها لترفع قدرتها على المنافسة
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ـ       -٤ درين للمنتجـات الصـناعية     المساهمة في تعزيز قـدرات المص
والزراعية وغيرها من السلع والمنتجات المصنعة محليا من خالل توفير          
المعلومات والبيانات والمواصفات الخاصة بالبلدان المستوردة لهذه السلع        

 .والمنتجات
استنادا إلى قانون المؤسسات والشركات العامة تنشأ بموجب أحكـام          ) ٤(مادة

للمواصـفات والمقـاييس يصـدر بهـا قـرار          هذا القانون هيئة عامة     
 .جمهوري

 الباب الثاني
 احكام متعلقة بالمصوغات والمعادن الثمينة

من هذا القانون إلـى ثالثـة       ) ٢(تنقسم المصوغات المعرفة في المادة    ) ٥(مادة
 -:أنواع على النحو التالي

هي القطع المعدنية المصنوعة من الذهب والتي       : المصوغات الذهبية  -١
قيراط او سبعمائة وخمسين سهم من الذهب النقي على         ) ١٨(لىتحتوي ع 

 .األقل
وهي القطع المعدنية المصنوعة مـن الفضـة        : المصوغات الفضية  -٢

 .والتي تحتوي على ستمائة سهم من الفضة النقية على األقل
وهي القطع المعدنية المصنوعة من البالتـين       : المصوغات البالتينية  -٣

 .خمسين سهم من البالتين النقي على األقلوالتي تحتوي على ثمانمائة و
 -:تكون العيارات القانونية للمصوغات على النحو التالي) ٦(مادة

 -:عيارات المصوغات الذهبية -١
 .سهما من الذهب النقي) ٩٩٩,٩٩( قيراطا أو٢٤عيار .  أ
 .سهما من الذهب النقي)٩١٦,٦( قيراطا أو٢٢عيار  .  ب

 .يسهما من الذهب النق) ٨٧٥( قيراطا أو٢١عيار
 .سهما من الذهب النقي)٧٥٠(  قيراطا أو١٨عيار.  د
 -: عيارات المصوغات الفضية-٢
 .سهم من الفضة النقي) ٩٠٠( علىي وهو يحتو٩٠عيار . أ
 .سهم من الفضة النقي) ٨٠٠( وهو يحتوي على٨٠عيار . ب
 .سهم من الفضة النقي) ٦٠٠( وهو يحتوي على٦٠عيار . ج
 -:ة عيارات المصوغات البالتيني-٣
 .ا من البالتين النقيمسه) ٨٥٠( وهو يحتوي على٨٥ عيار -

 يجب أن ال يقل العيار القانوني لجميع أجزاء المصوغات المؤلفة           -١) ٧(مادة
من عدة أجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها بما في ذلك المادة المسـتعملة             

 .في اللحام عن العيار القانوني للمصوغ
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األلف في كافة العيـارات القانونيـة       يسمح بتجاوز قدره جزأين من      -٢
  .للمصوغات والمعادن الثمينة

يجوز للهيئة إضافة عيارات أخرى أو أحكاما أخـرى للمصـوغات           ) ٨(مادة
 .والمعادن الثمينة غير الواردة في هذا الباب

يكون التعامل فـي بيـع وشـراء المصـوغات والمعـادن الثمينـة              ) ٩(مادة
 ).جرام(بالغرام

 الباب الثالث
 عقوبــاتال

مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد المنصوص عليها فـي القـوانين           ) ١٠(مادة
 .النافذة تطبق العقوبات الواردة في هذا الباب

كل من ارتكب إحدى المخالفات الواردة أدناه يعاقب بغرامة مالية ال            )١١(مادة
تزيد عن مائتين وخمسين الف ريال أو بالحبس مدة ال تزيد عـن سـتة               

 ويحكـم بمصـادرتها او      المخالفةوفي كل األحوال لضبط السلع      أشهر  
 .بإتالفها على نفقة المخالف

قياساتها او تركيبهـا بقصـد       التالعب بأوزان المواد أو أحجامها او      -١
 .الغش
صنع أدوات قياس غير قانونية او بيعها او التالعب بأدوات القياس            -٢

غير مدموغة بقصـد    القانونية او استعمال أدوات قياس غير قانونية او         
 .التظليل او الغش

إضافة أية مادة مضرة بالصحة وغير مسموح بها إلى المنتج بقصد            -٣
اإلضرار بصالحية المنتج او إظهار المنتج بقيمة أعلـى مـن القيمـة             

 .الحقيقية له
 او بغرامة ماليـة ال تزيـد        ة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سن       -١) ١٢(مادة

 سـمح بـإخراج السـبائك والعمـالت         عن مائتين الف ريال كل مـن      
والمصوغات الذهبية والفضية أو البالتينية او المجوهرات او األحجـار          

 .الكريمة من الجمارك أو البريد دون أن يتم فحصها من قبل الهيئة
 عن سنة او بغرامة مالية ال تتجاوز قيمة         ليعاقب بالحبس مدة ال تق     -٢

رات القانونية للمصـوغات    المواد المخالف فيها كل من تالعب في العيا       
بعد وسمها بأي طريقة من شأنها األضرار بسـالمة المنـتج او خـداع              

 .وتظليل المستهلك
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر او بغرامة مالية ال تزيـد               -٣

عن مائة الف ريال كل من زاول العمل في مجـال صـياغة وتجـارة               
 .ترخيص من الهيئةالمصوغات والمعادن الثمينة دون الحصول على 
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يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ستة اشهر او بغرامة مالية ال تزيـد               -٤
عن مائة الف ريال كل من منع موظفي الهيئة من أداء واجبـاتهم فـي               
ضبط المخالفات غير القانونية او منع دخـولهم المنشـأة او المحـالت             

دة او التجارية للقيام بالتفتيش والفحص واالختبـار أليـة سـلعة او مـا         
مصوغات او معادن ثمينة او أداة قيـاس او وزن او كيـل تصـنع او                
تستعمل او تعرض للبيع في تلك المنشأة او المحالت على أن يكون ذلك             

 .بتكليف من الجهة المختصة وفي اثناء الدوام الرسمي
كل من ارتكب احدى األفعال التالية يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن            ) ١٣(مادة

 . ريالن الف ريال وال تزيد عن مائتين وخمسين الفخمسة وسبعو
كل من أنتج او استورد أي سلعة غيـر مكتـوب عليهـا البيانـات                -١

  حسب اإليضاحية
ما تحدده الهيئة وبحسب طبيعة السلعة مع إعادة المـادة المنتجـة إلـى              

 .المصنع على نفقة المنتج لتحديد البيانات اإليضاحية
صوغات والمعادن الثمينة بقصـد      الم زكل من باع أو عرض او حا       -٢

سومة من قبل الجهة المنتجة وغيـر       والمتاجرة او الغش دون أن تكون م      
مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ال تعاد إلى مالكها إال بعد كسـرها            

 .من قبل الهيئة ودفع المصاريف والرسوم المستحقة عليها
ف ريال او الحبس مـدة ال       يعاقب بغرامة ال تزيد عن خمسمائة ال      . أ )١٤(مادة

تزيد عن ستة اشهر كل من أنتج سلعة مغشوشة ويحكـم بمصـادرة او              
 .إتالف السلعة المغشوشة على نفقة المنتج

يعاقب بغرامة مالية ال تزيد عن ثالثمائة الف ريال او بالحبس مـدة             . ب
ال تزيد عن ثالثة اشهر كل منتج شرع في غش السلعة ويحكم بمصادرة             

 .تالفها على نفقة المنتجالسلعة او إ
كل من ارتكب إحدى األفعال التالية يعاقب بعقوبة التزوير المنصوص          ) ١٥(مادة

 -:عليها في قانون الجرائم والعقوبات
كل من زور او تالعب في تاريخ صالحية المنتج المدونـة علـى              -١

بطاقة المنتج من قبل المنشأة المصنعة للسـلعة بهـدف زيـادة فتـرة              
 .ددة لهاصالحيتها المح

كل من زور او قلد أي توقيع او ختم او عالمة او دمغة تسـتعملها                -٢
الهيئة لغاية تطبيق احكام هذا القانون او أي نظام او الئحـة او قـرار               

 .هصادر بمقتضا
يعاد تصدير السلع والمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات        . أ) ١٦(مادة

ذلك خالل خمسة عشر يوما مـن       القياسية المعتمدة على نفقة المستورد و     
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تاريخ إخطاره وفي حالة عدم تنفيذ المستورد ذلك يـتم إتـالف السـلع              
 .والمنتجات دون الرجوع إليه ما لم يكن إتالفها مضرا بالصحة والبيئة

يمنع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات ويتم إعادتهـا علـى            . ب
 .توردنفس وسيلة النقل التي وصلت عليها على نفقة المس

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو بغرامة مالية ال تقـل              . ج
عن مائتي الف ريال كل من استورد او سمح او سهل دخول أي مـواد               

 .غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة
تصدر الهيئة أمرا بإغالق أو إيقاف إنتاج أي منشأة صناعية ال تلتزم            ) ١٧(مادة

لمتضـرر حـق اللجـوء إلـى        لت القياسية المعتمدة و   بتطبيق المواصفا 
 .القضاء

من هذا الباب   )١٤،١٣،١٢،١١(تضاعف العقوبات المحددة في المواد    ) ١٨(مادة
 .في حالة تكرار المخالفة  للمرة الثانية

 الباب الرابع
 احكام عامة

ال يجوز منح ترخيص إلقامة منشآت او مشاريع صناعية جديدة مـالم     ) ١٩(مادة
واصفات القياسية او المعملية التي يعتزم صاحب المنشآة اإلنتاج         تكن الم 

بموجبها مسجلة لدى الهيئة وفقا للبيانات التي تصدرها الهيئـة وعلـى            
أصحاب المنشآت والمشاريع الصناعية القائمـة تسـجيل المواصـفات          
القياسية الموجودة لديهم لدى الهيئة وذلك خالل فترة شهرين من تـاريخ            

قانون وعلى الجهات المختصة عدم إصدار أي تـرخيص         صدور هذا ال  
القامة منشأة او مشروع صناعي إال بعد تسجيلها في الهيئة ويحق لمـن             
لم يمنح له الترخيص التظلم إلى رئيس الهيئـة إذا كانـت المواصـفات              

 .القياسية مطابقة لما هو منصوص عليه قانونا
لمصـوغات والمعـادن    على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتاجر با       ) ٢٠(مادة

الثمينة أن يحصل على ترخيص مسبق لممارسة مهنة صياغة او تجارة           
المصوغات وفقا للشروط التي تحددها الهيئة بموجب القانون وعلى كل          
من يزاول مهنة صياغة او تجارة المصوغات قبل صدور هذا القـانون            

رين أن يقوم بالتسجيل لدى الهيئة لمنحه الترخيص وذلك خالل فترة شه          
إصدار أي  عدم  من تاريخ صدور هذا القانون، وعلى الجهات المختصة         

ترخيص لمزاولة مهنة صياغة او تجارة المصوغات والمعادن الثمينـة          
 .بعد تسجيلها في الهيئةإال 

يحظر تسجيل أي منشأة أو مؤسسة أو مركز أو شـركة أو عنـوان              ) ٢١(مادة
به مع ما تصدره الهيئـة      عالمة تجارية تطابق او تتشا    أو  براءة اختراع   

أسماء أو رموز، وال يجوز دون تـرخيص        او  من إشارات او عالمات     



 

 ٦١١

مواصفات ومقاييس

 او شكل او رمز او إشارة او         جودة كتابي من الهيئة استخدام أية عالمة     
 او األوضاع التي يحـددها مجلـس        طخالف ذلك خاص بها وفقا للشرو     

 .اإلدارة
 على المواصـفات التـي      ال تطلق كلمة مواصفات قياسية معتمدة إال      ) ٢٢(مادة

 تعتبر أية مواصفات أو معايير صادرة عن أية جهة           وال تصدرها الهيئة 
 .أخرى مواصفات او معايير قياسية معتمدة مالم يتم اعتمادها من الهيئة

المواصفات او االشتراطات التي تعتمـدها أيـة منشـأة ألغراضـها            ) ٢٣(مادة
 ).مواصفات معملية(الخاصة تسمى

ر على وسائل اإلعالم ومكاتب الدعاية واإلعالن القيام بـاإلعالن          يحظ) ٢٤(مادة
مادة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وعلـى        أو  عن أية سلعة    

 . المادة واإلعالن عنهاهوالمواد الخاضعة لهذبالسلع الهيئة تحديد قائمة 
لعامـة  للهيئة أن تتصل بالوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات ا       ) ٢٥(مادة

والقطاع المختلط والخاص والتعاوني وغير ها للحصول على المعلومات         
والبيانات واإلحصاءات التي تحتاجها وعلى هذه الجهات التعـاون مـع           
الهيئة وتزويدها بكل طلباتها كما يجب على الهيئة إعطاء االستشـارات           

 ي تخدم أغراض  التالفنية وأية معلومات تتعلق بالمواصفات والمقاييس و      
 .تلك الجهات

تلزم الجهات المختصة في الموانئ والمنافذ الجمركيـة فـي أنحـاء            ) ٢٦(مادة
 -:الجمهورية باآلتي

تحمـل شـهادة    عدم السماح بتصدير أية سلع أو مواد ما لم تكـن             .  أ
 .صادرة عن الهيئةمطابقة

عدم اإلفراج عن أية سلع او مواد مستوردة ما لـم تكـن مطابقـة                .  ب
تمدة لدى الهيئة وتقديم شهادة مطابقة مـن بلـد          للمواصفات القياسية المع  

 .المنشأ
 يتمتع موظفو الهيئة الذين يتم تسميتهم بقرار من وزير العدل بناء            -١ )٢٧(مادة

 .على عرض رئيس المجلس بصفة الضبطية القضائية
على موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضـبط القضـائي وفقـا            -٢

لفات والجرائم الماسة بتطبيق احكام هذا      الحكام الفقرة السابقة ضبط المخا    
القانون وتحرير محضر ضبط يدون فيه نوع المخالفة ومرتكبها وتاريخ          
ضبطها ومكان وقوعها كما أن لهم الحق في إجراء الكشف او التفتـيش             
على أي مصنع او محل تجاري او مستودع واخذ العينات من السلع او             

كيل والوزن والقياس ومخلفـات     المصوغات والمعادن الثمينة وأدوات ال    
عها وذلك لفحصها   يالصناعة الموجودة فيها أو تم إنتاجها او صنعها او ب         
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واختبارها وتحليلها ومعايرتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسـية         
 .المعتمدة او العيارات القانونية للمصوغات

ات والمعاهد األخرى   تعتبر الهيئة هيئة علمية كمثيالتها من المؤسس      . أ) ٢٨(مادة
بموظفي مراكز ومعاهد البحـوث     ) الباحثين  (ويساوى موظفو الهيئة من   

العلمية في الجامعات وغيرها من حيث الراتـب والبـدالت والرعايـة            
الصحية واالمتيازات األخرى الناتجة عمـا تسـببه المـواد الكيميائيـة            

 .للمتعاملين بها من أخطار
البدالت التي تساعدهم على تحقيق أداء      يمنح موظفو الهيئة الحوافز و    . ب

 .أفضل لمهامهم
ال يحق لموظفي الهيئة مزاولة أية أعمال او نشاطات بطريقة مباشرة           ) ٢٩(مادة

او غير مباشرة تتصل بطبيعة أألعمال التي يمارسونها في الهيئة ما لـم             
 .يحصلوا على إذن مسبق من رئيس المجلس وفي كل حالة على حدة

 ومعدات الهيئة وملحقاتها والمخصصة ألغـراض       وآالتأجهزة  تعفى  ) ٣٠(مادة
 .البحث العلمي من كافة الضرائب والرسوم الجمركية

تعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة المناط بها تنفيذ اختصاصـات الجهـة            ) ٣١(مادة
م بشـأن   ١٩٩٢لسـنة   ) ٢٨(المختصة المنصوص عليها في القانون رقم     

 .والقياسالمقاييس وأجهزة الوزن والكيل 
 .يلغى كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون) ٣٢(مادة
على الوزارات والجهات المعنية كال فيما يخصها إصـدار القـرارات     ) ٣٣(مادة

 .الالزمة في هذا القانون وتطبيقه
يصدر رئيس المجلس الالئحة التنظيمية للهيئة وكافة اللوائح واألنظمة         ) ٣٤(مادة

 .المنفذة لهذا القانون بعد موافقة مجلس اإلدارةوالتعليمات والقرارات 
كل ما لم يرد بشأنه نص في أحكام هذا القانون يرجع إلـى األحكـام               ) ٣٥(مادة

المنصوص عليها في قـانون الهيئـات والمؤسسـات         بالهيئات  الخاصة  
 .والشركات العامة

 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٣٦(مادة
 . بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
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