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 م١٩٩٠لسنة )٢٨/١١(نشر في الجريدة الرسمية العدد 
 م١٩٩٧لسنة ) ٧/١(التعديل االول في العدد 

م٢٠٠٢لسنة ) ٢(التعديل الثاني في العدد 

 ١٧٣



 
تموين

 ١٧٤



 
تموين

 م ١٩٩٠لسنة) ٢٤(قانون رقم 
 بشأن التموين

 -:باسم الشعب
 -:رئيس مجلس الرئاسة

 د اإلطالع على اتفاق اعالن الجمهورية اليمنية بع
 وعلى دستور الجمهورية اليمنية

 .وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة
أصدرنا القانون اآلتي نصه 

 
 لفصل االول 

 التسمية والتعاريف
 .يسمى هذه القانون قانون التموين) ١(مادة
ذه المادة المعـاني المبينـة      يكون للمصطلحات والعبارات الواردة في ه     ) ٢(مادة

 :قرين كل منها مالم يقتضي النص معنى آخر
 .الجمهورية اليمنية :الجمهورية
 .وزارة التموين والتجارة :الوزارة
  .وزير التموين والتجارة  :الوزير
المواد الغذائية واالستهالكية التي يحددها برنامج التموين السـنوي          :السلع  

 .يصادق عليه مجلس النوابالذي يقره مجلس الوزراء و
 المواد الغذائية واالستهالكية التي لم ترد ضمن برنامج         يه :السلع األخرى 
 .التموين السنوي

 الفصل الثاني
 أهداف القانون

 -:يلي يهدف هذا القانون إلى ما) ٣(مادة
تحقيق االستقرار التمويني في جميع مناطق الجمهورية ومنع االحتكار          -١

فير احتياجات المواطنين من السلع التموينية  المنتجة        والمغاالة والغش وتو  
 .هدرمحليا او المستو

تنظيم التجارة الداخلية والرقابة على نشاط القطاع العـام والتعـاوني            -٢
والمختلط والخاص وتحفيز وتنظيم إسهامها في توفير السلع التموينية وبما          

 .لمحددةيضمن وصولها إلى جميع المستهلكين بالمواصفات واألسعار ا
من هذا القانون تتـولى الـوزارة المهـام         ) ٣(لتحقيق ما ورد في المادة    ) ٤(مادة

 :واالختصاصات  التالية

 ١٧٥



 
تموين

دراسة احتياجات الجمهورية من السلع التموينية بما في ذلك المخزون           -١
االحتياطي  واالستراتيجي الذي يحدده مجلس الوزراء وكذا وسائل الخزن          

 .الالزمة
 .ينية القصيرة والمتوسطة رسم السياسات التمو -٢
أعداد مشروع برنامج التموين السنوي وتنفيذ ومتابعة تنفيـذ البـرامج            -٣

 .والسياسات التموينية وتقييمها
اإلشراف على التجارة الداخلية بهدف حماية المستهلك وتوفير السـلع           -٤

 .األساسية  للمواطنين
لعـام  العمل على توفير الظروف المالئمة للتطور المستمر للقطـاع ا          -٥

والتعاوني والمختلط والخاص فـي مجـال التمـوين وتكامـل أنشـطتها             
 .واالستفادة من إمكانياتها

تبني سياسات تهدف إلى زيادة إسهام اإلنتاج المحلي في برامج التموين            -٦
 .وإعطائه  األولوية

تحديد المواصفات والمقاييس للسلع  التموينية المسـتوردة والمنتجـة           -٧
المنتجات ومنع الغـش والحفـاظ علـى صـحة        محليا لضمان الجودة في     

المستهلك بما في ذلك استخدام المختبرات المتخصصة وعليها فـي سـبيل            
 .ذلك التنسيق مع الجهات المختصة واإلشراف عليها في هذا المجال

التحديد السنوي للمواد األساسية من السلع التموينيـة التـي سـتوحد             -٨
 .لجمهوريةأسعارها بهدف استقرارها في جميع مناطق ا
 الفصل الثالث

 تنظيم شئون التموين
يحق للوزير  الحصول على المعلومـات والبيانـات اإلحصـائية مـن       ) ٥(مادة

الوزارات المعنية وكافة قطاعات  االقتصـاد الـوطني لدراسـة وتقـدير             
االحتياجات للسلع  التموينية والمخزون االحتياطي وإعداد برامج التمـوين          

 .السنوية
 الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات والقطاعات المعنيـة بإنتـاج           تقوم) ٦(مادة

 .واستيراد وتصدير السلع الخدمية
للوزارة وفروعها في المحافظات توجيه ودعم كافة قطاعات االقتصـاد          ) ٧(مادة

الوطني المشاركة  في توفير السلع التموينية  وبما يكفـل المنافسـة فـي               
 .األسواق المحلية

 انتقال السلع التموينية والسلع األخرى  بين جميـع منـاطق             حرية -١) ٨(مادة
 .الجمهورية مكفولة

 ١٧٦



 
تموين

 تنظيم الوزارة حيازة وتوزيع وتسعيرة وبيع واستهالك السلع  التموينية على            -٢
اختالف أنواعها ومصادرها ولها أن تتخذ من اإلجراءات ما يلـزم للقيـام             

بقرار مـن الـوزير     باختصاصاتها بما في ذلك االستيالء عند الضرورة و       
على أية سلعة تموينية للصالح العام مقابل تسديد تكلفتها مع ربح معقول ،             
كما يحق لها االستعانة بالمجالس المحلية  ولجان الدفاع الشـعبي لتحقيـق             

 .هذه المهمة
تنظيم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة شئون األسواق التجاريـة          ) ٩(مادة

 .دورية والمركزية بكافة أنواعهاالدائمة والموسمية وال
تخفيضات (تراقب الوزارة شئون اقامة فرص البيع باألسعار المخفضة         ) ١٠(مادة

في تجارة التجزئة للتأكد من أن التخفـيض باألسـعار يتحقـق            ) يةمموس
 .بصورة فعلية لمصلحة المستهلك 

الل تراقب الوزارة المزادات التجارية للتحقق من عدم حـدوث اسـتغ          ) ١١(مادة
 .فيها

 الفصل الرابع
 الرقابة والتفتيش

 يتولى مفتشوا التموين ضبط المخالفات التموينية وتصدر الوزارة         -١) ١٢(مادة
 .بطاقات خاصة إلثبات هويتهم وفقا ألحكام هذا القانون

 لمفتشي التموين  الذين يصدر بهم قرار من الوزير صفة رجـال الضـبط               -٢
 .م هذا القانونالقضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكا

لغرض تطبيق احكام هذا القانون لمفتشي التموين ووفقا لالئحـة إلـي          ) ١٣(مادة
 -:يصدرها الوزير القيام بما يلي

دخول المصانع والمحالت والمستودعات والمخازن التابعة للقطاع العام         .  أ
والتعاوني والمختلط والخاص وغيرها من األمـاكن المخصصـة لصـنع           

 .سلع التموينية لغرض التفتيش وتخزين وحفظ وبيع ال
تفتيش وسائل نقل السلع التموينية إذا كان هنـاك تأكيـد مـن خـالل                .  ب

المراقبة أو التقارير  او البالغات الغير كيدية في اسـتخدامها الرتكـاب             
 .مخالفة تموينية

اإلطالع على دفاتر المخزون السلعي وأية مستندات ذات عالقة بالسلع          . ج
 .التموينية

ية سلع تموينية او سجالت او مستندات أخرى ذات اهميـة فـي             حجز أ . د
إثبات  المخالفات التموينية وتقديمها للنيابة العامة على أن يثبت ذلك فـي             

 .محضر ضبط تنظمه الالئحة 

 ١٧٧



 
تموين

ال يجوز دخول بيوت السكن بهدف ضبط مخالفة تموينيـة إال بـإذن             ) ١٤(مادة
 .مسبق من الجهات القضائية

 الفصل الخامس
 الفات والعقوباتالمخ

 :تعتبر األفعال التالية مخالفات تموينية) ١٥(مادة
عرض  او بيع سلع تموينية فاسدة او تالفة  كمـا تعرفهـا الـوزارة                 -١

 .بالتنسيق مع الجهات المختصة 
 .إخفاء سلع تموينية مخصصة للبيع بقصد المغاالة او االحتكار -٢
م المشتري علـى    االمتناع  عن عرض او بيع السلع التموينية او إرغا          -٣

 .شراء سلعة أخرى معها
التصرف بدون إذن من الوزارة بسلع تموينية خاضعة لموافقة مسـبقة            -٤

 .في تداولها ونقلها داخليا أ وإلى خارج الجمهورية
 .التعرض لمفتشي التموين او منعهم من أداء عملهم واالعتداء عليهم -٥
اريـة  عدم احتفاظ أصحاب  المصانع والمستودعات والمحـالت التج         -٦

يتم شراءه او بيعه من السـلع   بالفواتير او غيرها من المستندات المثبتة لما   
 .التموينية او عدم تقديم البيانات او المعلومات الصحيحه متى ما طلبت

 .الغش  في الموازين او المكاييل او المقاييس او المواصفات  -٧
ا دون  إغالق المحالت المتعاملة في سلع تموينية او تغيير نوع نشاطه          -٨

موافقة الوزارة او فروعها باستثناء الحاالت القاهرة، علـى أن يمـنح رد             
 .الوزارة على طلب الموافقة خالل  شهر من تاريخ تقديم الطلب

 .مخالفة التسعيرة المقرة من قبل الوزارة -٩
 االمتناع عن وضع قوائم أسعار السلع التموينية المحددة مـن قبـل             -١٠

 .الوزارة في أماكن ظاهرة
 االمتناع عن منح فواتير البيع من قبل تجار الجملة لما يتم لهم بيعـه               -١١

 .من السلع التموينية وفق األصول المتبعة
 القيام بالبيع او التصرف بأي صورة من التصرفات بالسلع التموينية           -١٢

 .بابفي عرض البحر مهما كانت األس
 .ة تصريف سلع تموينية أدخلت الجمهورية بطرق غير شرعي-١٣

مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ألية نتيجة  جرميه ناشئة عن ارتكاب             ) ١٦(مادة
أي مخالفة ألحكام هذا القانون يعاقب كل من يرتكـب احـدى المخالفـات        

 :من هذه القانون كما يلي) ١٥(الواردة في  المادة

 ١٧٨



 
تموين

كل من عرض او باع سلعة تموينية فاسدة  او تالفـة غيـر صـالحة                 -١
تقل  ي او تالعب بتاريخ صالحيتها يعاقب بالسجن لمدة ال        لالستهالك اآلدم 

عن ستة اشهر وال تزيد عن ثالث سنوات مع إتالف البضـاعة الفاسـدة              
وللمحكمة الحق في إيقاف السجل التجاري مدة ال تزيد  عن سـتة أشـهر               

 .ممن ثبت ارتكابه احد األفعال  المنصوص عليها في هذه المادة 
مـن  ) ٣،٢(الفات الـواردة فـي البنـدين        كل من يرتكب أيا من المخ      -٢

تقل عن ستة اشهر  وال تزيد عن سنتين          يعاقب  بالسجن مدة ال    ) ١٥(المادة
وللمحكمة أن تقضي ببيع السلع التموينية محل المخالفة بأسعارها المقـررة           
وتسليم الحصيلة إلى صاحب البضاعة  وفي حالة تكرار المخالفة يعاقـب            

 .جل التجاريبضعف  العقوبة مع سحب الس
  من   ١٣إلى  ٤كل من ارتكب أيا من المخالفات الواردة في البنود من            -٣

تقل عن ستة اشهر وإذا تكرر ارتكـاب         السجن مدة ال  بيعاقب  ) ١٥(المادة
أي من المخالفات المشار إليها يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنه ويسحب             

ه العقوبة دون   منه السجل التجاري ويحرم من مزاولة المهنة وال تحول هذ         
 .المساءلة الجنائية إذا ترتب على ارتكاب المخالفة فعل جنائي

ما لم ينص في أي قانون آخر بعقوبة  اشد يعاقب وفقا لهذه المادة كل                -٤
موظف من موظفي التموين شارك او تستر او أفشى او تساهل أو أخفـى              
أية معلومات عن أية مخالفة مـن المخالفـات التموينيـة الـواردة فـي               

 .من هذا القانون) ١٥(المادة
كل من قام من موظفي التموين بتحصيل مبالغ لحسابه باسم غرامـات             -٥

تقـل عـن ثـالث       تموينية مستغال صفته الوظيفية يعاقب بالحبس مدة ال       
 .سنوات

من هذه  ) ١٦(مع عدم االخالل بالعقوبات المنصوص عليها في المادة       ) ١٧(مادة
جميد السجل التجاري ألي تاجر خالف      القانون يحق للوزير منع تموين او ت      

  .احكام هذا القانون  إلى أن تبت المحكمة في المخالفة المرفوعة إليها
مع مراعاة ما يقضي به أي قانون آخر مـن عقوبـات للمحكمـة أن               ) ١٨(مادة

تقضي  بمصادرة االشياء محل المخالفة التموينية او حرمان مرتكبها مـن            
 .ن سنةتزيد ع مزاولة المهنة مدة ال

 الفصل السادس
 أحكام عامــة

على جميع الموظفين  المختصين بتنفيذ هذا القانون تقديم إقرار بالذمة            ) ١٩(مادة
 .المالية عند بدء مباشرتهم تنفيذ أحكام هذا القانون وتراجع سنويا

 ١٧٩



 
تموين

الوزارة  هي السلطة المختصة في كلما يتعلق بشئون التموين وفقا لما            ) ٢٠(مادة
 .لقانونينظمه هذا ا

يتم التخلص من السلع التموينية التالفـة او الفاسـدة الغيـر صـالحة              ) ٢١(مادة
لالستهالك البشري بإشراف لجنة تشكل بقرار من الوزير او من يفوضـه            

 .باالشتراك مع النيابة العامة  والغرفة التجارية
يصدر الوزير القرارات واألوامر والتعليمـات واألنظمـة الالزمـة          ) ٢٢(مادة

 .طبيق  احكام هذا القانونلت
 .يلغى أي نص يتعارض مع احكام هذا القانون) ٢٣(مادة
 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره  وينشر في الجريدة الرسمية) ٢٤(مادة

  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ١٤١١/جماد أول/١٠بتاريخ 

 مـ١٩٩٠/نوفمبر /٢٨الموافق 
 علي عبد اهللا صالح/ الفريق
 مجلس الرئاسةئيس     ر

     

 ١٨٠



 
تموين

 
 

 م١٩٩٧لسنة ) ٣٥(قانون رقم 
 م١٩٩٠لسنة ) ٢٤(بتعديل بعض مواد القانون رقم 
 بشأن التموين

 -:باسم الشعب
 :رئيس الجمهورية

 .بعد اإلطالع  على دستور الجمهورية اليمنية 
 م  بشأن التموين١٩٩٠لسنة ) ٢٤(وعلى القانون رقم

 وبعد موافقة مجلس النواب 
نا القانون اآلتي نصهأصدر 

-٢١-٢٠-١٨-١٦-١٥-١٣-٩-٨-٧-٦-٥-٤-٣-٢( المواد تعدل) ١(مادة
 -:بشأن التموين على النحو التالي) ٢٢

 لفصل االول 
 التسمية والتعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل          ) ٢(مادة
 :منها مالم يقتضي النص معنى آخر

 .الجمهورية اليمنية :وريةالجمه
 .وزارة التموين والتجارة :الوزارة
  .وزير التموين والتجارة  :الوزير
 .الالئحة التنفيذية لقانون التموين :الالئحة

 .ة من قبل الدولةمالمواد الغذائية  األساسية المدعو :السلع التموينية
 .التي تحددها الدولة المواد الغذائية واالستهالكية والخدمات يه :السلع األخرى

 الفصل الثاني
 أهداف القانون

 -:يلي يهدف هذا القانون إلى ما) ٣(مادة
تنفيذ السياسة التموينية للجمهورية لضمان االستقرار التمويني ومنـع          -١

االحتكار والمغاالة والغش وتوفير احتياجات المواطنين من السلع  التموينية          
 .مات الضروريةالمنتجة محليا او المستوردة وكذا الخد

 الخاص وتنظيم الرقابة علـى      عاإلشراف على التجارة الداخلية والقطا     -٢
القطاع العام والمختلط والتعاوني بما يضمن وصول السـلع إلـى جميـع             

 .المستهلكين
من هذا القانون تتولى الـوزارة المهـام        ) ٣(لتحقيق  ما ورد في المادة     ) ٤(مادة

 :واالختصاصات  التالية

 ١٨١



 
تموين

ت الجمهورية من السلع التموينية بما في ذلك المخزون         دراسة احتياجا  -١
االحتياطي  واالستراتيجي الذي يحدده مجلس الوزراء وكذا وسائل الخزن          

 .الالزمة
 .رسم السياسات التموينية القصيرة والمتوسطة األجل -٢
أعداد مشروع برنامج التموين السنوي وتنفيذ ومتابعة تنفيـذ البـرامج            -٣

 .تقييمهاوالسياسات التموينية و
اإلشراف على التجارة الداخلية بهدف حماية المستهلك وتوفير السـلع           -٤

 .األساسية للمواطنين
العمل على توفير الظروف المالئمة للتطور المستمر للقطـاع العـام            -٥

والتعاوني والمختلط والخاص فـي مجـال التمـوين وتكامـل أنشـطتها             
 .واالستفادة من إمكانياتها

يادة إسهام اإلنتاج المحلي في برامج التموين       تبني سياسات تهدف إلى ز     -٦
 .وإعطائه  األولوية

تحديد المواصفات والمقاييس للسلع  التموينية المسـتوردة والمنتجـة           -٧
محليا لضمان الجودة في المنتجات ومنع الغـش والحفـاظ علـى صـحة            
المستهلك بما في ذلك استخدام المختبرات المتخصصة وعليها فـي سـبيل            

 .ع الجهات المختصة واإلشراف عليها في هذا المجالذلك التنسيق م
التنظيم واإلشراف على استيراد وتوزيع السـلع التموينيـة وتحديـد            -٨

 .أسعارها
 الفصل الثالث

 تنظيم شئون التموين
للوزارة حق الحصول على المعلومـات والبيانـات اإلحصـائية  مـن       ) ٥(مادة

طني لدراسـة وتقـدير     الجهات ذات العالقة وكافة قطاعات  االقتصاد الو       
االحتياجات للسلع  التموينية والمخزون االحتياطي وإعداد برامج التمـوين          

 .السنوية
تنسق الوزارة مع مختلف الجهات والقطاعات بإنتاج وتوزيـع السـلع           ) ٦(مادة

 .التموينية  لغرض رفع الكفائه اإلنتاجية المحلية
ودعـم كافـة قطاعـات      على الوزارة وفروعها في المحافظات رعاية       ) ٧(مادة

االقتصاد الوطني المشاركة  في توفير السلع التموينية  وبما يكفل المنافسة            
 .في األسواق المحلية

 تعمل الوزارة على حرية انتقال السلع الغذائية واالستهالكية والسـلع           -١)٨(مادة
 .األخرى  بين جميع مناطق الجمهورية

 ١٨٢



 
تموين

ع السـلع  التموينيـة علـى         تنظم الوزارة حيازة وتوزيع وتسعيرة وبي      -٢
اختالف أنواعها ومصادرها ولها أن تتخذ من اإلجراءات ما يلـزم للقيـام             

رئـيس  باختصاصاتها بما في ذلك االستيالء عند الضرورة وبقرار مـن           
 على أية سلعة تموينية للصالح العام مقابل تسديد تكلفتها مع           راءالوزمجلس  

 .الربح المعقول
 على تنظيم المعارض واألسواق  التجارية الدائمـة          تشرف الوزارة  -١) ٩(مادة

 .ة والدورية والمركزية بكافة أنواعها داخل أراضي الجمهوريةميوالموس
 تقوم الوزارة بالترويج للمنتجات اليمنية في الخارج وكذا تنظيم اقامـة            -٢

 .المعارض بهدف  تنمية صادرات البالد
 الفصل الرابع
 الرقابة والتفتيش

رض تطبيق احكام هذا القانون لمفتشي التموين ووفقا لالئحة التـي           لغ) ١٣(مادة
 -:يصدرها الوزير القيام بما يلي

دخول المحالت والمسـتودعات والمخـازن التابعـة للقطـاع العـام             . أ 
والتعاوني والمختلط والخاص وغيرها من األمـاكن المخصصـة لصـنع           

 .لدوام الرسمي وتخزين وحفظ وبيع السلع التموينية لغرض التفتيش اثناء ا
تفتيش وسائل نقل السلع التموينية إذا كان هنـاك تأكيـد مـن خـالل                . ب 

المراقبة أو التقارير  او البالغات الغير كيدية في اسـتخدامها الرتكـاب             
 .مخالفة تموينية

اإلطالع على دفاتر المخزون السلعي وأية مستندات ذات عالقة بالسلع          . ج
 .التموينية لغرض إثبات المخالفة 

حجز أية سلع تموينية او سجالت او مستندات أخرى ذات اهميـة فـي              . د
إثبات  المخالفات التموينية وتقديمها للنيابة العامة على أن يثبت ذلك فـي             

 .محضر ضبط تنظمه الالئحة
 
 
 

 الفصل الخامس
 المخالفات والعقوبات

 :تعتبر األفعال التالية مخالفات تموينية) ١٥(مادة
وينية فاسدة او تالفة  كمـا تعرفهـا الـوزارة           عرض  او بيع سلع تم      -١

 .بالتنسيق مع الجهات المختصة 
 .اخفاء سلع تموينية مخصصة للبيع بقصد المغاالة او االحتكار -٢

 ١٨٣



 
تموين

االمتناع  عن عرض او بيع السلع التموينية او إرغام المشتري علـى              -٣
 .شراء سلعة أخرى معها

 موافقة مسبقة التصرف بدون إذن من الوزارة بسلع تموينية خاضعة ل -٤
 .في تداولها ونقلها داخليا أو إلى خارج الجمهورية

 .التعرض لمفتشي التموين او منعهم من أداء عملهم واالعتداء عليهم -٥
عدم احتفاظ أصحاب  المصانع والمستودعات والمحـالت التجاريـة           -٦

يتم شراءه او بيعه من السـلع   بالفواتير او غيرها من المستندات المثبتة لما   
 .ينية او عدم تقديم البيانات او المعلومات الصحيحه متى ما طلبتالتمو
 .الغش  في الموازين او المكاييل او المقاييس او المواصفات  -٧
إغالق المحالت المتعاملة في سلع تموينية او تغيير نوع نشاطها دون             -٨

موافقة الوزارة او فروعها باستثناء الحاالت القاهرة، علـى أن يمـنح رد             
 .لى طلب الموافقة خالل  شهر من تاريخ تقديم الطلبالوزارة ع

 .مخالفة التسعيرة المقرة من قبل الوزارة -٩
 .االمتناع عن وضع قوائم أسعار السلع التموينية في أماكن ظاهرة -١٠
االمتناع عن منح فواتير البيع من قبل تجار الجملة لما يتم لهم بيعـه               -١١

 .من السلع التموينية وفق األصول المتبعة
م بالبيع او التصرف بأي صورة من التصرفات بالسلع التموينية          القيا -١٢

في عرض البحر والتي سبق التعاقد عليها مـع الـوزارة مهمـا كانـت               
 .األسباب

 . تصريف سلع تموينية أدخلت الجمهورية بطرق غير شرعية -١٣
مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ألية نتيجة  جرميه ناشئة عن ارتكاب             ) ١٦(مادة

ة ألحكام هذا القانون يعاقب كل من يرتكـب احـدى المخالفـات       أي مخالف 
 :من هذه القانون كما يلي) ١٥(الواردة في  المادة

كل من عرض او باع سلعة تموينية فاسدة  او تالفـة غيـر صـالحة                 -١
تقل  لالستهالك اآلدمي او تالعب بتاريخ صالحيتها يعاقب بالسجن لمدة ال         

ات مع إتالف البضـاعة الفاسـدة       عن ستة اشهر وال تزيد عن ثالث سنو       
وللمحكمة الحق في إيقاف السجل التجاري مدة ال تزيد  عن سـتة أشـهر               
ممن ثبت ارتكابه احد األفعال  المنصوص عليها في هذه المادة وفي حالة             

ـ          التكرار يعاقب بالسجن مدة ال     وات نتقل عن سنه وال تزيد عن خمـس س
 .وإلغاء السجل التجاري 

مـن  ) ٣،٢(من المخالفات الـواردة فـي البنـدين         كل من يرتكب أيا      -٢
تقل عن ستة اشهر  وال تزيد عن سنتين          يعاقب  بالسجن مدة ال    ) ١٥(المادة

 ١٨٤



 
تموين

وللمحكمة أن تقضي ببيع السلع التموينية محل المخالفة بأسعارها المقـررة           
وتسليم الحصيلة إلى صاحب البضاعة  وفي حالة تكرار المخالفة يعاقـب            

 .سحب السجل التجاريبضعف  العقوبة مع 
مـن  ١١إلـى ٤كل من ارتكب أيا من المخالفات الواردة في البنود من            -٣

تقل عن ستة اشهر او بغرامة ال تقل عن          يعاقب السجن مدة ال   ) ١٥(المادة
ستين الف ريال وإذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها يعاقـب             

ة وعشرين الف ريال    بالسجن مدة ال تقل عن سنه وبغرامة ال تقل عن مائ          
ويسحب منه السجل التجاري ويحرم من مزاولة المهنة وال تحـول هـذه             
 .العقوبة دون المساءلة الجنائية إذا ترتب على ارتكاب المخالفة فعل جنائي

ما لم ينص في أي قانون آخر بعقوبة  اشد يعاقب وفقا لهذه المادة كل                -٤
و تساهل أو أخفـى     موظف من موظفي التموين شارك او تستر او أفشى ا         

أية معلومات عن أية مخالفة مـن المخالفـات التموينيـة الـواردة فـي               
 .من هذا القانون) ١٥(المادة
كل من قام من موظفي التموين بتحصيل مبالغ لحسابه باسم غرامـات             -٥

تقـل عـن ثـالث       تموينية مستغال صفته الوظيفية يعاقب بالحبس مدة ال       
 .لمبالغ المحصلةسنوات وفصله من العمل مع استعادة ا

مع مراعاة ما يقضي به أي قانون آخر مـن عقوبـات للمحكمـة أن               ) ١٨(مادة
تقضي  بمصادرة االشياء محل المخالفة التموينية او حرمان مرتكبها مـن            

 .تزيد عن سنة مزاولة المهنة مدة ال
 الفصل السادس
 أحكام عامــة

شئون التموين والتجارة   الوزارة  هي السلطة المختصة في كلما يتعلق ب        ) ٢٠(مادة
 .الداخلية والخارجية وفقا لما ينظمه هذا القانون

يتم التخلص من السلع التموينية التالفـة او الفاسـدة الغيـر صـالحة              ) ٢١(مادة
لالستهالك البشري بإشراف لجنة تشكل بقرار من الوزير او من يفوضـه            

لتجارية وصـحة   او محافظ المحافظة باالشتراك مع النيابة العامة والغرفة ا        
 .البيئة

يصدر الوزير القرارات واألوامر والتعليمـات واألنظمـة الالزمـة          ) ٢٢(مادة
 .لتطبيق  احكام هذا القانون

 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره  وينشر في الجريدة الرسمية) ٢(مادة
  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ١٤١٧/ذي الحجة/٧بتاريخ 
 مـ١٩٩٧/ابريل /١٤الموافق 

 ١٨٥



 
تموين

 علي عبد اهللا صالح/ الفريق
 رئيس الجمهورية

 
 

 ١٨٦



 
تموين

 
 
 

 م٢٠٠٠لسنة ) ٣(قانون رقم 
 م١٩٩٠لسنة ) ٢٤(بإلغاء بعض مواد القانون رقم 
 بشأن التموين

 :باسم الشعب
 :رئيس الجمهورية

 .بعد اإلطالع على الدستور
 .م بشأن التموين١٩٩٠لسنة ) ٢٤(وعلى القانون رقم 

 .م١٩٩٧لسنة )٣٥(قم والقانون المعدل له ر
 .وبعد موافقة مجلس النواب

       أصدرنا القانون اآلتي نصه 
م ١٩٩٠لسـنة   ) ٢٤(من القانون رقـم     )١٨،١٧،١١،١٠(تلغى المواد  ) ١(مادة

 .م١٩٩٧لسنة) ٣٥(بشأن التموين  المعدل بالقانون رقم
 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٢(مادة

  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ١٤٢٠/شوال/٢٥بتاريخ 
 مـ٢٠٠٠/يناير /٣١الموافق 

 علي عبد اهللا صالح
 رئيس الجمهورية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٨٧


