
 

 
٧١

. زراعيةصباتخمبذور و

 
 
 
 
 
 

  البذور والمخصبات الزراعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م١٩٩٨لسنة )١٤(نشر في الجريدة الرسمية العدد 



 

 
٧٢

. زراعيةصباتخمبذور و



 

 
٧٣

. زراعيةصباتخمبذور و

 م١٩٩٨لسنة ) ٢٠(قانون رقم 
 بشأن البذور والمخصبات الزراعية

 :باسم الشعب
 رئيس الجمهوريـــة

 . على دستور الجمهورية اليمنيةاإلطالعبعد 
 .وابوبعد موافقة مجلس الن

 ـ: القانون اآلتي نصهأصدرنا
 الباب األول
 فالتسمية والتعاري

 .يسمى هذا القانون قانون البذور والمخصبات الزراعية) ١(مادة
 ضيقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مـالم يقـت           ) ٢(مادة

 .آخرسياق النص معنى 
 .الجمهورية اليمنية :الجمهورية 
 .لبذور والمخصبات الزراعيةقانون ا :القانون 
 .وزارة الزراعة والري :الوزارة 
 .الالئحة التنفيذية للقانون :الالئحة 
 الصنف ووارد فـي نظـام       إكثارجزء منه ينتج لغرض      نبات او  :البذور 

 .والغراس االعتماد الرسمي ويتضمن ذلك التقاوي
 وقع   جيل في نظام االعتماد    وأعلىهي تسمية ألول     :قبل األساس  بذور ما  

 .أو المستنبط  من مواد نباتية أصلية من قبل الصائنإنتاجه
فئة من البذور في نظام االعتماد يقع الحصول عليها من           :ةالبذور األساسي  

 .البذور المعتمده     إنتاج البذور قبل األساس وهي معدة لغرض 
نظام  االعتماد  ومعدة النتـاج مـواد        فئة من البذور في    :البذور المعتمدة  

 .المعتمدة زراعية أولية أو النتاج جيل ثاني من البذور
كمية من البذور محددة حسب المواصفات العالمية تحتـوي          :حصة بذور  

 .على مميزات متماثلة
هو نبات من مجموع تصنيف نباتي له مميزات مستخرجه مـن            :الصنف 

ـ       البنية الوراثية أو تركيبة بنية وراثية      ن متجانسة بقدر يمكنها ان تميز ع
 .المجموعات االخرى بتواجد ميزه على االقل

هو الشخص الطبيعي او االعتباري الـذي قـام بتطـوير او            : المستنبط   
اكتشف صنف من البذور والذي قدمه للتسجيل في السجل الوطني او فـي             

 .سجل االصناف المحمية
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هو الشخص الطبيعي أو  االعتباري المستنبط للصنف والمسؤول          :الصائن 
 على الصنف حسب مواصفاته االصلية والمكلـف بانتـاج          فظةالمحاعلى  

 .قبل األساس بذور ما
 .رتبة من رتب أصناف البذور :الفئة 
 جديدة الحصول على نباتات     هاي جز من النبات يمكن عن طريق       :التقاوي 

 .تماثل النباتات األصلية التي أخذت منها
ارهـا بغـرض    نباتات حولية أو دائمة تزرع بالمشتل ويـتم اكث         :الغراس 

 .االتجار أو تداولها في النشاط الزراعي
سجل معد لغرض تسجيل أصناف نباتات البذور والتقاوي         :السجل الوطني 

 .والغراس مع خصائصها
سجل رسمي يحتـوي علـى قائمـة االصـناف          :سجل االصناف المحمية   

 .المحمية
أي مكان ثابت أو غير ثابت مع ملحقاته والمسـتعمل لغـرض             :االماكن 

 .والمخصبات الزراعية ل أو بيع البذور والتقاوي والغراستداو
 باالنتاج النباتي في الـوزارة  المختصةالوحدة االدارية      :االدارة المختصة  

 . التي يحددها الوزيرالمختصةأو االدارة 
االخصائي أو الفني المكلف من قبل الجهة المختصـة          :الموظف المختص  

 .لتنفيذ احكام هذا القانون
ي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي عملية مـن عمليـات       أ:الشخص 

 .والمخصبات الزراعية تداول البذور والتقاوي والغراس
 أي شئ توضع أو تعبئ فيه البذور والمخصبات الزراعية كليا أو           :العبوة 

 .جزئيا
  صلبه أو  بسيطةمواد عضوية او كيمائية مركبه أو       : المخصبات الزراعية  

على النباتات مـن شـأنها أن        أو المياه أو ترش    التربةسائلة تضاف الى    
 .تحافظ أو تحسن من خصوبة التربة وزيادة االنتاج

بيع أو تخزين أو     نقل أو  أي عملية تتناول استيراد أو تصدير أو        :التداول 
تعبئة أو تجزئه عند التصنيع أو تحضير أو تجهيـز للبـذور والتقـاوي              

 .والمخصبات الزراعية
 للتأكد مـن التقيـد      المختصة ةجراءات التي تنفذها االدار   اال :الرقابة الفنية  

 .بأحكام هذا القانون
هي االصناف الزراعيـة التـي تـزرع فـي البيـوت             :النباتات المحمية  

 .البالستيكية والزجاجية
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 الباب الثاني
 االهـــــداف

يهدف هذا القانون الى تحسين وزيادة االنتاج في القطاع الزراعي )٣(مادة
مزارعين من الحصول على المدخالت الزراعية واستخدامها وتمكين ال

 ـ:يلي على أحسن وجه ويعني هذا القانون بما
في ذلك التقاوي والغراس  ـ تنظيم وتسجيل أصناف البذور المعتمده بما١

 .وانتاجها وتسويقها
 .ـ حماية حقوق الملكية لمستنبطي البذور٢
 المخاطر وتفادي ـ تنظيم التداول للمخصبات الزراعية وتالفي٣

  على االنسان والحيوان والنبات اوالمباشرة أو غير المباشرةانعكاساتها 
 .البيئة بما في ذلك المحافظة  على االحواض المائية وخصوبة التربة

ـ تشجيع القطاع الخاص على ممارسة كافة النشاطات المتعلقه بهذا ٤
 .المجال

غراس والمخصبات الزراعية يخضع استيراد البذور والتقاوي وال) ٤(مادة
 .وتصديرها ألحكام هذا القانون وقانون الحجر الزراعي

 الباب الثالث
 تنظيم انتاج البذور

 والتقاوي والغراس المعتمدة
 للبذور والتقـاوي والغـراس برئاسـة الـوزير          استشاريينشأ مجلس   ) ٥(مادة

كون وعضوية ممثلين من ذوي العالقات بمجال البذور وكليات الزراعة وي         
أغلبية أعضائه من القطاع التعاوني والخاص وتحدد الالئحة عدد أعضائة          

 واختصاصاته
ينشأ سجل وطني للبذور والتقاوي والغـراس لـدى االدارة المختصـة            ) ٦(مادة

بالوزارة وتحدد الالئحة طرق واجراءات اعتمـاد وتسـجيل االصـناف           
 .لرسمية والقضائية القانونية أمام الجهات ابالحجةوتغييرها ويتمتع السجل 

يتعين على كل صائن صنف منتج محليا أن يحافظ ـ تحت مسئوليته ـ   ) ٧(مادة
 الصـائن مـن الجهـات       أهليـه  وفي حالة عدم     األوليةعلى خصائصها   

 .الحكومية يحق للوزير تكليف صائن اخر بدال عنه
 في الجهات الحكومية أن يوفروا      المحسنةيتعين على صائني االصناف     ) ٨(مادة

قبل االساس لكل مـن      لكميات الالزمة من البذور والتقاوي والغراس ما      ا
يقل  يطلب ذلك لغرض االكثار خالل سنه من تاريخ الطلب مقابل ثمن ال           

 .عن خمسة أضعاف الثمن المتداول للبذور المعتمدة
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اليجوز الي شخص طبيعي او اعتباري ان يمـارس أي عمليـة مـن              ) ٩(مادة
تقاوي والغـراس والمخصـبات الزراعيـة اال        عمليات تداول البذور وال   

 .بموجب ترخيص من الوزارة
على كل منتج للبذور والتقـاوي والغـراس ان يمتثـل لالجـراءات             ) ١٠(مادة

والمواصفات المتعلقة بالمراقبة واالعتمادات الخاصة بـذلك  والمحـددة          
 .بقرار  من الوزير

 لقـه حفوظة في عبـوة مغ    مدة مالم تكن م   تعمأـ اليجوز بيع البذور ال     )١١(مادة
 لهـذا  المنفـذة ت اوتحمل الصق يحتوي على بيانات تحدد وفقـا للقـرار      

 .القانون
ب ـ يجب أن يكون بيع هذه البذور تحت اسـم الصـنف المسـجل بـه      
 .ويتحمل البائع كل المسئولية المتعلقة بصحة المعلومات الواردة بالالصق

 .ة دون  عبوه مغلقه  أـ يجوز بيع البذور العادية والتجاري)١٢(مادة
ب ـ عند بيع البذور العادية والتجارية في عبوه مغلقه يجـب ان تحمـل    

 .الصقا يحتوى على البيانات المحددة بالقرارات المنفذة لهذا القانون
أـ يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري تتوفر لديه االمكانيات الفنية           ) ١٣(مادة

بريه للبذور والتقـاوي بنـاء علـى        والمادية القيام باجراء التحاليل المخت    
 .مصادقه الوزارة

ب ـ يحق للجهات المختصة الحكومية أو الخاصة القائمة بانتاج البـذور   
هذا القانون أو التي تنشأ بعد صدوره القيام باجراءات التحاليل           عند صدور 

 التعاقد مع الغير وذلك تحـت       بواسطةعلى البذور التي تنتجها بنفسها أو       
 .جاء في الفقرة السابقة طبقا لمامسئوليتها و

يجوز لكل شخص اعتماد االصناف من البذور والتقـاوي والغـراس           ) ١٤(مادة
وتحت مسئوليته حسب االجراءات المنصوص عليها باللوائح والقـرارات         

 .المنفذة لهذا القانون
أـ يتمتع المستثمرين من القطاع الخاص في مجال البذور والتقـاوي            )١٥(مادة

بحق االفضلية في حصولهم على القروض والتسهيالت االئتمانية        والغراس  
وبالحد االقصى من االعفاءات الجمركية والضريبية وكافـة االمتيـازات          

 .االخرى المنصوص عليها بقانون االستثمار
ب ـ تتحمل الدولة جزءا من تكاليف دراسة الجدوى االقتصادية لمشاريع  

 ،%)١٥( بحد اقصىانتاج البذور بنسبة يقررها الوزير و
ج ـ أي امتيازات اخرى يقترحها الوزير ويصادق عليها مجلس الوزراء  

 .وفقا للقوانين النافذة
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 ان تقـيم    األجنبيـة يسمح للمستثمرين المحليين والشركات والبيـوت       ) ١٦(مادة
مشاريع محلية النتاج اصناف من البذور والتقـاوي والغـراس وبيعهـا            

ذا المجـال وتتمتـع بكافـة االمتيـازات         واجراء التجارب الالزمة في ه    
 .من هذا القانون) ١٥(المنصوص عليها في المادة

مـن  ) ب(يخول للوزير منح االمتيازات المنصوص عليها في الفقـرة        ) ١٧(مادة
من هذا القانون الى المستثمرين المحليين من موارد صـندوق          ) ١٥(المادة

صادق عليها مجلس   تشجيع االنتاج الزراعي والسمكي او من اية مصادر ي        
 .الوزراء

 الباب الرابع
 حماية ملكية المستنبطين

ينشأ سجل يسمى سجل اصناف النباتات المحمية يكون لـدى االدارة           ) ١٨(مادة
المختصة بالوزارة وتحدد الالئحة الطرق واالجراءات المتعلقـة بتسـجيل      

 .االصناف المحمية
ومن خلفه عنـد اسـتنباط      تكتسب حق حماية الملكية للمستنبط االول       ) ١٩(مادة

 ـ:يلي ا لماق عما سواه ومتجانس وثابت وفومتميزصنف نباتي جديد 
ـ يعتبر الصنف جديدا اذا لم يقع في تاريخ تقديم طلب حق المستنبط بيع              
عناصر التوالد أو التكاثر االعاشي او أحد منتجـات محصـول الصـنف          

ر بطريقة اخرى مـن      أو تسليمها الى الغي    المحولةالنباتي أو أحد منتجاته     
طرف المستنبط أو بموافقته بقصد استغالل الصنف النباتي في اليمن منـذ            

 .يزيد على سنة أو في الخارج منذ اكثر من أربع سنوات ما
كان يختلف اختالفا واضحا عن كل صـنف         ـ يعتبر الصنف متميزا اذا    

 .كان وجوده في تاريخ تقديم الطلب معروفا بصورة شائعة أخر
 بصورة كافيـه    موجودة المتميزةكانت صفاته    لصنف متجانسا اذا  ـ يعد ا  

مع مراعاة التغير الممكن توقعه بالنظر الى خصائص توالده الجنسـي أو            
 .تكاثره االعاشي

 غير متغيره بعـد عمليـات       المميزةلت صفاته   ظـ يعد الصنف ثابتا اذا      
 بتوالـد أو    ألمراتوالده أو تكاثرة المتتالية أو عند نهاية كل دورة اذا تعلق            

 .تكاثر خاصة
أـ تمنح الحماية الي صنف نباتي بعد تسجيله بسجل اصناف النباتات            )٢٠(مادة

 .المحمية لدى االدارة المختصة بالوزارة
ب ـ يمكن ان يسلم لكل مستنبط نباتي سند حماية يسمى شهادة االستنباط  

 الـى ان    النباتي يخول الحق في حماية كل صنف نباتي الى المودع االول          
 .يثبت خالف ذلك 
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 ـ: يشمل حق المستنبط )٢١(مادة
 .أـ الصنف النباتي المحمي

 .يختلف بوضوع عن الصنف المحمي ب ـ كل صنف ال
لم يكن هذا االخيـر   ج ـ كل صنف مشتق أساسا من الصنف المحمي اذا 

 .نفسه صنفا مشتقا اساسا
 . متكرراستعمال الصنف المحمي استعماالااجه تد ـ كل صنف يتطلب ان

ستنبط للقيام باألعمال   م من ال  المسبقةأـ يجب الحصول على الموافقة       )٢٢(مادة
 ـ:التالية

 .ـ انتاج الصنف المحمي لغرض التداول
 .ـ حيازة الصنف بغرض التداول

 ـ:ب ـ وتكون هذه الموافقة غير ملزمة
ـ في حالة استعمال هذا الصنف في نطاق استنباط اصناف اخرى بـدون             

 .تداولقصد ال
 .ـ عند اجراء التجارب

 .الخاصة المزارع انتاج هذا الصنف الغراضه نيةـ في حالة 
يتمتع كل مستنبط تقررت له الحماية بحق االسبقية في تاريخ تسـجيل            ) ٢٣(مادة

الطلب اذا أرفق صورة من الطلب المقدم في الخارج معمد من الدولة التي             
 خالل سنه من تاريخ تقـديم       صةالمختقدم بها شريطة تقديم طلبه لالدارة       

 .الطلب في الخارج
أـ للمستنبط الذي تقررت له الحماية أن يعطى ترخيصـا باسـتعمال             )٢٤(مادة

 .الصنف المحمي أو يتنازل عنه كليا أو جزئيا
 .ب ـ يجب ان يتم التنازل أو الترخيص كتابة وامام االدارة المختصة

لم يحـل   ية االستنباط اذاج ـ يبت القضاء في النزاع الخاص بحقوق ملك 
 .اداريا

يجوز للدولة في أي وقت ألجل استغالل صنف نباتي يعتبر ضروريا           ) ٢٥(مادة
 أو ألجل حاجة الـدفاع      العامةللحياة البشرية أو الحيوانية أو يهم الصحة        

الوطني الحصول على ترخيص تلقائي بقصد استغالله بصفة مباشـرة أو           
 .بل تعويض عادل رضائي أو قضائيعن طريق الغير ولمدة معينه مقا

 ـ:يسقط حق المستنبط من الحماية في الحاالت االتية) ٢٦(مادة
ـ عندما يفقد الصنف خصوصياته المتميزة أو تجانسها بسبب الخصائص          

 .الوراثية
 .ـ عند تنازل المستنبط
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 المنصـوص عليهـا فـي اللـوائح         المستحقةـ عند عدم تسديد الرسوم      
 .هذا القانونوالقرارات المنفذة ل

 .المعمرةسنة للزراعة ٢٥ والموسمية سنة للزراعة ٢٠ـ بعد مرور 
 الباب الخامس

 الزراعيةتنظيم تداول المخصبات 
 اجراء أي تعـديل أو      الزراعيةيخطر على كل متداول في المخصبات       ) ٢٧(مادة

 .تبديل في تركيبتها األصلية
بقـة فـي تركيبتهـا      يجب ان تكون المخصبات موضوع التداول مطا      ) ٢٨(مادة

للمواصفات المعمول بها عالميا وفي حالة حسنة وقابلة لالستعمال وتكون          
 وخاليه من المواد المضرة أو االمـراض والطفيليـات          متجانسةتركيبتها  

والجراثيم والمكروبات النباتية التي يمكن ان تكون لها فاعلية سلبية علـى            
 . والمحيطة بها عند استعمالهاالنباتات والصحة البشرية والحيوانية والبيئة

 للشـروط   المتضـمنة أـ يجب ان تكون لدى المستورد كافة الوثائق          )٢٩(مادة
والمواصفات وشهادة التحليل والفحص وطرقها وجميع الوثائق االخـرى         

 .من إحدى الجهات الدولية المتخصصة
ب ـ يلزم المستورد  بإعادة تصدير المخصبات الزراعية التي تثبت عدم  

بقتها للشروط والمواصفات الفنية بعد فحصها معمليـا وعلـى نفقتـه            مطا
الخاصة خالل مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور القرار النهائي في            

 .الموضوع
يجوز لكل شخص تتوفر لديه االمكانيات الفنية والمادية القيام بـاجراء           ) ٣٠(مادة

قة فنيـة مـن     التحاليل المختبرية للمخصبات الزراعية بناء على مصـاد       
 .الوزارة

باتا استيراد المخصبات العضوية الخامة ، وكذا المخصبات         يمنع  منعا  ) ٣١(مادة
 . المصنعه التي تتعارض مع نظام الحجر الزراعيالعضوية

يجب على منتجي  المخصبات الزراعية محليا وعلى نفقـتهم اتـالف            ) ٣٢(مادة
لمعتمدة  عدا  المـواد       وا الفنية للمواصفات   مطابقةكافة المخصبات الغير    

 .التي يجوز علميا اعادة تصنيعها
 داخل عبوتها األصلية    محفوظة المخصبات   أنواعيجب أن تكون جميع     ) ٣٣(مادة

يجوز للمستوردين أو البائعين فتح العبوات األصلية وتجزئة محتوياتها          وال
 .الى عبوات اخرى ويستثنى من ذلك المخصبات العضوية المصنعه محليا

يحق للمستورد والمنتج ان يتقدم بتظلم للوزير ضد أي قرار صـادر            ) ٣٤(مادة
ن يوما من   يبمنع التداول للمخصبات لعدم مطابقتها للمواصفات خالل ثالث       

 . لطلبه يحق له اللجؤ الى القضاءاالستجابةتاريخ اعالمه بذلك وعند عدم 
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 الباب السادس
 الرقابة الفنية والتفتيش

 مباشرة اعمال واجـراءات الرقابـة الفنيـة         المختصة تتولى االدارة ) ٣٥(مادة
س اوالتفتيش على أي عملية من عمليات تداول البذور والتقـاوى والغـر           

 .والمخصبات الزراعية
أـ يتمتع الموظفون الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءا على             )٣٦(مادة

هـذا   القضائية فيما يتعلق بتنفيـذ أحكـام         الضبطيةعرض الوزير بصفة    
 .القانون واللوائح والقرارات المنفذه له

ب ـ يجب على الموظف المختص باعمال الرقابة والتفتيش ابراز البطاقة  
 .التي تثبت  مهنته قبل قيامه بأي من االعمال الموكلة اليه

 ـ:ج ـ للموظفين  المختصين بالرقابة والتفتيش ممارسة السلطات االتية
 .لـ دخول ومراقبة اماكن التداو١
ـ أخذ العينات وبحضور المعني بـاالمر ألجـراء التحاليـل الالزمـة         ٢

ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ االجراءات القانونيـة بشـأنها          
 .طبقا لالجراءات التي تحددها الالئحة

ـ أي عملية أو اجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مباشـرة             ٣
 .ها في محاضر رسميةالرقابة والتفتيش البد ان يتم اثبات

أـ لالدارة المختصة الحق في وقف أي عملية من عمليـات التـداول              )٣٧(مادة
 .للبذور والمخصبات الغير صالحه والمحظورة مؤقتا

ب ـ لالدارة المختصة الحق في الـتخلص مـن البـذور والمخصـبات      
 وعلى نفقة صاحبها وبقرار من الوزير بعـد         المناسبة بالطرق   المحظورة
 .كم قضائي بذلكصدور ح

أـ يجوز لصاحب الشأن ان يتقدم  بتظلم للوزير على نتائج الرقابـة              )٣٨(مادة
الخاصة بفحص العينات والتحاليل وفق االجـراءات المحـددة بالالئحـة           

 .التنفيذية لهذا القانون
علـى نتـائج   ) موردين أو منتجين( ب ـ في حالة اعتراض االشخاص  

 .ق التحكيم أو القضاءالرقابة يقع حسم النزاع عن طري
 الفصل  السابع

 المخالفات والعقوبات
يعتبر مخالفا الحكام هذا القانون كل شخص يقوم بعمل من االعمـال            ) ٣٩(مادة

 ـ:االتية
ـ بيع البذور والتقاوى والغراس والمخصبات الزراعية بالصـق يحمـل           

 .بيانات مخالفه لمحتويات العبوة
 .اقبة واالعتمادـ تغرير المراقبين عند عملية المر
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. زراعيةصباتخمبذور و

 متعلقة بجودة البذور والتقـاوى والغـراس        صحيحةـ تقديم وثائق غير     
والمخصبات الزراعية وتعاقبها وتنقلها أو اعطـاء تعليمـات فـي هـذا             

 .الغرض
ـ تقديم معلومات مضللة حول أهمية الصنف في الزراعة وفي اجراءات 

 .تسجيله
 .قرارات واألوامر المنفذه له والالئحة والنة ألحكام هذا القانوفـ أي مخال

أـ في حالة ثبوت أية مخالفة من المخالفات المشار اليهـا فـي هـذا                )٤٠(مادة
القانون يحق للوزير أو من يفوضه بايقاف تداول البـذور والمخصـبات            

 العامة، وللمـتظلم ان     للنيابة موضوع المخالفة وإحالة المخالف      الزراعية
 .يرفع تظلمه الى القضاء

طة المختصة القيام بالمهام الالزمة عند استالمهم لموظفي  السب ـ على  
 .الي بالغ من المواطنين عن أي من المخالفات المذكورة في هذا القانون

ـ مع عدم االخالل باية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة فيما            ١ )٤١(مادة
كام هـذا   يتعلق بالغش والتقليد والتدليس والتغرير يعاقب كل من خالف اح         

تزيد على نصف قيمـة      القانون بغرامة التقل عن عشرين الف ريال وال       
 المخالفة الحكام هذا القانون أيهما أكبـر وفـي          البضاعةكمية الصنف أو    

 .حالة التكرار تضاعف العقوبة المنصوص عليها اعاله
 ـ:يلي ـ كما يتعرض المخالفون الحكام هذا القانون الى ما٢

 .رأـ تخفيض فئات البذو
ب ـ اتالف البذور  والتقاوى والغراس والمخصـبات الزراعيـة بعـد     

 .صدور حكم نهائي في هذا الغرض
أن يتدخل لفض النزاعات التي يمكـن ان تحـدث فـي             يجوز للوزير ) ٤٢(مادة

 .هذا الغرضلمعرض تطبيق أحكام هذا القانون وديا بواسطة لجنة تشكل 
 

 الباب الثامن
 احكام ختامية

ع اجراءات تسجيل االصناف بالسجل الوطني وسجل أصناف تخض) ٤٣(مادة
النباتات المحمية والخدمات المقدمة في نطاق مراقبة واعتماد البذور 

 .والتقاوى والغراس الى رسوم تحدد بقرار من الوزير
 .تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء) ٤٤(مادة
لقرارات والتعليمات واألوامر الالزمة لتنفيذ أحكام هذا يصدر الوزير ا) ٤٥(مادة

 .القانون 
 .هذا القانونتلغى أي احكام او نصوص تتعارض مع أحكام ) ٤٦(مادة
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 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٤٧(مادة
  ـ بصنعاءالجمهوريةصدر برئاسة 
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