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 :مشروع القانون املقدم من جملس الوزراء، وبناء على موافقة اجمللس التشريعي، أصدرنا القانون التايل

 

  الفصل األول
 تعاريف

 ( مادة ) 1
يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل 
القرينة على غري ذلك:- الوزارة: الوزارة اليت تتبع هلا اجلهة املختصة بدمغ ومراقبة املعادن الثمينة ويصدر 
بتحديدها قرار من جملس الوزراء. الوزير: وزير الوزارة املشار إليها يف التعريف السابق. اجلهة املختصة: 
اجلهة املختصة بدمغ ومراقبة املصوغات يف الوزارة. املعادن الثمينة: الذهب أو الفضة أو البالتني النقي 
بنسبة ألف جزء يف األلف. درجة النقاء: هي النسبة املقررة بني وزن املعدن الثمني يف قطعة املصاغ وبني 
الوزن الكلي للقطعة. املوظف املفوض: كل موظف يف اجلهة املختصة يف الوزارة مفوض بقرار من الوزير 
بأعمال التفتيش واملراقبة. املصوغات: القطع الذهبية أو الفضية أو البالتينية املشغولة وغري املشغولة ) 
السبائك ( املعدة للبيع إىل الصاغة أو التجار أو يف حيازهتم بقصد البيع وتشمل كذلك احللي كاملة 
الصنع وغري كاملة الصنع والشارات واملداليات واملسكوكات املعدة للزينة واألدوات املنزلية وما شابه ذلك 
وال تشمل التحف القدمية الذهبية أو الفضية أو البالتينية أو املسكوكات النقدية األصلية ) العمالت 
األصلية (. الدمغة: اخلامت الذي تدمغ ) توسم ( به املصوغات وحيتوي على عالمة أو شارة الدمغة 
والعيار وفقاً للنماذج اليت تصدر عن الوزارة هبذا الشأن. التاجر: كل من رخص له مزاولة حرفة بيع وشراء 
املصوغات. الصائغ: كل من رخص له مزاولة حرفة تصنيع وتشكيل املصوغات واالجتار هبا. العيارات 
القانونية: نسبة املعدن الثمني النقي املقررة باألرقام يف كل صنف من مشغوالت املعادن الثمينة املختلفة. 



وحدات املعايرة: القرياط أو السهم ) القرياط = 61,44 سهم (. العيارات املنخفضة: تبدأ بعد هنايات 
احلد األدىن املقرر للعيارات القانونية وفقاً لكل صنف ونوع من مشغوالت املعادن الثمينة. األصناف 
املطلية: قطع املعادن املغطاة بقشرة الصقة من الذهب أو الفضة أو البالتني. األحجار الكرمية: 1 - 
أحجار كرمية طبيعية نادرة: املاس والياقوت والزمرد والزقري. 2 - أحجار شبه كرمية طبيعية: الفريوز، 
واألكوامارين، والتوباز، والعقيق، واملرجان، واللؤلؤ، والكهرمان، واآلماتيست، والزبرجد االكسندريت، 
واجلاد، والنفريت، واهليماتيمت. 3 - األحجار الصناعية: من مجيع األنواع سالفة الذكر مصنعة كيميائياً 
من ذات عناصر األحجار الطبيعية املقابلة هلا. 6 - األحجار املقلدة: من مجيع األنواع سالفة الذكر من 
 .خامات مقلدة لألحجار الطبيعية
 

 

 الفصل الثاني 
 عيارات المصوغات

 ( مادة ) 2
تكون العيارات القانونية للمصوغات وفقاً لنقائها كما يلي:- 1 - املصوغات الذهبية أ - عيار 26 
قرياط درجة النقاء 999,9 جزء يف األلف من معدن الذهب. ب - عيار 22 قرياط درجة النقاء 
914 جزء يف األلف من معدن الذهب. ج - عيار 21 قرياط درجة النقاء 578 جزء يف األلف من 
معدن الذهب. د - عيار 15 قرياط درجة النقاء 787 جزء يف األلف من معدن الذهب. هـ - عيار 
16 قرياط درجة النقاء 858 جزء يف األلف من معدن الذهب. و - عيار 12 قرياط درجة النقاء 
877 جزء يف األلف من معدن الذهب. ز - عيار 9 قرياط درجة النقاء 378 جزء يف األلف من 
معدن الذهب. 2 - املصوغات الفضية. أ - عيار 97 درجة النقاء 977 جزء يف األلف من معدن 
الفضة. ب - عيار 57 درجة النقاء 577 جزء يف األلف من معدن الفضة. ج - عيار 77 درجة 
النقاء 777 جزء يف األلف من معدن الفضة. د - عيار 47 درجة النقاء 477 جزء يف األلف من 
معدن الفضة. 3 - املصوغات البالتينية. أ - عيار 97 درجة النقاء 977 جزء يف األلف من معدن 



البالتني. ب - عيار 57 درجة النقاء 577 جزء يف األلف من معدن البالتني. 6 - املشغوالت 
الذهبية املركب عليها بالتني. تكون من أي عيار سبق ذكره يف الفقرة األوىل من هذه املادة حبيث ال تقل 
 .نسبة البالتني النقي املركب على القطعة الواحدة عن مثامنائة سهماً 
 

 
 


