




17
20113





0096714086089

009671219980402636
15261

ysmqco@ynetye
wwwysmoyeorg


009671468367


1




0224430102244299


2

0321369003238389 –
03213691

 3


55370424579804245797
4


05310451
05310450

05579027
5


07248906 –07248905

 6
26 –

04401701
7


04603051
04600565

 8
777203145
07875661

 9
056306889

10
06509050

11
0134578601345785





      
         
          

      
      
        
       
      
        
        
       
        

…  
        
      
        
         
       
       
         
        
       
        

  
      
        
        
          
       
    
       
        

 

بالجــودة النهــوض

     
  

الحديث قبل
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داعين اهللا العلي القدير  أن يمده بالصحة والعافية 
وأن يحفظه ذخرا ً  لليمن.

سائلين اهللا الرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء العاجل 
للمصابين.  

       أ/ وليد عبد الرحمن عثمان


و جميع موظفي ومنتسبي الهيئة

سلمت ذخرًا لليمن
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أخبار وتقارير
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عثمان مديرا عاما للهيئة
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 هيئة المواصفات والغرفة التجارية
 باألمانة تتفقان على تشكيل لجنة خاصة بالمواصفات 
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بالدنا ترأس اإلجتماع الواحد والعشرين 
للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية
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مشروع الئحة جديدة للرقابة على الواردات


 
   
      
     


    
     
     
     



      

       



غانم ممثًال للموظفين
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أخبار وتقارير
فيما بلغ إجمالي الشحنات الخاضعة إلجراءات الهيئة 

خالل العام 2010م (50115) شحنة
عثمان: يدعو التجار المستوردين لمراجعة الهيئة قبل الشروع في االستيراد 
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تدشين اإلصدار الجديد للموقع اإللكتروني للهيئة
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وزير الصناعة 
التهاون مع أي جهة تحاول تجاوز االلتزام بالمواصفات والجودة
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تـحت شـعار

سالمة وجودة المنتجات حماية للمستهلك ودعم للصادرات
العرب يحتفلون باليوم العربي للتقييس 2011 

شـــرف.. الهيئة ستحظى بكافة أشكال الدعم واالهتمام من قبل الحكومة







  
        

      
        




         
     

        
         
        


       




أخبار وتقارير
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في الندوة اإلقليمية حول التقييس بعدن
الضالعي: تلعب المواصفات دورًا مهما في إدارة العالقات والحراك التجاري بين بالدنا وإشقائة في دول الخليج
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البشة.. انعقاد الندوة في 
العاصمة 

االقتصادية 
والتجارية عدن 

تأكيدًا على مكانة 
هذه المدينة 

العريقة ولما تتمتع به من فرص 
استثمارية ومزايا اقتصادية 

وثقافية وسياحية 

 العبد اهللا.. ترؤس 
اليمن للدورة 
الحالية لهيئة 

التقييس سيعطي 
دفعة قوية 

لالرتقاء بعالقات 
التعاون والتكامل بين الدول 
األعضاء في مجال التقييس.
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 البشة: القطاع الخاص هو الشريك األساسي في تنفيذ توجهات واستراتيجيات الهيئة

أخبار وتقارير


    
   
    
    



رفع المستوى الفكري للمشاركين

     


      
    




     
     




سند ومرجع 
نحتكم إليها






 



   
 


      
    




فتحت األذهان لمعرفة الكثير




مواضيع الندوة وسعت مفاهيمنا وعززت مفهوم المصلحة المشتركة بين المستهلكين 
والجهات التي تعمل على حمايتهم
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 «القياسات الكيميائية ، لحياتنا ومستقبلنا»
شعار اليوم العالمي للمترولوجيا
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القياس والمعايرة في 
القطاع الصحي

أخبار عربية وعالمية 



       




      
     

     



   


       
      

       
       



   

  
     
    




4602010
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إصدار أكثر من 4000 مواصفة كهروتقنية
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الجهات الحاصلة على شهادات نظم اإلدارة
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العــــسل اليمني
أصنافه.. 

وإشتراطاته 

تركيبه وطرق 

تعبئته وتخزينه 

والتأكد من 

سالمته

موضوع العدد

   
    
     
    
   
     


 





إعداد 
م / عبدالغني شرف القدسي 
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> صفات الجودة األساسية:-


    



     

    



> الخصائص الفيزيائية:-







> الصفات الميكروبيولوجية:- 
      


> التحليل اإلحصائي:- 
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 من أصناف العسل اليمني:


60 –30
- عسل الصال (القصاص):


    



- العسل األبيض:
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- عسل الصورب:
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- العسل السقطري:


    
      






- عسل الزهور (المراعي):





- عسل السدر( العلب ):

    
    


45 – 40 
 


- عسل األكاسيا (السلم السمر العسق 

الطلح الضبيان (الضبه) القرض:
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:أشكال العسل




(1) عسل نحل سائل (مفروز، مضغوط، 
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(2) عسل قرص (األقراص العسلية):- 
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 البطاقات اإليضاحية لعبوات العسل 
( بطاقة البيان)
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التعبئة والنقل والتخزين
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 من الــعســـلاليمـن أربعـــة آالف عـــام
استطالع العدد

- مشروع تربية النحل ساعد 
كثيرًا في تطوير الثروة 
النحلية وتأهيل وتدريب 

الكوادر المتخصصة. 
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 في الصميم
مرتكزات التنمية لمستدامة

 (المواصفات – المقاييس – تقييم المطابقة)
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توجهات التحديث 






آراء وكتابات
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سنفونية متكاملة
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آراء وكتابات
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آراء وكتابات
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 الطويل.. إنظمام اليمن ممثلة بالهيئة إلى المنظمة الدولية 
للتقييس ( إيزو) سيحقق لها الكثير من المزايا 
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تثقيف وتوعية
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عين للمستهلك

الشركات الحاصلة على شهادات الجودةوتسجيل منتجات
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ورش الصاغة المعتمدة لدى الهيئة
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إعــــالن هــــام . . لمستوردي السلع االستهالكية
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عين المستهلك
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