
 م7991( لسنة  42- 71قرار مجلس النواب رقم ) 

 م 7991(لسنة 71بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم)

 م 7994( لسنة 7بتعديل القانون رقم)

 بشأن التجارة الخارجية

 

 

 باسم الشعب :

 رئيس مجلس النواب :

 بعد اإلطالع على  دستور الجمهورية اليمنيـة  -

 م بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 7991( لسنة 5وعلى القانون رقم ) -

 وبناء  على المداولة التي أجراها المجلس حول القرارات الجمهورية بالقوانين.  -

 )أقر مجلس النواب ما يلي(

وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة األولى للددورة الثانيدة مدن دور اقنعقداد السدنوي  ( :7مادة )

م علدددى القدددرار الجمهدددوري بالقدددانون 1/74/7991هدددـ الموافدددق 41/1/7271الرابدددل المنعقددددة بتددداري  

 م بشأن التجارة الخارجية .94(لسنة 7م بتعديل القانون رقم)91(لسنة 71رقم)

 :  يعمل بهذا القرار من تاري  صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.  (4مادة )

 صدر بمجلس النواب ـ بصنعاء

 هـ7271/رجــــــب/41بتاري    

 م7991/ديسمبر/  1الموافق   

 

 عبد هللا بن حسين األحمر 

 رئيس مجلس النــــواب 

 

 

 

 

 

 

 م7991( لسنة 71القرار الجمهوري بالقانون رقم )



 م7994( لسنة 7قانون التجارة الخارجية رقم )بشأن تعديل 

  

 

 رئيس الجمهورية : 

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية.  -

 م بشأن التجارة الخارجية 7994( لسنة 7وعلى القانون رقم) -

 م بتشكيل الحكومة. 7992( لسنة 7وعلى القرار الجمهوري رقم ) -

 وبناًء على عرض رئيس مجلس الوزراء.  -

 موافقة مجلس الوزراء. وبعد  -

 )قـــــــــــرر( 

 م. 7994( لعام 7( من قانون التجارة الخارجية رقم)41،  79،  71،  9،  5( : تلغى المواد )7مادة )

 ( بالنص اآلتي:1( :  يستبدل النص الوارد في المادة)4مادة )

السدلل اآلتيدة فتخ دل لرخصدة تلغى تراخيص اإلستيراد للسلل الواردة إلدى أرايدي الجمهوريدة مدا عددا  -

 استيراد مسبقة:

 السلل المستوردة المدعومة.  -أ 

 م. 7994( لعام 44السلل المستوردة بواسطة األشخاص المستفيدين من قانون اإلستثمار رقم ) -ب 

 ( بالنص اآلتي :1( : يستبدل النص الوارد في المادة)3مادة )

إلسدالمية والقدوانين واألنةمدة المتعلقدة بحمايدة يمنل إستيراد السلل التي تتعارض مل أحكام الشدريعة ا -أ 

 األمن القومي والصحة العامة والسالمة واألخالق والبيئة. 

 يصدر مجلس الوزراء قرار بالسلل الممنوع إستيرادها وفقاً  لما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة.  -ب 

 د السلل الخايعة إلشرافها. تصدر الجهات المختصة بحسب قوانينها النافذة موافقات كتابية إلستيرا -ج 

 ( بالنص اآلتي :77( : يستبدل النص الوارد في المادة)2مادة )

 يصدر بقرار من الوزير نةام رخص اإلستيراد للسلل الخايعة لرخص اإلستيراد.  -

 ( بالنص األتي:ـ 73( : يستبدل النص الوارد في المادة)5مادة )

تخ ل جميل السلل المسدتوردة للمواصدفات القياسدية المعتمددة ومقداييس يدبد الجدودة وفقداً  لمدا يقدره  -

 مجلس الوزراء . 

 ( بالنص اآلتي :75،  72(:  تستبدل النصوص الواردة في المادتين )1مادة )



الجهدات  جميل الصادرات اليمنية معفية من قيود التصدير وتراخيص التصدير أو الموافقدة المسدبقة مدن -

الحكوميددة فيمددا عدددا مددا هددو يددروري لحمايددة األمددن القددومي والصددحة العامددة والبيئددة واألخددالق وفقدداً  

 ل وابد يحددها مجلس الوزراء. 

 ( بالنص األتي:47( :   يستبدل النص الوارد في المادة )1مادة )

 يحةر على حائزي رخص اإلستيراد ما يلي : -

   بيل الرخصة أو التنازل عنها للغير. -أ 

بيل السلل المستوردة مويوع الرخصة خارج الجمهورية أو إلغاء طلبها أو التخلي عدن اسدتيرادها  -ب 

 قبل الحصول على إذن مسبق من الوزارة. 

 استيراد السلل من البلدان المحةور التعامل معها.  -ج 

المانحدة تعديل أو تحديد أو تصحيح أي بيانات على رخص اإلستيراد بعد إصدارها إقَّ من قبل الجهة  -د 

 للرخصة. 

 ( بالنص اآلتي: 44( :   يستبدل النص الوارد في المادة)1مادة )

يجوز للوزير توقيف منح رخص اإلستيراد ألي مستورد يخدالف أحكدام هدذا القدانون واللدوائح واألنةمدة  -

 الصادرة بمقت اه لمدة ق تزيد عن سنة وق تقل عن ثالثة أشهر. 

 ( بالنص اآلتي:41في المادة ) ( :  يستبدل النص الوارد9مادة )

يجددوز للددوزير تفددويه أي جهددة رسددمية أخددرض بممارسددة بعدده اختصدداص الددوزارة فددي تنفيددذ بعدده  -

 المعامالت المتعلقة باإلستيراد أو يبد المخالفات للوائح وأنةمة اإلستيراد. 

يمددارع عمليددة اقسددتيراد والتصدددير مددن يكددون حددائزا  علددى سددجل تجدداري اسددتيراد أو تصدددير نافددذ  ( :71مددادة )

 الصالحية ووفقاً لما تت منه الالئحة. 

 ( :  يعمل بهذا القرار بقانون من تاري  صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 77مادة )

 بصنعاء -صدر برئاسة الجمهورية 

 ـه7271/رم ــــــان/41بتاري  

 م7991/فبرايـــــــــر/71الموافق 

 

 عبد العزيز عبد الغني                      الفريق/ علي عبد هللا صالح

 رئيس مجلس الوزراء                        رئيس الجمهوريــــــــة

 

 


