
  .م١٩٩٢ لسنة) ٣٦( رقم بالقانون القرار محل القانون ھذا حل -
) ١ج٢( العدد في والمنشور م١٩٩٩ لعام)١٦( رقم بالقانون بالقرار القانون ھذا مواد بعض ألغیت -

  .م١٩٩٩ لسنة
  م٢٠٠٠ لسنة) ١ج١٨( العدد في منشورة التنفیذیة الالئحة -
  

  األجنبیة والبیوت الشركات وفروع وكاالت تنظیم بشأن م١٩٩٧ لسنة) ٢٣( رقم قانون
  

  الشعب، باسم
  الجمھوریة، رئیس  
  .الیمنیة الجمھوریة دستور على اإلطالع بعد  
 وفروع وكاالت تنظیم بشأن م١٩٩٢ لسنة) ٣٦( رقم بالقانون الجمھوري القرار وعلى  

  .األجنبیة والبیوت الشركات
  النواب مجلس موافقة وبعد  
  :نصھ اآلتي القانون أصدرنا        
  األول الفصل
  والتعاریف التسمیة

  .األجنبیة والبیوت الشركات وفروع وكاالت تنظیم قانون القانون ھذا یسمى) ١( مادة
 النص سیاق یقتضي لم ما منھا كل إزاء المبینة المعاني التالیة والعبارات لأللفاظ یكون) ٢( مادة

  . آخر معنى
  .الیمنیة الجمھوریة:                 الجمھوریة  

  .والتجارة التموین وزارة:                                       الوزارة
  .والتجارة التموین وزیر:                                        الوزیر
  .القانون لھذا التنفیذیة الالئحة:    الالئحة

 الرئیسي مركزھا یكون أو تؤسس  مؤسسة أو منشأة أو شركة كل:      األجنبیة البیوت أو الشركات
 أسس مكتب أو تجاري محل كل: األجنبي البیت أو األجنبیة الشركة رع.الجمھوریة أراضي خارج

  .األجنبي البیت أو الشركة ولحساب باسم الجمھوریة في العمل لممارسة یؤسس أو
 أو شركة أجنبي بیت أو شركة بموجبة تخول عقد كل:        األجنبي البیت أو الشركة وكالة

 أو بیع حق الجمھوریة في الرئیسي مركزه یوجد أو مؤسس تجاري محل أو منشأة أو مؤسسة
 تنفیذ أو تورید عقود على حصولھما أو األجنبي البیت أو الشركة بأعمال القیام أو منتجات تصریف

 من محدد لنوع وكیل أو محددة منطقة نطاق في فرعیًا وكیًال الوكیل كان سواًء المقاوالت أعمال
  .اآلخرین الوكالء من عدد ضمن یؤدیھا التي األعمال أو المنتجات
 وتصریف إدارة سلطة قانونًا مخول اعتباري أو طبیعي شخص كل:                  الممثـــــل

  .الجمھوریة في منھما أي ولحساب باسم یعمل أجنبي بیت أو شركة فرع شئون
 من عمًال الجمھوریة في یمارس    اعتباري أو طبیعي شخص كل:                   الوكیــــــل

  :التالیة الصفات بإحدى التجاریة األعمال
 أجنبي بیت أو شركة أعمال أو منتجات بعض أو كل تصریف یتولى وكیل كل:  بالعمولة وكیل -أ

  .منھما أي من یتقاضاھا عمولة لقاء الجمھوریة في
 بعض أو كل تصریف یتولى وكیل كل:  األجنبي البیت أو الشركة لحساب موزع وكیل -ب    

  . ولحسابھا باسمھا أجنبیة لشركة منتجات



 أعمال یصرف أو منتجات بعض أو كل ببیع یقوم وكیل كل:  الخاص لحسابھ موزع وكیل -ج 
  .الخاص ولحسابھ باسمھ أجنبي بیت أو شركة

 في تأمین إعادة عقود على للحصول یسعى أجنبیة تأمین إعادة لشركة وكیل كل:  للتأمین وكیل -د 
  .الشركة ولحساب باسم الجمھوریة

 أو أجنبي بیت أو شركة ولحساب باسم نقل عقود على للحصول یسعى وكیل كل:    للنقل وكیل -ھـ
  .أجانب نقل وسطاء

 السفر تذاكر ببیع یقوم أجنبیة طیران مؤسسات أو لشركات وكیل كل:   للطیران وكیل -و
  .طائرتھا على النقل وأعمال وإجراءات

 بیت أو شركة ولحساب باسم مالحیة عقود على للحصول یسعى وكیل كل:   المالحة وكیل -ز
  .الجمھوریة في أجنبي

 أو أفالم أو فلم توزیع بھ محصورًا موزع كل: الفیدیو وأشرطة السینمائیة األفالم لتوزیع وكیل -ح
  .الجمھوریة في أجنبیة فیدیو أشرطة

  .المماثلة األخرى الوكاالت بأعمال یقومون الذین التجاریین الوكالء جمیع:  آخرون وكالء -ط
 بیت أو لشركة فرع فتح أو الوكالة أعمال    ممارسة على الوزارة موافقة:           الترخیــــص

  .أجنبي
  .القانونیة الشئون وزارة من الصادرة للدولة الرسمیة الجریدة:             الرسمیة الجریدة
  الثاني الفصل
  األجنبیة والبیوت الشركات وكاالت تنظیم
  :یلي ما األجنبیة البیوت أو الشركات إحدى وكالة الجمھوریة في یمارس فیمن یشترط) ٣( مادة

  .الیمن في دائمة بصفة ومقیمًا الیمنیة بالجنسیة متمتعًا یكون أن  -١
  .التوكیل وطبیعة المتفقة الفئة من تجاري سجل على حاصًال یكون أن-٢ 
  .الوكالة ممارسة منطقة في مسجل تجاري محل لھ یكون أن-٣ 

 توافرت إذا إال األجنبیة والبیوت للشركات الوكاالت أعمال ممارسة للشركات یجوز ال) ٤( مادة
  :التالیة الشروط فیھا

 في الرئیسي مركزھا یكون وأن الجمھوریة لقوانین وفقًا تؤسس أو أسست قد تكون أن  -١
  .أراضیھا

  .الوكاالت أعمال ممارسة األساسي النظام في المحددة أغراضھا ضمن من یكون أن-٢
  .یمنیین ألشخاص مملوكًا مالھا رأس كل یكون أن-٣

 مباشرًا وكیًال یكون أن الجمھوریة في الوكالة أعمال یمارس الذي الوكیل في یشترط) ٥( مادة
  .األجنبي البیت أو للشركة

 بعد إال الجمھوریة في األجنبیة البیوت أو الشركات إحدى وكالة أعمال مزاولة یجوز ال) ٦( مادة
  .الوزارة من مسبق ترخیص على الحصول

 الوزارة إلى یقدم كتابي طلب على بناًء القانون ھذا ألحكام وفقًا الوكاالت تراخیص تمنح) ٧( مادة
  :التالیة البیانات متضمنًا لذلك المعد للنموذج وفقًا نسختین من

  .الرئیسي إداراتھا لمركز الكامل والعنوان التوكیل محل األجنبي البیت أو الشركة اسم -أ       
  .ومدتھا علیھا الحصول وتاریخ ونوعھا الوكالة نشاط -ب      
  .التجاري محلھ وعنوان كامًال الترخیص لطالب التجاري االسم -ج      
  .التجاري السجل في الترخیص طالب قید رقم -د      
  .الالئحة تبینھا إضافیة معلومات أو بیانات أي -ھـ     



 لھ رسمیة ترجمة أو األصل طبق صورة أو الوكالة عقد أصل الترخیص بطلب یرفق -أ) ٨( مادة
 العقد أطراف قبل من موقعًا یكون أن الحاالت كل في ویشترط ، أجنبیة بلغة محررًا كان إذا

  .الرسمیة الجھات من علیھ ومصادقًا
 كًال وعنوان وجنسیتھ الموكل واسم الوكیل اسم واضح بشكل الوكالة عقد یتضمن أن یجب -ب   

 وتسویة الطرفین بین الخالف حل وكیفیة ونوعھا الوكالة ومدة الوكالة نشاط موضوع والسلعة منھما
 بأعمال قیامھ مقابل الترخیص لطالب المستحقة العمولة ومقدار ، التوكیل على المترتبة االلتزامات

  .الوكالة
 ، المختلفة النقل ووسائل والمضخات والمعدات واآلالت باألجھزة متعلقة الوكالة كانت إذا - ج  

 ویلتزم الغیار وقطع الصیانة وورش الفنیین بتوفیر الموكل التزام على الوكالة عقد ینص أن ویجب
  .للوزارة بذلك الوكیل

 وذلك الوزارة عام دیوان في المختصة اإلدارة إلى الوكاالت بفتح الترخیص طلبات تقدم -أ) ٩( مادة
  .األجنبي البیت أو الشركة مع الوكالة عقد توقیع تاریخ من یومًا ستین مدة خالل

 استیفائھا من والتحقق بھ المرفقة الوثائق وفحص الطلب بدراسة المختصة اإلدارة تقوم -ب  
 الوثائق مع الطلب تقدیم تاریخ من أسبوعین خالل وذلك المقررة الرسوم وتحصیل القانونیة الشروط
  .التنفیذیة والالئحة

 مع یتعارض ذلك أن وجدت إذا الوكالة ترخیص طلب رفض حق المختصة لإلدارة) ١٠( مادة
 أن یجب األحوال كل وفي ، ناقصة أو صحیحة غیر وثائق على یحتوي أو النافذة القوانین أحكام
 المختص الوزیر أو الوزارة وكیل إلى الرجوع الشأن لصاحب ،ویحق مسببًا الرفض قرار یكون
  .القضاء إلى اللجوء الشأن فلصاحب رفض وإذا
 ویتم ، القانونیة الشروط فیھا تتحقق التي للوكالة التراخیص بمنح المختصة اإلدارة تقوم) ١١( مادة

 علیھا المنصوص الالزمة والوثائق البیانات استیفاء بعد التجاریة بالوكاالت الخاص السجل في قیدھا
  التنفیذي والالئحة القانون ھذا في

 البیانات كافة فیھ تدون الوكاالت سجل یسمى سجل بمسك المختصة اإلدارة تقوم) ١٢( مادة
 أو تغیرات من علیھا یطرأ وما بھا المرخص للوكاالت التراخیص بطلبات المتعلقة والمعلومات

 من القید شطب وقواعد وبیاناتھا التراخیص بشكل الخاصة واألحكام القواعد الالئحة وتبین تعدیالت
  .تجدیدھا ورسوم علیھا الحصول ورسوم التراخیص طلبات على المقررة الرسوم ومقدار السجل

 أن وكیل كل على یجب للوكالة تسجیل أول تاریخ من األولى السنوات الثالث خالل) ١٣( مادة
 انتھاء تاریخ من یومًا ثالثین خالل وذلك الوكالة ترخیص تجدید بطلب المختصة اإلدارة إلى یتقدم

 من أشھر ستة خالل العقد یجدد لم وإذا ، المفعول ساري الوكالة عقد یكون أن شریطة الترخیص
 انقضاء بعد أما ، تلقائیًا تجدیده على العقد ینص لم ما ملغیًا والترخیص التسجیل فیعتبر انتھائھ تاریخ
 النظر بغض تلقائیًا یتم الترخیص تجدید فإن للوكالة تسجیل أول تاریخ من األولى السنوات الثالث

  .الترخیص انتھاء یومًا) ٦٠( خالل التجدید طلب تقدیم الوكیل وعلى ، الوكالة عقد سریان عن
 المتعلقة البیانات على یطرأ تغییر أو تعدیل كل تسجیل بطلب یتقدم أن الوكیل على) ١٤( مادة

 التغییر أو التعدیل حصول تاریخ من واحد شھر مدة خالل وذلك ، الوزارة لدى المسجلة بوكالتھ
  .الطلب تلقي تاریخ من أسبوع خالل
 یحوز أن اعتباریًا أو طبیعیًا شخصًا كان سواًء الجمھوریة في وكیل كل على یجب -أ) ١٥( مادة
 سجل في ونشاطھا الوكالة تسجیل ورقم األجنبي البیت أو الشركة واسم الكامل اسمھ فیھ یذكر ختمًا

 الستیراد االعتماد فتح طلبات بھ لیمھر واإلنجلیزیة العربیة بالغتین مطبوعة بأحرف وذلك الوكاالت
 وسیطًا كان أو الموكل من المباشر المستورد ھو الوكیل كان سواًء الوكالة محل والمنتجات السلع
  .االستیراد في فقط



 السماح المادة ھذه من) أ( الفقرة أحكام من استثناء یجوز الوكیل بحقوق االحتفاظ مع -ب    
 الوكیل رفض قطعیة بصورة للوزارة ثبت إذا المسجل الوكیل طریق غیر عن المباشر باالستیراد

  .مبرر دون بخاتمة االعتماد فتح طلب مھر
 مستنداتھا وسائر وفواتیرھا وكالتھ أوراق جمیع على یطبع أن وكیل كل على یجب) ١٦( مادة

 الوكالة عنوان واسم الموكل األجنبي البیت أو للشركة الكامل االسم واإلنجلیزیة العربیة باللغتین
  .   الوكاالت سجل في قیدھا ورقم
 واآللیات الطرق وآلیات الزراعیة واآلالت اآللیة النقل وسائل استیراد یجوز ال -أ) ١٧( مادة

 غیار وقطع صیانة تتطلب أخرى سلع وأیة واإللكترونیة والمیكانیكیة الكھربائیة واألجھزة والمعدات
  .التنفیذیة والالئحة القانون ھذا ألحكام وفقًا الجمھوریة في مسجلة وكاالت لھا وجدت إذا إال
 خدمات بتوفیر یلتزموا أن المادة ھذه من) أ( الفقرة في المحددة الوكاالت أصحاب على یجب -ب   

  .لذلك الالزمة الورش وإقامة الغیار وقطع الصیانة
 الحاالت في القانون ھذا ألحكام وفقًا بھا المرخص الوكالة شطب الوزیر من بقرار یجوز) ١٨( مادة

  :التالیة
  .صحیحة غیر معلومات أو كاذبة بیانات على بناًء منح قد الترخیص كان إذا-١
 التجاري النشاط مزاولة عن أنقطع أو التجاري النشاط ممارسة نھائیة بصفة الوكیل ترك إذا-٢

  .مقبول مبرر دون سنة لمدة الوكالة موضوع بالسلعة المرتبط
  .الوكالة ترخیص بتجدید الوكیل یقوم أن دون متوالیة سنوات ثالث مدة انقضت إذا-٣
  .ألحكامھ المنفذة والقرارات واللوائح القانون ھذا في علیھا المنصوص بالتزاماتھ الوكیل أخل إذا-٤
  .لھ المحددة األغراض غیر في الترخیص الوكیل أستخدم إذا-٥

  . القضاء إلى اللجوء في الحق للوكیل األحوال جمیع وفي  
 یجوز فال الموكل األجنبي البیت أو المحلي الوكیل بین الوكالة عقد بسبب نزاع حدث إذا) ١٩( مادة

 ذلك تم سواًء القائم النزاع حسم بعد إال الموكل طلب على بناًء آخر وكیًال إعتماد المختصة  لإلدارة
  .نھائي قضائي حكم بموجب أو ودیة بطریقة

 الناشئة النزاعات في البت في المختصة الوحیدة المحاكم ھي الجمھوریة محاكم تعتبر) ٢٠( مادة
  .التجاریة الوكالة عقد عن

  الثالث الفصل
  األجنبیة والبیوت الشركات فروع تنظیم
 األعمال ممارسة الجمھوریة في فروعھا طریق عن األجنبیة والبیوت للشركات یسمح) ٢١( مادة
  :التالیة المجاالت في
  المصرفي العمل-١
  .واالستشاریة الفنیة الخدمات-٢
  .السكنیة والتجمعات العامة والمطارات والموانئ الطرق وإنشاء الخاصة المقاوالت-٣
  .والفندقي السیاحي النشاط-٤
  .الصناعي النشاط في االستثمار-٥
  .والمعادن البترول مجال  في االستثمار-٦
  .والسمكیة الحیوانیة والثروة الزراعي النشاط في االستثمار-٧
  .الوزیر عرض على بناًء الوزراء مجلس علیھا یوافق أخرى مجاالت أي-٨

 في ترغب التي األجنبیة والبیوت الشركات على السابقة المادة بأحكام اإلخالل عدم مع) ٢٢( مادة
 من بقرار بذلك ترخیص على تحصل أن الجمھوریة في ولحسابھا باسمھا تعمل فروع أو فرع فتح

  .النافذة القوانین مراعاة مع المختص الوزیر مع بالتنسیق الوزیر



 المختصة اإلدارة إلى األجنبیة والبیوت الشركات فروع لفتح الترخیص طلبات تقدم) ٢٣( مادة
 ومجال الرئیسي ومركزھا وجنسیتھا األجنبي البیت أو الشركة اسم متضمنة الوزارة عام بدیوان
 واألعمال وجدت إن لھ التابعة والفروع الجمھوریة في الرئیسي فرعھا ومقر ورأسمالھا نشاطھا

 وأي فیھا الكاملة وعناوینھم الجمھوریة في الفرع بإدارة المخولین وأسماء الفرع سیزاولھا التي
  .الالئحة تبینھا إضافیة معلومات أو بیانات

  :اآلتیة والمستندات الوثائق الترخیص بطلب یرفق -أ) ٢٤( مادة
 الشركة عقد من علیھا مصادق وصورة األجنبي البیت أو للشركة التجاري السجل من نسخة -١ 

 بالنسبة التأسیس عقد من علیھا مصادق وصورة األموال لشركات بالنسبة األساسي ونظامھا
  .األشخاص لشركات

 مال یرأس األجنبي البیت أو للشركة الرئیسي المركز في التجاري السجل من مصدقة شھادة -٢  
 قانون أو للمصارف بالنسبة البنوك قانون علیھ ینص عما یقل ال مال الرأس ھذا أن تثبت منھما كل

  .األخرى األجنبیة والبیوت الشركات لسائر بالنسبة االستثمار
 علیھا موقع الترخیص طلب تقدیم لتاریخ السابقة المالیة للسنة الشركة میزانیة من مصدقة نسخة -٣ 

  .یفوضھ من أو األجنبي البیت أو الشركة إدارة عن األول المسئول قبل من
 علیھ ومصدق موثوق األجنبي البیت أو للشركة الرئیسي المركز من صادر رسمي توكیل صك -٤ 

 یكون أن یتعین الذي الفرع بإدارة المكلف المدیر أو الممثل تسمیة متضمنًا المختصة السلطات من
  .األجنبي البیت أو للشركة الرئیسي بالمركز مباشرة ومرتبطًا الجمھوریة في الفرع مقر في مقیمًا

 أجنبیة بلغة محررة المادة ھذه من) أ( الفقرة في علیھا المنصوص والمستندات الوثائق كانت إذا -ب 
  .العربیة اللغة إلى علیھا مصادق رسمیة ترجمة إرفاق وجب
 متمتعًا الفرع إدارة عن المسئول المدیر أو األجنبي البیت أو الشركة ممثل كان إذا) ٢٥( مادة

 مصادق صورة الطلب في یرفق وأن التجاري السجل في مسجًال یكون أن وجب الیمنیة بالجنسیة
  .السجل ھذا من علیھا
 صالحیة الترخیص صدور بمجرد الفرع بإدارة المسئول المدیر أو الشركة لممثل یكون) ٢٦( مادة

 البیت أو الشركة تمثیل حق وكذا الفرع یمارسھا التي باألعمال یتعلق صك أي على والتوقیع التعاقد
 التبلیغات جمیع وتلقي أنواعھا إختالف على والمحاكم الرسمیة وغیر الرسمیة الجھات لدى األجنبي

 والصرف القبض صالحیة لھ یكون كما األجنبي البیت أو للشركة أو للفرع الموجھة والمراسالت
  .الجمھوریة في الفرع یجریھا التي بالعملیات الخاصة الحسابات ومسك اإلیصاالت وإعطاء

 البیت أو الشركة فرع فتح طلب على المقرر الرسم تحصیل بعد المختصة اإلدارة تقوم) ٢٧( مادة
 وذلك القانونیة للشروط استیفائھ من والتحقیق بھ المرفقة الوثائق وفحص الطلب بدراسة األجنبي

  .الوثائق ھذه استكمال تاریخ من أو المطلوبة الوثائق مع الطلب تقدیم تاریخ من یومًا ثالثین خالل
 مع یتعارض ذلك أن وجدت إذا الفرع فتح ترخیص طلب رفض حق المختصة لإلدارة) ٢٨( مادة

 اإلجراء ھذا من التظلم حق الشأن وألصحاب العامة المصلحة مع یتنافى أو النافذة القوانین أحكام
 أن یجب األحوال كل وفي ، بالرفض تبلیغھم تاریخ من یومًا عشر خمسة مدة خالل الوزیر إلى

  .القضاء إلى اللجوء للمتضرر ویحق مسببًا الرفض قرار یكون
 یدون األجنبیة والبیوت الشركات فروع سجل یسمى سجل بمسك المختصة اإلدارة تقوم) ٢٩( مادة
 أو تعدیالت من الفروع على یطرأ وما التراخیص بطلبات المتعلقة والمعلومات البیانات كافة فیھ

 ومقدار وبیاناتھا الفروع فتح تراخیص بشكل الخاصة واألحكام القواعد الالئحة وتبین تغیرات
  .تجدیدھا ورسوم علیھا الحصول ورسوم الترخیص طلبات على المقررة الرسوم

 التالیة یومًا الثالثین خالل الرسمیة الجریدة في الفرع نفقة على الترخیص ینشر -أ) ٣٠( مادة
  .الستخراجھ



 الفرع مركز في ظاھر مكان في منھا مصدقة نسخة أو الترخیص شھادة إلصاق یجب -ب    
  .وجدت إن لھ التابعة الفروع بقیة وفي الجمھوریة في الرئیسي

 تمارس أن الجمھوریة في لھا المرخص األجنبیة البیوت أو الشركات لفروع یجوز ال) ٣١( مادة
  .وكاالتھا أعمال تمارس أو األخرى األجنبیة البیوت أو الشركات تمثیل
 للوزارة یقدم أن الجمھوریة في لھ المرخص األجنبي البیت أو الشركة فرع على -أ) ٣٢( مادة

 شخص أو المال رأس أو التأسیس عقد أو األساسي الشركة نظام في تعدیل أو تغییر كل عن بیانات
  .التغییر حصول تاریخ من یومًا ثالثین خالل وذلك الفرع مدیر
 عن األول المسئول من موقعھ التغییر أو التعدیل قرار من صورة بالبیان یرفق أن یجب -ب     
 من ومصدقة التجاري السجل من مستخرجھ أو یفوضھ من أو األجنبي البیت أو الشركة إدارة

  .األصول حسب المختصة السلطات
  .المقدمة التغیرات أو التعدیالت استالمھ یفید بما إیصاًال المختص المدیر یحرر -ج     
 األساسي نظامھا في األجنبي البیت أو الشركة أدخلتھا التي التغیرات أو التعدیالت تسري ال -د      

 وتنشر الوزارة علیھا توافق مالم للغیر بالنسبة أو معھا للمتعاقدین بالنسبة السابقة البیانات من أي أو
  .الرسمیة الجریدة في

 في أعمالھ حسابات جمیع ویحفظ ینظم أن األجنبي البیت أو الشركة فرع على یجب -أ) ٣٣( مادة
  .معتمد قانوني محاسب قبل من معدة والخسائر األرباح وحساب المیزانیة ذلك في بما الجمھوریة

 الخاصة القرض سندات أو العام لالكتتاب أسھمھا تطرح أن األجنبي البیت أو للشركة یجوز ال -ب 
  .الوزیر بموافقة إال الجمھوریة في بھا
 في المختصة اإلدارة إلى تقدم أن بالجمھوریة العاملة األجنبیة والبیوت الشركات فروع على -ج

 السابقة المالیة للسنة المعتمدة والخسائر األرباح وحساب میزانیتھا من العربیة باللغة نسخة الوزارة
  المالیة السنة انتھاء أشھر أربعة خالل
 محل اتخذت أنھا الجمھوریة في فرع لھا أقامت التي األجنبي البیت أو الشركة تعتبر) ٣٤( مادة
 أحد توفر إذا الجمھوریة محاكم أمام مقاضاتھا بالتالي ویجوز الفرع مركز في لھا مختارًا إقامة

  :التالیین الشرطین
  .بالذات  الفرع ھذا مع تمت عملیات عن نشأ قد المعروض النزاع یكون أن -أ

  .األجنبي البیت أو الشركة في مساھمًا أو شریكًا ولیس ثالثًا شخصًا المدعى یكون أن -ب
 وطلبات وفواتیر مراسالت من أوراقھ جمیع على یطبع أن بیت أو شركة فرع كل على) ٣٥( مادة

 للشركة الكامل االسم واإلنجلیزیة العربیة بالغتین المطبوعات وسائر وتصدیر استیراد رخص
 الشركات فروع سجل في قیده ورقم الجمھوریة في فرعھا وعنوان الرئیسي ومركزھا وعنوانھا
  .األجنبیة والبیوت

 على المطبقة لألحكام وفقًا السجل من ویشطب األجنبي البیت أو الشركة فرع یصفى -أ) ٣٦( مادة
  .الجمھوریة في المؤسسة التجاریة الشركات

 أو الجمھوریة في فروعھا خالل من أعمالھا متابعة عن األجنبي البیت أو الشركة توقفت إذا -ب
 من شھرین خالل بذلك الوزارة تبلیغ علیھا وجب آخر أجنبي بیت أو شركة في اندمجت أو أفلست
  .ذلك حصول تاریخ
 وفقًا التجاري السجل في نفسھا تسجل أن األجنبیة والبیوت الشركات فروع على -أ) ٣٧( مادة

  .التجاري السجل قانون ألحكام
 حكم المسئولیة حیث من األجنبیة والبیوت الشركات فروع إدارة على القائمین حكم یكون -ب 

  .الجمھوریة في المؤسسة التجاریة الشركات إدارة على القائمین



 الفرع ترخیص تحدید بطلب المختصة اإلدارة إلى سنویًا یتقدم أن فرع كل على یجب) ٣٨( مادة
  .الالئحة تبینھا التي لإلجراءات ووفقًا انتھائھ تاریخ من یومًا ثالثین خالل وذلك
  .الجمھوریة في الساریة للقوانین األجنبیة والبیوت الشركات فروع تخضع) ٣٩( مادة

  الرابع الفصل
  العقوبات

 األشد بالعقوبات اإلخالل عدم مراعاة مع الفصل ھذا في الواردة العقوبات تطبق) ٤٠( مادة
  .النافذة القوانین في علیھا المنصوص

) ٥٠٠.٠٠٠( عن تزید وال ریال ألف مأتي) ٢٠٠.٠٠٠( عن تقل ال مالیة بغرامة یعاقب) ٤١( مادة
 نشاطھ باشر أجنبي بیت أو فرع مسئول كل سنة على تزید ال لمدة بالحبس أو ریال ألف خمسمائة

  .القانون ھذا ألحكام وفقًا بذلك ترخیص على الحصول قبل الجمھوریة في
 مائة) ١٠٠.٠٠٠(عن تزید وال ریال آلف ثالثین) ٣٠.٠٠٠( عن تقل ال بغرامة یعاقب) ٤٢( مادة
 وفقًا بذلك ترخیص على الحصول قبل أجنبي بیت أو لشركة الوكالة أعمال باشر من كل ریال آلف

  .القانون ھذا ألحكام
) ٢٠.٠٠٠( عن تزید ال ریال آالف عشرة) ١٠.٠٠٠( عن تقل ال بغرامة یعاقب) ٤٣( مادة

 أو القانون ھذا في علیھا المنصوص البیانات من بیان تقدیم عن أمتنع من كل ریال آلف عشرین
  .الالئحة

 خمسة) ٢٥.٠٠٠( عن تقل ال بغرامة یعاقب الجنائیة بالمسئولیة اإلخالل عدم مع) ٤٤( مادة
 معلومات أو بیانات قدم من كل ریال آلف خمسین) ٥٠.٠٠٠( عن تزید وال ریال آلف وعشرین

 كل العقوبة بذات یعاقب كما ، لغیره أو لنفسھ میزة أو منفعة على الحصول بقصد مزورة أو كاذبة
  .لھ المحدد الغرض غیر في الترخیص استخدم من

 مائة) ١٠٠.٠٠٠( عن تزید وال ریال آلف خمسین) ٥٠.٠٠٠( عن تقل ال بغرامة یعاقب) ٤٥( مادة
 جانب من متخذ قانوني مبرر دون القانون ھذا من) ١٩( المادة أحكام خالف من كل ریال ألف

  .الدولة
 مائة) ١٠٠.٠٠٠( عن تزید وال ریال ألف خمسین) ٥٠.٠٠٠( عن تقل ال بغرامة یعاقب) ٤٦( مادة
  .القانون ھذا من) ب/٣٣( ،) ٣١( المواد أحكام یخالف من كل ریال ألف
 عن تزید وال ریال ألف وعشرین خمسة) ٢٥.٠٠٠( عن تقل ال بغرامة یعاقب) ٤٧( مادة

) ٣٣( المادة من) أ( الفقرة وكذا) ٣٢( المادة أحكام خالف من كل ریال ألف خمسون) ٥٠.٠٠٠(
  .القانون ھذا من

 القانون ھذا من) ٣٨أ،/٣٢ب،/أ/١٣،١٤،٣٠أ،/٩( المواد أحكام خالف من كل یعاقب) ٤٨( مادة
  .مبرر دون تأخیر شھر كل عم ریال أالف خمسة) ٥.٠٠٠( قدرھا بغرامة

 تقل ال بغرامة یعاقب الفصل ھذا مواد في علیھا المنصوص بالعقوبات اإلخالل عدم مع) ٤٩( مادة
 أي یخالف من كل ریال أالف عشرة) ١٠.٠٠٠( على تزید وال ریال أالف خمسة) ٥.٠٠٠( عن
  .القانون ھذا في آخر حكم
 قانون في المقررة واالحتیال والنصب االختالس لجرائم المقررة بالعقوبات یعاقب) ٥٠( مادة

 مشروعھ غیر مبالغ أي أجنبي بیت أو شركة من غیره لحساب أو لحسابھ استوفى من كل العقوبات
  .مشروعة وغیر منظورة غیر تسھیالت أو بأعمال قیامھ مقابل
  .السنة ذات في الثانیة للمرة المخالفة تكرار حالة في السابقة العقوبات تضاعف) ٥١( مادة

  الخامس الفصل
  ختامیة أحكام



 ھذا ألحكام وفقًا أوضاعھا ترتب أن األجنبیة البیوت أو الشركات وفروع الوكاالت على) ٥٢( مادة
  .صدوره تاریخ من أشھر ستة خالل القانون

 الوكاالت على التفتیش حق الوزیر من كتابیًا المفوضین المختصة اإلدارة لموظفي یكون) ٥٣( مادة
 أو وكالة كل وعلى القانون ھذا أحكام بتنفیذ التزامھا من للتأكد األجنبیة والبیوت الشركات وفروع

  .لمھامھم الموظفین ھؤالء أداء تكفل التي والمساعدات التسھیالت جمیع تقدیم فرع
 بناًء الوزراء مجلس موافقة بعد جمھوري بقرار القانون لھذا التنفیذیة الالئحة تصدر) ٥٤( مادة
  .الوزیر عرض على
 م٩٢ لسنة) ٣٦( رقم بالقانون والقرار م١٩٧٦ لسنة) ٦( رقم بالقانون القرار یلغى -أ) ٥٥( مادة

 نص كل یلغى كما ، صنعاء في الصادرین األجنبیة والبیوت الشركات وفروع وكاالت تنظیم بشأن
  .القانون ھذا أحكام مع یتعارض حكم أو
 الشركات وقانون التجاري القانون إلى فیھ یرجع القانون ھذا في نص بشأنھ یرد مالم كل -ب 

  .المدني والقانون التجاري والسجل
  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره تاریخ من القانون بھذا یعمل) ٥٦( مادة
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