
لسنة ) ٣٧( ھنا عبارة عن تعدیل للقرار الجمھوري بالقانون رقم) ٤١(القانون رقم !
.م بشأن التعریفة الجمركیة ولیس بدیًال عنھ١٩٩٧

م قرار رئیس ٢٠٠٥لسنة ) ٤١(من القانون رقم ) ٦(صدر باإلجراءات التنفیذیة للمادة 
  م٢٠٠٥لسنة ) ١٥(م والمنشور في العدد ٢٠٠٥لسنة ) ١٦٤(رقم مجلس الوزراء 

  

  م بشأن التعریفة الجمركیة٢٠٠٥لسنة )  41(قانون رقم 

  باسم الشعب

  .رئیس الجمھوریة

  .بعد اإلطالع على دستور الجمھوریة الیمنیة

  .بشأن القانون المالي ١٩٩٠لسنة ) ٨(وعلى القانون رقم 

  .وبعد موافقة مجلس النواب

  :أصدرنا القانون اآلتي نصھ

لسنة ) ٣٧(ات الرسوم الجمركیة الواردة بالقرار الجمھوري بالقانون رقم تعدل فئ )١(مادة
  .م بشأن التعریفة الجمركیة بحسب ما ھو مبین في الجداول المرفقة بھذا القانون١٩٩٧

تعتبر شروحات التعریفة الجمركیة للنظام المنسق مرجعا قانونیا لتطبیق بنود التعریفة ) ٢(مادة
  .الجمركیة لھ

یتم إدراج تعدیالت النظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمیة في جداول ) ٣(مادة 
التعریفة الجمركیة وبما یكفل تحدیث التعریفة الوطنیة بقرار من الوزیر بناء على عرض 

  .رئیس المصلحھ

حلیا تعدل فئات الرسم على بعض المنتجات الزراعیة المستوردة في مواسم إنتاجھا م) ٤(مادة 
  .بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس التعرفة الجمركیة

  .یمنع استیراد السیارات التي مضى على إنتاجھا سبع سنوات زائدا سنة الصنع -أ) ٥(مادة 

یمنع استیراد اآلالت والمعدات التي مضى على إنتاجھا ا خمس عشرة سنھ زائدا سنة  -ب
  .الصنع

الیة على السیارات الموجودة فعلیا داخل أراضي الجمھوریة قبل تسري التعریفة الت) ٦(مادة 
  -:نفاذ ھذا القانون ولمدة ثالثة أشھر وذلك على النحو التالي

  .على السیارات التي مضى على إنتاجھا سبع سنوات زائدا سنة الصنع% ٥  - أ
.على السیارات التي تتجاوز السبع السنوات زائدا سنة الصنع% ١٠  - ب



على السیارات التي یتم ترسیمھا بعد مضي فترة الثالثة األشھر المشار إلیھا في % ١٠٠ -ج
  .دیباجة المادة

تخضع المواد األولیة للصناعات الجدیدة والتي لم ترد في جداول التعریفة الجمركیة ) ٧(مادة 
  %).٥(المرفقة بھذا القانون لفئة الـ

  . ذا القانونیلغى كل نص یتعارض مع أحكام ھ) ٨(مادة 

  .یعمل بھذا القانون من تاریخ صدوره وینشر في الجریده الرسمیة) ٩(مادة 

  بصنعاء –صدر برئاسة الجمھوریة 

  ھـ١٤٢٦/ جمادي / ١٢بتاریخ 

  م٢٠٠٥/ یولیو /  ١٨الموافق

  صالح علي عبد اهللا

  رئیس الجمھوریة



أقر المجلس تعدیل فئات التعریفة علیھا أو إعفاؤھا مقارنة بالمشروع  قائمة بالسلع التي التي
  المقدم من الحكومة

  

رقم البند
رمز النظام 

المنسق
الصنف

التعریفة في 
المشروع 
المقدم من 

الحكومة

التعریفة المقرة 
من مجلس 

النواب
مبرر التعدیل

حمایة للمنتج المحلي%٢٥%١٠العسل الطبیعي04.09

04.02
ألبان وقشدة مركزة او محتویة 

على سكر مضاف أو مواد 
تحلیة أخرى

حمایة للصناعة المحلیة%١٠%٥

حمایة للمنتج المحلي%١٠%٥البقولیات المعلبة٧.١٣

إعفاء%٥)قاسیة) قمح(حنطة (القمح ١٠.٠١١٠٠١.١٠
سلعة أساسیة لجمیع 

المواطنین

للمنتج المحليحمایة %٢٥%٥الدخن١٠.٠٨١٠٠٨.٢٠

سلعة أساسیة للمواطنینإعفاء%٥األرز١٠.٠٦

حمایة للمنتج المحلي  %٢٥  %٥  السمسم١٢٠٧.٤٠  ١٢.٠٧

٠  
فیما عدا (المشتقات النفطیة 

بنزین، ) : (الغاز الطبیعي
  ..)كیروسین، دیزل

٥  %١٠%  

%٥%١٠بنزین٢٧٠٧.١٠

%٥%١٠كیروسین٢٧١٠.١٩٤٠

%٥%١٠دیزل٢٧١٠.١٩١٠

٢٧.٠٩
زیوت نفط وزیوت متحصل 

علیھا من مواد معدنیة قاریة، 
خاما

٥%١٠%
كونھا تدخل في 
الصناعة المحلیة

كونھا تدخل في %٥%١٠..فوسفات كالسیوم طبیعي ٢٥.١٠
الصناعات التحویلیة 



المحلیة

-%٥%١٠كبریتات٢٥.١١

%٥%١٠خامات حدید٢٦.٠١
 كونھا تدخل في

الصناعات التحویلیة

-%٥%١٠خامات منجنیز٢٦.٠٢

٣٠.٠١ 
إلى 

٣٠.٠٦

األدویة المشمولة في القائمة 
الوطنیة

ووفقا لما % ٥
یعتمد من 

وزارة الصحة
إعفاء

حاجة المواطن الماسة 
  .للدواء

  .ارتفاع أسعار األدویة

مماثلة بالمستلزمات 
الطبیة التي أعفاھا 

المشروع

٤٠.١٢
خارجیة ھوائیة مجددة إطارات 

..)ملبسة(
١٠%

ممنوع 
استیراده

ثبت خطورتھا وتسببھا 
في كثیر من حوادث 
السیارات باإلضافة 

.على اضرارھا البیئیة

٤٨.٢١
رقاع من جمیع األنواع من 

ورق أو ورق مقوى وان كانت 
(LABELS)مطبوعة 

١٠%
للمواد % ٥

األولیة الداخلة 
في الصناعة

أولیة باعتبارھا مواد 
.للصناعة

٥٠.٠٧
أقمشة منسوجة من حریر أو 

من فضالتة
٥%١٠%

ألھمیتھا سواء كمواد 
أولیة أو كمالبس 

جاھزة بالنسبة 
للمواطنین

٥٢.٠١ 
إلى 

٥٢.٠٥
%٢٥%٥القطن

منوع من الحمایة 
للمنتج المحلي

٥٢.٠٨ 
إلى 

٥٢.١٢

المتعلقة بأقمشة منسوجة من 
القطن

٥%١٠%
للمصنعین تشجیعا 
المحلیین



٥٣.٠٩ 
إلى 

٥٣.١١

المتعلقة بأقمشة منسوجة من 
كتان

٥%١٠%-

٥٤.٠٧ 
إلى 

٥٤.٠٨
--%٥%١٠المتعلقة بــ خیوط ذات شعیرات

٥٥.١٢ 
إلى 

٥٥.١٦

المتعلقة بـ ألیاف تركیبیة غیر 
.مستمرة

٥%١٠%-

٦٣.٠٩ 
إلى 

٦٣.١٠

ألبسة مستعملة وأصناف نسجیة 
أسمال وخرقمستعملة ، 

٢٥%١٠%-

٩٨٠١.
إلى  ١

٩٨٢١.
٢٧

بضائع المسافرین المصاحبة 
والمشحونھ غیر التجاریة

إعفاء%٥

حتى ال تكون التعریفة 
علیھا مبرر لمضایقة 

وابتزاز المسافرین 
وھذه البضائع في 

األصل إنما ھي 
ألغراض غیر تجاریة 
وبما ینسجم من عنوان 

الفصل الثامن 
بضائع (والتسعون 

المسافرین المصاحبة 
والمشحونھ غیر 

).التجاریة



مشتقات مھلجنة من 
ال (ھیدروكربونات ال دوریة 

أو أكثر  ٢ي على تحتو) حلقیة
من ھالوجینات مختلفة

ممنوع 
االستیراد

٢٥%

مواد مستنفدة لطبقة 
األوزون مسموح للدول 

النامیة استیرادھا 
واستخدامھا حتى عام 

م لمواجھة ٢٠١٠
احتیاج السوق المحلیة 

.خاصة قطاع التبرید

ثالثي كلور وفلور ومیثان٢٩٠٣.٤١
ممنوع 

االستیراد
٢٥%

الجھات شریطة موافقة 
المختصة

ثنائي كلور وثنائي فلور ومیثان٢٩٠٣.٤٢
ممنوع 

االستیراد
٢٥%

٢٩٠٣.٤٣
ثالثي كلور وثالثي 

فلوروایثانات
ممنوع 

االستیراد
٢٥%

٢٩٠٣.٤٤
ثنائي كلورورباعي 

فلوروایثانات وكلور وخماسي 
فلورو إیثان

ممنوع 
االستیراد

٢٥%

٢٩٠٣.٤٥
مع  مشتقات آخر فوق مھلجنة
الفلورین والكلورین فقط

ممنوع 
االستیراد

٢٥%

٢٩٠٣.٤٦

برومو كلور وثنائي فلور 
ومیثان، برومو ثالثي فلور 

ومیثان وثنائي برومو رباعي 
فلور وإیثانات

ممنوع 
االستیراد

٢٥%



٣٨٢٤.٧١
محتوي على ھیدروكربونات 

فوق مھلجنة ) ال حلقیة(الدوریة 
فقط مع الفلور 

٢٥%٥%

مواد مستنفدة لطبقة 
األوزون مسموح للدول 

النامیة استیرادھا 
واستخدامھا حتى عام 

م شریطة موافقة ٢٠١٠
.الجھات المختصة

  

  

  

  

  


