
 م2112( لسنة 01قانون رقم )
 م بشأن السجل التجاري0775(لسنة 10بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 
 . الشعب باسم
 . الجميورية رئيس

 . اليمنية الجميورية دستور عمى اإلطالع بعد
 . التجاري السجل بشأن م0775 لسنة( 10) رقم القانون وعمى
 . النواب مجمس موافقة وبعد

 : نصو اآلتي القانون أصدرنا
 عمى ، التجاري  السجل بشأن م0775 لسنة( 10) رقم القانون من( 3) المادة تعديل( 0) مادة

 : التالي النحو
 (3) مادة

 تتجاوز ال أن عمى واحد برسم سنوات خمس كل التجاري السجل في القيد يجدد .أ 
 كحد لاير ألف وعشرين ، األجنبية والشركات البنوك عمى أعمى كحد لاير ألف ثالثين
 ، الشرائح بقية عمى أعمى كحد لاير آالف وخمسة  ، الكبيرة اليمنية الشركات أعمى
 المرفقة(  ج ، ب ، أ) بالجداول المحددة شريحة لكل المستحقة لمرسوم وفقا وذلك
 . القانون بيذا

 فترة إنتياء قبل التجاري السجل في قيده تجديد بطمب يتقدم أن التاجر عمى يجب .ب 
 ، القانون ليذا التنفيذية الالئحة تحددىا التي لمشروط وفقا السابقة لتجديدا، أ القيد
 السابقة التجديد، أ القيد فترة النتياء  التالية األولى السنة خالل قدم إذا الطمب ويقبل

 . التجديد رسوم من( % 23) بواقع غرامة استيفاء مع
 المدة في تجديد بطمب التقدم عدم حالة في بالشطب المختصة اإلدارة تقوم .ج 

 . اإلشعار تاريخ من أشير ستة مضي وبعد ًً  كتابيا إشعاره بعد قانوناً  المحددة
 . الرسمية الجريدة في وينشر صدوره  تاريخ من القرار بيذا يعمل( 2) مادة

 بصنعاء - الجميورية برئاسة صدر
 ىـ0222/  القعدة ذو/ 21 بتاريخ

 م2112/  فبراير/ 3 الموافق
  صالح اهلل عبد عمي         
 الجمــيورية رئيس         



 
 (أ) جدول

 مالحظات الرسوم المقترحة الشريحــــة م
  لاير 11.111 األجنبية الشركة فروع .0
  لاير 11.111 األجنبية التجارية البيوت فروع .2
  لاير 11.111 أجتبي بيت فرع وكيل .1
  لاير 11.111 األجنبية االستثمارية الشركات .2
  لاير23.111 ( يمني/ أجنبي) المختمطة االستثمارية الشركات .3
  لاير 11.111 األجنبية الفردية االستثمارات .4
  لاير23.111 األجنبية الطيران شركات مكاتب .5
  لاير23.111 األجنبية المالحية لشركات ا مكاتب .6
  لاير23.111 األجنبية النقل شركات مكاتب .7
  لاير 11.111 دولية سياحية شركات بأسماء العاممة الفنادق .01
  لاير 11.111 األجنبية الخصاصة الجامعات .00
  لاير23.111 األجنبية الخاصة المدارس .02
  لاير 11.111 األجنبية المستشفيات .01
  لاير23.111 األجنبية الصحية والمراكز المستوصفات .02
  لاير 11.111 التجارية البنوك .03
  لاير 20.111 المتخصصة البنوك .04

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ب) جدول
 مالحظات المقترحة الرسوم ةالشريحــــــــــــــ م
  لاير 21.111 المساىمة الشركات .0
  لاير 01.111 باألسيم التوصية شركات .2
  لاير 03.111 محدودة مسئولية ذات شركات .1
  لاير 03.111 التضامنية الشركات .2
  لاير 01.111 التوصية شركات .3
  لاير 03.111 لألفراد استيراد تجارة .4

5. 
 : الفردية المصانع

 . فأكثر لاير مميون( 11) ماليا رأس يبمغ التي -
 لاير مميون( 27 إلى01)  من ماليا رأس يبمغ التي -

 
 لاير 21.111
 لاير 03.111

 

6. 
 : الفردية المقاوالت

 . والثانية األولى الدرجة -
 . الثالثة والرابعة درجةال -

 
  لاير 03.111

7. 
 المطاعم لألفراد :

 الدرجة األولى بحسب تصنيف السياحة
 . السياحة تصنيف بحسب الثانية الدرجة

 
 لاير 03.111
 لاير 01.111

 

 القطاع العام: 01
 شركات ومؤسسات القطاع العام

  لاير 03.111

  لاير 21.111 راد( نجوم لألف2( نجوم )3الفنادق السياحية ) 00
  لاير 01.111 ( نجوم لألفراد1الفنادق السياحية ) 02
  لاير 21.111 الوكالء المعتمدين لشركات السيارات واآلالت والمعدات الثقيمة . 01

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ج) جدول

 مالحظات المقترحة الرسوم الشريحــــــــــــــة م

 -أ
   المعفية غير الشرائح

  لاير 3،111 الحقاً ( ب) في يرد ما ثناءباست األنشطة -

 -ب

  - : أصحابيا فييا يعمل أن شريطة المعفية الشرائح
  - ( الدكاكين)  بالتجزئة الغذائية المواد بيع محالت -0
  - الشعبية  واألفران المخابز -2
  - ( السياحية غير)  العادية والمقاىي البوفيات -1
  - . ةالغذائي المواد مطاحن -2
  - . العادية والمدابغ المعاصر -3
  - . اليدوية المغاسل -4
  - . الحالقة صالونات -5
  - . والسياحية التقميدية الصناعات وبيع إنتاج محالت -6
  - . الساعات إصالح محالت -7

  - . الزيوت وتغيير البنشر محالت -01
  - . ربائيالكي والتسميك السباكة مينة محالت -00
  - األفراح مستمزمات وتأجير السيارات تزيين محالت -02
  - . والبيض والخضروات الفواكو بيع محالت -01
  - . الشعبية المطاعم -02
  - . الغاز بيع محالت -03
  - ( المنتجين غير)  المحضرة المياه بيع محالت -04
  - الذكر األنفة ةالماد نص عمييا ينطبق أخرى أنشطة أي -05

 


