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قانون رقم(4)لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة.

قانون رقم (4) لسنة 1993م
 �شأن المناط� الحرة

 
�اسم الشعب :

رئ�س مجلس الرئاسة :
-        �عد االطالع على دستور الجمهور�ة ال�من�ة.

-        وعلىالقرار الجمهور� رقم (49) لعام 1991م بإنشاء الهیئة العامة للمناط� الحرة .
-        و�عد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة .

أصدرنا القانون اآلتي نصه:
ال�اب األول

التسم�ة والتعار�ف
مادة (1) : أ- �سمى هذا القانون (قانون المناط� الحرة) .

ب -      ألغراض تنفیذ هذا القانون ��ون لأللفا� والع�ارات الواردة أدناه المعاني المحددة لها إزاء �ل منها مالم تدل القر�نة على خالف ذلك :
الجمهور�ـة :    الجمهور�ة ال�من�ة .

مجلس الوزراء :  مجلس وزراء الجمهور�ة ال�من�ة .
المنطقة الحرة :   أ�ة منطقة في أراضي الجمهور�ة تعلن وتنشأ �منطقة حرة وفقًا ألح�ام هذا القانون وجمعها مناط� حرة .

الهیئة :  الهیئة العامة للمناط� الحرة المنشأة �مقتضى القرار الجمهور� رقم (49) لسنة 1991م .
المجلس :         مجلس إدارة الهیئة .

رئ�س الهیئة :     رئ�س مجلس إدارة الهیئة رئ�سها التنفیذ�.
المنطقة الجمر��ة: أ� م�ان في الجمهور�ة خارج نطاق المناط� الحرة .

المشـروع :      أ� نشا� مرخص �ه داخل المنطقة الحرة نصت عل�ه المادة (8) من هذا القانون .
ال�ضاعـة :       أ� مادة او منتج طب�عي أو زراعي أو حیواني أو صناعي .

جدول التعرفة :    جـدول التعرفـة والرسوم المشار إل�ه في المادة (20) من هذا القانون .
الالئحة التنفیذ�ة:  الالئحة التنفیذ�ة لهذا القانون .

الجهة المختصة : �ل شخص طب�عي أو اعت�ار� مخول لـه قانونًا صالح�ة البت في مسألة أو مسائل محددة لها عالقة بتطبی� هذا القانون .
ال�اب الثاني

إنشاء المناط� الحرة
مادة (2) : تنشأ �مقتضى اح�ام هذا القانون منطقة حرة تشمل مدینة عدن ، و�تم تطبی� نظام المنطقة الحرة فیها على مراحل ، و�حدد مجلس الوزراء �قرار ینشر في الجر�دة الرسم�ة الحدود الجغراف�ة للمنطقة الحرة

والمواقع التي سیبدأ فیها التطبی� وتار�خه .
مادة (3) : تنشأ مناط� حرة أخر� في أراضي الجمهور�ة �قرار من رئ�س مجلس الوزراء �عد موافقة مجلس الوزراء وذلك بناًء على اقتراح المجلس ، و�حدد قرار اإلنشاء مواقع هذه المناط� الحرة ومساحاتها

واألغراض التي أنشئت من اجلها .
ال�اب الثالث

إدارة المناط� الحرة
مادة (4) : أ - الهیئة هي المسؤولة عن إدارة واستثمار وتطو�ر المناط� الحرة في الجمهور�ة ، وهي هیئة عامة ذات شخص�ة اعت�ار�ة تت�ع مجلس الوزراء وتتمتع �االستقالل المالي واإلدار� ، وتتولى تنفیذ أح�ام

هذا القانون ، وتخضع إلشراف رئ�س مجلس الوزراء م�اشرة .
ب- �ش�ل مجلس إدارة الهیئة �قرار جمهور� بناًء على اقتراح مجلس الوزراء .

ج- ��ون للهیئة میزان�ة سنو�ة مستقلة تعد وتنفذ وفقًا للقواعد المعمول بها في المنشآت الخاصة دون التقید �األح�ام المتعلقة بإعداد وتنفیذ موازنات المؤسسات والهیئات العامة وتستكمل �شانها اإلجراءات
القانون�ة الالزمة ، وتتكون مواردها المال�ة من :

1-      ما ترصده الدولة من اعتمادات خاصة �الهیئة .
2-      الموارد الخاصة �الهیئة مقابل األعمال والخدمات التي تؤدیها للغیر .

3-      المساعدات والتبرعات واله�ات التي تحصل علیها الهیئة و�واف� علیها رئ�س الوزراء .
4-      القروض المقرة وفقًا لإلجراءات الدستور�ة .

5-      أ�ة مصادر أخر� �قرها مجلس الوزراء .
د- تبدأ السنة المال�ة للهیئة مع بدا�ة السنة المال�ة للدولة وتنتهي بنهایتها .

هـ- ��ون للهیئة ه��لها اإلدار� و�ادرها الوظ�في الخاص بها الذ� �عده المجلس و�صدر �ه قرار من رئ�س الوزراء .
مادة (5) : تتولى الهیئة في معرض تطب�قها لهذا القانون ما یلي :

 أ-       إصدار التراخ�ص والوثائ� والمستندات القانون�ة الالزمة لألعمال ولمختلف النشاطات والمهن المسموح بها داخل المنطقة الحرة .
 ب-      تخص�ص المساحات والمستودعات واألرصفة الالزمة ألصحاب المشار�ع وذلك في نطاق المساحات المحددة للمنطقة الحرة .

 ج-      تم�ین أصحاب المشار�ع من التزود �مختلف الخدمات والتسه�الت الالزمة لنشاطهم في المنطقة الحرة .
مادة (6) : ��ون للهیئة في سبیل تحقی� أغراض هذا القانون الح� في ان تمتلك وتستأجر وتؤجر األراضي والعقارات التي تلزمها .

مادة (7) : أ - مجلس إدارة الهیئة هو السلطة اإلدار�ة العل�ا المختصة �اقتراح الس�اسة العامة لالستثمار في المناط� الحرة وتنفیذها �عد إقرارها من قبل مجلس الوزراء و�صدر بها قرار من رئ�س مجلس الوزراء .
ب- �ضع المجلس الخط� االقتصاد�ة و�رامج وأنظمة االستثمار للمناط� الحرة و�صدر اللوائح المال�ة واإلدار�ة المنظمة ألعمال الهیئة ، �ما �صدر نماذج االتفاق�ات والعقود واالستمارات ومختلف المستندات القانون�ة

الضرور�ة لتنظ�م العمل داخل المناط� الحرة ، وله أن یتخذ القرارات التي یراها الزمة لتحق� أغراض هذا القانون .
ال�اب الرا�ع

األعمال المرخص بها
والمحظورة في المنطقة الحرة

مادة (8) : مع عدم اإلخالل �أح�ام المادة (9) من هذا القانون .. �سمح في المنطقة الحرة �مزاولة األعمال التال�ة :

قانون
قانون معدل بقانون

قرار بقانون
دستور الجمھورية الیمنیة

موافقإدخل بريدك اإللكتروني

 تعديل خیارات المشترك. 
 تفعیل اإلشتراك / إنسحاب 

••••••••اسم المستخدم

 تسجیل إشتراك جديد.. 
 نسیت كلمة المرور 
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 أ-       تأس�س وٕاقامة المشار�ع الصناع�ة وأ�ة نشاطات خاصة �التر�یب والتجم�ع والتجهیز والتجدید لمنتجات مصنعة وش�ه مصنعة .
 ب-      إدخال ال�ضاعة الوطن�ة واألجنب�ة وتخز�نها واستعمالها واستهالكها و�ذلك إخراجها من المنطقة الحرة إلى خارجها .

 ج-      إجراء جم�ع العمل�ات على ال�ضاعة في المنطقة الحرة من فرز وتنظیف ومزج وخل� وتغلیف وتعبئة وٕاعادة تعبئة وتكسیر وتجزئة وتجم�ع وتغییر ش�لها أو حالها ، و�ذلك أعمال الص�انة وغیرها من
العمل�ات التي تتطلبها شرو� التجارة وحاجة السوق .

 د-       جم�ع العمل�ات والخدمات المال�ة والبن��ة والتأمین�ة والتجار�ة .
 ه-       إقامة الفنادق والمراف� الس�اح�ة والمنشآت والمجمعات الر�اض�ة .

 و-      جم�ع اعمال البناء واإلنشاء والتعمیر وص�انة السفن والطائرات ومختلف وسائ� النقل .
 ز-      تمو�ن السفن والطائرات ووسائ� النقل األخر� �الوقود والز�وت والمواد الغذائ�ة والمشرو�ات والت�غ وجم�ع المواد الالزمة لعمل�اتها .

 ح-      أ�ة مهن وِحرف وأعمال أخر� تتطلبها النشاطات في المنطقة الحرة .
مادة (9) : �حظر إدخال وتداول ال�ضائع التال�ة :

 أ-       ال�ضاعة الفاسدة والنتنة والنفا�ات والمواد المضرة �البیئة وغیر القابلة لالستهالك ال�شر� والحیواني .
 ب-      المواد المشعة ماعدا تلك التي �سمح بإدخالها لألغراض الصناع�ة والطب�ة وال�حوث العلم�ة و�ترخ�ص من الجهات المختصة .

 ج-      المخدرات بجم�ع أنواعها ومشتقاتها �استثناء ما یدخل في صناعة األدو�ة والمستحضرات الصیدالن�ة وذلك �موجب شهادات تصدرها وزارة الصحة العامة وفقًا للقوانین السار�ة .
 د-       األسلحة والذخائر الحر��ة والمتفجرات من أ� نوع .

 ه-       ال�ضاعة التي ��ون منشؤها أو مصدرها دول خاضعة لقرارات المقاطعة التي �صدرها مجلس الوزراء .
 و-      ال�ضاعة المخالفة للتعال�م اإلسالم�ة واآلداب العامة .

 ز-      ال�ضاعة المخالفة لقوانین حما�ة الملك�ة التجار�ة أو الصناع�ة أو األدب�ة أو الفن�ة .
مادة (10) : تحظر األنشطة واألعمال التال�ة :

 أ-       مزاولة أ�ة مهنة حرة أو حرفة داخل المنطقة الحرة بدون ترخ�ص مسب� من الهیئة .
 ب-      استخدام ترخ�ص �مشروع محدد األغراض إلقامة مشروع آخر .

 ج-      تنازل صاحب مشروع مرخص �ه لطرف آخر دون موافقة مس�قة من الهیئة .
 د-       أ�ة اعمال أو أنشطة مخالفة للتعل�مات الخاصة �حما�ة البیئة .

ال�اب الخامس
المزا�ا والضمانات

مادة (11) : ال تخضع ال�ضاعة الواردة إلى المنطقة الحرة و�ذا المصنعة فیها والمصدرة منها لغیر السوق المحل�ة أل�ة ضرائب ورسوم استیراد وتصدیر وٕانتاج سار�ة في الجمهور�ة ، �ما ال تخضع لإلجراءات
الجمر��ة ولقیود االستیراد والتصدیر المط�قة قانونًا في الجمهور�ة .

مادة (12) : تعفى �افة المشار�ع العاملة في المنطقة الحرة من الضرائب على األر�اح الصناع�ة والتجار�ة وضرائب الدخل السار�ة في الجمهور�ة ، وذلك لمدة خمسة عشر سنة من تار�خ منح الترخ�ص للمشروع ،
و�جوز للهیئة تمدید فترة اإلعفاء لمدة ال تز�د عن عشر سنوات اخر� بناًء على اقتراح المجلس و�عد موافقة مجلس الوزراء .

مادة (13) : ال تخضع رواتب واجور وم�افأت الموظفین والعاملین لد� المشار�ع العاملة في المنطقة الحرة من غیر ال�منیین لضرائب الدخل السار�ة في الجمهور�ة .
مادة (14) : ال تخضع العمل�ات النقد�ة التي تتم داخل المناط� الحرة وف�ما بینها ، و�ذلك مع الغیر خارج الجمهور�ة ألح�ام وٕاجراءات الرقا�ة على النقد السار�ة في الجمهور�ة .

مادة (15) : للمشار�ع الح� في تحو�ل رؤوس أموالها و�ذا أر�احها إلى خارج المنطقة الحرة ، �ما �ح� للعاملین والموظفین من غیر ال�منیین تحو�ل مرت�اتهم وأجورهم وما في ح�مها إلى خارج المنطقة الحرة .
مادة (16) : أ - ال یجوز تأم�م او مصادرة المشار�ع العاملة في المنطقة الحرة .

ب- ال یجوز الحجز على اموال هذه المشار�ع او تجمیدها أو فرض الحراسة علیها إال �ح�م قضائي .
مادة (17) : مع عدم اإلخالل �ح� أصحاب المشار�ع في استخدام من یر�دون من موظفین وعمال غیر �منیین علیهم :

 أ-       إعطاء األولو�ة للعمالة ال�من�ة لشغل الوظائف في مشار�عهم وفقًا لمواصفات الوظ�فة .
 ب-      عدم استخدام رعا�ا دول تخضع لقرارات المقاطعة التي �صدرها مجلس الوزراء .

مادة (18) : یجوز أن ��ون المشروع ملك�ة أجنب�ة خالصة و�تمتع ��امل المزا�ا والضمانات التي �منحها هذا القانون .
ال�اب السادس

التعرفة والرسوم
مادة (19) :  �صدر المجلس الئحة تحدد رسوم التراخ�ص التي تمنحها الهیئة ألصحاب المشار�ع .

مادة (20) : �عد المجلس جدول التعرفة والرسوم المتوجب سدادها للهیئة أو لغیرها من الجهات وذلك لقاء التسه�الت والخدمات التي تقدمها الهیئة او الجهات األخر� ألصحاب المشار�ع و�صدر جدول التعرفة �قرار
من رئ�س مجلس الوزراء و�نشر في الجر�دة الرسم�ة .

مادة (21) : تحدد الالئحة التنفیذ�ة قواعد ومواعید است�فاء التعرفة والرسوم المحددة في جدول التعرفة ، و�ذا الغرامات المتوج�ة على التاخیر أو على عدم السداد.
ال�اب السا�ع

تسو�ة المنازعات
مادة (22) : ما لم تتف� األطراف المتنازعة على غیر ذلك .. تحال المنازعات �شأن النشا� االستثمار� في المنطقة الحرة التي تنشأ بین المشار�ع أو بین أ� منها والهیئة أو أ� طرف أخر إلى لجنة التح��م أو

المح�مة المختصة وفقًا ألح�ام هذا القانون للنظر والفصل فیها.
مادة (23) : أ - إذا اتف� األطراف على تسو�ة النزاع �التح��م تنظر في النزاع لجنة تح��م تتألف من رئ�س وعضو�ن �مثالن طرفي النزاع یتم اخت�ارهما من قبل الطرفین المتنازعین .

ب- یتم اخت�ار رئ�س لجنة التح��م من قبل عضو� اللجنة �االتفاق بینهما وذلك خالل فترة أقصاها ثالثین یومًا من تار�خ اخت�ارهما من قبل الطرفین المتنازعین ، وٕاذا لم یتف� العضوان على ذلك ولم یتفقا خالل
نفس الفترة على تحدید جهة محل�ة الخت�ار رئ�س اللجنة ، یتم حینئذ تعیین رئ�س اللجنة من قبل رئ�س الهیئة ورئ�س الغرفة التجار�ة والصناع�ة بناًء على طلب أحد الطرفین المتنازعین .

ج- تنظر لجنة التح��م في النزاع المحال إلیها وتفصل ف�ه وفقًا لقواعد قانون التح��م النافذ مالم تقر اللجنة قواعد تح��م أخر� معمول بها .
مادة (24) : تنشأ في المنطقة الحرة مح�مة ابتدائ�ة متخصصة وذلك وفقًا لقانون السلطة القضائ�ة النافذ .

مادة (25) : أ - تفصل المح�مة المختصة في المنازعات الخاصة بنشا� المشار�ع القائمة في المنطقة الحرة وفي منازعات العمل المتعلقة بهذه المشار�ع .
ب- یجوز استئناف ح�م المح�مة المختصة من قبل أحد طرفي النزاع وذلك وفقًا إلجراءات وقواعد االستئناف المقررة قانونًا .

ال�اب الثامن
الجرائم والمخالفات وعقو�اتها

مادة (26) : ��ون تهر��ًا إخراج ال�ضاعة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمر��ة والع�س بدون است�فاء الضرائب والرسوم الجمر��ة وغیرها من الضرائب والرسوم المقررة في القوانین السار�ة أو بدون إتمام
المعامالت القانون�ة المط�قة على إدخال وٕاخراج ال�ضاعة وفقًا للقوانین السار�ة في الجمهور�ة .

مادة (27) : مع عدم اإلخالل �أ�ة عقو�ات اشد في قانون آخر سار� في الجمهور�ة .. �عاقب �الح�س لمدة ال تتجاوز سنة واحدة او �غرامة ال تقل عن ما �عادل �النقد األجنبي القابل للتحو�ل المقوم �السعر
الرسمي خمسین في المئة من ق�مة ال�ضاعة وارد میناء الوصول مع مصادرة ال�ضاعة موضوع المخالفة �ل من ادخل إلى المنطقة الحرة أو تداول فیها أ� من ال�ضائع المحظورة المشار إلیها في المادة (9) من هذا

القانون .
مادة (28) : أ - �عاقب �غرامة ال تقل عن ما �عادل �النقد األجنبي القابل للتحو�ل المقوم �السعر الرسمي خمسین ألف ر�ال �مني مع سحب التراخ�ص �صورة نهائ�ة أو لمدة ال تقل عن سنة �ل من عمد إلى مزاولة

أعمال اخر� مخالفة لشرو� الترخ�ص الذ� �حمله ، و�ذلك �ل من تنازل �الترخ�ص �صورة �املة أو جزئ�ة لشخص آخر دون الموافقة الخط�ة المس�قة من الهیئة على ذلك التنازل .
ب- �عاقب �غرامة ال تقل عن ما �عادل النقد األجنبي القابل للتحو�ل المقوم �السعر الرسمي خمسة وس�عین ألف ر�ال �مني �ل من زاول مهنة حرة أو حرفة داخل المنطقة الحرة دون ترخ�ص مسب� من الهیئة ودون

دفع الرسوم المقررة على ذلك الترخ�ص مع جواز حرمان صاحب المخالفة من الحصول على الترح�ص إما �صفة نهائ�ة أو �صفة مؤقتة .
مادة (29) : لرئ�س الهیئة أو من �فوضه بذلك خط�ًا أن �عقد تسو�ة صلح�ة مع مرتكبي المخالفات لهذا القانون وفقًا لدلیل التسو�ات الصلح�ة الذ� �صدره المجلس.

مادة (30) : تطب� في جر�مة التهر�ب والجرائم األخر� المرتك�ة �ح� هذا القانون العقو�ات المقررة في القوانین األخر� السار�ة في الجمهور�ة .
مادة (31) : للهیئة أن تب�ع �المزاد ال�ضاعة التي صدر بها ح�م قضائي �المصادرة أو تلك ال�ضاعة المحجوزة أل� سبب من األس�اب التي تحددها الالئحة التنفیذ�ة، وتؤول ق�مة الب�ع للدولة �عد خصم خمسة

وعشر�ن في المئة من صافي الب�ع لصالح الهیئة .
ال�اب التاسع

أح�ام عامة وختام�ة
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مادة (32) : تنتقل للهیئة تلك المهام والصالح�ات المختصة بنشا� المشار�ع في المنطقة الحرة التي �انت مناطة إلى حین صدور هذا القانون بجهات مختصة أخر� ، وتتمتع هذه المشار�ع من تار�خ نقل المهام
والصالح�ات المذ�ورة ��افة الضمانات واالمت�ازات التي �منحها هذا القانون .

مادة (33) : تسر� في المناط� الحرة اح�ام القوانین واألنظمة والقرارات واللوائح النافذة في الجمهور�ة وذلك إلى الحد الذ� ال تتعارض ف�ه مع اح�ام هذا القانون .
مادة (34) : یجوز لرئ�س الهیئة �التنسی� مع الجهات المختصة تش�یل مجموعات عمل استشار�ة مؤلفة من ممثلي الجهات ذات العالقة ومن شخص�ات متخصصة وذات خبرة فن�ة في مجالها وذلك �صورة دائمة

أو مؤقتة وتنحصر مهام هذه المجموعات في إبداء الرأ� والمشورة في تلك المسائل التي �حیلها رئ�س الهیئة.
مادة (35) : تسر� على العاملین والموظفین في المشار�ع من ال�منیین اح�ام قانون التأمینات االجتماع�ة السار� في الجمهور�ة مالم ��فل لهم أصحاب المشار�ع نظام تامین أفضل .

مادة (36) : تعمل الهیئة على تهیئة فرص التدر�ب والتأهیل لل�منیین العاملین في المناط� الحرة وذلك بوضع البرامج والدورات المناس�ة لهم بهدف رفع �فاءتهم المهن�ة والعمل�ة .
مادة (37) : �صدر مجلس الوزراء الالئحة التنفیذ�ة لهذا القانون .

مادة (38) : یلغى القانون رقم (11) لعام 1990م �شان المناط� الحرة وأ�ة أح�ام قانون�ة اخر� تتعارض مع هذا القانون .
مادة (39) : �عمل بهذا القانون من تار�خ صدوره و�نشر في الجر�دة الرسم�ة .

صدر برئاسة الجمهور�ة - �صنعاء
بتار�خ 9 / شوال / 1413هـ
المواف� 1 / إبر�ل / 1993م

الفر��/ على عبدهللا صالح
رئ�س مجلس الرئاسة
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