
 
الئحة جوازات

 
 
 
 
 
 
 
 

 م١٩٩٠لسنة)٧(الالئحة التنفيذية للقانون رقم
 بشــأن الجوازات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م١٩٩٤لسنة )٢(نشر في الجريدة الرسمية العدد 

 
٤٥٩



 
الئحة جوازات

 
٤٦٠



 
الئحة جوازات

 م١٩٩٤لسنة ) ٢(رقم قرار جمهوري
 م١٩٩٠لسنة ) ٧( بالالئحة التنفيذية للقانون رقم

 بشــأن الجوازات 
 -:رئيس مجلس الرئاسة

 .على دستور الجمهورية اليمنيــةإلطالع  بعد ا-
 .م بشأن الجوازات١٩٩٠لسنة)٧(وعلى القانون رقم-
 .م بتشكيل مجلس الوزراء١٩٩٣لسنة)٦٨(وعلى القرار الجمهوري رقم-
م بتكليف الحكومة القائمـة     ١٩٩٣لسنة)٩(وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم    -

 .باالستمرار في مهامها
 .وبناء على عرض وزير الداخلية-
 .و بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة-

 قــرر
 الفصل االول

 التسمية والتعاريف
م بشـأن   ١٩٩٠لسـنة ) ٧(تسمى هذه الالئحة التنفيذيـة للقـانون رقـم        ) ١(مادة

 .الجوازات
يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كـل منهـا مـالم             ) ٢(مادة

 -:يقتضي سياق النص معنى آخر
 .الجمهورية اليمنية :لجمهوريةا

 .م بشأن الجوازات١٩٩٠لسنة )٧(قانون رقم  :القانون
 .مصلحة الهجرة والجوازات والجنسيـة :المصلحة

 .رئيس محصلة الهجرة والجوازات والجنسية: رئيس المصلحة
سفارات  وقنصـليات الجمهوريـة فـي         :والقنصلية البعثات الدبلوماسية

 .الخارج
 .ت السفر العاديةجوازا :الجوازات

 .من القانون) ٣(الوثائق التي تمنح وفقا للمادة:  وثائق السفر
 .هذه الالئحة: الالئحة التنفيذية

 الفصل الثاني
 شروط وقواعد منح الجوازات ووثائق السفر

منيـة وفقـا للشـروط      يتمنح جوازات السفر لكل من يتمتع بالجنسية ال       ) ٣(مادة
 -:واألوضاع التالية

 .الستمارة المعدة لهذا الغرضتعبئة ا: أ
 من البطاقة الشخصية او العائلية وأن تعذر ذلك ترفـق           ةإرفاق صور : ب

أية وثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة يستدل منها على شخصية طالب            
 . عشرةالجواز وبلوغه سن السادس
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إحضار مذكرة رسمية من الجهة التي يعمل بها أن كان موظفا حكوميا            : ج
 .أو تجاريا

إحضار مذكرة رسمية من وزارة التربية والتعلـيم بالنسـبة للطـالب            : د
 .المبعوثين للدراسة  في  الخارج

أن يحدد موقفه اإليجابي من قانون الضرائب والدفاع الوطني إذا كان           : هـ
 .يلزمه ذلك بمستند رسمي صادر من الجهة المختصة بذلك

 في بلدان اغترابهم علـيهم      المتقدم بالطلب من أبناء المغتربين اليمنيين     : و
إبراز شهادة  الميالد ، وتملئة استمارة الطلب والتي تعتمد من قبل البعثـة              

 .الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة
 .  أن يدفع الرسوم المقررة قانونا: ز
حكم أو قـرار صـادر مـن         أال يكون ممنوعا من السفر استنادا إلى      : ح

 .السلطات  القضائية المختصة
من المادة السابقة على اليمنـي فـي        )ج،د،هـ(ال تنطبق أحكام الفقرات   ) ٤(مادة

الخارج والذي يرغب  بالعودة  إلى الوطن وتكتفي البعثـات الدبلوماسـية             
 .والقنصلية بتملئة استمارة الطلب بالبيانات المطلوبة

 من القانون يعتمد التاريخ الميالدي لتحديد     ) ٦(إلغراض تنفيذ نص المادة   ) ٥(مادة
 .عمر البلوغ

تصدر وثيقة السفر االضطرارية لسفرة واحدة وتمـنح فـي األحـوال            ) ٦(مادة
 -:اآلتية
 .عند ترحيل اليمني من الدولة المقيم فيها إلى الداخل -١
عند تعذر منح الزوجة جوازا منفردا إذا كانت مضافة في جواز  -٢

 .زوجها
 .بويهعند تعذر منح الطفل جواز لوحدة، وكان مضافا في جواز أحد أ -٣
للمولدين في الخارج من أبناء المغتربين اليمنيين والذين ال يحملون  -٤

وثائق يمنية تثبت هوياتهم بعد التنسيق مع البعثات الدبلوماسية او القنصلية 
 .اليمنية

تفوض  المصلحة بإصدار جوازات لالجئين السياسيين الذين منحوا هذا          ) ٧(مادة
م والبروتوكول الملحق   ١٩٥١يف عام وفقا التفاقية جن   الحق في الجمهورية،  

 .بها ، ويخول بالتوقيع عليها رئيس المصلحة أو من ينوبه
 

 الفصل الثالث
 اإلضافــات
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تضاف الزوجة إلى جواز سفر زوجها بناء على طلبها وموافقة زوجها           ) ٨(مادة  
وبعد التأكد من استمرار قيام العالقة الزوجية بينهمـا وتملئـة االسـتمارة             

 .ا الغرضالمعدة لهذ
يجوز إضافة الزوجة األجنبية إلى جواز زوجها اليمني بعـد حصـولها            ) ٩(مادة

مـن  ) ١١(على الجنسية اليمنية وفقا للشروط المنصوص عليها في المـادة       
 .م١٩٩٠لسنة)٦(قانون الجنسية اليمنية رقم

يضاف األبناء إلى جواز سفر والدهم أو والدتهم أوجدهم أو جـدتهم            : أ) ١٠(مادة
 شهادة الميالد او البطاقة العائلية أو أي وثيقة رسمية تـدل علـى              بموجب

 .ثبوت النسب او صلة القرابة
إذا كان األبوين منفصلين وتنازعا حول أحقية كل منهما بإضافة األبناء إلـى             : ب

 المحكمة المختصة بهذا الشـأن ،وبمـا ال         نجوازه يلتزم إحضار قرار م    
 .يتعارض والقوانين واللوائح النافذة

 الفصل الرابع
  والغرامات- التلف–الفقدان 

تمنح المصلحة وفروعها والبعثات الدبلوماسية والقنصلية جواز آخـر         ) ١١(مادة
مـن  ) ١٤،٨(بدال عن الجواز المفقود شريطة مراعاة ما جاء في المادتين         

القانون، مع إحضار صورة من البالغ، ومـرور شـهر مـن اإلعـالن              
 .وازبالصحف عن واقعة فقدان الج

عند إبالغ المصلحة او البعثات الدبلوماسية بفقدان جواز السفر يلـزم           ) ١٢(مادة  
فورا التعميم  إلى الجهات ذات العالقة في الداخل والخارج مع إبراز كافة             

 . البيانات ،وتتخذ نفس اإلجراءات  في حالة العثور عليه
بجواز سفر جديـد    يحق للمواطن في حالة استبدال جواز سفره القديم         )  ١٣(مادة

باللغتين العربيـة   )ملغي(أن يحتفظ  بجوازه القديم بعد التأشير عليه بتأشيرة        
 .واإلنجليزية

من القانون من قبـل المصـلحة او        ) ١٤(توقع الغرامات وفقا للمادة   )  ١٤(مادة
فروعها او من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية ويسلم بها سند رسـمي            

 .وتورد إلى خزينة الدولة
من القانون فإن مفهوم التلف يشمل تغييـر  ) ١٤(إلغراض  تنفيذ المادة   ) ١٥(مادة

بيانات الجواز من خالل كشط او إضافات دون علم من له حق إصداره ،              
 .أو إهماله بصوره يجعله غير صالح لالستخدام

 
 الفصل الخامس 
 .أحكام ختامية
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عثـات الدبلوماسـية    على المصلحة وفروعها في المحافظات وفـي الب        )١٦(مادة
والقنصلية إعداد السجالت الخاصة وتسجيل الجـوازات ووثـائق السـفر           
الصادرة من لديهم مشتملة كافة البيانات الواردة في الجواز او وثيقة السفر            

 .وحفظ كافة األوليات
على البعثات الدبلوماسية القنصلية موافاة المصلحة بكشوفات دوريـة         ) ١٧(مادة

لبيانات عن األشخاص الذين منحوا جوازات السـفر أو         مشتملة على كافة ا   
 .وثائق سفر اضطرارية

 .تلغى أية أحكام تتعارض وهذه الالئحة) ١٨(مادة
 . يعمل بهذه الالئحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية) ١٩(مادة

 صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
 هـ١٤١٤/شعبان/١٧بتاريخ 

 مـ١٩٩٤/يناير/٢٩المـوافــق 
 علي عبد اهللا صالح/    الفريق              حيدر ابو بكر العطاس 

    رئيـس مجلس الرئاسـة                 رئيس مجلس الـوزراء    
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