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الئحة دخول وإقامة أجانب

 م١٩٩٤لسنة )٤(قرار جمهوري رقم
 م١٩٩١لسنة )٤٧(  بالالئحة التنفيذية للقرار الجمهوري بالقانون رقم
 . بشأن دخول وإقامة األجانب

 -:رئيس مجلس الرئاسة
 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية-
م بشـأن دخـول     ١٩٩١لسنة) ٤٧(القانون رقم القرار الجمهوري ب  وعلى  -

 .وإقامة االجانب
 .م بتشكيل مجلس الوزراء١٩٩٣لسنة)٦٨(وعلى القرار الجمهوري رقم-
م بتكليف الحكومة القائمة    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
) ٤٧( رقم للقرار الجمهوري بالقانون   الالئحة التنفيذية    (تسمى هذه الالئحة   )١(مادة

 .)دخول وإقامة األجانبم بشأن ١٩٩١لسنة
يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة إزاء كل منها ما            )٢(مادة

 -:لم تدل القرينة على خالف ذلك
 .الجمهورية اليمنية:الجمهورية
 .وزير الداخلية: الوزيـر
م بشـأن دخـول     ١٩٩١لسـنة )٤٧(القرار الجمهوري بالقانون رقم   :القانون

 .وإقامة األجانب
 .الالئحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة األجانب: الالئحة

هي المبالغ النقدية بالعملة المحلية التي تفرض علـى أي مـن            : الغرامـة
 عليهـــا فـــي صاألجانـــب المخـــالفين للقـــانون، والمنصـــو

 .من القانون) ٤٤،٤٣،٤٢،٤١،٣٩(المواد
 الفصل الثاني

 شروط وإجراءات دخول األجانب
من القانون بشأن إجراءات دخـول      ) ٣( يتعارض مع أحكام المادة    بما ال ) ٣(مادة

 -:األجانب إلى الجمهورية يشترط ما يلي
أن يكون حاصال على إذن مسبق بالدخول، وأن ال يكون من الموضوعة            : أ

 .أسمائهم في قائمة األشخاص الممنوعين من الدخول إلى الجمهورية
ي سبب كان ، ما لم يكن قد        بحقه قرار اإلبعاد أل    أن ال يكون قد صدر    : ب

 .صدر بحقه قرار من السلطة المختصة يلغي القرار األول
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أن يكون حاصال على شهادة صحية من جهة رسمية ذات اختصـاص            : ج
 .تبين خلوه من األمراض المعدية

أن يقوم بتدوين البيانات المطلوبة منه في االستمارة المعدة لهذا الغرض           : د
 . في منفذ الوصول

جواز على احدى صفحات    خول   لداعلى الضابط المختص وضع تأشيرة     )٤(مادة
األجنبي بعد التأكد من الشروط السابقة والتأكد من صالحية جوازه وسالمة           

 .البيانات المدونة فيه
ال يجوز للضابط المختص أو أي جهة أخرى ذات عالقة حجز جـواز              )٥(مادة

 ، ويجوز أعادته مـع      األجنبي الحاصل على إذن مسبق بدخول الجمهورية      
جواز سفره من حيث أتى إذا لم تتوفر فيه الشروط المشـار إليهـا فـي                

 .من هذه الالئحة وغيرها من الشروط وفقا للقانون) ٣(المادة
 الفصل الثالث
 اإلقامة والتسجيل

 -:يشترط في طالب اإلقامة بأراضي الجمهورية ما يلي )٦(مادة
 .د تم بصوره مشروعةأن يكون دخوله أراضي الجمهورية ق: أ
أن يحصل من المصلحة أو أحدى فروعها على رخصة اإلقامة بحسب : ب

 .نوع اإلقامة المطلوبة ووفقا للقانون
 .دفع الرسوم المقررة: ج

ال ينتفع باإلقامة الخاصة او العادية  داخـل أراضـي الجمهوريـة إال               )٧(مادة
 كنفـه حتـى     الشخص المرخص له بها وأوالده القصر الذين يعيشون في        

بلوغهم سن الثامنة عشره ،وكذا الزوجة او الزوج إذا كان قد مضى علـى      
إقامتها او إقامته  المشروعة في أراضي الجمهورية سنتان من تاريخ عقد            

 .الزواج وكانت عالقة الزوجية مازالت قائمة
يمنح كل أجنبي يدخل أراضي الجمهورية بصـورة مشـروعة اقامـة             )٨(مادة

ـ       قصيرة مدتها ث    يـوم وصـوله     نالثين يوما بدون رسوم يبدأ سريانها م
لبعض رعايا الدول على أساس     استثناء  أراضي الجمهورية ما لم يكن ثمة       

 .المعاملة بالمثل
تسري فترة اإلقامة المنصوص عليها في المادة السابقة علـى األجنبـي             )٩(مادة

ة الذي حصل على تأشيرة دخول بقصد التجـارة او الزيـارة او السـياح             
وتحظر على االجانب مزاولة أي عمل مخالف للغرض الذي حصلوا بسببه           
على تأشيرة الدخول ، كما يجب عليهم مغادرة أراضي الجمهوريـة بعـد             

 .انتهاء  فترة اإلقامة المذكورة
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يتوجب على كل أجنبي ينوي اإلقامة في الجمهورية أن يتقـدم بنفسـه           )١٠(مادة
مصلحة في المنطقة التي يقيم فيهـا وأن     مكتب تسجيل االجانب التابع لل     إلى

يحرر أقرارا عن حالته الشخصية وسبب بقائه بعد انتهـاء مـدة إقامتـه              
 .من هذه الالئحة(   ) القصيرة المشار اليها في المادة

 الموظف  إلىيتوجب على كل أجنبي يرغب في اإلقامة أن يتقدم بطلبه            )١١(مادة
 -:اآلتية يستوفي الشروط واإلجراءات وانالمختص 

 .الشهادة الصحية: أ
صوره من اإلقرار عن حالته الشخصية والغرض من حضـوره إلـى            :ب

 .الجمهورية
والتربيـة  (عقد العمل إذا كانت اإلقامة للعمل او إفادة مـن الجامعـة           : ج

إذا كانت اإلقامة بغرض الدراسة، أما إذا كانت لمرافقة الزوج أو           ) والتعليم
 .لزم أرفاق ما يؤكد هذه الصلةالزوجة أو أحد األقارب ، في

 .صورتين شمسيتين تلصق في االستمارة المعدة لهذا الغرض: د
 .سند دفع الرسوم المقررة: هـ

يسمح لألجنبي التنقل داخل أراضي الجمهورية دون االلتـزام بـإبالغ        )١٢(مادة
مكاتب التسجيل عن تغيير محل إقامته وعليه اصطحاب وثائق سفره وإذن           

 . منوحة له أثناء تنقالتهاإلقامة الم
تمنح زوجة اليمني األجنبية اقامة لمدة أقصاها خمس سـنوات قابلـة             )١٣(مادة

 -: الشروط التاليةتللتجديد متى توافر
 .أن يكون دخولها أراضي الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة: أ
وأن تكون  أن يكون عقد الزواج صحيحا وفقا الحكام القانون اليمني: ب

 .لزوجية قائمةعالقة ا
يمنح الزوج األجنبي للمرأة اليمنية اقامة لمدة أقصـاها سـنتان قابلـة              )١٤(مادة

 -:للتجديد  متى توافرت الشروط اآلتية
 .أن يكون دخول الزوج إلى أراضي الجمهورية قد تم بطريقة مشروعة: أ
أن يكون عقد الزواج صحيحا وفقا الحكام القانون اليمني وأن تكـون            : ب

 .الزوجية قائمةعالقة 
 .موافقة الوزير أو عدم اعتراضه على زواج المرأة اليمنية من أجنبي: ج

 األجنبي زوج المرأة اليمنية سنتان أخريان ألي من         إقامةيجوز تجديد    )١٥(مادة
 -:األسباب اآلتية

إذا كان هناك خطر يهدد حياته أو زوجته وأوالده في حالة أقامته ببلـده     : أ
 .األصلي

 .ان الزوج عديم الجنسية وال يستطيع العودة إلى موطنه األصليإذا ك: ب
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إذا كان للزوجة أمالك في الجمهورية، وكانت مضطرة ألدارتهـا وال           : ج
 .تستطيع تركها واإلقامة مع زوجها في بلده

إذا كان أحد األبوين للزوجة عاجزا ويستلزم بقاء الزوجة لرعاية أحـد            : د
ك بتقرير طبي ولم يكن هناك غيرها لرعاية        أبويها،شريطة أن يتم إثبات ذل    

 .العاجز من أبويها
إذا أصيبت الزوجة بمرض وهي في الجمهورية وال تستطيع االنتقال          : هـ

 .إلى مكان آخر

 

تمنح أم اليمني األجنبية إقامة لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد، وذلـك            ) ١٦(مادة
 -:متى توافرت الشروط اآلتية

 .حدى طرق اإلثبات القانونيةثبوت األمومة بإ: أ
 .أن يكون أي من االبن أو البنت اليمنية العائل الوحيد لها: ب
أن تتقدم بطلبها الحصول على اإلقامة إلى رئاسـة المصـلحة وأن ال             : ج

 . رئاسة المصلحة على ذلكضتعتر
يمنح االبن أو البنت ألب األجنبي وأم يمنية إقامة لمدة أقصاها أربـع             ) ١٧(مادة

 -:ت قابلة للتجديد وذلك متى توافرت أي من األسباب اآلتيةسنوا
 .إذا كان في حضانة أمه أو كان قاصرا وتخلى عن حضانته والده: أ
 .إذا كان العائل الوحيد ألمه: ب
إذا كانت أمه في حالة مرض يستدعى األشراف على متابعة عالجهـا            : ج

 .أو كانت عاجزة وتحتاج لمن يقوم برعايتها
 .د الجنسية في بلده األصليإذا فق: د

 .إذا كان مريضا وال يوجد من يرعاه غير أمه: هـ
يجوز لرئيس المصلحة منح األجنبي الذي تربطه صلة قرابـة بأحـد            ) ١٨(مادة

اليمنيين ممن لم يرد ذكرهم في مواد هذه الالئحة أقامة حدها األقصى سنة             
 . تستدعي ذلكةكاملة قابلة للتجديد متى ما ثبت له وجود حالة اضطراري

يجب على كل من يستخدم أجنبيا بقصد التوظف أو العمل الحصـول            ) ١٩(مادة
على ترخيص مسبق بذلك من وزارة التأمينات والشئون االجتماعية والعمل          
أو من وزارة الخدمة المدنية أو أي جهة أخرى يخول لها القانون ذلك وال              

 بعد اسـتيفاء الشـروط      يجوز منح األجنبي المستخدم لإلقامة المطلوبة إال      
المنصوص عليها في القانون ومواد هذه الالئحة وبعد دفع كافـة الرسـوم             

. المقررة
يجب على األجنبي في حالة فقدان او تلف جواز سفره أو الوثيقة التي             ) ٢٠(مادة

 سـاعة   ٤٨تقوم مقامه إبالغ قسم الشرطة األقرب إلى مكان تواجده خالل           
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ثيقة السفر واإلعالن عن ذلـك فـي إحـدى          من فقدان او تلف جواز او و      
 .الصحف المحلية

 

يجب على كل أجنبي مغادرة أراضي الجمهورية عند انتهاء مدة أقامته           ) ٢١(مادة
مالم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من السـلطة المختصـة لمـد               

.اإلقامة وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة
من ) ٨(امة المنصوص عليها في المادة    األجنبي الحاصل على فترة اإلق    ) ٢٢(مادة

هذه الالئحة يرغب في مغادرة الجمهورية أثناء تلك المدة او عند انتهائهـا             
 .عليه مراجعة المصلحة او أحد فروعها للحصول على تأشيرة الخروج

منح األجنبي تأشيرة الخروج في أي وقت يرغب في مغادرة          ييجب أن   ) ٢٣(مادة
خوله أراضي الجمهورية قـد تمـت بطريقـة         البالد متى كانت إقامته ود    

مشروعة ووافقت الجهة التي يعمل بها على ذلك كما يراعى بالنسبة لمنح            
تأشيرة خروج األجانب الذين قدموا أو أقاموا فـي أراضـي الجمهوريـة             
بصورة غير مشروعة استيفاء العقوبات المقررة بشأن مخالفتهم      وفقا              

 .للقانون
حة وضع قواعـد وإجـراءات إدراج أسـماء االجانـب           تتولى المصل ) ٢٤(مادة

الممنوعين من مغادرة أراضي الجمهورية في القوائم الخاصة بـذلك مـع            
تحديد الكيفية التي بموجبها يتم التعميم بقوائم الممنوعين من المغادرة إلـى            

 كما تقوم المصلحة بتشكيل اللجان المختصة بالبـت فـي           المعنيةالجهات  
 انن المغادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة علـى          قضايا الممنوعين م  

ال تكون قرارات لجان الممنوعين من المغادرة نافذة وملزمة اال بمصادقة           
 .الوزير عليها

تأشيرة الخروج التي تمنح لألجنبي من المصلحة أو احد فروعها مـدة            ) ٢٥(مادة
هي فـي   أربعة عشر يوما تبداء من تاريخ الحصول عليها وتنت         صالحيتها

نهاية اليوم الرابع عشر ويجوز تجديدها لمرة واحدة ولمدة أربعـة عشـر             
 . يوما أخرى إذا طرأت ظروف ومبررات مقبولة

ة بالمصـلحة مـنح تأشـيرة       نييجوز لرئيس المصلحة او اإلدارة المع     ) ٢٦(مادة
خروج وعودة لسفرة واحدة او عدة سفرات لفئات من االجانـب تقتضـي             

ألعمال ومدراء البنوك والشركات وخبراء النفط ومن       أعمالهم ذلك كرجال ا   
في حكمهم بناء على طلب رسمي من جهة حكوميـة او شـركة أجنبيـة               

 .معتمدة ومستمرة في العمل بأراضي الجمهورية
 

 الفصل الرابع
 األبعـــاد
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يجب أن تكون قرارات األبعاد مسببة وتستند إلى القـانون واللـوائح            ) ٢٧(مادة
 .ةوالقرارات النافذ

تبلغ المصلحة األجنبي بقرار األبعاد الصادر من الوزير، ويتـولى          : أ) ٢٨(مادة
التوقيع على نسخه منه، وعليه أن يغادر الجمهورية خالل أسبوعين مـن            

 .تاريخ إبالغه بالقرار
يحق للوزير أن يمدد المدة إلى ثالثة أسابيع للظروف واألسباب التي : ب

 .يقدرها
 الفصل الخامس

 لغراماتالرسوم وا
يصدر الوزير بناء على اقتراح المصلحة القرارات الالزمـة لتحديـد           ) ٢٩(مادة

وتعديل رسوم اإلقامة وتأشيرات الدخول والمغادرة الواجب على األجنبـي          
 .دفعها

رسوم اإلقامة الدخول والمغادرة الواجب على األجنبي دفعها يصـدر           )٣٠(مادة
 .زء من إيرادات الدولةبها قرار من الوزير وهي رسوم قانونية وج

يجوز للوزير أو من يفوضه تخفيض أو اإلعفاء الكامل لعقوبة الغرامة           ) ٣١(مادة
من القانون إذا ما توفرت أي من الحاالت        ) ٤٣(المنصوص عليها في المادة   

 -:اآلتية
إذا قدم الشخص إلى الوزير أو رئيس المصلحة عذرا مقبوال حال بينـه             : أ

 .اء مدة اإلقامة المسموح له بهاوبين المغادرة عند انته
إذا كان سبب تأخره عن المغادرة بعد انتهاء فترة اإلقامة المصرح له            : ب

 .بها عائدا إلى ظروف قاهرة، كما في حاالت الحروب والكوارث الطبيعية
 . إذا تأكد بأن الشخص فقير ومعدم وال يستطيع دفع ذلك: ج

من الغرامات التـي    % ٣٠ستقطع نسبة   من القانون ت  ) ٤٧(تنفيذا للمادة ) ٣٢(مادة
تفرض على المخالفين لقانون اإلقامة، ويتم الصرف بنظر مـدراء فـروع    

مـن إجمـالي    % ٣٠المصلحة في المحافظات وبحد أقصى ال يزيد علـى        
المتحصالت وتصرف النسبة المتبقية بنظر رئيس او وكيل المصلحة ويتم          

ا لهـذه المـادة فـي       صرف هذه المبالغ من قبل المخول لهم الصرف وفق        
 -:اإلغراض اآلتية

مكافآت استثنائية او حوافز تشجيعية للعاملين في مجال متابعة وترحيل          : أ
 .االجانب المخالفين لقانون اإلقامة بناء على تزكية رؤسائهم

  
مكافآت وحوافز  تشجيعية للمواطنين الذين يدلون بمعلومات هامة عن          : ب

جمهوريـة بطريقـة غيـر مشـروعة        االجانب  الذين يدخلون أراضي ال     

 
٥٠٤



 
الئحة دخول وإقامة أجانب

  المخـالفين    بويساعدون الجهات  المختصة في إلقاء القبض  على األجان         
 .للقانون

مكافآت وحوافز  تشجيعية  لبعض موظفي رئاسة المصلحة المبرزين          : ج
 .في أعمالهم

 . يعمل بهذه الالئحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية) ٣٣(مادة
 مهورية بصنعاءصدر برئاسة الج

 هـ١٤١٤/شعبان/١٧                            بتاريخ 
 م١٩٩٣/يناير/٢٩المـوافــق 

  علي عبد اهللا صالح/          الفريق حيدر أبو بكر العطاس 
 مجلس الرئاسة  رئيـس    رئيس مجلس الـوزراء 
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