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 م١٩٩١لسنة )٧/١(نشر في الجريدة الرسمية العدد 
م٢٠٠٣) ٥(التعديل في العدد 
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 م١٩٩٢لسنة ) ١(قرار مجلس النواب رقم
 م ١٩٩١لسنة ) ٢٣(حول القرار الجمهوري بالقانون رقم

 .ال المدنية والسجل المدنيبشأن األحو
 

 -:باسم الشعب
 -:رئيس مجلس النواب

 .بعد اإلطالع  على اتفاق إعالن الجمهورية اليمنية-
 وعلى دستور الجمهورية اليمنية -
 .م بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب١٩٩٠لسنة )٥(وعلى القانون رقم-
 الجمهـوري    وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حـول القـرار          -

 م بشأن األحوال المدنية والسجل المدني ١٩٩١لسنة ) ٢٣(بالقانون رقم
 -:أقر مجلس النواب ما يلي

وافق مجلس النواب في جلسته الرابعة من الفترة األولى للدورة األولى ) ١(مادة
هـ ٢٢/٧/١٤١٢من دور اإلنعقاد  السنوي الثالث  المنعقدة بتاريخ 

لسنة ) ٢٣(ى القرار الجمهوري بالقانون رقمعل.. م ٢٦/١/١٩٩٢الموافق 
 .م بشأن األحوال المدنية والسجل المدني باألغلبية  المطلوبة١٩٩١

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره  وينشر في الجريدة الرسمية ) ٢(مادة
  بصنعاء–صدر بمجلس النواب 

 هـ١٤١٢/رجب/٢٣بتاريخ  
 م١٩٩٢/ينايـر/٢٧الموافق

 سعيد نعمانياسين / د      
 رئيس مجلس النواب      

 ))تنويــه (( 
هذا القرار يعتبر بمثابة إعالن  قانوني صادر من رئيس مجلس النواب بشأن *

م ١٩٩١لسنة)٢٣(ما أتخذه المجلس بصدد القرار الجمهوري بالقانون رقم
) ١٠٣،١٩(من الدستور وكذا المادتين) ٩٥(وذلك استنادا إلى أحكام المادة

 .ة الداخلية لمجلس النوابمن الالئح
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 م ١٩٩١لسنة ) ٢٣(قرار الجمهوري بالقانون رقم
 .بشأن األحوال المدنية والسجل المدني

 
 -:باسم الشعب

 -:رئيس مجلس الرئاسة
 .بعد اإلطالع  على اتفاق إعالن الجمهورية اليمنية-
 وعلى دستور الجمهورية اليمنية -
 .م بتشكيل مجلس الوزراء١٩٩٠ة لسن) ١( وعلى القرار الجمهوري رقم-
 . وبعد موافقة مجلس الرئاسة-

 قـــرر
 الفصل األول

 التسمية والتعاريف
 ).قانون األحوال المدنية والسجل المدني(يسمى هذا القانون) ١(مادة
إلغراض هذا القانون يقصد بالكلمات  والعبارات الواردة فيه المعـاني           ) ٢(مادة

 :تدل القرينة على خالف ذلكالمبينة إزاء  كل منها مالم 
 الجمهورية اليمنية  :الجمهورية
 .وزير الداخلية واألمن :الوزيــر
 .وزارة الداخلية واألمن :الوزارة
 .مصلحة األحوال المدنية والسجل المدني :المصلحة

 .رئيس مصلحة االحوال المدنية والسجل المدني :رئيس المصلحة
مسئول عن اعمال االحوال المدنية     هو الموظف ال   :مدير األحوال المدنية

 وفـاة    المدنية من   األحوال تضمن  الوحدة االدارية المكلف بتسجيل واقعا      
 . عنها وفقا للقانونع وما يتفرهوزواج وطالق ووالد

كل حادثه أحوال مدنية من زواج أو طالق او ميالد او وفاة ومـا               :الواقعة
 .نهاع عيتفر

 وقائع األحوال بناء علـى الوثـائق        السجل الذي تدون فيه    :سجل الواقعة
 .المقدمة بذلك

 .هو ذلك اإلخطار المقدم من الطبيب أو القابلة فقط :اإلخطار
هو وثيقة يصدرها مدير األحوال المدنية والسجل المدني بالواقعة          :البيـان

 .نقال عن سجل الواقعة لترسل إلى مدير أحوال وسجل مدني آخر
 المختصة بواقعة من واقعـات األحـوال        وثيقة تصدر عن الجهة    :الشهادة

 .المدنية في منطقة عملها
هي وثيقة تعطى لمن له الحق حسب القانون مطابقة لسـجل            :صورة القيد 

 .األحوال المدنية
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 .قعةاكل سند مكتوب مقدم لالحتجاج به في أي و :الوثيقة
 .هالمناطق التي تشملها صالحية مدير األحوال المدني :المنطقة
 . اسم الشخص ذكر أو انثى يدعى بههو :االسم
 .هو االسم الذي يشتهر به الشخص بعينه :الشهرة
 .هو اسم األسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف :اللقب

هو الذي تسجل فيه الحالة المدنية للمواطنين كما تسـجل           :السجل المدني
 .فيه أرقام البطاقات وقائمة األحوال المدنية وما يتفرع عنها

 فصل الثانيال
 اإلنشاء واالختصاصات

 -:تنشأ إدارة األحوال المدنية والسجل المدني في كل من) ٣(مادة
ويدخل في اختصاصاتها مركز المحافظة والمديريات التابعة       : المحافظة -١
 .لها
ويدخل في اختصاصاتها مركز المديرية والعـزل والقـرى         : المديرية -٢

 .التابعة لها
 -:بما يليتختص هذه اإلدارات ) ٤(مادة

زواج وطـالق ومـيالد     (تسجيل  وقائع االحوال المدنية للمواطنين من       -١
 .ةيتفرع  عنها من وقائع طارئ وما) ووفاة
إصدار البطائق الشخصية ودفاتر البطائق العائلية وفقا الحكـام هـذا            -٢

 .القانون
 :مسك السجالت التالية -٣
بناء علـى   سجل لكل نوع من أنواع الوقائع تقيد فيه البيانات الالزمة            .  أ

 .المستندات المؤيدة لتلك الوقائع وبالغاتها فور استالمها
 .سجل قيد البطاقات الشخصية .  ب
 .سجل قيد دفاتر البطاقات العائلية. ج
 تحدد الالئحة التنفيذيـة لهـذا القـانون السـجالت والشـهادات             -١) ٥( مادة

 .المنصوص عليها في هذا القانون كما تبين أشكالها ونماذجها
 الشهادات بصورة مجانية ماعدا الرسوم المفروضـة بقـوانين           تصدر -٢ 

 .أخرى
 تمسك قنصليات الجمهورية سجالت لقيد واقعة االحـوال المدنيـة           -١) ٦(مادة

بالنسبة للمقيمين ضمن دائرة اختصاصها وعلـى اليمنيـين المتواجـدين           
بالخارج إبالغ قنصليات الجمهورية عن كـل واقعـة حسـب المواعيـد             

 .لتي ينص عليها هذا القانون  والالئحة التنفيذيةواإلجراءات ا
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 كل تسجيل ألي واقعة حدثت ألحد مواطني الجمهورية في أرض دولة            -٢ 
أجنبية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا الحكام قوانين تلك الدولة مالم يتعـارض             

 .مع قوانين الجمهورية
ها وفقـا    على كل قنصلية موافاة المصلحة بكافة الوقائع المدونـة لـدي           -٣ 

 .لإلجراءات المتبعة بذلك
 الفصل الثالث
 أحكام التسجيل

مـن  ) ٣( ال يجوز نقل السجالت المنصوص عليهـا فـي الفقـرة           -١) ٧(مادة
من إدارات األحوال المدنية والسجل المدني ويعتبر ما تحويه هذه          ) ٤(المادة

 .السجالت من بيانات سرية
الع  على السجالت المدونـة   حقيقية اإلط تال  يمكن للسلطات القضائية و    -٢ 

وذلك بموجب قرار أصولي  على أن ينتقل القاضي أو المحقق لإلطـالع             
 .على السجالت في مقر إدارة األحوال المدنية والسجل المدني

 في حالة تعرض السجالت المدنية إلى التلف أو الضياع  بسبب قيـام              -٣ 
الت إلـى   إضطرابات أو حالة حرب او كوارث طبيعية يجوز نقل السـج          

أماكن أخرى آمنة وذلك بموجب موافقة خطية من رئيس المصلحة او من            
يفوضه  في ذلك ،ويتم النقل بإشراف المحافظ ومسئوليته على أن يتم إبالغ             

 .الوزير على الفور
 ال يجوز لمدير االحوال المدنية والسجل المدني أن يدون في السجل            -١) ٨(مادة

ت الوقائع استنادا إلى الشهادات والوثائق      المدني إال ما هو مدون في سجال      
 .المقدمة إليه وكل مخالفة لذلك تعتبر ملغاة

 يحظر على مدير إدارة االحوال المدنية والسجل المدني إضافة حشـو            -٢ 
في السجالت  او الشهادات او الوثائق أو كتابة أو استدراك على الهـامش              

قط ويجب عليه عدم قبول      التواريخ باألرقام ف   ةاو عبارات غامضة او كتاب    
أي  شهادة أو وثيقة يوجد بها تصحيح إال بعد تصديقها من قبـل مصـدر                

 .الوثيقة والشهادة أو أصحاب العالقة تبعا للحالة
يشترط أن  يتوفر في شهود وقائع االحوال المدنية ما يشترط للشـهادة             ) ٩(مادة

 .في واقعة أخرى
 من السجل عدد الصفحات ويعمد       وآخر الصفحة  يذكر في أول الصفحة   ) ١٠(مادة

 منها مدير المديرية إذا كان األمر متعلق بالمديرية او المحافظ او             كل على
من ينوبه  في مراكز المحافظات والمديرية المرتبطة بها ويصدق على كل            

 .منها رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها إدارة االحوال المدنية
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الموظفون الخاضعون لهم مسـئولين ضـمن       مديرو األحوال المدنية و   ) ١١(مادة
حدود اختصاصاتهم في التبليغ  عن أي تالعب أو سـوء اسـتعمال فـي               

 .السجالت إلى الجهة المختصة
لمديري األحوال المدنية والمحافظين في المحافظات أن ينتـدبوا مـن           ) ١٢(مادة

يختارون من الموظفين المتخصصين لتدقيق السجالت المدنيـة والوقـائع          
ئة عليها للتأكد من صحتها وسالمة نقـل مضـمون البيانـات إلـى              الطار

 .السجالت
ترسل المصلحة صور عن بيانات وقيود االحوال المدنيـة المتعلقـة           ) ١٣(مادة

بالرعايا األجانب الموجودين في أراضـي الجمهوريـة بطريـق التسـلل            
إليداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجيـة شـريطة المعاملـة            

 .بالمثل
إذا فقدت أو تلفت السجالت كليا او جزئيا أو إذا اعتبر القيد الذي فيها              ) ١٤(مادة

ملغيا لنقص في األصول وكانت الوثائق األصلية المحفوظة بتلك السجالت          
 فيها يعمد إلـى تحديـد السـجالت والقيـود           ةأو ذلك القيد سليمة ال شائب     

حوال المدنية والسـجل    المذكورة استنادا إلى تلك الوثائق بمعرفة إدارة اال       
المدني وبموافقة الوزارة بواسطة رئيس المصلحة وفي حالة عدم وجـود           
وثائق او حال عدم الوثوق بصحتها وسالمتها يعمد مدير االحوال المدنيـة            
إلى استصدار حكم من القاضي المختص بتجديد السجالت والقيود وبنـاء           

بطائق العائلية والبطاقـات     على وثائق ثبوتية كالمستندات األصلية ودفاتر ال      
الشخصية وصور القيد وغيرها ويجب على مديري االحـوال المدنيـة أن            
يعنوا  باعادة نسخ  السجالت المدنية كلما تحققوا من أنها أصبحت علـى              
وشك التلف وذلك تحت اشراف لجنة يعينها المحافظ برئاسة مدير االحوال           

ذا كان التلف والفقدان الحاصـل      المدنية بناء على موافقة وزارة الداخلية إ      
على سجالت احدى المناطق يزيد عن النصف وكان من المتعذر اللجـوء            
إلى الطريقة المنصوص عليها في الفقرة االولى من هذه المادة يعمد إلـى             
إجراء احصاء موضعي لسكان تلك المنطقة بقرار من الوزير بنـاء علـى      

 .اقتراح رئيس المصلحة
 يستخرج صورة رسمية طبق األصـل مـن القيـود           لكل شخص أن  ) ١٥(مادة

والوثائق  المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه  أو بأزواجه ويجوز للسلطات             
العامة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة ، ويجـوز اعطـاء هـذه                
الصور لكل من يثبت لدى مدير االحوال المدنية أن له مصلحة فيها مـن              

 .غير من تقدم ذكرهم

 
٤١
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 تعتبر السجالت بما تحويه من البيانات والصور الرسمية المسـتخرجة          )١٦(مادة
بحكم ويجب  ) بطالنها أو تزويرها  ( منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها      

على الجهات الحكومية االعتماد في مسائل االحوال المدنية على البيانـات           
 .المقيدة في هذه السجالت 

 والسجل المدني او نائبه ان يسجل أية        ال يجوز لمدير االحوال المدنية    ) ١٧(مادة
واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال االحوال المدنية إذا كان األمر متعلقـا              
به او بزوجه أو اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالـة              

  .يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة
لتبليغـات إجـراء القيـد      يجب على مدير االحوال المدنية الذي تلقى ا       ) ١٨(مادة

بالسجالت عقب التبليغ مباشرة بعد التحقق من شخصـية المبلـغ وعليـه             
تسجيل كل واقعة قيدت في سجالت الواقعات او تلقي اخطار عنهـا فـي              
السجل المدني خالل ثالثة أيام من تاريخ قيدها او مـن تـاريخ وصـول               

ية المخـتص   االخطار الخاص بها وعليه ايضا اخطار مدير األحوال المدن        
خالل المدة ذاتها بالواقعة التي قيدت بسجالته إذا كان تسـجيلها بالسـجل             
المدني ليس من اختصاصه وال يجوز أن يكون في السجل المدني إال مـا              

مع مراعاة اإلجراءات التـي     ) ٤(هو مدون في السجالت المبينة في المادة      
 وذلك بناء علـى   القانوناتصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية لتطبيق هذ       

 .عرض رئيس المصلحة
إذا رفض مدير االحوال المدنية والسجل المدني تسـجيل أي واقعـة            ) ١٩(مادة

يرفع إلى المصلحة بمذكرة مسببه خالل سبعة أيام وعلـى المصـلحة أن             
) ٣٠(تبدي رأيها بقرار يعلم به صاحب الشأن برسالة بريدية مسجلة خالل          

وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن       يوما من تاريخ رفع األمر إليها       
أن يرفع األمر إلى المحكمة التي تقع في دائرتها إدارة االحـوال المدنيـة              

 .والسجل المدني
 الفصل الرابع
 المواليــد

 يكون التبليغ عن المواليد إلى إدارة االحوال المدنية خالل ستين يوما ) ٢٠(مادة
دارة االحوال المدنية فيتم التبليـغ      من تاريخ حدوث الوالدة ، وإذ لم توجد إ        

 .إلى الجهة المبينة في الالئحة
 :األشخاص المكلفون بالتبليغ هم) ٢١(مادة

 .والد الطفل إذا كان حاضرا -١
 .أقارب الطفل البالغين من الذكور ثم اإلناث األقرب  درجة للمولود -٢

 
٤٢
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مديرو المستشفيات ودور الوالدة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها         -٣
 .األماكن التي تقع فيها الوالدات من 

وال تقع مسئولية التبليغ  على احد من الفئات المتقدمة إال في حالـة عـدم                
وجود احد من الفئات التي تسبقها في الترتيب وال يقبل التبليغ مـن غيـر               

 .المكلفين به
وفي جميع االحوال يجب على الطبيب او القابلة اخطـار مـدير االحـوال              

بـالوالدة التـي    ) ٢٠(لميعاد المنصوص عليه فـي المـادة      المدنية خالل ا  
كفي ورود هذا اإلخطار لتدوين الواقعة في السـجل         ييجرونها ومع ذلك ال     

 .الخاص بها
 :يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية) ٢٢(مادة

 .يوم الوالدة وتاريخها وساعتها ومحلها -١
 .جنس الطفل واسمه ولقبه -٢
 وشهرتهما وجنسيتهما وديانتهما ومحال اقامتهمـا       اسم الوالدين ولقبهما   -٣

 .ومهنتهما
 .محل قيدهما وأية بيانات ترد في الالئحة التنفيذية -٤
يجب على مدير االحوال المدنية تحرير شهادة الميالد على النمـوذج           ) ٢٣(مادة

بلغ عن قيد الواقعة وذلك بغير رسوم على أن         مالمعد لذلك وتسليمها إلى ال    
 ) .٢٢(المنصوص عليها في المادةتحوي البيانات 

يجب على مدير االحوال المدنية  أن يخطر مكتب الصحة المخـتص            ) ٢٤(مادة
 .بتبليغات المواليد على النماذج المعدة لذلك خالل أسبوع من تاريخ قيدها

إذا توفي المولود قبل تسجيل والدته فعلى مـدير االحـوال المدنيـة             ) ٢٥(مادة
فاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس مـن           تسجيل والدته ثم تسجيل و    

 .الحمل فيقيد في سجل الوفيات فقط
إذا حصلت الوالدة أثناء السفر وجب التبليغ عنها إلى إدارة األحـوال            ) ٢٦(مادة

يوما من تاريخ الوصول إليه     ) ٦٠(المدنية الكائن في أول ميناء يمني خالل      
 امن هـذ  ) ٦(ا لحكم المادة  أو إلى قنصل الجمهورية في جهة الوصول طبق       

 .القانون 
على مراكز واقسام الشرطة والمؤسسات والمالجئ المعدة السـتقبال         ) ٢٧(مادة

يبلغوا إدارة فرع المصلحة المخـتص       اللقطاء أن ( االطفال حديثي الوالدة  
عن كل طفل حديث الوالدة عثر فيها عليـه أو سـلم إلـى احـدى هـذه                  

 اليوم والساعة التـي     تاريخ التبليغ   المؤسسات والمالجئ ويجب أن يتضمن    
حصل فيها التسليم واسم ولقـب وسـن وسـاعة           عثر فيها على الطفل او    

 
٤٣
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ومحل اقامة الذي عثر عليه او سلمه مالم يرفض ذلك وجنس الطفل وسنه             
على حسب تقدير الطبيب المختص ، وعلى مـدير االحـوال المدنيـة أن              

ل الخاص بالمواليد وال يـذكر  يسمي المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السج     
انه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها إال إذا تقـدم احـد                

 .بوته فتمال الخانة الخاصة بالمقراالوالدين بإقرار ب
مع مراعاة احكام الفقرة االخيرة في المادة السابقة يقيد الطفـل غيـر             ) ٢٨(مادة

لمبلغ وعلى مسـئوليته ، وال يكتـب        الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها ا      
القيد في السجل والصورة المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعـد            

 .المقررة في شأن االحوال الشخصية
ال يجوز لمدير االحوال المدنية ذكر اسم       ) ٢٨(استثناء من حكم المادة   ) ٢٩(مادة

 : اآلتيةالوالد أو الوالدة او كليهما معا وأن طلب إليه ذلك في الحاالت
 .إذا كان الوالدان من المحارم فال يذكر اسمهما -١
إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجهـا فـال يـذكر               -٢

 .اسمها
إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشـرعية فـال              -٣

إال إذا كانت الوالدة قبل الزواج او بعد فسخه وذلك لألشخاص           .يذكر اسمه 
 .نقون دينا ال يجيز تعدد الزوجاتالذين يعت

 إذا انقضت المدة القانونية ولم يتم التبليغ  عنها يسجل المولود في             -١) ٣٠(مادة
 .سجل من لم يسبق قيده

فـي  ) ٢٢( إذا وجد قيد المولود كامال حسب البيانات الواردة في المادة          -٢ 
 .السجل يعتمد التسجيل ويمنح شهادة ميالد
 الفصل الخامس

 والطالقالزواج 
على السلطات  المختصة بإبرام عقود الزواج او شهادات الطـالق أن            ) ٣١(مادة

تبرمه من وثائق إلى مدير االحوال المدنية والسجل المدني الـذي            تقدم ما 
حدثت  في منطقته الواقعة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها وذلك             

 .قم القيدلقيدها في السجل الخاص  وختمها والتأشير عليها بر
يجب على تلك السلطات اثبات رقم بطاقة الزوج وجهـة صـدورها            ) ٣٢(مادة

وبطاقة الزوجة وعلى مدير االحوال المدنية والسجل المـدني ان يحـتفظ            
 .بصورة من هذه الوثيقة

على الكتاب في المحاكم ان يبلغوا مكتب االحوال المدنيـة والسـجل            ) ٣٣(مادة
 على النموذج المعد لذلك بما يصدر مـن         المدني الكائن بدائرة اختصاصها   

أحكام نهائية لواقعة الزواج او بطالنه أو الطـالق او التطليـق أو اثبـات           

 
٤٤
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النسب وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم لتسجيلها في            
 .السجل الخاص بذلك

ج او  ايقوم مدير االحوال المدنية والسجل المدني بعـد قيـد الـزو           . أ) ٣٤(مادة
الق  في سجالت الواقعات بالتأشير بذلك في السجل المخصص إذا كان            الط

مسجلين لديه أما إذا كان الزوجان او المطلقان او احدهما مسـجال لـدى              
مدير أحوال مدنية وسجل مدني آخر بلغ المكتب المختص خالل أسـبوع             

 .ويؤشر بذلك في السجل الخاص بكل منها
 لم يسبق قيده إذا تقدم لذلك وفقا        يتم تسجيل واقعات حاالت الزواج لمن     -ب

 .لإلجراءات المنظمة
في حالة عدم وجود طلب تسجيل عائلي يتم تثبيت الزواج او الطـالق             . ج

المتأخر من قبل المحاكم وترسل قرارات المحاكم إلـى دائـرة االحـوال             
 .هالمدنية السجل المدني المختصة لتسجيل

 الفصل السادس
 الوفيـــات

ليغ عن الوفيات على النموذج  المعد لذلك إلى مكتب الصحة            يجب التب ) ٣٥(مادة
في الجهة التي حدثت  فيها الوفاة إذا وجد بها مكتب وإذا لم يوجد يكـون                

ساعة من وقت حصـول     ) ٧٢(التبليغ إلى الجهة المبينة في الالئحة خالل      
الوفاة أو ثبوتها وعلى هذه الجهة إخطار مكتب الصحة فور تبليغه بالوفـاة             

ب أن يكون التبليغ مصحوبا ببطاقة المتوفي إن وجدت أو بإقرار مـن             ويج
المبلغ بعدم وجودها كما تقوم بتنظيم شهادة الوفاة التي تقـدم إلـى مـدير               
االحوال المدنية والسجل المدني الذي حصلت الوفاة في منطقة اختصاصه          

ي كما تقوم الجهة المختصة بإعالم إدارة األحوال المدنية والسـجل المـدن           
 .الواقعة في دائرة اختصاصها خالل سبعة أيام من تاريخ إبالغها الوفاة

على مدير االحوال المدنية والسجل المدني أن يتحقق مـن شخصـية            ) ٣٦(مادة
طاقـة  بالمتوفي قبل قيد الواقعة إذا كان التبليغ عنـه غيـر مصـحوب بال             

ل سبعة  تحقق خال يالشخصية لمن هم في السن القانوني فإذا تعذر عليه أن           
رفع األمر إلى المصلحة التخـاذ مـا تـراه    يأيام من تاريخ إبالغه بالوفاة      

 .مناسبا في شأن القيد خالل ثالثين يوما من تاريخ رفع األمر إليها
 :االشخاص المكلفون بالتبليغ  عن الوفاة هم) ٣٧(مادة

 .أصول وفروع المتوفي وأزواجه: أوال 
توفي البالغين  من الـذكور واإلنـاث        من حضر الوفاة من أقارب الم     : ثانيا 

 .األقرب درجة إلى المتوفي

 
٤٥
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من يقطن مع المتوفي في مسكن واحد من االشخاص البالغين الذكور           : ثالثا 
 .أو االناث إذا حصلت الوفاة في السكن

 .الجهة المبينة في الالئحة: رابعا 
 .الطبيب او المندوب الصحي المكلف بإثبات الوفيات: خامسا 
صاحب محل العمل او مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت           : سادسا 

الوفاة في المستشفى أو محل معد للتمريض او ملجأ أو فندق او سـجن او               
أي محل آخر وال تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إال في              

 .حالة عدم وجود احد من الفئات التي تسبقها
 :لتبليغ على البيانات التاليةيجب أن يشتمل ا) ٣٨(مادة

 .يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومحلها -١
 .اسم المتوفي ولقبه وجنسيته وديانته وصنعته -٢
 .سن المتوفي ومحل والدته ومحل اقامته -٣
 .اسم ولقب الوالد والوالدة ان كان ذلك معلوما للمبلغ -٤
 معلوما للمبلغ ورقـم بطاقتـه وكـذلك          ذلك محل قيد المتوفي إذا كان     -٥
بيانات االخرى التي قد يصدر بها قرار من وزير الداخلية باالتفاق مـع             ال

 .الجهات المختصة
يجب على مدير االحوال المدنية والسجل المدني تحرير شهادة الوفـاة           ) ٣٩(مادة

على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى طالبها بعد التحقق مـن شخصـيته             
 .وذلك بغير رسوم 

يغ عن الوفاة التي تحدث اثناء السفر إلى خارج الوطن          يسري على التبل  ) ٤٠(مادة
 ).٢٦(أو داخله احكام المادة

العسكريون والمدنيون التابعون للقوات المسلحة  والمتطوعون الـذين         ) ٤١(مادة
يتوفون أو يستشهدون  داخل اراضي الجمهورية  او خارجها تقوم وزارة            

ات االحـوال المدنيـة     الدفاع  بإخطار رئاسة المصلحة عنهم إلخطار إدار       
 .والسجل المدني المختصة

 الفصل السابع
 تصحيح قيود االحوال المدنية

ال يجوز إجراء تصحيح او تغيير في قيود واقعات االحوال المدنية إال            ) ٤٢(مادة
 اختصاصـها اإلدارة    ةبحكم نهائي يصدر من المحكمة التي تقع في دائـر         

 واإلضافة والحذف والتغييـر     المسجلة فيها تلك الواقعات ويجوز التصحيح     
في البيانات المتعلقة بالمهنة او المؤهل العلمي او الوظيفة بناء على وثائق            
او تحقيقات رسمية صادرة عن جهة االختصاص دون حاجة إلصدار حكم           

 .بذلك

 
٤٦
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كما يجوز تقديم طلبات التصحيح من النيابة العامة او من مدير االحـوال              
تصحيح األخطاء المادية فيكون لمدير االحوال       أما   المدنية والسجل المدني  
 إجراؤه والتوقيع عليه  ويعتمد التصحيح مدير عام         المدنية والسجل المدني  

 .االحوال المدنية والسجل المدني  بالمحافظة
يجوز لمدير االحوال المدنية والسجل المدني أن يتدخل فـي دعـاوى            ) ٤٣(مادة

دارة االحوال المدنية والسـجل     التصحيح وعلى الكتاب بالمحكمة اخطار إ     
 .المدني بمجرد قيد الدعوى

تقام دعاوى التصحيح  والتغيير في قيود األحوال المدنيـة المسـجلة             ) ٤٤(مادة
 .لدى قناصل الجمهورية أمام محكمة محل قيد طالب  التصحيح  او التغيير

لسنة التالية  ال تقيد المواليد والوفيات التي لم يكن قد بلغ عنها  خالل ا            ) ٤٥(مادة
للوالدة  او الوفاة في السجالت الخاصة بذلك إال بناء على قرار يصدر من              

 ) .٤٦(اللجنة المنصوص  عليها في المادة
تشكل لجنة في كل منطقة بها إدارة أحوال مدنية وسجل مدني علـى             ) ٤٦(مادة

 :النحو التالي
 .وكيل النيابة رئيسا -١
 .ممثل الصحة عضوا -٢
 .ة والسجل المدني عضواممثل االحوال المدني -٣

وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات قيد المواليد والوفيات المنصـوص           
وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الخاصـة بتقـديم        ) ٤٥(عليها في المادة  

 .طلبات القيد والفصل فيها
 الفصل الثامن
 محل القيـد

ل المدني الذي يقيم    يكون قيد الشخص في إدارة االحوال المدنية والسج       ) ٤٧(مادة
 .في منطقتها

لكل رب أسرة الحق في نقل قيده من جهة إلى اخرى بعد أداء الرسـم   ) ٤٨(مادة
 .المقرر في الالئحة التنفيذية وطبقا لإلجراءات الواردة بها

 الفصل التاسع
 البطاقات الشخصية ودفاتر البطاقات العائلية

ة اليمنية  بلغ السادسة     يجب  على كل شخص من مواطني  الجمهوري        ) ٤٩(مادة
عشرة أن يحصل من إدارة األحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم فـي             
دائرتها على بطاقة شخصية فإذا اصبح المواطن رب اسرة وجب عليه ان            
يقدم بطاقته الشخصية إلى إدارة االحوال المدنية والسجل المدني في دائرته           

 .للحصول على بطاقة عائلية

 
٤٧
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ين الالئحة التنفيذية شكل البطاقة الشخصية ودفتر البطاقـة العائليـة           تب) ٥٠(مادة
والبيانات الواجب اثباتها فيها وقيمة الرسم الذي يفرض مقابـل الحصـول            
على كل منهما أو تجديدهما أو الحصول على بدل فاقد او تالف عن كـل               

 .منهما 
البطاقـة  يصدر الوزير قرار يبين فيه نماذج طلب الحصـول علـى      ) ٥١( مادة

الشخصية ودفتر البطاقة العائلية وتجديدها والشهادات والمستندات الواجب        
 .ارفاقها بها واإلجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما

تظل البطاقة الشخصية سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ          : أ) ٥٢(مادة
شهر من  صدورها وعلى صاحب البطاقة استبدالها مرة أخرى خالل ثالثة أ         

 .تاريخ انتهائها وفقا لإلجراءات
البطاقة العائلية ساري المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ          يظل دفتر : ب 

صدوره وعلى صاحبه تجديده بعد كل خمس سنوات خالل ثالثة اشهر من            
 .تاريخ وجوب تجديده

على صاحب البطاقة أن يتقدم بطلـب إلـى إدارة االحـوال المدنيـة              ) ٥٣(مادة
ة قيد كل ما يطرأ مـن تغييـر علـى           ت المدني الذي يقيم في منطق     والسجل

البيانات الواردة في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ حصول التغييـرات            
وعليه أن يرفق البطاقة بطلبه وإذا تناول التغيير محل االقامة قد م الطلـب              
 إلى إدارة االحوال المدنية والسجل المدني التي تقع في منطقتهـا السـجل            

 .الجديد
على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر مدير االحـوال             ) ٥٤(مادة

المدنية أو أقرب مركز للشرطة الذي يقيم في منطقته خالل أسـبوع مـن              
تاريخ الفقد أو التلف وعليه أن يطلـب بطاقـة أخـرى طبقـا للنمـاذج                

 .واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية
 البطاقة دليال على صحة البيانات الواردة فيها وال يجوز للجهات           تعتبر) ٥٥(مادة

الحكومية وغير الحكومية االمتناع  عن اعتمادها فـي اثبـات شخصـية             
 .صاحبها

ال يجوز أن يحصل المواطن علـى أكثـر مـن بطاقـة مـن نـوع             ) ٥٦(مادة
ويجب عليه تقديمها إلـى     )دفتر البطاقة العائلية  (أو)البطاقة الشخصية (واحد
ندوبي السلطات العامة كلما طلب منه ذلك فإذا رأى المندوب اسـتبقائها            م

 .معه وجب عليه تسليم صاحبها ايصاال يقوم مقامها
 المؤسسات العسكرية بطاقة هوية شخصية وعائلية قبل        ييمنح لمنتسب ) ٥٧(مادة

دخولهم إليها وعند التحاقهم بشكل ثابت أو لغرض تأديـة خدمـة الـدفاع              
ية تقوم إدارة شئون الضباط  واألفـراد فـي المؤسسـات            الوطني العسكر 

 
٤٨
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العسكرية بسحب البطاقة الشخصية منهم وحفظهـا فـي ملفـاتهم وعنـد             
 .تسريحهم تسلم إليهم

أو الجامعـات  أو      ال يجوز للوزارات والمصالح الحكومية ومكاتبهـا      ) ٥٨(مادة
المعاهد أو المدارس وغيرها مـن األشـخاص االعتباريـة والعامـة أو             

شركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو األفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو            ال
يستبقوا في خدماتهم أحد بصفة موظف أو استخدام عامل أو طالـب إال إذا         
كان حاصال على البطاقة الشخصية أو دفتر البطاقة العائليـة المنصـوص            

 .من هذا القانون) ٤٩(عليها في المادة
 أو ما يماثلها من األماكن المفروشة المعدة أليواء         على مديري الفنادق  ) ٥٩(مادة

الجمهور أن يثبتو في سجالتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل            
 .في تلك األماكن

على صاحب البطاقة الشخصية أو العائلية حملها باستمرار وإبرازهـا          ) ٦٠(مادة
 .في جميع المعامالت التي تتطلب إثبات هويته
 الفصل العاشر

 لعقوبــاتا
-٢٩-٢٧-٢٦-٢١-٢٠-١٧(يعاقب على كل مخالفة الحكام المـواد      ) ٦١(مادة

بغرامة ال تقل عن خمسمائة ريال وال تزيد        ) ٦٠-٥٩-٤٩-٤٠-٣٧-٣٥
 .ثالثة الف ريال) ٣٠٠٠(عن

ريال )٣٠٠٠(يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تزيد عن          ) ٦٢(مادة
أدلى ببيانات غير صحيحة من البيانات      أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل من        

 .التي يوجبها تنفيذ هذا القانون
تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة          ) ٦٣(مادة

 .مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير
م بإنشاء السجل المدني الصـادر      ١٩٧٦لسنة  ) ١٢٣(يلغى القانون رقم  ) ٦٤(مادة

نون الخاص بتنظيم وتسـجيل واقعـات االحـوال المدنيـة           بصنعاء والقا 
م بشـأن بطاقـة     ١٩٧٧لسنة  ) ١٣(م  والقانون رقم   ١٩٧٣لسنة  ) ٢٣(رقم

الهوية الشخصية  وتعديله الصادرة بعدن ، كما يلغى كل حكـم أو نـص               
 .يخالف احكام هذا القانون

 
ة يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صـدوره وينشـر فـي الجريـد          ) ٦٥(مادة

 .الرسمية
  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ١٤١١/رمضان/٢٥بتاريخ 

 
٤٩



 
أحوال مدنية وسجل مدني

 مـ١٩٩١/أبريـل/١٠الموافق 
 علي عبد اهللا صالح/الفريق   حيدر أبوبكر العطاس

           رئيس مجلس الرئاسة  رئيس مجلس الوزراء
 

 
٥٠



 
أحوال مدنية وسجل مدني

 م٢٠٠٣لسنة ) ٢٣(قانون رقم
 م١٩٩١لسنة ) ٢٣(بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم

 بشأن االحوال المدنية والسجل المدني
 :باسم الشعب 

 :رئيس الجمهورية 
 .بعد اإلطالع  على دستور الجمهورية اليمنية

م بشأن االحـوال    ١٩٩١لسنة  ) ٢٣(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم    
 .المدنية والسجل المدني

 .وبعد موافقة مجلس النواب
 -:اصدرنا القانون اآلتي نصه

) ٢٣(من القرار الجمهوري بالقانون رقم    ) ٦٢،٦١،٤٧،٢١(تعدل  المواد   )١(مادة
 :م بشأن االحوال المدنية والسجل المدني على النحو التالي١٩٩١لسنة 

 : هم عن والدة الطفلاألشخاص المكلفون بالتبليغ)٢١(مادة
 . الطفليوالد احد  -١
 .بمن الذكور ثم اإلناث األقرون اقارب الطفل البالغ -٢
تشفيات ودور الوالدة والسـجون والمحـاجر الصـحية         مديرو المس  -٣

 .وغيرها من األماكن التي تقع فيها الوالدات 
وال تقع مسئولية التبليغ  على احد من الفئات المتقدمة إال في حالة عـدم               
وجود احد من الفئات التي تسبقها في الترتيب وال يقبل التبليغ من غيـر              

 .المكلفين به
لى الطبيب او القابلة اخطار مـدير االحـوال         وفي جميع االحوال يجب ع    

بـالوالدة التـي    ) ٢٠(المدنية خالل الميعاد المنصوص عليه في المـادة       
كفي ورود هذا اإلخطار لتدوين الواقعة في السجل        ييجرونها ومع ذلك ال     

 .الخاص بها
يكون قيد الشخص في ادارة االحوال المدنية والسجل المـدني فـي            .  أ )٤٧(مادة

 .صلي  او مقر اقامته الدائمموطنه اال
ال يجوز  منح أي مواطن بطاقة شخصية او عائلية إال من موطنـه              . ب

 .االصلي او مقر اقامته الدائم
مع عدم االخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر             ) ٦١(مادة

يعاقب  بغرامة ال تقل عن ثالثة اآلف ريال وال تزيد عـن خمسـة اآلف                
من القرار  ) ٦٠-٤٠-٣٧-٢٦-٢١-٢٠(خالف احكام المواد  ريال كل من    

م بشأن االحوال المدنية والسجل    ١٩٩١لسنة  ) ٢٣(الجمهوري  بالقانون رقم   
 .المدني

 
٥١



 
أحوال مدنية وسجل مدني

 االخالل  بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر            عدممع   )٦٢(مادة
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد  عن ثالث سنوات او بغرامة ال تزيد عن مائة               

لف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة أقواال كاذبة او قـدم اليهـا               ا
اوارق غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصول غيره علـى بطاقـة             
شخصية او عائلية او شهادة ميالد او وفاة او أي بيان من البيانـات التـي                

 .يوجبها تنفيذ القانون
م بشـأن   ١٩٩١لسـنة   ) ٢٣( إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم     تضاف )٢(مادة

 -:االحوال المدنية والسجل المدني المواد التالية
 يتم استحداث نظام الرقم الوطني وبالتسلسل ويمنح مركزيا لجميع          )مكرر٦(مادة

 .المواطنين
يمنح لكل مواطن فور قيده في السـجل المـدني رقمـا وطنيـا          ) ١مكرر٦(مادة

قة الشخصية التي تخصه    يصاحب اسمه في كافة الشهادات والوثائق والبطا      
وكافة قيود الوقائع الحيوية المرتبطة به ويالزم هذا الرقم الشخص الممنوح           
له طيلة حياته وبعد وفاته وال يتم استبداله او منحه لشخص آخر ويجب ان              

 .ال يتكرر هذا الرقم مطلقا
 -٤٩ -٣٥ -٢٩ -٢٧ -١٧( كل من خالف احكام المواد     يعاقب) مكرر٦١(مادة

س  مدة ال تزيد على ستة اشهر او بغرامة ال تزيد على عشـرة               بالحب) ٥٩
 .االف ريال

مع عدم االخالل بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قـانون           ) مكرر٦٢(مادة
آخر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر او بغرامة ال تزيد علـى               

 .خمسين الف ريال كل من يحصل على اكثر من بطاقة
 .ذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميةيعمل به) ٣(مادة

  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ١٤٢٤/محرم/٢بتاريخ 

 م٢٠٠٣/مارس/٥الموافق 
 علي عبد اهللا صالح      
 رئيس الجمهوريـة      

 

 
٥٢


