
 
 

 

 ـ2003(لعاـ 23معدؿ بالقانوف رقـ)

 ـ1991لسنة  23قرار جميوري بقانوف رقـ 

 بشأف األحواؿ المدنية والسجؿ المدني

  

 رئيس مجمس الرئاسة:

 بعد اإلطالع عمى اتفاؽ إعالف الجميورية اليمنية.          

 وعمى دستور الجميورية اليمنية.          

 ـ بتشكيؿ مجمس الوزراء.1990( لسنة 1وعمى القرار الجميوري رقـ )          

 وبعد موافقة مجمس الرئاسة.          

 قػػػػػػػػػػرر

 الفصؿ األوؿ

 التسمية والتعاريؼ

 ( يسمى ىذا القانوف )قانوف األحواؿ المدنية والسجؿ المدني(.1مادة )

( ألغراض ىذا القانوف يقصد بالكممات والعبارات الواردة فيو المعاني المبينة إزاء كؿ منيا مالـ تدؿ 2مادة )
 ؾ.القرينة عمى خالؼ ذل

  

 الجميورية اليمنية.       الجميورية:

 وزير الداخمية واألمف.            الوزير:

 وزارة الداخمية واألمف.           الوزارة:

 مصمحة األحواؿ المدنية والسجؿ المدني.        المصمحة :

 رئيس مصمحة األحواؿ المدنية والسجؿ المدني. رئيس المصمحة :

مدير األحواؿ المدنية والسجؿ المدني في الوحدة اإلدارية ىو الموظؼ المسئوؿ عف أعماؿ األحواؿ المدنية 
ضمف الوحدة اإلدارية المكمؼ بتسجيؿ واقعات األحواؿ المدنية مف وفاة وزواج وطالؽ ووالدة ، وما يتفرع 

    عنيا وفقًا لمقانوف.

 و طالؽ أو ميالد أو وفاة وما يتفرع عنيا.كؿ حادثة أحواؿ مدنية مف زواج أ  الواقعة:

 السجؿ الذي تدوف فيو وقائع األحواؿ بناء عمى الوثائؽ المقدمة بذلؾ.     سجؿ الواقعة:

 ىو ذلؾ اإلخطار المقدـ مف الطبيب أو القابمة فقط.           اإلخطار:

ني بالواقعة نقال عف سجؿ الواقعة ىو وثيقة يصدرىا مدير األحواؿ المدنية والسجؿ المد            البياف:
 لترسؿ إلى مدير أحواؿ وسجؿ مدني آخر.

 وثيقة تصدر عف الجية المختصة بواقعة مف واقعات األحواؿ المدنية في منطقة عمميا. الشيادة:

 ىي وثيقة تعطى لمف لو الحؽ حسب القانوف مطابقة لسجؿ األحواؿ المدنية.       صورة القيد:

 مكتوب مقدـ لالحتجاج بو في أي واقعة.كؿ سند   الوثيقة:

 المناطؽ التي تشمميا صالحية مدير األحواؿ المدنية. المنطقة:

   



    ىو اسـ الشخص ذكر أو أنثى يدعى بو.   االسـ:

 ىو االسـ الذي يشتير بو الشخص بعينو. الشيرة:

 ىو اسـ األسرة أو ما يقوـ مقاميا مف أسماء السمؼ.   المقب:

ىو الذي تسجؿ فيو الحالة المدنية لممواطنيف كما تسجؿ فيو أرقاـ البطاقات وقائمة     السجؿ المدني:
 األحواؿ المدنية وما يتفرع عنيا.

 الفصؿ الثاني

 اإلنشاء واالختصاصات

 ( تنشأ إدارة األحواؿ المدنية والسجؿ المدني في كؿ مف:3مادة )

 ظة والمديريات التابعة ليا.المحافظة : ويدخؿ في اختصاصاتيا مركز المحاف      -1

 المديرية : ويدخؿ في اختصاصاتيا مركز المديرية والعزؿ والقرى التابعة ليا.      -2

 ( تختص ىذه اإلدارات بما يمي:4مادة )

تسجيؿ وقائع األحواؿ المدنية لممواطنيف مف )زواج وطالؽ وميالد ووفاة( وما يتفرع عنيا مف       -1
 وقائع طارئة.

 إصدار البطائؽ الشخصية ودفاتر البطائؽ العائمية وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف.      -2

 مسؾ السجالت التالية:      -3

سجؿ لكؿ نوع مف أنواع الوقائع تقيد فيو البيانات الالزمة بناء عمى المستندات المؤيدة لتمؾ الوقائع  -أ
 وبالغاتيا فور استالميا.

 سجؿ قيد البطاقات الشخصية. -ب

 سجؿ قيد دفاتر البطاقات العائمية. -ج

تحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانوف السجالت والشيادات المنصوص عمييا في ىذا القانوف  -1( 5مادة )
 كما تبيف أشكاليا ونماذجيا.

 تصدر الشيادات بصورة مجانية ماعدا الرسوـ المفروضة بقوانيف أخرى. -2             

ات الجميورية سجالت لقيد واقعة األحواؿ المدنية بالنسبة لممقيميف ضمف تمسؾ قنصمي -1( 6مادة )
دائرة اختصاصيا وعمى اليمنييف المتواجديف بالخارج إبالغ قنصميات الجميورية عف كؿ واقعة حسب 

 المواعيد واإلجراءات التي ينص عمييا ىذا القانوف والالئحة التنفيذية.

حدثت ألحد مواطني الجميورية في أرض دولة أجنبية يعتبر  كؿ تسجيؿ ألي واقعة -2             
 صحيحًا إذا تـ وفقًا ألحكاـ قوانيف تمؾ الدولة مالـ يتعارض مع قوانيف الجميورية.

عمى كؿ قنصمية موافاة المصمحة بكافة الوقائع المدونة لدييا وفقًا لإلجراءات المتبعة  -3             
 بذلؾ.

 الفصؿ الثالث

 سجيؿأحكاـ الت

( مف إدارات األحواؿ 4( مف المادة )3ال يجوز نقؿ السجالت المنصوص عمييا في الفقرة ) -1( 7مادة )
 المدنية والسجؿ المدني ويعتبر ما تحويو ىذه السجالت مف بيانات سرية.

يمكف لمسمطات القضائية والتحقيقية اإلطالع عمى السجالت المدونة وذلؾ بموجب قرار  -2            



صولي عمى أف ينتقؿ القاضي أو المحقؽ لإلطالع عمى السجالت في مقر إدارة األحواؿ المدنية والسجؿ أ
 المدني.

في حالة تعرض السجالت المدنية إلى التمؼ أو الضياع بسبب قياـ اضطرابات أو حالة  -3            
ب موافقة خطية مف رئيس حرب أو كوارث طبيعية يجوز نقؿ السجالت إلى أماكف أخرى آمنة وذلؾ بموج

المصمحة أومف يفوضو في ذلؾ ، ويتـ النقؿ بإشراؼ المحافظ ومسئوليتو عمى أف يتـ إبالغ الوزير عمى 
 الفور.

ال يجوز لمدير األحواؿ المدنية والسجؿ المدني أف يدوف في السجؿ المدني إال ماىو مدوف  -1( 8مادة )
 لوثائؽ المقدمة إليو ، وكؿ مخالفة لذلؾ تعتبر ممغاة.في سجالت الوقائع استنادًا إلى الشيادات وا

يحظر عمى مدير إدارة األحواؿ المدنية والسجؿ المدني إضافة حشو في السجالت أو  -2             
الشيادات أو الوثائؽ أو كتابة أو استدراؾ عمى اليامش أو عبارات غامضة أو كتابة التواريخ باألرقاـ فقط 

ؿ أي شيادة أو وثيقة يوجد بيا تصحيح إال بعد تصديقيا مف قبؿ مصدر الوثيقة ويجب عميو عدـ قبو
 والشيادة أو أصحاب العالقة تبعًا لمحالة.

 ( يشترط أف يتوفر في شيود وقائع األحواؿ المدنية ما يشترط لمشيادة في واقعة أخرى.9مادة )

( يذكر في أوؿ الصفحة وآخر الصفحة مف السجؿ عدد الصفحات ويعمد عمى كؿ منيا مدير 10مادة )
المديرية إذا كاف األمر متعمؽ بالمديرية أو المحافظ أو مف ينوبو في مراكز المحافظات والمديرية المرتبطة 

 المدنية.بيا ، ويصدؽ عمى كؿ منيا رئيس المحكمة التي يقع في دائرتيا إدارة األحواؿ 

( مديرو األحواؿ المدنية والموظفوف الخاضعوف ليـ مسئوليف ضمف حدود اختصاصاتيـ في 11مادة )
 التبميغ عف أي تالعب أو سوء استعماؿ في السجالت إلى الجية المختصة.

( لمديري األحواؿ المدنية والمحافظيف في المحافظات أف ينتدبوا مف يختاروف مف الموظفيف 12مادة )
صصيف لتدقيؽ السجالت المدنية والوقائع الطارئة عمييا لمتأكد مف صحتيا وسالمة نقؿ مضموف المتخ

 البيانات إلى السجالت.

( ترسؿ المصمحة صور عف بيانات وقيود األحواؿ المدنية المتعمقة بالرعايا األجانب الموجوديف 13مادة )
ف طريؽ وزارة الخارجية شريطو المعاممة في أراضي الجميورية بطريؽ التسمؿ إليداعيا إلى حكوماتيـ ع

 بالمثؿ.

( إذا فقدت أو تمفت السجالت كميًا أو جزئيًا أو إذا اعتبر القيد الذي فييا ممغيًا لنقص في 14مادة )
األصوؿ وكانت الوثائؽ األصمية المحفوظة بتمؾ السجالت أو ذلؾ القيد سميمة ال شائبة فييا يعمد إلى 

األحواؿ المدنية والسجؿ  تحديد السجالت والقيود المذكورة استنادًا إلى تمؾ الوثائؽ بمعرفة إدارة
وبموافقة الوزارة بواسطة رئيس المصمحة وفي حالة عدـ وجود وثائؽ أو حاؿ عدـ الوثوؽ   المدني

بصحتيا وسالمتيا يعمد مدير األحواؿ المدنية إلى استصدار حكـ مف القاضي المختص بتجديد السجالت 
ر البطائؽ العائمية والبطاقات الشخصية وصور والقيود وبناء عمى وثائؽ ثبوتية كالمستندات األصمية ودفات

القيد وغيرىا ، ويجب عمى مديري األحواؿ المدنية أف يعنوا بإعادة نسخ السجالت المدنية كمما تحققوا مف 
أنيا أصبحت عمى وشؾ التمؼ وذلؾ تحت إشراؼ لجنة يعينيا المحافظ برئاسة مدير األحواؿ المدنية بناء 

ة إذا كاف التمؼ والفقداف الحاصؿ عمى سجالت إحدى المناطؽ يزيد عف النصؼ عمى موافقة وزارة الداخمي
وكاف مف المتعذر المجوء عمى الطريقة المنصوص عمييا في الفقرة األولى مف ىذه المادة يعمد إلى إجراء 



 إحصاء موضعي لسكاف تمؾ المنطقة بقرار مف الوزير بناء عمى اقتراح رئيس المصمحة.

ص أف يستخرج صورة رسمية طبؽ األصؿ مف القيود والوثائؽ المتعمقة بو أو بأصولو ( لكؿ شخ15مادة )
أو بفروعو أو بأزواجو ويجوز لمسمطات العامة طمب صورة رسمية مف أي قيد أو وثيقة ، ويجوز إعطاء 

 ىذه الصور لكؿ مف يثبت لدى مدير األحواؿ المدنية أف لو مصمحة فييا مف غير مف تقدـ ذكرىـ.

( تعتبر السجالت بما تحويو مف البيانات والصور الرسمية المستخرجة منيا حجة بصحتيا مالـ 16مادة )
يثبت عكسيا )بطالنيا أو تزويرىا( بحكـ ويجب عمى الجيات الحكومية االعتماد في مسائؿ األحواؿ 

 المدنية عمى البيانات المقيدة في ىذه السجالت.

ية والسجؿ المدني أو نائبو أف يسجؿ أية واقعة أو يباشر أي عمؿ ( ال يجوز لمدير األحواؿ المدن17مادة )
مف أعماؿ األحواؿ المدنية إذا كاف األمر متعمقًا بو أو بزوجة أو أقاربو أو أصياره حتى الدرجة الرابعة ، 

 وفي ىذه الحالة يقـو رئيسو المباشر بتسجيؿ الواقعة.

قى التبميغات إجراء القيد بالسجالت عقب التبميغ ( يجب عمى مدير األحواؿ المدنية الذي تم18مادة )
مباشرة بعد التحقؽ مف شخصية المبمغ وعميو تسجيؿ كؿ واقعة قيدت في سجالت الواقعات أو تمقي إخطار 

عنيا في السجؿ المدني خالؿ ثالثة أياـ مف تاريخ قيدىا أو مف تاريخ وصوؿ اإلخطار الخاص بيا ، 
ؿ المدنية المختص خالؿ المدة ذاتيا بالواقعة التي قيدت بسجالتو إذا كاف وعميو أيضًا إخطار مدير األحوا

تسجيميا بالسجؿ المدني ليس مف اختصاصو وال يجوز أف يكوف في السجؿ المدني إال ما ىو مدوف في 
( مع مراعاة اإلجراءات التي تصدر بشأنيا قرار مف وزير الداخمية لتطبيؽ 4السجالت المبينة في المادة )

 القانوف وذلؾ بناء عمى عرض رئيس المصمحة. ىذا

( إذا رفض مدير األحواؿ المدنية والسجؿ المدني تسجيؿ أي واقعة يرفع إلى المصمحة بمذكرة 19مادة )
مسببة خالؿ سبعة أياـ وعمى المصمحة أف تبدي رأييا بقرار يعمـ بو صاحب الشأف برسالة بريدية مسجمة 

ألمر إلييا وفي حالة رفض القيد يكوف لصاحب الشأف أف يرفع األمر إلى ( يومًا مف تاريخ رفع ا30خالؿ )
 المحكمة التي تقع في دائرتيا إدارة األحواؿ المدنية والسجؿ المدني.

 الفصؿ الرابع

 المواليد

( يكوف التبميغ عف المواليد إلى إدارة األحواؿ المدنية خالؿ ستيف يومًا مف تاريخ حدوث الوالدة ، 20مادة )
ذ  ا لـ توجد إدارة األحواؿ المدنية فيتـ التبميغ إلى الجية المبينة في الالئحة.وا 

 ( األشخاص المكمفوف بالتبميغ ىـ:21مادة )

 والد الطفؿ إذا كاف حاضرًا.      -1

 أقارب الطفؿ البالغيف مف الذكور ثـ اإلناث األقرب درجة لممولود.      -2

ة والسجوف والمحاجر الصحية وغيرىا مف األماكف التي تقع فييا مديرو المستشفيات ودور الوالد      -3
 الوالدات.

وال تقع مسئولية التبميغ عمى أحد مف الفئات المتقدمة إال في حالة عدـ وجود أحد مف الفئات التي تسبقيا 
 في الترتيب وال يقبؿ التبميغ مف غير المكمفيف بو.

إخطار مدير األحواؿ المدنية خالؿ الميعاد المنصوص  وفي جميع األحواؿ يجب عمى الطبيب أو القابمة
( بالوالدة التي يجرونيا ومع ذلؾ ال تكفي ورود ىذا اإلخطار لتدويف الواقعة في 20عميو في المادة )



 السجؿ الخاص بيا.

 ( يجب أف يشمؿ التبميغ عمى البيانات التالية:22مادة )

 يوـ الوالدة وتاريخيا وساعتيا ومحميا.      -1

 جنس الطفؿ واسمو ولقبو.      -2

 اسـ الوالديف ولقبيما وشيرتيما وجنسيتيما وديانتيما ومحؿ إقامتيما ومينتيما.      -3

 محؿ قيدىما وأية بيانات ترد في الالئحة التنفيذية.      -4

يميا إلى ( يجب عمى مدير األحواؿ المدنية تحرير شيادة الميالد عمى النموذج المعد لذلؾ وتسم23مادة )
 (.22المبمغ عف قيد الواقعة وذلؾ بغير رسـو عمى أف تحوي البيانات المنصوص عمييا في المادة )

( يجب عمى مدير األحواؿ المدنية أف يخطر مكتب الصحة المختص بتبميغات المواليد عمى 24مادة )
 النماذج المعدة لذلؾ خالؿ أسبوع مف تاريخ قيدىا.

( إذا توفي المولود قبؿ تسجيؿ والدتو فعمى مدير األحواؿ المدنية تسجيؿ والدتو ثـ تسجيؿ وفاتو 25مادة )
 ، أما إذا ولد ميتًا بعد الشير السادس مف الحمؿ فيقيد في سجؿ الوفيات فقط.

ئف في أوؿ ( إذا حصمت الوالدة أثناء السفر وجب التبميغ عنيا إلى إدارة األحواؿ المدنية الكا26مادة )
( يومًا مف تاريخ الوصوؿ إليو أو إلى قنصؿ الجميورية في جية الوصوؿ طبقًا 60ميناء يمني خالؿ )

 ( مف ىذا القانوف.6لحكـ المادة )

( عمى مراكز وأقساـ الشرطة والمؤسسات والمالجئ المعدة الستقباؿ األطفاؿ حديثي الوالدة 27مادة )
صمحة المختص عف كؿ طفؿ حديث الوالدة عثر فييا عميو أو سمـ إلى )المقطاء( أف يبمغوا إدارة فرع الم

إحدى ىذه المؤسسات والمالجئ ويجب أف يتضمف التبميغ تاريخ اليـو والساعة التي عثر فييا عمى الطفؿ 
أو حصؿ فييا التسميـ واسـ ولقب وسف وساعة ومحؿ إقامة الذي عثر عميو أو سممو مالـ يرفض ذلؾ 

عمى حسب تقدير الطبيب المختص ، وعمى مدير األحواؿ المدنية أف يسمي المولود وجنس الطفؿ وسنو 
تسمية كاممة ثـ يقيده في السجؿ الخاص بالمواليد وال يذكر أنو لقيط مع مراعاة ترؾ خانة الوالديف بغير 

 بياف فييا إال إذا تقدـ أحد الوالديف بإقرار بأبوتو فتمأل الخانة الخاصة بالمقر.

مع مراعاة أحكاـ الفقرة األخيرة في المادة السابقة يقيد الطفؿ غير الشرعي طبقًا لمبيانات التي  (28مادة )
 يدلي بيا المبمغ وعمى مسئوليتو.

وال يكتب القيد في السجؿ والصورة المستخرجة منو أي حؽ يتعارض مع القواعد المقررة في           
 شأف األحواؿ الشخصية.

( ال يجوز لمدير األحواؿ المدنية ذكر اسـ الوالد أو الوالدة أو 28حكـ المادة )( استثناء مف 29مادة )
 كمييما معًا وأف طمب إليو ذلؾ في الحاالت اآلتية:

 إذا كاف الوالداف مف المحاـر فال يذكر أسميما.      -1

 إذا كانت الوالدة متزوجة وكاف المولود مف غير زوجيا فال يذكر اسمو.      -2

إذا كاف الوالد متزوجًا وكاف المولود مف غير زوجتو الشرعية فال يذكر اسمو إال إذا كانت الوالدة       -3
 قبؿ الزواج أو بعد فسخو وذلؾ لألشخاص الذيف يعتنقوف دينا ال يجيز تعدد الزوجات.

يسبؽ إذا انقضت المدة القانونية ولـ يتـ التبميغ عنيا يسجؿ المولود في سجؿ مف لـ  -1( 30مادة )
 قيده.



( في السجؿ يعتمد 22إذا وجد قيد المولود كاماًل حسب البيانات الواردة في المادة ) -2              
 التسجيؿ ويمنح شيادة ميالد.

 الفصؿ الخامس

 الزواج والطالؽ

( عمى السمطات المختصة بإبراـ عقود الزواج أو شيادات الطالؽ أف تقدـ ما تبرمو مف وثائؽ 31مادة )
مدير األحواؿ المدنية والسجؿ المدني الذي حدثت في منطقتو الواقعة خالؿ خمسة عشر يومًا مف  إلى

 تاريخ إبراميا وذلؾ لقيدىا في السجؿ الخاص وختميا والتأشير عمييا برقـ القيد.

( يجب عمى تمؾ السمطات إثبات رقـ بطاقة الزوج وجية صدورىا وبطاقة الزوجة وعمى مدير 32مادة )
 ؿ المدنية والسجؿ المدني أف يحتفظ بصورة مف ىذه الوثيقة.األحوا

( عمى الُكتاب في أف يبمغوا مكتب األحواؿ المدنية والسجؿ المدني الكائف بدائرة اختصاصيا عمى 33مادة )
النموذج المعد لذلؾ بما يصدر مف أحكاـ نيائية لواقعات الزواج أو بطالنو أو الطالؽ أو التطميؽ أو إثبات 

 وذلؾ خالؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ صدور الحكـ لتسجيميا في السجؿ الخاص بذلؾ. النسب

يقوـ مدير األحواؿ المدنية والسجؿ المدني بعد قيد الزواج أو الطالؽ في سجالت الواقعات  -( أ34مادة )
أحدىما  بالتأشير بذلؾ في السجؿ المخصص إذا كاف مسجميف لديو أما إذا كاف الزوجاف أو المطمقاف أو

مسجال لدى مدير أحواؿ مدنية وسجؿ مدني آخر بمغ المكتب المختص خالؿ أسبوع ويؤشر بذلؾ في 
 السجؿ الخاص بكؿ منيا.

يتـ تسجيؿ واقعات حاالت الزواج لمف لـ يسبؽ قيده إذا تقدـ لذلؾ وفقًا لإلجراءات  -ب            
 المنظمة.

عائمي يتـ تثبيت الزواج أو الطالؽ المتأخر مف قبؿ  في حالة عدـ وجود طمب تسجيؿ -ج            
 المحاكـ وترسؿ قرارات المحاكـ إلى دائرة األحواؿ المدنية والسجؿ المدني المختصة لتسجيمو.

 الفصؿ السادس

 الوفيات

( يجب التبميغ عف الوفيات عمى النموذج المعد لذلؾ إلى مكتب الصحة في الجية التي حدثت 35مادة )
ذا لـ يوجد يكوف التبميغ إلى الجية المبينة في الالئحة خالؿ )فييا الوفا ( ساعة 72ة إذا وجد بيا مكتب وا 

مف وقت حصوؿ الوفاة أو ثبوتيا وعمى ىذه الجية إخطار مكتب الصحة فور تبميغو بالوفاة ويجب أف 
تقـو بتنظيـ شيادة  يكوف التبميغ مصحوبًا ببطاقة المتوفي إف وجدت أو بإقرار مف المبمغ بعدـ وجودىا كما

الوفاة التي تقدـ إلى مدير األحواؿ المدنية والسجؿ المدني الذي حصمت الوفاة في منطقة اختصاصو كما 
تقوـ الجية المختصة بإعالـ إدارة األحواؿ المدنية والسجؿ المدني الواقع في دائرة اختصاصيا خالؿ سبعة 

 أياـ مف تاريخ إبالغيا الوفاة.

ير األحواؿ المدنية والسجؿ المدني أف يتحقؽ مف شخصية المتوفي قبؿ قيد الواقعة إذا ( عمى مد36مادة )
كاف التبميغ عنو غير مصحوب بالبطاقة الشخصية لمف ىـ في السف القانوني فإذا تعذر عميو أف يتحقؽ 

ي شأف القيد خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ إبالغو بالوفاة برفع األمر إلى المصمحة التخاذ ما تراه مناسبًا ف
 خالؿ ثالثيف يومًا مف تاريخ رفع األمر إلييا.

 ( األشخاص المكمفوف بالتبميغ عف الوفاة ىـ:37مادة )



 أواًل: أصوؿ وفروع المتوفي وأزواجو.          

ثانيًا: مف حضر الوفاة مف أقارب المتوفي البالغيف مف الذكور واإلناث األقرب درجة إلى                
 المتوفي.

ثالثًا: مف يقطف مع المتوفي في مسكف واحد مف األشخاص البالغيف الذكور أو اإلناث إذا               
 حصمت الوفاة في السكف.

 رابعًا: الجية المبينة في الالئحة.             

 خامسًا: الطبيب أو المندوب الصحي المكمؼ بإثبات الوفيات.             

سادسًا: صاحب محؿ العمؿ أو مديره أو الشخص القائـ بإدارتو إذا حدثت الوفاة في              
المستشفى أو محؿ معد لمتمريض أو ممجأ أو فندؽ أو سجف أو أي محؿ آخر وال تقع مسئولية التبميغ 

 عمى أحد مف الفئات المتقدمة إال في حالة عدـ وجود أحد مف الفئات التي تسبقيا.

 يشمؿ التبميغ عمى البيانات التالية:( يجب أف 38مادة )

 يوـ الوفاة وتاريخيا وساعتيا ومحميا.      -1

 اسـ المتوفي ولقبو وجنسيتو وديانتو وصنعتو.      -2

 سف المتوفي ومحؿ والدتو ومحؿ إقامتو.      -3

 اسـ ولقب الوالد والوالدة أف كاف ذلؾ معمومًا لممبمغ.      -4

إذا كاف ذلؾ معمومًا لممبمغ ورقـ بطاقتو وكذلؾ البيانات األخرى التي قد يصدر  محؿ قيد المتوفي      -5
 بيا قرار مف وزير الداخمية باالتفاؽ مع الجيات المختصة.

( يجب عمى مدير األحواؿ المدنية والسجؿ المدني تحرير شيادة الوفاة عمى النموذج المعد لذلؾ 39مادة )
.وتسميميا إلى طالبيا بعد التحقؽ م  ف شخصيتو وذلؾ بغير رسـو

( يسري عمى التبميغ عف الوفاة التي تحدث أثناء السفر إلى خارج الوطف أو داخمو أحكاـ المادة 40مادة )
(26.) 

( العسكريوف والمدنيوف التابعوف لمقوات المسمحة والمتطوعوف الذيف يتوفوف أو يستشيدوف 41مادة )
رة الدفاع بإخطار رئاسة المصمحة عنيـ إلخطار إدارات داخؿ أراضي الجميورية أو خارجيا تقوـ وزا
 األحواؿ المدنية والسجؿ المدني المختصة.

 الفصؿ السابع

 تصحيح قيود األحواؿ المدنية

( ال يجوز إجراء تصحيح أو تغيير في قيود واقعات األحواؿ المدنية إال بحكـ نيائي يصدر مف 42مادة )
اإلدارة المسجمة فييا تمؾ الواقعات ويجوز التصحيح واإلضافة  المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصيا

والحذؼ والتغيير في البيانات المتعمقة بالمينة أو المؤىؿ العممي أو الوظيفة بناء عمى وثائؽ أو تحقيقات 
 رسمية صادرة عف جية االختصاص دوف حاجة إلصدار حكـ بذلؾ.

يح مف النيابة العامة أو مف مدير األحواؿ المدنية كما يجوز تقديـ طمبات التصح                   
والسجؿ المدني. أما تصحيح األخطاء المادية فيكوف لمدير األحواؿ المدنية والسجؿ المدني إجراؤه والتوقيع 

 عميو ويعتمد التصحيح مدير عاـ األحواؿ المدنية والسجؿ المدني بالمحافظة.

لسجؿ المدني أف يتدخؿ في دعاوى التصحيح وعمى الُكتاب ( يجوز لمدير األحواؿ المدنية وا43مادة )



 بالمحكمة إخطار إدارة األحواؿ المدنية والسجؿ المدني بمجرد قيد الدعوى.

( تقاـ دعاوى التصحيح والتغيير في قيود األحواؿ المدنية المسجمة لدى قناصؿ الجميورية أماـ 44مادة )
 محكمة محؿ قيد طالب التصحيح أو التغيير.

( ال تقيد المواليد والوفيات التي لـ يكف قد بمغ عنيا خالؿ السنة التالية لموالدة أو الوفاة في 45دة )ما
 (.46السجالت الخاصة بذلؾ إال بناًء عمى قرار يصدر مف المجنة المنصوص عمييا في المادة )

 التالي:( تشكؿ لجنة في كؿ منطقة بيا إدارة أحواؿ مدنية وسجؿ مدني عمى النحو 46مادة )

 رئيسًا.                                         وكيؿ النيابة -1          

 ًً .عضوا                                   ممثؿ الصحة -2               

 عضوًا.         ممثؿ األحواؿ المدنية والسجؿ المدني -3               

( 45طمبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عمييا في المادة ) وتختص ىذه المجنة بالفصؿ في          
 وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الخاصة بتقديـ طمبات القيد والفصؿ فييا.

 الفصؿ الثامف

 محؿ القيد

 ( يكوف قيد الشخص في إدارة األحواؿ المدنية والسجؿ المدني الذي يقيـ في منطقتيا.47مادة )

( لكؿ رب أسرة الحؽ في نقؿ قيده مف جية إلى أخرى بعد أداء الرسـ المقرر في الالئحة 48مادة )
 التنفيذية وطبقًا لإلجراءات الواردة بيا.

 الفصؿ التاسع

 البطاقات الشخصية ودفاتر البطاقات العائمية

يحصؿ مف إدارة ( يجب عمى كؿ شخص مف مواطني الجميورية اليمنية بمغ السادسة عشرة أف 49مادة )
األحواؿ المدنية والسجؿ المدني الذي يقيـ في دائرتيا عمى بطاقة شخصية فإذا أصبح المواطف رب أسرة 
وجب عميو أف يقدـ بطاقتو الشخصية إلى إدارة األحواؿ المدنية والسجؿ في دائرتو لمحصوؿ عمى بطاقة 

 عائمية.

صية ودفتر البطاقة العائمية والبيانات الواجب إثباتيا ( تبيف الالئحة التنفيذية شكؿ البطاقة الشخ50مادة )
فييا وقيمة الرسـ الذي يفرض مقابؿ الحصوؿ عمى كؿ منيما أو تجديدىما أو الحصوؿ عمى بدؿ فاقد أو 

 تالؼ عف كؿ منيما.

( يصدر الوزير قرار يبيف فيو نماذج طمب الحصوؿ عمى البطاقة الشخصية ودفتر البطاقة 51مادة )
وتجديدىا والشيادات والمستندات الواجب إرفاقيا بيا واإلجراءات التي تتبع لمحصوؿ عمى كؿ  العائمية
 منيما.

تظؿ البطاقة الشخصية سارية المفعوؿ لمدة عشر سنوات مف تاريخ صدورىا وعمى صاحب  -( أ52مادة )
 .البطاقة استبداليا مرة أخرى خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ انتيائيا وفقًا لإلجراءات

يظؿ دفتر البطاقة العائمية ساري المفعوؿ لمدة عشر سنوات مف تاريخ صدوره وعمى  -ب              
 صاحبو تجديده بعد كؿ خمس سنوات خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ وجوب تجديده.

( عمى صاحب البطاقة أف يتقدـ بطمب إلى إدارة األحواؿ المدنية والسجؿ المدني الذي يقيـ في 53مادة )
نطقتو قيد كؿ ما يطرأ مف تغيير عمى البيانات الواردة في مدة أقصاىا ستوف يومًا مف تاريخ حصوؿ م



ذا تناوؿ التغيير محؿ اإلقامة قدـ الطمب إلى إدارة األحواؿ المدنية  التغيرات وعميو أف يرفؽ البطاقة بطمبو وا 
 والسجؿ المدني التي تقع في منطقتيا السجؿ الجديد.

صاحب البطاقة في حالة فقدىا أو تمفيا أف يخطر مدير األحواؿ المدنية أو أقرب مركز ( عمى 54مادة )
لمشرطة الذي يقيـ في منطقتو خالؿ أسبوع مف تاريخ الفقد أو التمؼ وعميو أف يطمب بطاقة أخرى طبقًا 

 لمنماذج واإلجراءات التي تحددىا الالئحة التنفيذية.

صحة البيانات الواردة فييا وال يجوز لمجيات الحكومية وغير ( تعتبر البطاقة دلياًل عمى 55مادة )
 الحكومية االمتناع عف اعتمادىا في إثبات شخصية صاحبيا.

( ال يجوز أف يحصؿ المواطف عمى أكثر مف بطاقة مف نوع واحد )البطاقة الشخصية( أو )دفتر 56مادة )
البطاقة العائمية( ويجب عميو تقديميا إلى مندوبي السمطات العامة كمما طمب منو ذلؾ فإذا رأى المندوب 

 استبقائيا معو وجب عميو تسميـ صاحبيا إيصااًل يقـو مقاميا.

نح لمنتسبي المؤسسات العسكرية بطاقة ىوية شخصية وعائمية قبؿ دخوليـ إلييا وعند ( يم57مادة )
التحاقيـ بشكؿ ثابت أو لغرض تأدية خدمة الدفاع الوطني العسكرية تقـو إدارة شئوف الضباط واألفراد في 

 ـ.المؤسسات العسكرية بسحب البطاقة الشخصية منيـ وحفظيا في ممفاتيـ وعند تسريحيـ تسمـ إليي

( ال يجوز لموزارات والمصالح الحكومية ومكاتبيا أو الجامعات أو المعاىد أو المدارس وغيرىا 58مادة )
مف األشخاص االعتبارية والعامة أو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو األفراد أف يقبموا أو يستخدموا 

إال إذا كاف حاصاًل عمى البطاقة أو يستبقوا في خدماتيـ أحد بصفة موظؼ أو استخداـ عامؿ أو طالب 
 ( مف ىذا القانوف.49الشخصية أو دفتر البطاقة العائمية المنصوص عمييا في المادة )

( عمى مديري الفنادؽ أو ما يماثميا مف األماكف المفروشة المعدة إليواء الجميور أف يثبتوا في 59مادة )
 ؾ األماكف.سجالتيـ البيانات الموضحة في بطاقة كؿ مف ينزؿ في تم

برازىا في جميع المعامالت التي 60مادة ) ( عمى صاحب البطاقة الشخصية أو العائمية حمميا باستمرار وا 
 تتطمب إثبات ىويتو.

 الفصؿ العاشر

 العقوبات

 ( يعاقب عمى كؿ مخالفة ألحكاـ المواد61مادة )

لاير وال تزيد عف بغرامة ال تقؿ عف خمسمائة   (60.59.49.40.37.35.29.27.26.21.20.17)  
 ( ثالثة ألؼ لاير.3000)

( لاير أو بإحدى ىاتيف 3000( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف سنة وبغرامة ال تزيد عف )62مادة )
 العقوبتيف كؿ مف أدلى ببيانات غير صحيحة مف البيانات التي يوجبيا تنفيذ ىذا القانوف.

قانوف بقرار جميوري بعد موافقة مجمس الوزراء بناًء عمى ( تصدر الالئحة التنفيذية ليذا القرار ب63مادة )
 عرض الوزير.

ـ بإنشاء السجؿ المدني الصادر بصنعاء والقانوف 1976( لسنة 123( يمغى القانوف رقـ )64مادة )
( لسنة 13ـ والقانوف رقـ )1973( لسنة 23الخاص بتنظيـ وتسجيؿ واقعات األحواؿ المدنية رقـ )

ليوية الشخصية وتعديمو الصادرة بعدف ، كما يمغى كؿ حكـ أو نص يخالؼ أحكاـ ـ بشأف بطاقة ا1977
 ىذا القانوف.



 ( يعمؿ بيذا القرار بقانوف مف تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.65مادة )

 صدر برئاسة الجميورية بصنعاء

 ىػ1411رمضاف  25بتاريخ 

 ـ1991إبريؿ  10الموافؽ 

الفريؽ/ عمي عبد اهلل                                                              حيدر أبو بكر العطاس
 صالح

 رئيس مجمس الرئاسة                                                            رئيس مجمس الوزراء

     

     

    
 

 


