
 م7991( لسنة  3  - 71قرار مجلس النواب رقم ) 

 م 7997(لسنة 71بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم )

 بشأن دخول وإقامة األجانب

 

 باسم الشعب :

 رئيس مجلس النواب :

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنيـة . -

 م بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب . 7991( لسنة 5وعلى القانون رقم ) -

م بشرأن 7997( لسرنة 71وبناًء على المداولة التي أجراها المجلس حول القررار الجمهروري  بالقرانون رقرم ) -

 دخول وإقامة األجانب . 

 )أقر مجلس النواب ما يلي(

عشرة من الفترة األولى للردورة الثانيرة مرن دور اقنعقراد السرنوي  ( : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية7مادة )

م علرى القررار الجمهروري بالقرانون رقرم 1/77/7991هرـ الموافرق 71/1/7771الرابع المنعقدة بتراري  

 م بشأن دخول وإقامة األجانب  .7997( لسنة 71)

 ( :  يعمل بهذا القرار من تاري  صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 7مادة )

 صدر بمجلس النــــــواب ـ بصنعاء

 هـ7771/رجــب/71بتاري    

 م7991/ديسمبر/  1الموافق   

 عبد هللا بن حسين األحمر

 رئيس مجلـس النــــواب

 

 م7997( لسنة 71القرار الجمهوري  بالقانون رقم )

 دخول وإقامة األجانببشأن 

  

 رئيس مجلس الرئاسة : 

 بعد اإلطالع على إتفاق إعالن الجمهورية اليمنية.  -

 وعلى دستور الجمهورية اليمنية.  -

 م بتشكيل مجلس الوزراء. 7991( لسنة 7وعلى القرار الجمهوري رقم ) -



 وبعد موافقة مجلس الرئاسة.  -

 )قـــــــــــرر(

 الفصل األول

 والتعاريفالتسمية 

 ( : يسمى هذا القانون ) قانون دخول وإقامة األجانب ( . 7مادة )

( : ألغراض هذا القرار الجمهوري بالقانون يكون لأللفاظ والعبرارا  الرواردة فيره المعراني المحرددة إزاء  رل 7مادة )

 منها ما لم تدل القرينة على خالف ذلك :

 الجمهوريــــــة :  الجمهورية اليمنية .

 ـــــــــــوزارة :  وزارة الداخلية واألمن .ال

 الوزيــــــــــــر : وزير الداخلية واألمن .

 المصلحــــــــــة :مصلحة الهجرة والجنسية والجوازا  .

 الضابط المختـص :  من يو ل إليه أي عمل من أعمال المصلحة .

 القاصــــــــــــر :  من لم يبلغ سن الثامنة عشر .

 ــــــــــغ :  من بلغ سن الثامنة عشر .البالـــ

 األجنبــــــــــي :   ل من ق يتمتع بالجنسية اليمنية .

تأشيرة الدخل :  الموافقة على دخول األجنبي أراضي الجمهورية تؤشرر مرن قبرل المصرلحة أو القنصرل اليمنري 

 أو من يقوم مقامه أو أية جهة تخولها حكومة الجمهورية لهذا الغرض. 

خــــــراج :  إعادة األجنبي الذي دخل أراضي الجمهوريرة بصرورة غيرر مشرروعة إلرى خرارج الحردود بقررار اإل

 من السلطة المختصة .

وثيقـة اإلقامة :  الوثيقة التي تتضمن األذن لألجنبي باإلقامة في أراضي الجمهوريرة صرادرة مرن سرلطة يمنيرة 

 مختصة .

المختصررة مررن أجنبري مقرريم فري أراضرري الجمهوريررة بصرورة مشررروعة الخررروج اإلبعـــــــــرـاد :  طلررب السرلطة 

 منها .

 تأشيرة المغادرة :  موافقة السلطة المختصة على مغادرة األجنبي أراضي الجمهورية تؤشر في جواز سفره. 

 الفصل الثاني

 دخــــول األجانب

الً على جواز سفر ساري المفعرول صرادراً مرن ( : ق يجوز ألجنبي دخول أراضي الجمهورية إق إذا  ان حاص3مادة )

السلطة المختصة ببلده أو يحمل وثيقة تقوم مقامه من تلك السلطة وتخول حاملها حق العودة إلرى بلرده .. 

ويجب التأشير على الجواز أو الوثيقة باإلذن بالدخول وتصدر تأشيرة الدخول علرى الجروازا  مرن رئاسرة 

 ومة الجمهورية لهذا الغرض. المصلحة أو أية هيئة تخولها حك



( : لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفي بعض رعايا بعض الردول العربيرة وغيرهرا مرن الحصرول علرى تأشريرة 7مادة )

 دخول بشرط المعاملة بالمثل بعد موافقة مجلس الوزراء. 

رتهم أراضرري الجمهوريررة ( : تبررين الالئحررة األوضرراع والشررروط الترري يجررب علررى األجانررب إتباعهررا قبررل مغرراد5مررادة )

و يفيررة الحصررول علررى األذن الخررات بررذلك وتبررين الالئحررة شررروط مررني األذن والسررلطة الترري يرررخص لهررا 

 بمنحه وصالحية ومقدار الرسم الذي يتحصل عنه وحاق  اإلعفاء من الحصول على األذن . 

األمرا ن التري يحرددها وزيرر الداخليرة  ( :  ق يجوز ألجنبي دخول أراضي الجمهورية أو الخروج منها إق مرن1مادة )

بقرار يصدر منه ويجب أن يؤشر الضابط المختص على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه بما يفيرد 

 دخوله أو خروجه حسب األحوال. 

يتها ( :  يبين بقرار يصدر من وزير الداخلية بعد التنسيق مع وزير الخارجية أنواع التأشيرا  ومرد  صرالح1مادة )

وشروط وإجراءا  منحها والسلطة المانحرة لهرا وحراق  اإلعفراء مرن الرسروم المسرتحقة عليهرا وحراق  

 اإلعفاء من الحصول على هذه التأشيرا  وحاق  اإلعفاء من الرسوم المستحقة عليها  ليا  أو جزئيا . 

د وصرولها إلرى أراضري الجمهوريرة أو ( :  يجب على ربابنة السفن والطائرا  أو المؤسسا  التابعة لهرا عنر8مادة )

مغادرتها أن يقدموا إلى الضرابط المخرتص  شرفا  بأسرماء مالحري سرفنهم أو طرائراتهم ور ابهرا والبيانرا  

الخاصررة بهررم وعلرريهم أن يبلغرروا السررلطا  المختصررة بأسررماء الر رراب الررذين ق يحملررون جرروازا  سررفر أو 

فعرول وعلريهم أن يمنعروهم مرن مغرادرة السرفينة أو يحملون جوازا  سفر غير صحيحة أو غير سارية الم

 الطائرة أو الصعود إليها. 

 الفصل الثالث

 تسجيـــل األجانب

( : يجب على  ل أجنبي أن يتقدم بنفسه بعد دخولره أراضري الجمهوريرة إلرى مكترب تسرجيل األجانرب أو قسرم 9مادة )

ه الشخصرية وعرن الغررض مرن حضروره الشرطة في المنطقة التي يقيم فيهرا وأن يحررر إقررارا  عرن حالتر

 وتبين الالئحة التنفيذية اإلجراءا  والشروط والمدة وغير ذلك من البيانا . 

( عنرد 79( : يعفى من حكرم المرادة السرابقة األجانرب ذوي اإلقامرة الخاصرة المنصروت علريهم فري المرادة )71مادة )

 ج عن ستة أشهر متواصلة. عودتهم إلى الجمهورية بشرط أن ق تزيد مدة غيابهم في الخار

( : يجررب علررى  رل أجنبرري قبررل تغييرر محررل إقامترره داخرل الجمهوريررة إبررال  مكترب تسررجيل األجانررب أو قسررم 77مرادة )

الشرطة الذي يقيم في دائرته بعنوانه الجديرد فراذا أنتقرل إلرى منطقرة أخرر  داخرل الجمهوريرة وجرب عليره 

ر الشررطة المخرتص فري المنطقرة التري أنتقرل إليهرا خرالل أيضا  أن يتقدم إلى مكتب تسجيل األجانرب أو مقر

ساعة مرن وقرو وصروله إليهرا ويبلرغ عرن عنوانره الجديرد ويعفرى مرن هرذا الحكرم األجانرب الرذين  78فترة 

 يقيمون بتأشيرة سياحية خالل المدة التي تحددها الالئحة. 

( إلعتبررارا  خاصررة 9كررام المررادة )( : يجرروز أن يعفررى األجنبرري مررن شررروط الحضررور بنفسرره وفقرراً  ألح77مررادة )

بالمجامال  الدولية أو ألعذار مقبوله وفي هذه الحالة يحرر اإلقرار  تابة علرى النمروذج المعرد لرذلك علرى 

 أن يسلم إلى مكتب تسجيل األجانب خالل المدة التي تحددها الالئحة. 



( : يجب على مدراء الفنادق أو أ  محل آخر من هرذا القبيرل و رذلك  رل مرن أو  أجنبيرا  أو أجرر لرـه محرالً  73مادة )

للسكن إبال  مكتب التسجيل أو مقر الشرطة الواقع في دائرته محرل سركن األجنبري عرن أسرم هرذا األجنبري 

 78عرن مغرادرة األجنبري خرالل  ساعة من وقو نزولرـه بره .. وعليره  رذلك اإلبرال  78ومحل سكنه خالل 

 ساعة. 

( : على األجانرب خرالل مردة إقرامتهم فري الجمهوريرة أن يقردموا جرواز السرفر أو الوثيقرة التري تقروم مقامره 77مادة )

وغير ذلك من األوراق متى طلرب مرنهم ذلرك وأن يردلوا فيمرا يطلرب مرنهم مرن بيانرا  وأن يقردموا أنفسرهم 

ة المخرتص فري الميعراد الرذي يحردد عند الطلب إلى رئاسة المصلحة أو اإلدارا  التابعة لها أو قسم الشررط

سراعة  78لهم ويجب عليهم في حالة فقدان أو إتالف جرواز السرفر أو الوثيقرة إبرال  قسرم الشررطة خرالل 

مررن ترراري  الفقررد أو التلررف ويجررب علرريهم إستصررحاب وثيقررة السررفر وأذن اإلقامررة فرري حرراق  تررنقالتهم مررن 

 منطقة إلى أخر . 

دم أجنبيرا  أن يحصرل علرى أذن مسربق برذلك مرن الجهرا  المختصرة وعليره أن ( : يجب علرى  رل مرن يسرتخ75مادة )

يقدم إلى مكتب تسجيل األجانب أو قسرم الشررطة الرذي يقرع محرل العمرل فري دائرتره إقررارا  علرى النمروذج 

ساعة من وقو التحراق األجنبري بخدمتره وعليره عنرد إنتهراء خدمرة األجنبري أن يقردم  78المعد لذلك خالل 

 ساعة من إنقطاع عالقته به.  78لك إلى مكتب تسجيل األجانب أو قسم الشرطة خالل إقرارا  بذ

 75،  77،  77،  9( : لرئيس المصلحة ألعذار يقبلها أن يأذن بالتجأوز عن عردم مراعراة أحكرام المرواد )71مادة )

 ( من هذا القانون. 71، 

 الفصل الرابع

 ترخيص اإلقامــــــة

أجنبي أن يكون حاصال  على ترخيص باإلقامة وعليره أن يغرادر أراضري الجمهوريرة عنرد ( : يجب على  ل 71مادة )

إنتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من رئيس المصلحة لمد اإلقامة وفقاً  ألحكرام 

 هذا القانون. 

 ( : يقسم األجانب من حيث اإلقامة إلى ثالث فئا  :78مادة )

 خاصة. أجانب ذوي إقامة  -7

 أجانب ذوي إقامة عادية.  -7

 أجانب ذوي إقامة مؤقته.  -3

 ( : األجانب ذوي اإلقامة الخاصة هم :ـ 79مادة )

( عشررون سرنة متصرلة سرابقة علرى تراري  71األجانب الرذين مضرى علرى إقرامتهم فري الجمهوريــــرـة ) -أ 

مفيرردة لتقتصرراد  العمررل بهررذا القررانون و ررانوا قررد دخلرروا أراضرريها بطريررق مشررروعة ويقومررون بأعمررال

 القومي أو يؤدون خدما  علمية أو ثقافية أو فنية للبالد على أن تحدد هذه األعمال بقرار من الوزير. 

األجانب الذين مضى على إقامتهم أ ثر من خمس سنوا  متصلة سابقة على تاري  العمل بهرذا القرانون  -ب 

و انوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروعة ويقومون بأعمال مفيدة لتقتصاد القرومي أو يرؤدون خردما  

 علمية أو ثقافية أو فنية للبالد على أن تحدد هذه األعمال بقرار من الوزير. 



اء ورجال األدب وألفن والصناعة واإلقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدما  جليلة للبالد ويصدر فري العلم -ج 

شأنهم قررار مرن وزيرر الداخليرة ويررخص ألفرراد هرذه ألفئرا  فري اإلقامرة مردة عشرر سرنوا  تجردد عنرد 

ة إق ( وق ينتفررع باإلقامرر37الطلررب وذلررك مررا لررم يكونرروا فرري أحررد الحرراق  المنصرروت عليهررا فرري المررادة )

الشخص المرخص لـه بها وأوقده القصر الذين يعيشون في  نفه لحين بلوغهم مرن العمرر ثمانيرة عشرر 

عاما  و ذا زوجته إذا  ان قرد مضرى علرى إقامتهرا المشرروعة فري الجمهوريرة سرنتان مرن تراري  إعرالن 

 رئيس المصلحة بالزواج و انو الزوجية ما زالو قائمة. 

اإلقامة العادية هم الذين مضرى علرى إقرامتهم فري الجمهوريرة خمرس عشررة سرنة متصرلة ( : األجانب ذوي 71مادة )

سابقة على تاري  العمل بهذا القانون و انوا قد دخلوا البالد بطريقة مشروعة ويرخص ألفرراد هرذه الفئرة 

 في اإلقامة لمدة خمس سنوا  يجوز تجديدها. 

شررروط وإجررراءا  ومرردد اإلقامررة الخاصررة بزوجررا  اليمنيررين  ( : تبررين الالئحررة التنفيذيررة لهررذا القررانون77مررادة )

 األجنبيا  و ذا أزواج اليمنيا  األجانب وما ينتج عن الزواج من آثار. 

( : األجانررب ذوي اإلقامررة المؤقتررة هررم الررذين ق تترروافر فرريهم الشررروط المنصرروت عليهررا فرري المررادتين 77مررادة )

 اً  في اإلقامة مدة أقصاها سنة ويجوز تجديدها. السابقتين ويجوز مني أفراد هذه الفئة ترخيص

( يجوز لرئيس المصلحة أن يمني بعض األجانب إقامرة لمردة ثرالث سرنوا  77( : إستثناء من حكم المادة )73مادة )

قابلة للتجديد وذلك إلعتبارا  تقتضيها طبيعرة أعمرالهم مثرل العراملين بشرر ا  الرنفط ومشرتقاتها ومردراء 

 بالشروط واألوضاع واإلجراءا  المبينة في الالئحة. الشر ا  والبنوك 

 ( : تبين الالئحة اإلجراءا  الخاصة بالتراخيص في اإلقامة وتحديد ميعاد طلبها. 77مادة )

( الغياب في الخارج لمردة تزيرد علرى 71،  79( : ق يجوز ألحــد أفراد ألفئتين المشار إليهما في المادتين )75مادة )

يحصل قبل سفره أو قبرل إنتهراء هرذه المردة علرى إذن برذلك مرن رئريس المصرلحة ألعرذار ستة أشهر ما لم 

يقبلها وق يجوز أن تزيد مدة الغياب في الخارج عن سنتين ويترتب على مخالفة األحكرام المتقدمرة سرقوط 

حررق األجنبرري فرري اإلقامررة المرررخص لرره بهررا ويسررتثنى مررن ذلررك األجانررب الررذين يتغيبررون لطلررب العلررم فرري 

 لمدارس والمعاهد والجامعا  األجنبية أو الخدمة اإلجبارية إذا قدموا ما يثبو ذلك. ا

( الغيرراب لغيررر األغررراض المسررتثناة 71،  79( : ق يجرروز ألحررد ألفئتررين المشررار إليهمررا فرري المررادتين )71مررادة )

   المذ ورة في المادة السابقة إق بعد الحصول مقدما  على إذن بذلك من رئيس المصلحة.

( : يحرردد الرروزير بقرررار منرره أشرركال وأوضرراع وثررائق السررفر الترري تعطررى لرربعض فئررا  األجانررب والالجئررين 71مررادة )

وشروط وإجراءا  منحها وإقتراح مقدار الرسوم التي تتحصل عنها وحاق  اإلعفاء منها  ليرا  أو جزئيرا 

 . 

ألشررخات الممنرروعين مررن دخررول أراضرري ( : تحرردد بقرررار مررن الرروزير قواعررد وإجررراءا  إدراج أسررماء ا78مررادة )

الجمهورية أو مغادرتها في القوائم الخاصة بذلك و يفية رفعها منها واللجان المختصة بالبو فري ذلرك وق 

 ينفذ قرار هذه اللجنة إق بعد إعتماد الوزير. 

وت عليهرا فري هرذا ( : يصدر من وزير الداخلية قرارا  بأشكال وأوضراع بطاقرا  اإلقامرة والنمراذج المنصر79مادة )

 القانون والبيانا  التي تتضمنها تلك النماذج واإلقرارا . 



 الفصل الخامس

 اإلبعـــــــــــــــــــاد

 ( : يحق للوزير بقرار منه إبعاد أي أجنبي بناء  على قرار بابعاده من لجنة اإلبعاد. 31مادة )

( : ق يجروز إبعراد األجنبري ذو اإلقامرة الخاصرة إق إذا  ران فري وجروده مرا يهردد أمرن الدولرة وسرالمتها فري 37مادة )

الداخل أو في الخرارج أو إقتصرادها القرومي أو الصرحة العامرة أو ااداب العامرة أو  ران عالرة علرى الدولرة 

( وبعررد 37وت عليهررا فرري المررادة )ويصرردر قرررار الرروزير باإلبعرراد بعررد عرررض األمررر علررى اللجنررة المنصرر

 موافقة رئيس الوزراء. 

( : مررع مراعرراة اإلجررراءا  القانونيررة لرروزير الداخليررة واألمررن أن يررأمر بحجررز مررن يررر  إبعرراده حتررى تررتم 37مررادة )

 إجراءا  اإلبعاد. 

 يذه. ( : يبين الوزير بقرار منه اإلجراءا  التي تتبع في إصدار قرار اإلبعاد وإعالنه وتنف33مادة )

 ( : تشكل لجنة اإلبعاد على النحو التالي :37مادة )

 و يل وزارة الداخلية المختص                       رئيساً. -

 و يل وزارة الداخلية لقطاع األمن الداخلي         عضواً. -

 رئيس مصلحة الهجرة والجوازا  والجنسية     عضواً. -

 عضًوا.       مدير عام الشئون القانونية بوزارة الداخلية -

  مدير عام الشئون العربية واألجنبية بالمصلحة        عضواً ومقرراً. -

وتنعقد اللجنة بناء  علرى طلرب رئيسرها ويشرترط لصرحة إنعقراد اللجنرة حضرور الررئيس وثالثرة أعضراء علرى 

الررئيس األقل وتصدر القرارا  بأغلبية األعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوا  يرجي الجانب الرذي منره 

 ويبلغ رأيها للوزير على وجه السرعة. 

( : على المصلحة إخطار األجنبي الصادر بشرأنه قررار اإلبعراد  تابيرا  وتبرين الالئحرة شركل اإلخطرار والمردة 35مادة )

 التي يجب على األجنبي المغادرة خاللها. 

 ية إق بقرار من الوزير. ( : ق يسمي لألجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي الجمهور31مادة )

( : للمصلحة أو من تخولـه حق إخراج أي أجنبي يتمكن مرن الردخول إلرى أراضري الجمهوريرة برأي طريقرة 31مادة )

  انو. 

 الفصل السادس

 اإلعفــــــــــــــــاءا 

 ( : ق تسري أحكام دخول وإقامة األجانب على :38مادة )

أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي األجنبي المعتمدين في الجمهورية طالما  انوا فري خدمرة الدولرة  -7

الترري يمثلونهررا وفقرراً  للقررانون الرردولي أمررا أعضرراء السررلكيين الدبلوماسرري والقنصررلي غيررر المعتمرردين 

 بالجمهورية فتتبع بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل. 



إلررى الجمهوريررة الررذين يحملررون وثررائق سررفر بحريررة أو جويررة مررن مالحرري السررفن والطررائرا  القادمررة  -7

السررلطا  المختصررة التررابعين لهررا ويجررب التأشررير علررى هررذه الوثررائق مررن سررلطا  الجرروازا  بررالموان  

والمطارا  عند دخولهم أراضي الجمهورية أو النزول فيها أو مغادرتها وق تخول هرذه التأشريرة حرق 

 سفينة أو الطائرا  في المطار. اإلقامة إق خالل مدة بقاء ال

ر رراب السررفن والطررائرا  الترري ترسررو وتهرربط فرري مرروان  ومطررارا  الجمهوريررة للررذين ترررخص لهررم  -3

السلطا  المختصة بالنزول والبقاء مؤقتاً في أراضيها خالل مدة بقاء السرفينة أو الطرائرة فري المطرار 

الطررائرا  قبررل الرحيررل إبررال  إدارة علررى أن ق يتجرراوز ذلررك مرردة أسرربوع ويجررب علررى ربابنررة السررفن و

الهجرة عن تخلف أي را ب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سرفره فران لرم يكتشرف أمرره إق 

بعد الرحيرل وجرب علريهم أن يبلغروا تلرك السرلطا  بأسرماء المتخلفرين وجنسرياتهم برقيرا  وأن يرسرلوا 

 صلون إليه. وثائق سفرهم بأسرع الوسائل من أول ميناء أو مطار ي

 المعفون بموجب إتفاقيا  دولية تكون الجمهورية طرفا  فيها وذلك في حدود تلك اإلتفاقيا .  -7

 من ير  الوزير إعفائه باذن خات إلعتبارا  خاصة بالمجامال  الدولية.  -5

 الفصل السابع

 العقـــــــــــوبــــــا 

اإلبعرراد يعاقررب بررالحبس مرردة ق تزيررد عررن ثالثررة أشررهر  ررل مررن أمتنررع عررن تنفيررذ القرررارا  الصررادرة ب -( : أ39مررادة )

( ثالثررة آقف أ أو باحررد  هرراتين العقرروبتين وذلررك مررع عرردم اإلخررالل 3111وبغرامررة ق تزيررد علررى )

 بتنفيذ قرار اإلبعاد. 

 ( ثالثة اقف أ. 3111( يعاقب بالغاء إقامته أو بغرامة ق تزيد على )71 ل من خالف حكم المادة )-ب 

( بالحبس لمردة ق تزيرد عرن سرتة أشرهر مرع عردم اإلخرالل برأي عقوبرة 31( : يعاقب  ل من يخالف المادة )71دة )ما

 أشد منصوت عليها بالقوانين األخر . 

( : مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخر  يعاقب بالحبس مدة ق تزيد عرن سرتة أشرهر 77مادة )

( ثالثررة آقف أ أو باحررد  هرراتين العقرروبتين  ررل مررن أبررد  أمررام السررلطة 3111وبغرامررة ق تزيررد عررن )

لتسرهيل دخولره الجمهوريرة أو المختصة أقواق   اذبة أو قردم  إليهرا أوراق غيرر صرحيحة مرع علمره برذلك 

إقامته فيها أو دخول غيرره أو إقامتره فيهرا وتضراعف العقوبرة إذا  ران المخرالف مرن رعايرا دول فري حالرة 

 حرب مع الجمهورية. 

( ثالثررة آقف أ أو باحررد  3111( : يعاقررب بررالحبس مرردة ق تزيررد عررن سرتة أشررهر وبغرامررة ق تتجرراوز )77مرادة )

( والقررارا  75،  73،  77،  71،  75،  73،  77،  9ن خرالف أحكرام المرواد )هاتين العقوبتين  رل مر

 الصادرة تنفيذا  لها. 

( بشرأن األجنبري الرذي تنتهري إقامتره دون تجديرد أو لرم يحصرل 71( : إستثناء من الحكم الوارد في المادة )73مادة )

يفوضره اإلعفراء ألعرذار يقبلهرا أ عرن  رل يروم ويحرق للروزير أو مرن  31على إقامة يعاقرب بردفع مبلرغ 

 حسبما هو مبين في الالئحة. 

( : مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشرد ترنص عليهرا القروانين األخرر  يعاقرب برالحبس مردة ق تزيرد عرن سرتة 77مادة )

( ثالثررة آقف أ أو باحررد  هرراتين العقرروبتين  ررل مررن أبررد  أمررام 3111أشررهر وبغرامررة ق تزيررد عررن )



صرة أقرواق   اذبرة أو قردم إليهرا أوراقرا  غيرر صرحيحة مرع علمره برذلك لتسرهيل حصروله أو السلطا  المخت

 حصول غيره على تأشيرة خروج تتيي لـه مغادرة الجمهورية. 

( عرالوة علرى العقوبرا  المنصروت عليهرا القررار 71،  1،  3( : يجروز فري األحروال المبينرة فري المرواد )75مادة )

سلطة المختصة إلقاء القبض على أي أجنبي يدخل أو يبقى في الريمن بغيرر إذن بابعاد األجنبي  ما يجوز لل

 ووضعه تحو الحراسة أو اإلفراج عنه بكفالة تمهيداً قتخاذ اإلجراءا  بشأنه. 

( : يعاقب األجنبي الذي يتمكن من الدخول بطريقة غير مشروعة بالحبس لمدة ق تزيد عن سنة فضرالً عرن 71مادة )

 إخراجه. 

% من مبالغ الغرامرة المتحصرلة عرن طريرق المصرلحة وتصررف بمعرفتهرا للعراملين 31( : تستقطع نسبة 71) مادة

 على تحصيلها وتبين الالئحة طريقة اإلستقطاع والصرف منها واإلجراءا  الالزمة لذلك. 

والقرانون رقرم م بشأن دخول وإقامة األجانرب الصرادر فري صرنعاء 7911( لسنة 81( : يلغى القانون رقم )78مادة )

 م بشأن قانون الهجرة الصادر بعدن  ما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكامه. 7919( لسنة 78)

 ( : تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء. 79مادة )

 لجريدة الرسمية. ( : يعمل بهذا القرار بقانون من تاري  صدوره وينشر في ا51مادة )

 صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
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