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 م                  ١٩٩٤لسنة ) ١(قرار جمهوري بالقانون رقم
 م ١٩٩٢لسنة ) ٤٠(بالالئحة التنفيذية للقانون رقم

 بشأن تنظيم حمل األسلحة النارية والذخائر واالتجار بها
 -:رئيس مجلس الرئاسة

 .على دستور الجمهورية اليمنيــة بعد اإلطالع
م بشأن تنظيم حمل األسلحة الناريـة       ١٩٩٢لسنة  ) ٤٠(وعلى القانون رقم  

 .والذخائر واالتجار بها
 . بتشكيل مجلس الوزراءم١٩٩٣لسنة ) ٦٨(وعلى القرار الجمهوري رقم

م بتكليف الحكومة القائمة    ١٩٩٣لسنة  ) ٩(وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم    
 .باالستمرار في مهامها

 .وبناء على عرض وزير الداخلية
 .وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة

 قــرر
 الفصل االول

 التسمية والتعاريف
م بشأن  ١٩٩٢لسنة  ) ٤٠(للقانون رقم تسمى هذه الالئحة الالئحة التنفيذية      ) ١(مادة

 .تنظيم حمل األسلحة النارية والذخائر واالتجار بها
ألغراض تنفيذ هذه الالئحة يكون لأللفاظ والعبـارات التاليـة المعـاني            ) ٢(مادة

 .المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خالف ذلك
 . الجمهورية اليمنية-: الجمهورية
 . اخليــة وزارة الد -:الوزارة
 .  وزيـر الداخليــة-:الوزيـر
م بشأن تنظيم حمل األسلحة النارية      ١٩٩٢لسنة  )٤٠(   قانون رقم    -:القانون

 .والذخائر واالتجار بها
 -:السالح

كل سالح ناري شخصي مهما كان نوعه وكل جزء منه او قطعة  من               - أ
 .يداآللية والمسدسات  وبنادق الصوالبنادق قطع غياره  ويشمل البنادق 

 .فهو خاص بالمؤسسات العسكرية) أ( كل سالح لم تشمله الفقرة-ب
 -:المفرقعات

تعني جميع المواد المتفجرة مهما كان نوعها واآلت تفجيرهـا والكبسـولة            
  . بها او يدخل في صنعهالوالعتاد والمحاليل المتفجرة وكل ما يتص

 . اتتعني األماكن المخصصة لحفظ األسلحة والمتفجر -:المستودعات
تعني األجسام المصنعة خصيصا ألغراض استخدام األسـلحة         -:الذخـائر
 .الشخصية
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يعني تلك الوثيقة السارية المفعـول الصـادرة مـن الجهـة             -:الترخيص
 .المختصة بموجب القانون  والئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له

 لمـن   تعني تلك الوثيقة التي تمنح من سلطة التـرخيص         -:شهادة اإلعفاء 
من القـانون حمـل األسـلحة الشخصـية بـدون      ) ٢٢(أجازت لهم المادة 

 .ترخيص
الوزير أو من ينوبه او من يفوضه صالحية اصـدار           -:سلطة الترخيص 

      .الترخيص
 الفصل الثاني

 تنظيم حمل األسلحة النارية
حمل السالح في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمـدن التـي           ) ٣(مادة

دها قرار من الوزير ال يكون إال بترخيص سـاري المفعـول            يصدر بتحدي 
 .وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة

ترخيص حمل السالح وثيقة رسمية تصدره الوزارة وهو على درجـة           ) ٤(مادة
 .كبيرة من األهمية فيجب المحافظة عليه وحمله كلما حمل الشخص سالحه

 

من بالمحافظات صـالحيات    يجوز بقرار من الوزير تفويض مديري األ      ) ٥(مادة
 .إصدار ترخيص حمل السالح في نطاق المحافظات العاملين بها

يقدم طلب الترخيص بحمل السالح لسلطة الترخيص ، ويجب أن يشتمل           ) ٦(مادة
الطلب على األسباب والمبررات الكافية للمنح وخصوصا أن يكون طالـب           

ان يحمـل   الترخيص ذو مركز سياسي او اجتماعي ، او يتطلـب عملـه             
 .سالحا شخصيا ولسلطة الترخيص حق تقدير استحقاق الطلب للترخيص

يعبئ طالب الترخيص االستمارة الخاصة والمعدة لهذا الغرض ويتـولى          ) ٧(مادة
 .بنفسه التوقيع على البيانات الواردة فيها

من القانون تفصل سلطة الترخيص فـي       ) ٢١(مع مراعاة أحكام المادة   ) ٨(مادة  
 إليها، وفي حالة الموافقـة      تقديمهمدة أقصاها شهر من تاريخ      الطلب خالل   

خمسـون  ) ٥٠(يمنح الطالب ترخيصا بحمل السالح مع استيفاء رسم قدره        
 .رياال

تتخذ سلطة الترخيص اإلجراءات المناسبة التي تكفل تعريف المـرخص     ) ٩(مادة
له بحمل السالح او الحاصل على شـهادة إعفـاء باألمـاكن والمحـالت              

مـن  ) أ(ور فيها حمل السالح او التجول به مطلقـا وفقـا للفقـرة            المحظ
 بهذا الحظر ويجب أن يشمل تصريح وشهادة        همن القانون وتقيد  ) ٢٣(المادة

.من القانون) ٢٣(من المادة) أ(اإلعفاء على البيانات الواردة في الفقرة
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 ١٧٨

يسري العمل بالترخيص بحمل السالح لمدة ثالث سنوات من تـاريخ           ) ١٠(مادة
إصداره ويجدد بانتهاء هذه المدة لفترة مماثلة بناء علـى طلـب صـاحب              

 .ريال) ١٥٠(الشأن وموافقة سلطة الترخيص مقابل رسم وقدره
لسلطة الترخيص رفض طلب منح الترخيص ابتـداء، كمـا لهـا أن             ) ١١(مادة

ترفض تجديده او تقوم بسحبه مؤقتا وللفترة التي تراها مناسبة على ان ال             
 ، كما أن لها ان تلغي الترخيص قبل انتهاء مدتـه ،وجميـع               سنه زتتجاو

 .األحوال يجب أن يكون القرار الذي يصدر في هذا الشأن مسببا
للمتظلم خالل شهر من تاريخ صدور القرار أن يلجأ إلى الوزير وإذا            ) ١٢(مادة  

 .كان القرار المتظلم منه صادر من الوزير فله أن يتظلم إلى القضاء
ب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بشهر علـى األقـل       يج) ١٣(مادة

وفي حالة انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد تفرض على صـاحب            
الشأن غرامه تأخير بواقع خمسة ريال عن كل يوم تأخير من تاريخ انتهاء             

 .الترخيص
 ،  ال لمن كان مرخصا له بحمل السـالح       إيحظر حمل ذخائر األسلحة     ) ١٤(مادة

 .لذات السالح) الخط الناري( وفي حدود الكمية المرخص بها
 -:يعتبر الترخيص بحمل السالح منتهيا وملغيا في الحاالت التالية) ١٥(مادة

مـن  ) ٢١(نصوص عليها فـي المـادة     المتحقق أي حالة من الحاالت       - أ
 .القانون

 . آلخر غير مرخص به بحمل السالح هتسليم السالح بهدف حمل-ب
 .السالح بصفة نهائية فقدان -ج
 . الوفاة-د
يحق لسلطة الترخيص إلغاء قرارها بسحب الترخيص بحمل السـالح          ) ١٦(مادة

الشخصي او إلغائه في حالة انتفاء المبررات او الظروف التي أدت إلـى             
 .ذلك السحب أو اإللغاء

على المرخص له بحمل السالح عند تغيير محل إقامته إبالغ الجهـة            ) ١٧(مادة
ة المقيد بها الترخيص بهذا التغيير خالل شهر وعليها أن تؤشـر            المختص

بر الترخيص بحمل السالح ساري المفعول فـي        تبذلك في سجالتها وال يع    
 .محل اإلقامة الجديد إال إذا كان يقضي الترخيص بذلك

قد سالحا أو ترخيصا بحمل السـالح او شـهادة          فيجب على كل من     ) ١٨(مادة
يص أو اقرب مقر شرطة خالل أربع وعشـرين         إعفاء إبالغ سلطة الترخ   

ساعة من تاريخ فقدانه أو العلم بفقدانه ، ولسلطة الترخيص بعـد إجـراء              
التحري الكامل منح المرخص له ترخيصـا بـدل مفقـود مقابـل رسـم               

ريال ، وتفرض غرامة تأخير بواقع خمسة ريال عن كل يوم           ) ١٥٠(قدرة
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خيص بدل مفقـود ، وإذا  تراخى فيه صاحب الشأن عن الحصول  على تر        
كان المفقود شهادة إعفاء فيمنح المعفي بدال عنها شهادة مجانيـة وبـدون             

 .غرامة تأخير
يمنح المعفيين من الحصول على تـرخيص حمـل السـالح طبقـا             -أ)١٩(مادة

من القانون شهادات إعفاء مجانية صادرة تحت توقيع الـوزير          ) ٢٢(للمادة
 بها صورة شمسية حديثة للشـخص       يدون فيها أوصاف السالح كما تلصق     

 .المعفي 
يستثنى من حكم الفقرة السابقة كل من رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ، -ب

 .رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس الوزراء الحاليون
 تمنح شهادة اإلعفاء ألعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في -ج

 . وزارة الخارجيةبالدنا بشرط المعاملة بالمثل وبالتنسيق مع
) ٥،٤،٣،٢(تعتبر شهادة اإلعفاء ملغية في حالة تحقق احدى الفقـرات         ) ٢٠(مادة

 .من القانون في الشخص المعفى أو في حالة الوفاة) ٢١(من المادة
يجوز ألسباب أمنية منح تراخيص الستصـحاب مـرافقين ، ويحـدد         ) ٢١(مادة

لصـق صـوره    الترخيص عدد المرافقين وتدون أوصاف سالحهم كمـا ت        
 .شمسية حديثة للشخص المرخص له باستصحاب مرافقين 

يستثنى من حمل تراخيص استصحاب مرافقين كل من رئيس مجلـس           ) ٢٢(مادة
الرئاسة ونائبه وأعضاء مجلس الرئاسة ، رئيس مجلس الوزراء ، رئـيس            

 .مجلس النواب الحاليون
عن عشرة أفـراد    زيد  ييحدد بشهادة اإلعفاء عدد المرافقين وبما ال        -أ) ٢٣(مادة

 -:لكل من الفئات التالية
 .رؤساء الجمهورية السابقون ونوابهم -
 .رؤساء مجلس النواب السابقــون  -
 .رؤساء الوزراء السابقون ونوابهم الحاليون والسابقون -
يحدد بشهادة اإلعفاء عدد المرافقين وبما ال يزيد عن سبعة أفراد لكل من             -ب

 -:الفئات التالية
 .النواب الحاليون والسابقونأعضاء مجلس  -
 .أعضاء المجلس االستشاري الحاليون والسابقون -
 .الوزراء ونوابهم الحاليون والسابقون -
 .المحافظون الحاليون والسابقون -
 .قادة الوحدات واألجهزة االمنية والعسكرية  -
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 ١٨٠

يحدد بشهادة اإلعفاء او ترخيص استصحاب مرافقين ، عدد المـرافقين           -ج
 -:ن خمسة أفراد لكل من الفئات التاليةوبما ال يزيد  ع

 . من صدر بتعيينهم قرار جمهوري أو قرار رئيس مجلس الرئاسة-
 . الشخصيات السياسية واالجتماعية الهامة-

 .من تقتضي أعمالهم استصحاب مرافقيـن 
 تسري االحكام الخاصة بمنح ترخيص حمل سالح شخصي علـى           أـ)٢٤(مادة

 .ترخيص استصحاب مرافقين
 االحكام الخاصة بمنح شهادة اإلعفاء من تـرخيص حمـل سـالح             يتسر -ب

شخصي على شهادة اإلعفاء من الحصول علـى تـرخيص استصـحاب            
 .مرافقين

 الفصل الثالث
 في االتجار وإصالح األسلحة

 الفرع األول
 االتجار بالسالح

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو إدخال األسـلحة            -أ) ٢٥(مادة
ال بموجب ترخيص سـاري المفعـول وفقـا         إائر او االتجار بها ،      والذخ

 .الحكام القانون وهذه الالئحة 
يعفى من شرط الحصول على رخصة االسـتيراد األسـلحة الناريـة            -ب

 -:التالية
 . أسلحة الصيد لقطعة واحدة مع الذخيرة الخاصة بها-١
 . أسلحة الرياضة لقطعة واحدة مع الذخيرة الخاصة بها-٢
 .واحدة مع الذخيرة الخاصة بهالقطعة األسلحة النارية الشخصية  -٣
للوزير حق تحديد عدد المحالت التجارية لألسلحة والذخائر في كـل           ) ٢٦(مادة

محافظة، كما يحدد  الشروط الواجب توافرها في المحل المعد لألغـراض           
 .المذكورة ونوع األسلحة وكمية األسلحة والذخائر المرخص باالتجار بها

من القانون يشترط فيمن يرغب بمزاولة      ) ٢١(مع مراعاة  أحكام المادة     )٢٧(مادة
 -:باألسلحة والذخائر الشروط التالية مهنة االتجار

 .أن يكون يمني الجنسية-١
 .أن يكون مسموحا له بمزاولة العمل التجاري وفقا للقوانين المنظمة لذلك-٢
 سلطة الترخيص لدى احد     هي تحدد أن يقدم ما يفيد إيداعه مبلغ التأمين الذ       -٣

 .البنوك أو المصارف المعترف بها
يقدم طلب الترخيص لالتجار في السالح والذخائر لسلطة التـرخيص          ) ٢٨(مادة

ويجب أن يشتمل الطلب على الوثائق والمستندات التـي تثبـت اسـتيفائه             
 .للشروط المذكورة في المادة السابقة
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 ١٨١

رخيص على الطلب ، يمنح صاحب الشـأن        في حالة موافقة سلطة الت    ) ٢٩(مادة
ريـال يـتم    ) ٥,٠٠٠(ترخيصا ساري المفعول لمدة سنة مقابل رسم قدره       

 . ريال )٣٠٠( سنويا مقابل رسم قدرههتجديد
يسري بالنسبة لميعاد البت في طلب الترخيص وحق سلطة الترخيص          ) ٣٠(مادة

 حـق   في رفض الطلب أو رفض تجديد الترخيص او إلغائه نهائيا ، وكذا           
 الشـأن االحكـام الـواردة فـي         هـذا التظلم من القرار الذي يصدر في       

 .من هذه الالئحة) ١٣،١٢،١١،٨(المواد
يعتبر الترخيص باالتجار في األسلحة والذخائر منتهيا وملغيا إذا تحقق          ) ٣١(مادة

 -:في المرخص له أي من الحاالت التالية
 .قيامه بنقل ملكية محل االتجار ألخر-١
تسريب أي من المواد المرخص له باالتجار بها للغير بوجه غير           قيامه ب -٢

 .مشروع، أو إدخال أي من هذه المواد إلى البالد بطريقة غير مشروعه
عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجالت واتخاذ احتياطـات           -٣

 .األمن والسالمة العامة
مـن هـذه    ) ٢٧(ادةانتفاء أي شرط من الشروط الواجب توافرها في الم        -٤

 . الالئحة
ال يجوز  نقل األسلحة او الذخائر من منطقة إلى أخرى سـواء فـي               ) ٣٢(مادة

نطاق المحافظة أو بين المحافظات إال بتصريح تصدره سلطة التـرخيص           
ويحدد في التصريح كمية األسلحة او الذخائر المرخص بنقلهـا والجهـة            

 من الراسل والمرسل إليـه ،       المنقول منها والجهة المنقول إليها واسم كل      
 .وكذا خط سير ووقت النقل وأية شروط أخرى يتم وضعها لصالح األمن

 الفرع الثاني
 في صيانة األسلحة

فيما عدا الضمان المالي ، يسري على الشخص المرخص له بإصالح           ) ٣٣(مادة
له باالتجار بها ، ومع مراعاة      المرخص  األسلحة  ما يسري على الشخص       

 .من هذه الالئحة) ٣٧،٣٦،٣٥،٣٤(ادأحكام المو
يحدد بقرار من الوزير عدد المحالت المسموح للمرخص له بإصالح          ) ٣٤(مادة

األسلحة  في كل محافظة كما يحدد الشروط الواجب توافرها في المحـل             
 .المعد لغرض اإلصالح ونوع األسلحة المرخص بإصالحها

الفنية الكافيـة باألسـلحة     يجب أن تتوافر في طالب الترخيص الخبرة        ) ٣٥(مادة
التي يطلب الترخيص له بإصالحها، وعلى سلطة الترخيص التحقق مـن           

 .ذلك



 
الئحة حمل أسلحة نارية

 ١٨٢

الترخيص بإصالح األسلحة الذي تصدره سلطة الترخيص مدته سنه،         ) ٣٦(مادة
ريال ويجدد سنويا مقابـل رسـم       ) ١٠٠٠(ويستوفى عنه رسم مالي قدره    

 .ريال) ٣٠٠(قدره
ه مسك السجالت الالزمة وفق مـا تقـرره         على الشخص المرخص ل   ) ٣٧(مادة

 .االنظمة والتعليمات الصادرة من سلطة الترخيص
 الفصل الرابع
 في المفرقعات

استيراد المفرقعات محظور ،ومع ذلك يجوز لسلطة التـرخيص أن          -أ) ٣٨(مادة
تصدر ترخيصا باستيراد المفرقعات وذلك إلغـراض تنفيـذ مشـروعات     

 .مال واإلنشاءات المدنية والعسكرية التنمية وما يتصل بها من األع
تمنح تراخيص المفرقعات لعدد محدود من التجار المقيمين في عواصم          -ب

المحافظات  والتي يتم تحديدها بقرار من الوزير ويسـتوفي عنـه رسـم              
 .  من قيمة رخصة االستيراد%) ٢(قدره

لبـارود  تنظم بقرار من الوزير االحكام المتعلقة بصـنع واسـتخدام ا          ) ٣٩(مادة
 .المحلي

من القانون علـى طالـب التـرخيص        ) ٢١(مع مراعاة احكام المادة   ) ٤٠(مادة
باستيراد مفرقعات أن يقدم لسلطة الترخيص شهادة من أحـد البنـوك او             
المصارف المعترف بها تثبت ايداعه مبلغ التأمين بحسب كمية المفرقعات          

 .وقيمتها واستخداماتها
جهـات القطـاع    ولمصالح والمؤسسات العامة    الترخيص للوزارات وا  ) ٤١(مادة

العام في الدولة باستيراد المفرقعات ال يكون إال من الوزير وبنـاء علـى              
طلب رسمي موقع  عليه من المسئول االول في هذه الجهـات ومختـوم              

 . بخاتمها ، وتعفى من التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة
مـن سـلطة التـرخيص       ترخيص مسبق ال ب إيحظر بيع المفرقعات      ) ٤٢(مادة

ريال، وكما ال يجوز اقتناء أو التصرف       )٥٠٠٠(ويستوفي عنه رسما قدره   
فرقعات اال بترخيص ساري المفعـول      مبأي صورة كانت بأي مادة من ال      

 .من السلطة المختصة وفي األغراض المحددة في ذلك الترخيص 
حمل شهادات ووثـائق    تمنح تراخيص استخدام المفرقعات إال لمن ي       ال) ٤٣(مادة

 المجـال، اضـافة إلـى       هذارسمية تثبت معارفه التخصصية وخبرته في       
شهادات طبية تؤكد لياقته وقدرته على التعامل مع هذه المواد واألجهـزة            

 .والمعدات الخاصة التابعة لها
ال يجوز نقل أي مادة من مواد المفرقعات او أجزاء منها من منطقـة              ) ٤٤(مادة

اق المحافظة أو بين المحافظات أال بتـرخيص كتـابي          إلى أخرى في نط   



 
الئحة حمل أسلحة نارية

 ١٨٣

ة المـواد المنقولـة     يمسبق صادر من سلطة الترخيص يحدد فيه نوع وكم        
وخط سيرها والجهة المنقولة منها والمنقولة إليها واسم الراسل والمرسـل           

 .إليه وأية بيانات أخرى تقتضيها شروط األمن والسالمة العامة
فرقعات في الجمهورية تصدرها الـوزارة وعلـى        تراخيص عبور الم  ) ٤٥(مادة

الجهات المالكة للمفرقعات أو أية أجزاء تابعة لها إبالغ نقاط الدخول بتلك            
المواد مع تحديد نوعها وكميتها وبلد المنشأ والتصدير والجهـة المصـدر            
 .إليها لتقوم بدورها بإبالغ الوزارة لتأمين عبورها وفق نظام العبور المتبع

 خامسالفصل ال
 في األلعاب النارية

ال يجوز تصنيع او استيراد او االتجار باأللعاب النارية إال بتـرخيص            ) ٤٦(مادة
مسبق من سلطة الترخيص وتسري على المستورد والتاجر في األلعـاب           
النارية االحكام الخاصة باالستيراد واالتجار ونقل األسـلحة المنصـوص          

 .عليها في القانون وهذه الالئحة
يخضع صنع واستيراد وبيع األلعاب النارية للرقابة الفنيـة واألمنيـة           ) ٤٧(مادة

بالوزارة وتشمل هذه الرقابة التأكد من توفر شروط السالمة فـي معامـل             
 بيعها عن طريـق التفتـيش       تومصانع األلعاب النارية ومخازنها ومحال    

 .الدوري والمفاجئ
ـ          -أ) ٤٨(مادة اب الناريـة أو    يحظر التـرخيص بفـتح وإنشـاء مصـانع األلع

 .مستودعاتها في المناطق اآلهلة بالسكان
 يحدد بقرار من الوزير االشتراطات  الواجب توافرهـا فـي مصـانع              -ب

 .ومستودعات  ومحالت بيع األلعاب النارية
الترخيص بصنع األلعاب النارية او استيرادها او االتجار بها شخصي          ) ٤٩(مادة

 بأي صورة كانت، وعلـى خلـف        ال يجوز التنازل عنه  او التصرف فيه       
 به وفقا الحكام القانون وهذه      التاجر المرخص له استصدار ترخيصا خاصاً     

 .الالئحة
يحدد بقرار من الوزير األماكن والطرق والمدن واألوقات التي يمنـع           ) ٥٠(مادة

 .فيها إطالق األلعاب النارية إال بترخيص من الجهة المختصة
 
 

 الفصل السادس
 اميةأحكام عامة وخت

جميع األسلحة وذخائرها وكذا مواد المفرقعات أو أية أجزاء منهـا او            ) ٥١(مادة
تابعة لها التي تصادر لمخالفتها أحكام القـانون والالئحـة او القـوانين و              



 
الئحة حمل أسلحة نارية

 ١٨٤

االنظمة النافذة ، تؤول ملكيتها إلى وزارة الداخلية وتقيد فـي السـجالت             
 .الخاصة بذلك

 حق دخول محال تجارة األسلحة      المختصينلمأموري الضبط القضائي    ) ٥٢(مادة
والذخائر وإصالحها لفحص الدفاتر وغيرها للتأكد من تنفيـذها للقـوانين           
النافذة، على أن يجري التفتيش على تلك المحال مرة كل أربعة اشهر على             

 .األقل، ورفع تقرير بذلك للوزير 
ت اإلعفـاء   يحدد بقرار من الوزير شكل وبيانات التراخيص وشـهادا        ) ٥٣(مادة

الئحة وكـذا السـجالت واالسـتمارات       لالوارد ذكرها في القانون وهذه ا     
 .الالزمة لتنفيذ القانون وهذه الالئحة

جميع  التراخيص وشهادات اإلعفاء المنصوص عليها فـي القـانون           ) ٥٤(مادة
والالئحة شخصية ال يجوز التنازل عنها او التصرف فيها او اسـتخدامها            

 .لقة بهفي غير الغرض المتع
يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات المنفذة الحكام القانون وهـذه          ) ٥٥(مادة

 .الالئحة
 . يعمل بهذه الالئحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية) ٥٦(مادة
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