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 م١٩٩٠لسنة ) ٢٣(قانون رقم 

 بشأن االحتياط العام
 .باسم الشعب

 .رئيس مجلس الرئاسة
 . إعالن الجمهورية اليمنية اتفاق على اإلطالعبعد 

 .وعلى دستور الجمهورية اليمنية
 .عد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسةوب

 .أصدرنا القانون اآلتي نصه
 الباب االول

 التسمية والتعاريف
 )قانون االحتياط العام(يسمى هذا القانون ) ١(مادة
والعبارات التالية المعاني المحـددة     لأللفاظ   هذا القانون يكون     ألغراض) ٢(مادة

 .كإزاء كل منها مالم تدل القرينة على خالف ذل
 .الجمهورية اليمنية :الجمهورية
 .وزارة الدفاع :الوزارة
 .وزير الدفاع  :الوزير

االشخاص المكلفون لخدمة االحتياط العـام عنـد        : االحتياط البشري العام  
 .االستدعاء

 .الموارد االقتصادية المحددة لخدمة االحتياط العام: االحتياط المادي العام
 حالة الحرب عنـد توقـع   إلى حالة السلم   انتقال البالد من   :الطوارىحالة 

 خطر خارجي أو عند القيام بحركات فعلية
عند حصول إضطرابات داخلية أو وقوع كـوارث طبيعيـة وتعلـن             أو

 .الرئاسة وتنتهي بقرار من رئيس مجلس
التهيئة والتعبئة للموارد البشرية والماديـة فـي عمـوم           :التعبئة الجزئية

 .الجمهورية، أو جزء منها
السجل الذي يتم فيه ضبط وتسجيل بيانـات االحتيـاط          :سجل العسكري ال

 .البشري والمادي
 ـ:يتكون االحتياط العام من اآلتي )٣(مادة

 .ـ االحتياط البشري١
 .ـ االحتياط المادي٢
 .ـ االحتياط العسكري٣

 ـ:يتكون االحتياط البشري العام من الفئات التالية) ٤(مادة
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 بأي واألمنتهت خدماتهم من القوات المسلحة أ ـ كل المواطنين الذين ان 
 استثنى منهم بقرار من     األمنشكل كان حتى بلوغهم سن الخمسين عاما ،         

 ..الوزير
ب ـ كل المواطنين من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين سن الثامنـة   

 .عشرة وحتى الخمسين من العمر
من هذه ) ب(،)أ(ج ـ يجوز للوزير بقرار رفع السن المحددة في الفقرتين 

 المواقف العسكرية التي تتطلب ذلك شريطة توافر القدرة         عند نشوء المادة  
 .لدى الشخص المستدعى لخدمة االحتياط

يجب أن يسجل في سجالت االحتياط العام كل العسكريين الذين انتهـت            ) ٥(مادة
 أعمـارهم  والمواطنين الذين تتراوح     واألمنخدماتهم في القوات المسلحة     

) ٤(ثامنة عشرة وحتى الخمسين عاما المنصوص عليهم في المـادة         بين ال 
 .من هذا القانون

 الباب الثاني
 حقوق وواجبات االحتياط البشري العام

يحق لوزير الدفاع بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة اسـتدعاء كـل أو             ) ٦(مادة
 : االحتياط العام في االحوال التاليةأفرادبعض 
 عن دوال تزي أسبوعينتقل عن   لمدة النعاشواإل التدريب ألغراضأ ـ  
 . في العام الواحدأسابيع أربعة

ب ـ لحضور الدورات التأهيلية المختلفة وتحدد الفتـرة الالزمـة لـذلك     
 .بقرار من قبل رئيس مجلس الرئاسة

 .واألمنج ـ عند إعالن حالة الحرب لسد النقص في القوات المسلحة 
 .عند إعالن التعبئة العامة حتى إنتهائها او ئد ـ عند إعالن حالة الطوار

يتمتع ويلتزم المكلفون لخدمة االحتياط العام عند االسـتدعاء بـالحقوق           ) ٧(مادة
 .النافذةوالواجبات المنصوص عليها في القوانين 

أ ـ تحتسب مدة  االستدعاء للمكلفين لخدمة االحتياط العام العاملين في  )٨(مادة
 كما األساسيةزء من الخدمة جلعام والمختلط كمرافق الدولة والقطاعين ا

 األساسية والترقية وأي عالوات مرتبطة بدرجاتهم باألجريحتفظ لهم 
 .ويتقاضون رواتبهم من المرافق التابعين لها

إستدعاء موظفي القطاع  الخاص يحتفظ لهم بالوظيفة والترقية  ب ـ عند 
ـ        بهم المسـتحقة عنـد     والعالوات السنوية وتتولى وزارة الدفاع دفع روات

 . بنظرائهم من موظفي الدولةأسوةاإلستدعاء للخدمة 
أ ـ يتقاضى الجندي االحتياطي المدعو للخدمة االحتياطية نفس الراتب   )٩(مادة

ماثل له في الرتبة من العسكريين في القـوات المسـلحة           مالذي يتقاضاه ال  
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هم كافـة   واالمن او آخر راتب كان يتقاضاه ايهما افضل كما تطبق علـي           
 .االحكام الواردة في قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة واالمن

ب ـ يتلقى المكلفون لخدمة االحتياط العام عند االسـتدعاء مـن غيـر     
والفقرة ـ أـ من هذه المادة راتب جنـدي فـي    )٨(المشمولين في المادة

 .القوات المسلحة واالمن
 بـزمالئهم فـي     أسـوة الترقية  ـ يحق لالحتياطيين الحصول على       ١)١٠(مادة

 .القوات المسلحة واالمن 
 المالبس والرتب العسكرية في الحاالت التي       ارتداءـ يحق لالحتياطيين    ٢

 .يحددها الوزير
 وأعيـاد  والنياشين في األعياد الوطنيـة       باألوسمةـ يكرم االحتياطيون    ٣

 .الوحدات في القوات المسلحة
حتياط العام عند اإلسـتدعاء علـى نفقـة         يتم نقل المكلفين لخدمة اال    ) ١١(مادة

أومن مواقع التعبئة إلى الوحدات التي يلتحقون       . الحكومة من محل إقامتهم   
 .بها وكذا في حالة إنهاء الخدمة أو االستغناء منها

المعارون والمنتدبون بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل في القوات         ) ١٢(مادة
ـ     من مرافق الدولة     واألمنلحة  سالم  السـلم   توالمؤسسات المختلفة في وق

تصرف مرتباتهم من المرافـق التـي       .والمسجلين في سجل االحتياط العام    
 والترقيـة وأي عـالوات مرتبطـة        باألجريعملون فيها، كما يحتفظ لهم      

 .األساسيةبدرجاتهم 
االحتياطيون الذين يصابون باصابات أو عجز جزئي نتيجـة خدمـة           ) ١٣(مادة

علهم غير قادرين على مباشرة اعمالهم السـابقة يجـب          االحتياط العام تج  
يـتالءم   إعادتهم إلى أعمال مالئمة الوضاعهم ووظائفهم السـابقة ومـا         
 أخـرى وحالتهم الصحية مع االحتفـاظ لهـم بـرواتبهم وأي عـالوات             

يستحقونها وإذا تعذر ذلك تتولى وزارة الدفاع دفع مرتبـاتهم وعالواتهـم            
ئمة مع وظـائفهم السـابقة اضـافة إلـى          واية مستحقات اخرى لهم متال    

 .التعويضات المستحقة عن االصابات
ـ تطبق على المكلفين لخدمة االحتياط العام عند االستشهاد او الوفاة           ١ )١٤(مادة

او العجز عند االستدعاء كافة القوانين والنظم المعمول بها فـي القـوات             
 .المسلحة واالمن

ة االحتياط العام المشـمولين فـي       ـ تسوى معاشات المكلفين ألداء خدم     ٢
المادة الثامنة من هذا القانون وفقا لرواتبهم االساسية المقـررة لهـم مـن              

من هـذه المـادة أيهمـا       ) ١(المرافق التابعين لها الغراض تطبيق الفقرة     
 .افضل



 

 ٢٨

احتياط عام

ـ تسوى معاشات المكلفين ألداء خدمة االحتياط  الغير مشـمولين فـي             ٣
من هذا القانون وفقا لراتب المماثلين لهم في        ) أ(فقرة) ٩(والمادة) ٨(المادة  

 .من هذه المادة) ١(القوات المسلحة واالمن وذلك الغراض تطبيق الفقرة
أ ـ يجب ترقية الجامعيين المستدعون لخدمة االحتيـاط إلـى رتبـة      )١٥(مادة

ضابط جامعي إحتياطي وفقا لمؤهالتهم العلمية وذلك وفقا الحكام قـانون           
في القوات المسلحة واالمن وعلى الوزير إقرار الشـروط         شروط الخدمة   
 .المنظمة لذلك

ب ـ يجب ترقية خريجي المعاهد التقنية المستدعون لخدمة االحتياط حتى  
 .رتبة رقيب أول فخري

ج ـ يجب منح رتب فخرية لمن استدعي لخدمة االحتيـاط مـن غيـر     
 .رقيب فخريمن هذه المادة إلى رتبة ) ب(و)١(المشمولين في الفقرتين

 .ظمة لهذه المادةنإصدار القرار بالشروط الم د ـ على الوزير
على جميع مرافق الدولة والمؤسسات المختلفة تقديم  كافة التسـهيالت         ) ١٦(مادة

للمكلفين لخدمة االحتياط العام عند االستدعاء لتمكينهم من الحضور إلـى           
 . لهمالمحددةاالماكن 

خدمة االحتياط عند االستدعاء االلتزام بالحضور      على جميع  المكلفين ل    )١٧(مادة
 . تحددها جهات  االختصاصالتيفي الموعد المحدد إلى االماكن 

يجب على العسكريين الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة واالمن          )١٨(مادة
التوجه إلى اماكن االحتياط البراز البطائق التي بحوزتهم وتسجيل اسمائهم          

ط العام وذلك خالل شهر واحد من تاريخ إنهاء خـدماتهم           في سجل االحتيا  
 .واالبالغ عن أي تغييرات في السكن او العمل

يجب على كافة الملزمين للخدمة  العسكرية والوطنيـة بعـد ادائهـا             ) ١٩(مادة
التوجه إلى اماكن االحتياط وابراز الوثائق التي بحوزتهم وتسجيل اسمائهم          

خالل شهر من تاريخ إنهاء الخدمة واالبالغ       في سجل االحتياط العام وذلك      
 .عن أي تغييرات في السكن أو العمل

يسمح بخروج الملزمين لخدمة الدفاع      اثناء اوقات الحرب او التعبئة ال     ) ٢٠(مادة
الوطني االلزامية وخدمة االحتياط من المسجلين في سـجالت االحتيـاط           

 التعبئة العامة وفي حالة     بموافقة جهات  العام من اماكن إقامتهم الدائمة إال     
 .المخالفة تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة

 
 
 
 

 الباب الثالث
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 االحتياط المادي العام

يحق لوزير الدفاع بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة طلـب إسـتخدام            ) ٢١(مادة
غـراض  التعبئة العامة ال    االحتياط المادي او جزء منه عند إعالن حالة         

 ـ:حالة الحرب ويتضمن االحتياط المادي العام اآلتي التدريب أو
 .ـ وسائل النقل البرية والجوية والبحرية١
ـ محطات الراديو الثابتة والمتحركـة وكافـة االتصـاالت السـلكية            ٢

 .والالسلكية ومعدات وسائل االعالم
 ـ وسائل ومعدات الشحن والسيارات الهندسية ومعدات البنـاء بجميـع          ٣

 .أنواعها
ـ المطارات والموانئ البحرية ومنشآتها والمحطات البخارية وكل مـا          ٤

 . االستراتيجيةاألهميةيتعلق بها والطرق ذات 
 .األخرىـ المستشفيات والعيادات الطبية والمجمعات الطبية ٥

 ـ:تشمل وسائل النقل الموارد التالية) ٢٢(مادة
شحن  الخفيفـة والكبيـرة      ـ السيارات الحكومية وغيرها من سيارات ال      ١

 المتحركـة   اإلصـالح والباصات ووايتات المحروقـات والمـاء وورش        
 .والثابتة

 .ـ الدراجات النارية٢
 .أنواعهاـ الطائرات بجميع ٣
 .ـ البواخر التي تستخدم للنقل٤

 :تشمل وسائل االتصاالت الموارد التالية) ٢٣(مادة
 .ـ وسائل الراديو الثابتة والمتحركة١
 .ل التلفون والتلغرافـ وسائ٢
 .ـ اآلالت التلفونية والتلغرافية بجميع انواعها٣
ـ مستودعات الوزارة وقواعدها للتعبئة لالصالح والصـيانة لوسـائل          ٤

 .االتصاالت
 ـ:تشمل السيارات الهندسية والبناء ووسائل الشحن الموارد التالية) ٢٤(مادة

 .ـ الجرارات بجميع انواعها١
 .ـ الكسارات٢
 .شاحناتـ ال٣
 .ـ الدكاكات والرافعات٤
 .ـ اآلت تفجير الديناميت٥
 .ـ الخالطات ناقالت الخرسانة٦

 ـ:تشمل المطارات والموانئ والطرق الموارد التالية) ٢٥(مادة
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 .ـ المطارات مع وسائل تأمينها١
ـ الموانئ البحرية مع جميع وسائلها ومعـداتها وتأمينهـا واصـالحها            ٢

 .وصيانتها
طات الخدمات ومسـتودعات قطـع الغيـار والتشـحيم          ـ الورش ومح  ٣

 .والتصليح
 .ـ محطات تزويد الوقود والتشحيم التي باالمكان استخدامها٤
 . االستراتيجيةاألهميةـ الطرق ذات ٥

 ـ:تشمل الوسائل الطبية على التالي) ٢٦(مادة
 .أنواعهاـالمستشفيات بجميع ١
 .ـ العيادات الصحية٢
 .صحيةـ المجمعات والمرافق ال٣

يجب أن تكون الوسائل والمعدات المخصصة لالحتياط المـادي فـي           ) ٢٧(مادة
 .حالة جيدة

تسخر الوسائل والمعدات  والمنشآت المخصصة لالحتياط المادي العام         ) ٢٨(مادة
أثناء التعبئة بأمر من وزير الدفاع ويستحق مـالكي المعـدات الخاصـة             

األجـور   يسـتحق هـؤالء      تعويضا عادال في حالة إتالفها أو عطلها كما       
العادلة لكافة الوسائل والمعدات الخاصة بهم طبقا لشروط تحدد بالتنسـيق           

 .مع وزارة الدفاع والوزارة المختصة
عند ) الحكومي( يحق للوزير إستخدام جزء من االحتياط المادي العام       ) ٢٩(مادة

الحاجة من أجل إنجاح النشاطات  العسكرية في وقت السلم بعـد موافقـة              
جلس الوزراء كما يجوز اللجوء إلى غيـره إذا اسـتدعت الضـرورة              م

 .من هذا القانون) ٢٨(القصوى ذلك مع مراعاة أحكام المادة 
يتم تحديد االلتزامات بإنشاء االحتياط المادي العام لكـل مؤسسـة او            ) ٣٠(مادة

جهاز حسب التخصصات وبحسب التعليمات التي تتم من قبل الوزراء بعد           
 . الوزراءموافقة مجلس

على الوزارة المختصة إقرار المهام الواجب تنفيذها من قبـل أجهـزة            )٣١(مادة
الدولة ومؤسساتها لتسليم االحتياط  المادي إلى الجهة المختصة في وقـت            
السلم على ضوء العدد الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء وفقا لطلـب             

 .الوزير
ة المهام الخاصة بتسليم االحتيـاط       الدولة ومؤسساتها معرف   أجهزةعلى  ) ٣٢(مادة

المادي إلى الجهة المختصة في وزارة الدفاع وتحديد الوسائل التي تعطي           
 .لالحتياط المادي وكذا ضبطها وتدوينها
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 الدولة ومؤسساتها إستخدام أي من اآلليات والمركبات        ألجهزةيحق   ال) ٣٣(مادة
 .مالم تكن مسجلة لدى جهات االختصاص في وزارة الدفاع

يتم توجيه كافة المصادر المادية في المجاالت االقتصادية اثناء التعبئة )٣٤(مادة
 الدولة العمل على  العامة لخدمة المجهود الحربي وعلى كافة مرافق

 .صيانة وترميم جميع الوسائل والمعدات المخصصة لالحتياط المادي العام
 الباب الرابع

 التزامات أجهزة الدولة ومؤسساتها
 الحتياط الماديا بصع المختلط والخاوالقطا

المخـتلط  يجب على الدولة ومؤسسات القطاع العام وكذلك القطاعين         ) ٣٥(مادة
 ـ:يلي والخاص االلتزام بما

 .أ ـ تسجيل الوسائل والمعدات في دوائر االحتياط العام
ب ـ تسليم معدات االحتياط المادي للجهات المختصة في وزارة الـدفاع   

 .وفقا للقانون
ج ـ ضمان إحتياطي قطع الغيار للوسائل والمعـدات حسـب الكميـات     

 .ضوء الخطة االقتصادية العامة للبالد الموجودة على
د ـتنظيم وإعداد الوسائل والمعدات الواجب تسـليمها لالحتيـاط العـام     

 بحضور ممثل من جهات االختصاص في وزارة الـدفاع فـي            واختبارها
 .وقت السلم

لمصادر المخصصـة للقـوات المسـلحة وعـدم     هـ ـ ضبط  وتدوين ا 
 . أخرى في حاالت التعبئة العامة أو اثناء الحربألغراض استخدامها

 المختصـة   األجهزةوـ تبليغ جهات االختصاص في وزارة الدفاع وبقية         
 .عن المعلومات الخاصة بكمية وحالة الوسائل والمعدات االحتياطية

 المختصـة   األجهزةع وبقية   زـ تبليغ جهات االختصاص في وزارة الدفا      
 .عن استالم وتسليم الوسائل وكذا التبليغ عن الخسائر

ح ـ فحص حالة االحتياط المادي من قبل جهات االختصاص في وزارة  
 . المعنيةواألجهزةالدفاع بصورة دورية باشتراك مع الوزارة 

على مسئولي اجهزة الدولة ومؤسسـاتها تسـهيل أعمـال الجهـات            ) ٣٦(مادة
 . الماديصة لتنظيم وضبط االحتياطيالمخت

 الحالة الفنيـة للوسـائل      مسئوليةاجهزة الدولة ومؤسساتها تحمل      على) ٣٧(مادة
 .والمعدات لالحتياط المادي العام

يتم حفظ االحتياط المادي المخصص في المستودعات التي يتم تشييدها          ) ٣٨(مادة
شعار جهـات   من قبل المؤسسات الحكومية وعلى مسئولي المستودعات إ       



 

 ٣٢

احتياط عام

االختصاص في وزارة الدفاع بمواقعها أو عنـد تحويلهـا مـن أماكنهـا              
 .السابقة

عند إعالن التعبئة العامة تتحول جميع وسـائل النقـل واالتصـاالت            ) ٣٩(مادة
والمطارات والموانئ ومنشآتها وجميع محطـات الوقـود والمستشـفيات          

 .المجهود الحربيوالعيادات والمجمعات الصحية بكافة أنواعها إلى نظام 
عند االنتهاء من حالة الحرب او التعبئة العامة علـى وزارة الـدفاع             ) ٤٠(مادة

ما سلم اليها من االحتياط المادي العام إلى الجهات التي قامت            إرجاع كل 
 .بتسليمه من القطاعين العام والمختلط والخاص
 الباب الخامس
 العقوبات

فحوصات التدريبية على االحتياط العام     يحق للوزير ان يقرر إجراء ال     ) ٤١(مادة
وفي هذه الحالة يعاقب من يخالف احكـام هـذا القـانون خـالل فتـرة                

 تقل عن مائة دينار أو بـالحبس لمـدة ال          الفحوصات التدريبية بغرامة ال   
 .تزيد عن ستة اشهر

يعاقب على إفشاء البيانات أو المعلومات المتعلقة باالحتياط العام وفقا          ) ٤٢(مادة
 .قانونلل

 إفشـاء يعاقب كل عسكري في جهات االحتياط العام عـن إذاعـة او       ) ٤٣(مادة
 خاصة باالحتياطيين او الوزارات أو المؤسسات الحكوميـة بمـا           أسرار

 .يتصل بأداء واجبه وفقا للقانون
يخضع المكلفون الداء خدمة االحتياط العام اثناء إسـتدعائهم لكافـة           ) ٤٤(مادة

 .تعليمات السارية في القوات المسلحة واالمن والواألوامرالقوانين 
 الباب السادس
 احكام ختامية

على جهات االحتياط العام واقسامها القيام بإجراء المطابقة في سجالت          ) ٤٥(مادة
هو موجود فعليا حسب السجالت كل سـتة اشـهر           االحتياط البشري وما  

 .على االقل
ة بإنشـاء اقسـام لالحتيـاط       يكلف الوزراء ومدراء المرافق المسـتقل     ) ٤٦(مادة

البشري والمادي في كل وزارة ومرفق على ان تحدد مهامها من رئـيس             
 .مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع

على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرهـا ابـالغ جهـات           ) ٤٧(مادة
ـ            ى االحتياط العام واقسامها عن العاملين التابعين لهم والمنقولين مـن وال

 .مواقعهم كل ستة اشهر على االقل
 شخص من رجال االحتياط في وظيفته او عملـه          أياليجوز استبقاء   ) ٤٨(مادة

 . مع احكام هذا القانونضال يتعار االستدعاء بما أمربعد صدور 



 

 ٣٣

احتياط عام

 المادي العام في أجهزة الدولة ومؤسساتها في وقت         االحتياطيتم إنشاء   ) ٤٩(مادة
 .القانونالسلم من تاريخ صدور هذا 

يصدر الوزير القرارات واللوائح والتعليمات الالزمة لتنفيذ احكام هذا         ) ٥٠(مادة
 .القانون

على الوزراء ومدراء المرافق والمؤسسات المستقلة كال فـي مجـال           ) ٥١(مادة
 . في هذا القانوندما ور تنفيذ اختصاصه

 .الرسميةيعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة ) ٥٢(مادة
 صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

 هـ١٤١١/ربيع الثاني/ ١٧بتاريخ 
 م١٩٩٠/نوفمبر/ ٥الموافق

 علي عبد اهللا صالح/  الفريق                        
 رئيس مجلس الرئاسة                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


