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 م١٩٩٠لسنة ) ٢(قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 
 شعار الجمهورية اليمنية وخاتمها الرسميبشأن 
 :رئيس مجلس الرئاسة

 .ن  الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة االنتقاليةبعد اإلطالع على اتفاق إعال
 .وعلى دستور الجمهورية اليمنية

 .وبعد موافقة مجلس الرئاسة
 قــرر

يكون للجمهورية اليمنية شعار يتكون من نسر يرمز إلى قوة الشعب            ) ١(مادة
وانطالقه  في أفق التحرر باسطا جناحيه على العلم الوطني مرتكزا علـى             

 كما نقش به رسم يمثل سد مـأرب         –ها الجمهورية اليمنية  قاعدة كتب علي  
وشجرة البن باعتبارهما من ابرز خصائص  اليمن وذلك وفقـا للنمـوذج             

 .المرافق ويكون هذا هو الخاتم الرسمي للجمهورية اليمنية
يجب في جميع األحوال ان يكون الشعار مطابقا للنموذج  المرافـق            ) ٢(مادة

أن يطمس المظهر العـام للشـعار او التفاصـيل     وال يجوز    -لهذا القانون 
الدقيقة التي يتكون منها كما ال يجوز أن تضاف اليـه أيـة رسـومات او                

 .خطوط او زخارف
 
 

 
 
 
 

   
يتألف خاتم الجمهورية من شعار الجمهورية موضوعا داخل إطار ) ٣(مادة

دائري الشكل وقد نقشت في جانبي الدائرة زخارف عربية الطراز وذلك 
 .ا للنموذج المرافقوفق
ينقش خاتم الجمهورية على أختـام الـوزارات والمصـالح العامـة        ) ٤(مادة

مع ذكر اسم الجمهورية اليمنية على جانبي اإلطار الدائري أعال           المختلفة
 .اسم الوزارة او المصلحة ذات الشأن بين جانبي اإلطار الدائري

 أجهزةات الصادرة من    يستعمل الشعار في جميع المحررات والمكاتب     ) ٥(مادة
 :الدولة المختلفة كما يستعمل في كل من

 .العملة اليمنية •
 .المطبوعات الحكومية •
 .علم رئيس مجلس الرئاسة •
 .تليفزيون الجمهورية اليمنية •
 .وسائل النقل الخاصة برئاسة الجمهورية •
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العالمات المميزة للرتب وأغطية  الرأس والخاصة بالقوات المسـلحة           •
 .واألمن

 .ا التي تقدم باسم رئيس مجلس الرئاسةالهداي •
 .واجهات السفارات اليمنية •

وال يجوز ألي جهة او شخص ان يستعمل الشعار ألي من األغراض  
 .عدى ما تقدم إال بإذن من رئيس مجلس الرئاسة

ينص أي قانون آخر على السماح باستخدام الشـعار لغـرض           مالم  ) ٦(مادة
 :معين ال يجوز استعمال الشعار

والمؤسسات والهيئات   مكون ألي شعار من شعارات الوزاراتكجزء -أ 
العامة أو أية جهة أخرى إال بموافقة رئيس مجلس الرئاسة وان يودع 
نموذج من ذلك  الشعار لدى رئاسة الجمهورية وال يجوز تعديل الشعار 

 .الذي تمت الموافقة عليه إال بموافقة رئيس مجلس الرئاسة
 . تجاري او دعائيألي غرض تجاري او ذي طابع -ب 
 .للزينة -ج 
 .كجزء مكون ألي نقوش او مصوغات -د 
 .في أي عمل مطبوع -ه 

على أي مال يكون موضوع مخالفة ألحكام هذا يجب الحجز ) ٧(مادة
 .القانون

ال يجوز ألي شخص أن يقوم عن قصد بأي فعل يكون من شأنه ) ٨(مادة
سيئة إظهار شعور االحتقار ضد الشعار أو الدولة او يستعمل بطريقة 

 .أي شيء يكون االحتقار جزء منه
 :مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد في القوانين األخرى يعاقب) ٩(مادة
من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة ال ) ٦(كل من يخالف أحكام المادة . أ

تتجاوز سنة وبغرامة ال تزيد على خمسة االف ريال او بإحدى هاتين 
 .العقوبتين

من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة ال ) ٨(ةكل من خالف احكام الماد . ب
تتجاوز سنتين وبغرامة ال تزيد على عشرة االف ريال او بإحدى هاتين 

 .العقوبتين
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ) ١٠(مادة

 .صدوره
 صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

 م١٩٩٠/ ايوم/٢٢: هـالموافق١٤١٠/ شوال/٢٧: بتاريخ
  صالحعلي عبد اهللا/ الفريق    

 رئيس مجلس الرئاسة    
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