
  .م١٩٩٣ لسنة) ٦( العدد في منشورة التنفیذیة الالئحة  -
  العامة األموال تحصیل بشأن  م١٩٩٠ لسنة) ١٣(  رقـم قانون
  : الشعب باسم

  : الرئاسة مجلس رئیس
  . الیمنیة الجمھوریة إعالن اتفاقیة على اإلطالع بعد  -
  . الیمنیــة الجمھوریـــة دستور وعلى  -
   الرئاسة ومجلس النواب مجلس موافقة وبعد  -
  )نصھ اآلتي القانون أصدرنا(

  األول الباب
  والتعاریف التسمیة

  العامـة واألحكام
  . العامة األموال تحصیل قانون القانون ھذا یسمى) : ١( مادة
 السیاق یقتض مالم منھا كل قرین المبینة المعاني وردت أینما التالیة بالتعاریف یقصد) : ٢( مادة

  : آخر معنى
  . القانون ھذا من) ٣( المادة في الواردة األموال ھي:  العامــة األمـوال

  ) .نفقات ، إیرادات( المركزي البنك لدى الدولة حساب:  الدولـــة خزانة
  . الرسمیة العمل أیام بھا یقصد: بالقانون الواردة األیام
..  اإلسالمیة الشریعة ألحكام طبقًا الزكویة الواجبات أنواع كافة تحصیل مراعاة مع) : ٣( مادة

 على بھا الخاصة القوانین تنص لم ما كل في وذلك ، یلي ما القانون ھذا ألحكام وفقًا تحصل
  : أخرى بطریقة تحصیلھ

 الغرامات كافة وكذلك ، المباشرة وغیر المباشرة السیادیة والرسوم الضرائب أنواع كافة  -أ 
  . إنشائھا قوانین ألحكام استنادًا المفروضة والجزاءات والتعویضات

  . قانونًا المقرة الخدمیة الرسوم أنواع جمیع  -ب 
 ورؤوس المعدنیة والثروات والنفطیة والعقاریة الزراعیة الدولة أمالك ومبیعات عائدات جمیع  -ج 

 والغرامات والمقالع والمحاجر والمختلطة العامة والمؤسسات الھیئات في المستثمرة األموال
 العامة واألموال األمالك من وغیرھا القانونیة ألحكامھا استنادًا المفروضة والجزاءات والتعویضات

  . إنشائھا لقوانین طبقًا األخرى
  . المستحقة والدیون المختلسة أو حق وجھ بدون المنصرفة العامة األموال  -د 
 والعینیة النقدیة والتبرعات والھبات والمساعدات القروض من ومؤسساتھا للدولة یقدم ما حصیلة  -ه 

 ، االستثمار وشھادات العامة الخزینة أذونات من الدولة تصدره ما حصیلة وكذلك ، یتبعھا وما
 الجھات أو لألفراد أو بھا للعاملین منحتھا التي القروض من مؤسساتھا أو الدولة تستعیده ما وكذلك

  . العامة أو الخاصة
 المؤسسات أو والھیئات ولإلدارات المحلیة والمجالس األوقاف لوزارة األداء المستحقة األموال  -و 

 المؤسسات ذلك في تدخل وال بضمانتھا أو الدولة بكفالة أو عامة بأموال جزئیًا أو كلیًا تعمل التي
 جمیع وفي..  التجاریة الدیون تسدید لقواعد وفقًا أموالھا بتحصیل العامة القوانین تقضي التي

  . ولحسابھا العالقة ذات الجھة من أصولي طلب على بناًء التحصیل یتم األحوال
 ھذا ألحكام وفقًا تحصیلھا وجوب على الخاصة القوانین تنص التي األخرى األموال سائر  -ز 

  . القانون



 وفقًا العامة األموال تحصیل یجوز ال..   الخاصة القانونیة بالنصوص اإلخالل عدم مع) : ٤( مادة
 العامة والمؤسسات الھیئات وأجھزة المختصة المالیة وزارة أجھزة قبل من إال القانون ھذا ألحكام

  . التحصیل إجراءات التنفیذیة الالئحة وتحدد ، األوقاف ووزارة األخرى
  الثاني الباب

  التنفیذ إجراءات
 إحداثھا قوانین بموجب علیھم المترتبة المستحقات كافة تسدید المدینین أو المكلفین على) : ٥( مادة

 من الخاصة وأنظمتھا قوانینھا في المحددة مواعیدھا في القانون ھذا أحكام بمقتضى تحصل والتي
  : التالیة الطرق بإحدى وذلك ، یمثلونھم من قبل من أو مباشرة قبلھم

 البنك یفوضھ بنك أي أو الصنادیق إلى أو إیداع حوافظ بموجب المركزي البنك إلى نقدًا  -أ 
  . الیمني المركزي

 وقبولھا إیداعھا تاریخ ویعتبر ، بریدیة بحوالة أو المعتمدة البنوك احد من الدفع مقبول بشیك  -ب 
  . للتسدید تاریخًا منھ

 ما یسددوا لم الذین المدینین أو للمكلفین بالنسبة التنفیذیة والئحتھ القانون ھذا یحددھا طریق بأي  -ج 
  . متابعتھم المختصة وأجھزتھا المالیة ولوزارة ، طواعیة علیھم

 أو للمكلفین تعطى والتي قبلھا من المعتمدة أو المالیة وزارة من الصادرة اإلیصال سندات  -د 
 لنفس المسدد المبلغ حدود في المدین أو المكلف لذمة مبرأة تعتبر والتي یدفعونھ ما مقابل المدینین
  . الغرض

 والمعتمدة المعتمدین الصنادیق أمناء قبل من علیھا والموقع والمؤرخة والمرقمة الرسمیة األسناد  -ھـ 
 العامة للھیئات للمدینین بالنسبة وذلك ، األسناد ھذه منھا الصادرة الجھات في المختصین قبل من

 مبرأة األسناد ھذه تعتبر حیث..  اإلداري الجھاز في المعتمدة النماذج تستخدم ال التي والمؤسسات
  .للقانون وطبقًا الدائنة الھیئة أو الجھة تجاه للمدین

 من علیھم مترتب ھو ما لدیھا االستحقاق أصحاب مستحقات من تقتطع أن المالیة لوزارة) : ٦( مادة
 ، المركزي البنك طریق عن أو مباشرة قانونًا المقرة األخرى المستحقات وسائر والرسوم الضرائب

  . قضائي بحكم إال التجاریة البنوك من االستقطاع یجوز وال
 أو الھیئات إلحدى أو للدولة واحد آن في دائنًا المدین أو المكلف كون یحول أن یجوز ال) : ٧( مادة

 من علیھ مترتب ھو ما تسدید دون القانون ھذا في علیھا المنصوص الجھات أو المؤسسات
 أي دون استحقاقھا موعد في األخرى المستحقات سائر من وغیرھا والرسوم واإلتاوات الضرائب

  . تأخیر
 للقانون وفقًا بحقھ فتتخذ قانونًا علیھ استحق ما دفع عن المدین أو المكلف تمنع إذا) : ٨( مادة

  : اآلتیة المتتالیة اإلجراءات
  . اإلنـذار  -أ 
  . الحجــز  -ب 
 صفة لـھ یكون قضائي حكم على الحصول بعد إال البیع یتم وال ، المحجوزة األموال بیع  -ج 

  . االستعجال
 اإلداري التبلیغ بطریق شخصیًا إنذارًا الدفع عن المتخلف المدین أو المكلف یبلغ -أ) : ٩( مادة

 التبلیغ من التمكن عدم حالة وفي ، یومًا ثالثین) ٣٠( خالل علیھ مترتب ھو ما تسدید بوجوب
 األشخـاص من أي إلى الثابت عملھ محل أو الثابت مسكنھ في المدین أو المكلف یبلغ الشخصي
 في التبلیغ من التمكن عدم حالة وفي ، عامًا) ١٨( على عمرھم ظاھر یدل ممن معھ القاطنین
 الدفاع لجان أو الشرطة قسم رئیس أو الحارة عاقل إلى اإلنذار یبلغ الثابت عملھ محل أو المسكن
 على واإلشھاد وبالتوقیع مسؤولیتھ على المدین أو المكلف بتبلیغ قبلھ من التعھد أخذ مع ، الشعبي



 المدین أو المكلف استالم تاریخ من إلیھا المشار یومًا الثالثین مھلة وتبدأ المكلف، أو للمدین تسلیمھ
  . الحال حسب الشعبي الدفاع لجان أو الشرطة قسم رئیس أو الحارة عاقل تبلیغ

 عملھا مراكز في تبلیغھا فیتم األخرى االعتباریة األشخاص وسائر للشركات بالنسبة أما -ب
  . المسؤول المدیر أو إدارتھا مجلس رئیس إلى الرئیسیة

 یحرر أن المختص التبلیغ موظف فعلى التبلیغ المدین أو المكلف رفض إذا األحوال جمیع وفي -ج
 الحالة ھذه وفي ، ذلك على شاھدین توقیع مع الجاریة الواقعة أن فیھا یشیر التبلیغ وثیقة على حاشیة
  . تقدم كما التبلیغ استالم عن االمتناع تاریخ منذ ساریًا التبلیغ یعتبر
 بعد إال الدفع عن المتخلفین المدینین أو المكلفین أموال على الحجز تطبیق یجوز ال -أ) : ١٠( مادة

 قبل من أصولي حجز قرار وإصدار ، السابقة) ٩( المادة في إلیھا المشار اإلنذار فترة انقضاء
  .العامة النیابة

 وتحت الدائنة الجھة من طلب على بناًء العامة للنیابة یجوز..  السابقة الفقرة أحكام من استثناًء -ب
 إذا إنذار دون المدین أو المكلف أموال على المؤقت الفوري بالحجز قرارًا تصدر أن مسؤولیتھا

 أو المكلف أموال تھریب معھا یتوقع وملموسة جدیة أسباب وجود بالحجز المختصة للجھات تحقق
 في مستقر موطن المدین أو  للمكلف یكن لم إذا أو للغیر عنھا التنازل ذلك في بما إخفاؤھا أو المدین

  . القضاء إلى یلجأ أن التعسفي الحجز حالة في الحجز علیھ وقع لمن ویحق ، الیمنیة الجمھوریة
 ، وجدت حیثما المنقولة وغیر المنقولة المدین أو المكلف أموال على الحجز یطبق) : ١١( مادة

 في علیھا المنصوص الحدود مع یتعارض ال وبما علیھ مستحق ھو ما حدود في وذلك ریعھا وعلى
  : التالیة القواعد مراعاة مع ، النافذة القوانین

  .األخرى المنقولة األموال على ثم ، للتلف القابلة غیر المنقولة األموال على أوًال بالحجز یشرع  -أ 
  . المنقولة غیر أموالھ فتحجز المكلف على ما لسداد المنقولة األموال تكف لم إذا  -ب 
 في ویدخل ، الغیر لدى مال من المدین أو للمكلف ما بالحجز المختصة فالجھة تقدم لما إضافة  -ج 

  . كفالئھ على أو أموالھ على الید واضعي من الغیر على التنفیذ أو أموالھ ریوع حجز ذلك
 مع الخاص لسكنھ المخصص المدین أو المكلف منزل على الحجز تطبیق یجوز ال) : ١٢( مادة
 الیومیة ومعیشتھ لمنامھ المخصصة الضروریة الوسائل على الحجز یجوز ال كما ، عائلتھ أفراد

  . قانونًا متابعتھ استمرار مع ، معھ القاطنین عائلتھ أفراد مع األساسیة
 جردھا بعد األموال تسلم أن بالحجز المختصة الجھات تقدرھا التي الحاالت في یجوز) : ١٣( مادة

  . نفسھ علیھ المحجوز إلى أو ثالث شخص إلى أصولي بمحضر
 ، علیھ المحجوز مصلحة الممكنة الحدود وضمن المحجوزة األموال بیع خالل تراعى) : ١٤( مادة

 إذا دفعات على المذكورة األموال بیع ویجوز ، الثمن تحدید في أثر البیع لمكان أو فلزمان وبالتالي
 وقف المدین مصلحة ضد المزایدین اتفاق ثبت إذا یجوز كما ، للمدین مصلحة ذلك في كان

  . بالتحصیل المختصة الجھة قبل من یحدد معین أجل بعد متابعتھا ثم البیع إجراءات
 أو المكلف یبادر لم إذا..  القانون ھذا من) ٨( المادة من) ج( الفقرة حكم مراعاة مع) : ١٥( مادة

 الجھة تباشر..  أموالھ على الحجز تطبیق تاریخ من یومًا) ٣٠( خالل بذمتھ ما تسدید إلى المدین
 تقدیریة قیمة مبدئیًا فتحدد ، العلني المزاد طریق عن أموالھ بیع إجراءات بالتحصیل قانونًا المختصة
 إدارة موظفي وأحد الطرفین قبل من مختارین خبیرین عدلین طریق عن المحجوزة لألموال

 القضائیة الجھة قبل من المتخلف عن بدًال التعیین یتم المختارین العدلین أحد تخلف فإذا ، التحصیل
 اإلدارة إعالنات لوحة في البیع موعد تحدید عن تعلن ثم ، بذلك أصولي محضر ویحرر ، المختصة

 تاریخ من یومًا ثالثین عن تقل ال مھلة خالل أخرى إعالمیة وسیلة بأیة أو یومیة صحیفة في أو
 األموال ھذه تباع إذ إلیھا المشار المھلة من للتلف القابلة المنقولة األموال بیع ویستثنى ، اإلعالن

  . علیھا الحجز فور طبیعتھا حسب



  : یلي ما المنقولة األموال بیع إجراءات تتبع) : ١٦( مادة
 بالقیمة وذلك بالتنفیذ قانونًا المختصة الجھة من مندوب برئاسة العلني بالمزاد البیع جلسة تفتتح  -أ 

 بالثمن األموال تباع المزایدة جلسة نھایة وفي ، السابقة المادة في إلیھ المشار المحضر في المقدرة
 أجلت ذلك عن قل فإذا ، المذكورة المقدرة القیمة عن یقل أال شریطة المزایدون دفعھ الذي األعلى

 في یسجل ان بعد األقل على یومًا عشر خمسة) ١٥( بعد موعدھا یحدد أخرى جلسة إلى الجلســة
 المشار یسدد أن شریطة العالقة ذي المزاید اسم مع المزاد بلغھ الذي األعلى الثمن الجلسة محضر

  . حدده الذي الثمن من%) ١٠( عن یقل ال تأمینًا إلیھ
 فإذا ، األولى الجلسة محضر في المسجل األولي بالثمن المزاد جلسة تفتح الثانیة الجلسة وفي  -ب 

%) ١٠( على تزید ال بنسبة عنھا ینقص ما أو المقدرة القیمة یعادل ما الجلسة نھایة في الثمن بلغ
 إلى الجلسة فتؤجل تقدم ما الثمن یبلغ لم إذا أما ، األعلى السعر دفع الذي المزاید إلى األموال بیعت
 محضر في یسجل أن بعد األقل على یومًا عشر خمسة) ١٥( بعد موعدھا یحدد وأخیرة ثالثة جلسة

 لما وفقًا قبلھ من المسدد والتأمین العالقة في المزاید اسم مع المزاد بلغھ الذي األولي الثمن الجلسة
  . المادة ھذه من) أ( الفقرة في تقدم

 نھایة وفي ، السابقة الجلسة في المزاد بلغھ الذي األعلى بالثمن الجلسة تفتح الثالثة الجلسة وفي  -ج 
 التأمینات وترد ، بلغ ما بالغًا المزاد على یرسو الذي األعلى بالثمن نھائیًا بیعًا األموال تباع الجلسة

  . أصحابھا إلى اآلخرین المزایدین سائر عن المقبوضة
 في للتلف القابلة المنقولة األموال تباع..  السابقة الفقرات في الواردة اإلجراءات من استثناًء  -د 

  . بلغ ما بالغًا المزاد یبلغھ الذي األعلى بالثمن واحدة جلسة
  : یلي ما المنقولة غیر األموال بیع إجراءات في تتبع) : ١٧( مادة

 بالجلستین یتعلق لما بالنسبة) ١٦( المادة من) ب ، أ( الفقرتین في إلیھا المشار ذاتھا اإلجراءات  -
 المزاد بلغھ الذي األعلى بالثمن الجلسة تفتح الثالثة الجلسة وفي ، العلني بالمزاد للبیع والثانیة األولى

 المزاید على البیع أحیل منھا%) ٢٥( ناقصـًا المقدرة القیمة عن جلسة آخر في الثمن یقل لم فإذا ،
 اإلجراءات فتتبع إلیھ المشار الحد عن الثمن قل إذا أما ، أولیة إحالة المذكور بالثمن العالقة ذي

  : التالیة
 جلسة تفتح السابقة األولى الفقرة في إلیھا المشار األولیة اإلحالة على أیام عشرة انقضاء بعد  -أ 

 یزید ثمنًا یقدموا أن شریطة جدد مزایدون یتقدم أن الحالة ھذه في ویجوز ، القطعیة لإلحالة أخرى
 البیع أحیل بذلك مزاید تقدم فإذا ، منھ%) ١٠( عن یقل ال بما األولى اإلحالة في المحدد الثمــن على
 المزاید على قطعي بشكل البیع فیحال بذلك أحد یتقدم لم إذا أما ، المذكور بالثمن قطعي بشكل علیھ
 السابقین المزایدین جمیع من المدفوعة التأمینات جمیع وتعاد ، أولیة إحالة علیھ اإلحالة سبقت الذي
  . أصحابھا إلى

 في جاء لما وفقًا منھا%) ٢٥( ناقصًا المقدرة القیمة عن الثالثة الجلسة في البیع ثمن قل إذا  -ب 
 الذي األعلى بالثمن البیع تقرر أن بالحجز المختصة فالسلطة السابقة) أ( الفقرة من األخیرة الفقرة
 لوزارة وتخصیصھا الدولة باسم األموال ملكیة بتسجیل توصي أن أو بلغ ما بالغًا المزاد علیھ یرسو
 المال ثمن زیادة حالة في والبیع الحجز نفقات جمیع تنزل ان بعد المقدرة قیمتھا یعادل بثمن المالیة
 المراجع إلى التوصیة بذلك ترفع الحالة ھذه وفي ، بسدادھا المطالب المبالغ مقدار عن المباع

 ذلك على الموافقة المذكور وللمراجع ، التنفیذیة الالئحة تقرره حسبما المالیة وزارة في المختص
  . بلغ ما بالغًا المزاد بلغة ثمن أعلى أساس على البیع بمتابعة تعلیماتھ وإصدار

) ب( الفقرة في المقرر الوجھ على الدولة باسم المسجلة المنقولة غیر األموال بیع یجوز ال  -ج 
 المدین أو للمكلف ویجوز ، التسجیل تاریخ من سنوات ثالث عن تقل ال مدة انقضاء بعد إال السابقة

 غیر األموال ملكیة استرداد یطلبوا أن إلیھا المشار سنوات الثالث انقضاء وقبل بعده من ورثتھ أو



 بریوع المطالبة لھم ویحق ، علیھم المترتبة المطالب جمیع یسددوا أن شریطة عنھا الواردة المنقولة
  . السابقة الفترة عن األموال تلك
 وللمدینین للمكلفین المنقولة وغیر المنقولة األموال بیع فیھا یتم التي األحوال جمیع في) : ١٨( مادة

 عاتقھم على تقع المحجوزة العین وبیع الحجز نفقات جمیع فإن القانون ھذا ألحكام وفقًا عامة بأموال
 ویجوز ، وتعویضات غرامات من یتبعھا وما المترتبة الذمة تسدید قبل النھائي البیع قیمة من وتنزل
 موضوع الذمة مقدار من نسبیة أو مقطوعة بصورة المذكورة النفقات تحدید منھ بقرار المالیة لوزیر

  . بسدادھـا المطالب المبالغ مقدار عن المباع المال ثمن زیادة حالة في وذلك ، التحصیل
  الثالث الباب
  االحتیاطیة التدابیر وقف
) ج ، ب ، أ( الفقرات في المبینة الحاالت في نھائیة بصورة اإلجرائیة التدابیر توقف) : ١٩( مادة
  ) :ب ، أ( الفقرتین في المبینة الحاالت في اإلجراء من للمتضرر التعویض ویجب ، المادة ھذه من

 أو المكلف أن وثبت قضائي حكم أو الجھة بإقرار الذمة نشوء أصل حول خطأ وجود تحقق إذا  -أ 
  . كان سبب ألي العالقة ذات العامة للجھة أصًال مدین غیر المدین

 التسدید كان سواًء المطالبة الجھة إلى بھ المطالب المبلغ سدد قد المدین أو المكلف أن ثبت إذا  -ب 
  . خاللھا أو اإلدارة من الجاریة المطالبة قبل تم قد

 التدابیر تلغى الحالة ھذه وفي ، علیھ للمحجوز ملكًا لیست المحجوزة األموال أن تحقق إذا  -ج 
  . الخاصة بأموالھ المدین مالحقة وتتابع المذكورة األموال على المتخذة

 التنفیذیة الالئحة تحدده حسبما معینة لمدة مؤقتة بصورة اإلجرائیة التدابیر وقف یجب) : ٢٠( مادة
  : التالیة الحاالت في

  .بالغًا ضررًا بھ ستضر أموالھ على التنفیذ متابعة وأن ، بات قضائي بحكم المدین إعسار ثبت إذا  -أ 
 أو بالمكلف خاصة أو كانت عامة قاھرة ظروف وجود بالتحصیل المختصة للجھة ثبت إذا  -ب 

 المستحقة الذمة تقسیط ویجوز ، كامًال الدین لتحصیل أموالھ على التنفیذ متابعة دون تحول المدین
 التنفیذیة الالئحة تقرره لما وفقًا سنوات الخمس تتجاوز ال سنوات عدة على أو الجاریة السنة خالل

  . المستحقة الذمة تسدید تضمن مصرفیة أو عقاریة أو جاریة كفالة تقدیم شریطة
  الرابع الباب
  ختامیــة أحكام
 الدیون من األفراد تجاه والقانونیة الشرعیة لألصول وفقًا المقرة الدولة مستحقات تعتبر) : ٢١( مادة

  . أدائھا في الفوریة الصفة ذات األداء الواجبة
 رغمًا الدولة تجاه المدین أو للمكلف والعائدة بحوزتھ التي األموال تسلیم یرفض من كل) : ٢٢( مادة
 تسدید عن الخاصة بأموالھ مسؤوًال یعد المختصة القضائیة الجھة قبل من بذلك إخطارًا تبلیغھ عن

 ، إلیھ للمشار یعود مال من وجوده ثبت ما حدود في المذكور المدین أو المكلف على المستحقة الذمة
 ھذا في المقررة األصول حسب المذكور الثالث الشخص بحق الحجز إجراءات تتخذ الحالة ھذه وفي

  . القانون
  . بقانون إال رسم أو ضریبة أي فرض یجوز ال) : ٢٣( مادة
 ھذا أحكام لتنفیذ الالزمة والتعلیمات واللوائح القرارات جمیع المالیة وزیر یصدر) : ٢٤( مادة

  . القانون
  



  . صدوره تاریخ من بھ ویعمل الرسمیة الجریدة في القانون ھذا ینشر) : ٢٥( مادة
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