قانون رقـم (  )31لسنة 3991م
بشأن تحصيل األموال العامة

باسم الشعب :

رئيس مجمس الرئاسة :
-

بعد اإلطالع عمى اتفاقية إعالن الجميورية اليمنية .

-

وعمى دستور الجميوريـــة اليمنيــة .

-

وبعد موافقة مجمس النواب ومجمس الرئاسة

(أصدرنا القانون اآلتي نصو)

الباب األول
التسمية والتعاريف
واألحكام العامـة

مادة ( : )3يسمى ىذا القانون قانون تحصيل األموال العامة .

مادة ( : ) 2يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منيا مالم يقتض السياق معنى آخر
:

األمـوال العامــة  :ىي األموال الواردة في المادة ( )1من ىذا القانون .

خزانة الدولـــة  :حساب الدولة لدى البنك المركزي (إيرادات  ،نفقات) .
األيام الواردة بالقانون :يقصد بيا أيام العمل الرسمية .

مادة ( : )1مع مراعاة تحصيل كافة أنواع الواجبات الزكوية طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية  ..تحصل وفقاً
ألحكام ىذا القانون ما يمي  ،وذلك في كل ما لم تنص القوانين الخاصة بيا عمى تحصيمو بطريقة أخرى :

أ-

كافة أنواع الضرائب والرسوم السيادية المباشرة وغير المباشرة  ،وكذلك كافة الغرامات والتعويضات

ب-

جميع أنواع الرسوم الخدمية المقرة قانوناً .

والجزاءات المفروضة استناداً ألحكام قوانين إنشائيا .

ج-

جميع عائدات ومبيعات أمالك الدولة الزراعية والعقارية والنفطية والثروات المعدنية ورؤوس األموال

المستثمرة في الييئات والمؤسسات العامة والمختمطة والمحاجر والمقالع والغرامات والتعويضات والجزاءات

المفروضة استناداً ألحكاميا القانونية وغيرىا من األمالك واألموال العامة األخرى طبقاً لقوانين إنشائيا .

د-

ه-

األموال العامة المنصرفة بدون وجو حق أو المختمسة والديون المستحقة .

حصيمة ما يقدم لمدولة ومؤسساتيا من القروض والمساعدات واليبات والتبرعات النقدية والعينية

وما يتبعيا  ،وكذلك حصيمة ما تصدره الدولة من أذونات الخزينة العامة وشيادات االستثمار  ،وكذلك ما

تستعيده الدولة أو مؤسساتيا من القروض التي منحتيا لمعاممين بيا أو لألفراد أو الجيات الخاصة أو العامة

.

و-

األموال المستحقة األداء لوزارة األوقاف والمجالس المحمية ولإلدارات والييئات أو المؤسسات التي

تعمل كمياً أو جزئياً بأموال عامة أو بكفالة الدولة أو بضمانتيا وال تدخل في ذلك المؤسسات التي تقضي

بناء
القوانين العامة بتحصيل أمواليا وفقاً لقواعد تسديد الديون التجارية  ..وفي جميع األحوال يتم التحصيل ً
عمى طمب أصولي من الجية ذات العالقة ولحسابيا .
ز-

سائر األموال األخرى التي تنص القوانين الخاصة عمى وجوب تحصيميا وفقاً ألحكام ىذا القانون .

مادة ( : )4مع عدم اإلخالل بالنصوص القانونية الخاصة  ..اليجوز تحصيل األموال العامة وفقاً ألحكام ىذا

القانون إال من قبل أجيزة وزارة المالية المختصة وأجيزة الييئات والمؤسسات العامة األخرى ووزارة األوقاف ،

وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات التحصيل .
الباب الثاني

إجراءات التنفيذ

مادة ( : )5عمى المكمفين أو المدينين تسديد كافة المستحقات المترتبة عمييم بموجب قوانين إحداثيا والتي

تحصل بمقتضى أحكام ىذا القانون في مواعيدىا المحددة في قوانينيا وأنظمتيا الخاصة من قبميم مباشرة أو

من قبل من يمثمونيم  ،وذلك بإحدى الطرق التالية :

أ-

اليمني .

ب-

نقداً إلى البنك المركزي بموجب حوافظ إيداع أو إلى الصناديق أو أي بنك يفوضو البنك المركزي
بشيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمدة أو بحوالة بريدية  ،ويعتبر تاريخ إيداعيا وقبوليا منو

تاريخاً لمتسديد .
ج-

بأي طريق يحددىا ىذا القانون وال ئحتو التنفيذية بالنسبة لممكمفين أو المدينين الذين لم يسددوا ما

د-

سندات اإليصال الصادرة من وزارة المالية أو المعتمدة من قبميا والتي تعطى لممكمفين أو المدينين

عمييم طواعية  ،ولوزارة المالية وأجيزتيا المختصة متابعتيم .

مقابل ما يدفعونو والتي تعتبر مبرأة لذمة المكمف أو المدين في حدود المبمغ المسدد لنفس الغرض .

ه-

األسناد الرسمية والمرقمة والمؤرخة والموقع عمييا من قبل أمناء الصناديق المعتمدين والمعتمدة

من قبل المختصين في الجيات الصادرة منيا ىذه األسناد  ،وذلك بالنسبة لممدينين لمييئات العامة

والمؤسسات التي ال تستخدم النماذج المعتمدة في الجياز اإلداري  ..حيث تعتبر ىذه األسناد مبرأة لممدين
تجاه الجية أو الييئة الدائنة وطبقاً لمقانون.

مادة ( : ) 6لوزارة المالية أن تقتطع من مستحقات أصحاب االستحقاق لدييا ما ىو مترتب عمييم من الضرائب

والرسوم وسائر المستحقات األخرى المقرة قانوناً مباشرة أو عن طريق البنك المركزي  ،وال يجوز االستقطاع
من البنوك التجارية إال بحكم قضائي .

مادة ( : )7ال يجوز أن يحول كون المكمف أو المدين دائناً في آن واحد لمدولة أو إلحدى الييئات أو

المؤسسات أو الجيات المنصوص عمييا في ىذا القانون دون تسديد ما ىو مترتب عميو من الضرائب
واإلتاوات والرسوم وغيرىا من سائر المستحقات األخرى في موعد استحقاقيا دون أي تأخير .

مادة ( : )8إذا تمنع المكمف أو المدين عن دفع ما استحق عميو قانوناً فتتخذ بحقو وفقاً لمقانون اإلجراءات
المتتالية اآلتية :

أ-

اإلنـذار .

ب-

الحجــز .

ج-

بيع األموال المحجوزة  ،وال يتم البيع إال بعد الحصول عمى حكم قضائي يكون لـو صفة االستعجال .

مادة ( : )9أ -يبمغ المكمف أو المدين المتخمف عن الدفع إنذا ارً شخصياً بطريق التبميغ اإلداري بوجوب تسديد
ما ىو مترتب عميو خالل ( )11ثالثين يوماً  ،وفي حالة عدم التمكن من التبميغ الشخصي يبمغ المكمف أو

المدين في مسكنو الثابت أو محل عممو الثابت إلى أي من األشخـاص القاطنين معو ممن يدل ظاىر عمرىم

عمى ( )38عاماً  ،وفي حالة عدم التمكن من التبميغ في المسكن أو محل عممو الثابت يبمغ اإلنذار إلى عاقل

الحارة أو رئيس قسم الشرطة أو لجان الدفاع الشعبي  ،مع أخذ التعيد من قبمو بتبميغ المكمف أو المدين عمى

مسؤوليتو وبالتوقيع واإلشياد عمى تسميمو لممدين أو المكمف ،وتبدأ ميمة الثالثين يوماً المشار إلييا من

تاريخ استالم المكمف أو المدين تبميغ عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة أو لجان الدفاع الشعبي حسب الحال

.

ب -أما بالنسبة لمشركات وسائر األشخاص االعتبارية األخرى فيتم تبميغيا في مراكز عمميا الرئيسية إلى
رئيس مجمس إدارتيا أو المدير المسؤول .

ج -وفي جميع األحوال إذا رفض المكمف أو المدين التبميغ فعمى موظف التبميغ المختص أن يحرر حاشية

عمى وثيقة التبميغ يشير فييا أن الواقعة الجارية مع توقيع شاىدين عمى ذلك  ،وفي ىذه الحالة يعتبر التبميغ

سارياً منذ تاريخ االمتناع عن استالم التبميغ كما تقدم .

مادة ( : )31أ -ال يجوز تطبيق الحجز عمى أموال المكمفين أو المدينين المتخمفين عن الدفع إال بعد انقضاء
فترة اإلنذار المشار إلييا في المادة ( )9السابقة  ،واصدار قرار حجز أصولي من قبل النيابة العامة.

بناء عمى طمب من الجية الدائنة وتحت
ب-
استثناء من احكام الفقرة السابقة  ..يجوز لمنيابة العامة ً
ً
مسؤوليتيا أن تصدر قرا ارً بالحجز الفوري المؤقت عمى أموال المكمف أو المدين دون إنذار إذا تحقق لمجيات

المختصة بالحجز وجود أسباب جدية وممموسة يتوقع معيا تيريب أموال المكمف أو المدين أو إخفاؤىا بما في

ذلك التنازل عنيا لمغير أو إذا لم يكن لممكمف أو المدين موطن مستقر في الجميورية اليمنية  ،ويحق لمن

وقع عميو الحجز في حالة الحجز التعسفي أن يمجأ إلى القضاء .

مادة ( : ) 33يطبق الحجز عمى أموال المكمف أو المدين المنقولة وغير المنقولة حيثما وجدت  ،وعمى ريعيا
وذلك في حدود ما ىو مستحق عميو وبما ال يتعارض مع الحدود المنصوص عمييا في القوانين النافذة  ،مع

مراعاة القواعد التالية :

أ-

ب-
ج-

يشرع بالحجز أوالً عمى األموال المنقولة غير القابمة لمتمف  ،ثم عمى األموال المنقولة األخرى.
إذا لم تكف األموال المنقولة لسداد ما عمى المكمف فتحجز أموالو غير المنقولة .

إضافة لما تقدم فالمجية المختصة بالحجز ما لممكمف او المدين من مال لدى الغير  ،ويدخل في

ذلك حجز ريوع أموالو أو التنفيذ عمى الغير من واضعي اليد عمى أموالو أو عمى كفالئو .

مادة ( : )32ال يجوز تطبيق الحجز عمى منزل المكمف أو المدين المخصص لسكنو الخاص مع أفراد عائمتو

 ،كما ال يجوز الحجز عمى الوسائل الضرورية المخصصة لمنامو ومعيشتو اليومية األساسية مع أفراد عائمتو

القاطنين معو  ،مع استمرار متابعتو قانوناً .

مادة ( : ) 31يجوز في الحاالت التي تقدرىا الجيات المختصة بالحجز أن تسمم األموال بعد جردىا بمحضر
أصولي إلى شخص ثالث أو إلى المحجوز عميو نفسو .

مادة ( : )34تراعى خالل بيع األموال المحجوزة وضمن الحدود الممكنة مصمحة المحجوز عميو  ،وبالتالي
فمزمان أو لمكان البيع أثر في تحديد الثمن  ،ويجوز بيع األموال المذكورة عمى دفعات إذا كان في ذلك

مصمحة لممدين  ،كما يجوز إذا ثبت اتفاق المزايدين ضد مصمحة المدين وقف إجراءات البيع ثم متابعتيا بعد

أجل معين يحدد من قبل الجية المختصة بالتحصيل .

مادة ( : )35مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة ( )8من ىذا القانون  ..إذا لم يبادر المكمف أو المدين

إلى تسديد ما بذمتو خالل ( )11يوماً من تاريخ تطبيق الحجز عمى أموالو  ..تباشر الجية المختصة قانوناً

بالتحصيل إجراءات بيع أموالو عن طريق المزاد العمني  ،فتحدد مبدئياً قيمة تقديرية لألموال المحجوزة عن
طريق عدلين خبيرين مختارين من قبل الطرفين وأحد موظفي إدارة التحصيل  ،فإذا تخمف أحد العدلين

المختارين يتم التعيين بدالً عن المتخمف من قبل الجية القضائية المختصة  ،ويحرر محضر أصولي بذلك ،
ثم تعمن عن تحديد موعد البيع في لوحة إعالنات اإلدارة أو في صحيفة يومية أو بأية وسيمة إعالمية أخرى

خالل ميمة ال تقل عن ثالثين يوماً من تاريخ اإلعالن  ،ويستثنى بيع األموال المنقولة القابمة لمتمف من
الميمة المشار إلييا إذ تباع ىذه األموال حسب طبيعتيا فور الحجز عمييا .

مادة ( : )36تتبع إجراءات بيع األموال المنقولة ما يمي :

أ-

تفتتح جمسة البيع بالمزاد العمني برئاسة مندوب من الجية المختصة قانوناً بالتنفيذ وذلك بالقيمة

المقدرة في المحضر المشار إليو في المادة السابقة  ،وفي نياية جمسة الم ازيدة تباع األموال بالثمن األعمى

الذي دفعو المزايدون شريطة أال يقل عن القيمة المقدرة المذكورة  ،فإذا قل عن ذلك أجمت الجمســة إلى جمسة

أخرى يحدد موعدىا بعد ( )35خمسة عشر يوماً عمى األقل بعد ان يسجل في محضر الجمسة الثمن األعمى
الذي بمغو المزاد مع اسم المزايد ذي العالقة شريطة أن يسدد المشار إليو تأميناً ال يقل عن ( )%31من

الثمن الذي حدده .

ب-

وفي الجمسة الثانية تفتح جمسة المزاد بالثمن األولي المسجل في محضر الجمسة األولى  ،فإذا بمغ

الثمن في نياية الجمسة ما يعادل القيمة المقدرة أو ما ينقص عنيا بنسبة ال تزيد عمى ( )%31بيعت األموال
إلى المزايد الذي دفع السعر األعمى  ،أما إذا لم يبمغ الثمن ما تقدم فتؤجل الجمسة إلى جمسة ثالثة وأخيرة

يحدد موعدىا بعد ( )35خمسة عشر يوماً عمى األقل بعد ان يسجل في محضر الجمسة الثمن األولي الذي

بمغو المزاد مع اسم المزايد في العالقة والتأمين المسدد من قبمو وفقاً لما تقدم في الفقرة (أ) من ىذه المادة .

ج-

وفي الجمسة الثالثة تفتح الجمسة بالثمن األعمى الذي بمغو المزاد في الجمسة السابقة  ،وفي نياية

الجمسة تباع األموال بيعاً نيائياً بالثمن األعمى الذي يرسو عمى المزاد بالغاً ما بمغ  ،وترد التأمينات المقبوضة

عن سائر المزايدين األخرين إلى أصحابيا .

استثناء من اإلجراءات الواردة في الفقرات السابقة  ..تباع األموال المنقولة القابمة لمتمف في جمسة
د-
ً
واحدة بالثمن األعمى الذي يبمغو المزاد بالغاً ما بمغ .
مادة ( : )37تتبع في إجراءات بيع األموال غير المنقولة ما يمي :
-

اإلجراءات ذاتيا المشار إلييا في الفقرتين (أ  ،ب) من المادة ( )36بالنسبة لما يتعمق بالجمستين

األولى والثانية لمبيع بالمزاد العمني  ،وفي الجمسة الثالثة تفتح الجمسة بالثمن األعمى الذي بمغو المزاد  ،فإذا

لم يقل الثمن في آخر جمسة عن القيمة المقدرة ناقصـاً ( )%25منيا أحيل البيع عمى المزايد ذي العالقة
بالثمن المذكور إحالة أولية  ،أما إذا قل الثمن عن الحد المشار إليو فتتبع اإلجراءات التالية :

أ-

بعد انقضاء عشرة أيام عمى اإلحالة األولية المشار إلييا في الفقرة األولى السابقة تفتح جمسة أخرى

لإلحالة القطعية  ،ويجوز في ىذه الحالة أن يتقدم مزايدون جدد شريطة أن يقدموا ثمناً يزيد عمى الثمــن

المحدد في اإلحالة األولى بما ال يقل عن ( )%31منو  ،فإذا تقدم مزايد بذلك أحيل البيع عميو بشكل قطعي

بالثمن ال مذكور  ،أما إذا لم يتقدم أحد بذلك فيحال البيع بشكل قطعي عمى المزايد الذي سبقت اإلحالة عميو
إحالة أولية  ،وتعاد جميع التأمينات المدفوعة من جميع المزايدين السابقين إلى أصحابيا .

ب-

إذا قل ثمن البيع في الجمسة الثالثة عن القيمة المقدرة ناقصاً ( )%25منيا وفقاً لما جاء في الفقرة

األخيرة من الفقرة (أ) السابقة فالمسمطة المختصة بالحجز أن تقرر البيع بالثمن األعمى الذي يرسو عميو المزاد

بالغاً ما بمغ أو أن توصي بتسجيل ممكية األموال باسم الدولة وتخصيصيا لوزارة المالية بثمن يعادل قيمتيا

المقدرة بعد ان تنزل جميع نفق ات الحجز والبيع في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب
بسدادىا  ،وفي ىذه الحالة ترفع بذلك التوصية إلى المراجع المختص في وزارة المالية حسبما تقرره الالئحة

التنفيذية  ،ولممراجع المذكور الموافقة عمى ذلك واصدار تعميماتو بمتابعة البيع عمى أساس أعمى ثمن بمغة

المزاد بالغاً ما بمغ .

ج-

ال يجوز بيع األموال غير المنقولة المسجمة باسم الدولة عمى الوجو المقرر في الفقرة (ب) السابقة

إال بعد انقضاء مدة ال تقل عن ثالث سنوات من تاريخ التسجيل  ،ويجوز لممكمف أو المدين أو ورثتو من

بعده وقبل انقضاء الثالث سنوات المشار إلييا أن يطمبوا استرداد ممكية األموال غير المنقولة الواردة عنيا

شريطة أن يسددوا جميع المطالب المترتبة عمييم  ،ويحق ليم المطالبة بريوع تمك األموال عن الفترة السابقة

.

مادة ( : )38في جميع األحوال التي يتم فييا بيع األموال المنقولة وغير المنقولة لممكمفين ولممدينين باموال

عامة وفقاً ألحكام ىذا القانون فإن جميع نفقات الحجز وبيع العين المحجوزة تقع عمى عاتقيم وتنزل من

قيمة البيع النيائي قبل تسديد الذمة المترتبة وما يتبعيا من غرامات وتعويضات  ،ويجوز لوزير المالية بقرار

منو تحديد النفقات المذكورة بصورة مقطوعة أو نسبية من مقدار الذمة موضوع التحصيل  ،وذلك في حالة
زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادىـا .

الباب الثالث

وقف التدابير االحتياطية

مادة ( : )39توقف التدابير اإلجرائية بصورة نيائية في الحاالت المبينة في الفقرات (أ  ،ب  ،ج) من ىذه

ال مادة  ،ويجب التعويض لممتضرر من اإلجراء في الحاالت المبينة في الفقرتين (أ  ،ب) :
أ-

إذا تحقق وجود خطأ حول أصل نشوء الذمة بإقرار الجية أو حكم قضائي وثبت أن المكمف أو

المدين غير مدين أصالً لمجية العامة ذات العالقة ألي سبب كان .

اء كان التسديد قد
ب-
إذا ثبت أن المكمف أو المدين قد سدد المبمغ المطالب بو إلى الجية المطالبة سو ً
تم قبل المطالبة الجارية من اإلدارة أو خالليا .
ج-

إذا تحقق أن األموال المحجوزة ليست ممكاً لممحجوز عميو  ،وفي ىذه الحالة تمغى التدابير المتخذة

عمى األموال المذكورة وتتابع مالحقة المدين بأموالو الخاصة .

مادة ( : ) 21يجب وقف التدابير اإلجرائية بصورة مؤقتة لمدة معينة حسبما تحدده الالئحة التنفيذية في
الحاالت التالية :

أ-

إذا ثبت إعسار المدين بحكم قضائي بات  ،وأن متابعة التنفيذ عمى أموالو ستضر بو ضر ارً بالغاً.

ب-

إذا ثبت لمجية المختصة بالتحصيل وجود ظروف قاىرة عامة كانت أو خاصة بالمكمف أو المدين

تحول دون متابعة التنفيذ عمى أموالو لتحصيل الدين كامالً  ،ويجوز تقسيط الذمة المستحقة خالل السنة

الجارية أو عمى عدة سنوات ال تتجاوز الخمس سنوات وفقاً لما تقرره الالئحة التنفيذية شريطة تقديم كفالة
جارية أو عقارية أو مصرفية تضمن تسديد الذمة المستحقة .

الباب الرابع

أحكام ختاميــة
مادة ( : )23تعتبر مستحقات الدولة المقرة وفقاً لألصول الشرعية والقانونية تجاه األفراد من الديون الواجبة
األداء ذات الصفة الفورية في أدائيا .

مادة ( : )22كل من يرفض تسميم األموال التي بحوزتو والعائدة لممكمف أو المدين تجاه الدولة رغماً عن

تبميغو إخطا ارً بذلك من قبل الجية القضائية المختصة يعد مسؤوالً بأموالو الخاصة عن تسديد الذمة المستحقة
عمى المكمف أو المدين المذكور في حدود ما ثبت وجوده من مال يعود لممشار إليو  ،وفي ىذه الحالة تتخذ
إجراءات الحجز بحق الشخص الثالث المذكور حسب األصول المقررة في ىذا القانون .

مادة ( : )21ال يجوز فرض أي ضريبة أو رسم إال بقانون .

مادة ( : )24يصدر وزير المالية جميع الق اررات والموائح والتعميمات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون .
مادة ( : )25ينشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بو من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة الجميورية  -بصنعاء
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