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 ٧٣

 حماكم االموال العامة

 قرار رئيس الجمهورية
 م ١٩٩٦لسنة )٣(رئيس مجلس القضاء االعلى رقم

 بانشاء محاآم االموال العامة وتحديد اختصاصاتها
 

 -:ئيس مجلس القضاء االعلى ر–رئيس الجمهورية 
 .بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية -
 .م بشان السلطة القضائية ١٩٩١لسنة)١(وعلى القانون رقم  -
م بشان االجراءات   ١٩٩٤لسنة)١٣(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم     -

 .الجزائية
 .ةومن اجل حماية القيم الدينية والوطنية ومكافحة مظاهر الفساد الموروث -
 .وبناء على اقتراح وزير العدل ورئيس المحكمة العليا -
 .وبعد موافقة مجلس القضاء االعلى -

 قــــــــــرر
تنشا محاكم ابتدائية نوعية متخصصة تسمى محاكم االموال العامة في كل           ) ١(مادة

 -:من المحافظات التالية
 .امانة العاصمة -
 .محافظة صنعاء -
 .محافظة عـدن -
 .محافظة تعــز -
 .ة حضرموتمحافظ -
 .محافظة الحديـدة -
 -:تختص المحاكم المذكورة في المادة السابقة بالفصل في االتي) ٢(مادة
كافة القضايا المتعلقة بالمال العام او ما في حكمه والجرائم االقتصادية وكذا  -أ 

القضايا الماسة بالوظيفة العامة التي تقع من الموظفين العامين او من في 
لوظائفهم او بسببها او من االفراد كما تختص بالفصل حكمهم اثناء تاديتهم 

 .في الجرائم المرتبطة بها ارتباطا ال يقبل التجزئة
 .القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك -ب 
كافة الجرائم الماسة بالثقة العامة كالتزوير والتقليد واالصطناع والتزييـف           -ج 

 .وكذا جرائم ترويج العمالت المزيفة وجرائم النقد
 .ايا التموينية وقضايا الصحة العامةالقض -د  
تختص هذه المحاكم بمحاكمة الفاعلين االصليين والشـركاء فـي الجـرائم            -ه 

 .المشار اليها في هذا القرار



 

 ٧٤

 حماكم االموال العامة

يتحدد نطاق اختصاص محاكم االموال العامة في المحافظات المنصوص         ) ٣(مادة
 :من هذا القرار على النحو التالي) ١(عليها في المادة

ال العامة بامانة العاصمة وتشمل دائـرة اختصاصـها امانـة           محكمة االمو  -أ 
 .العاصمة ومحافظتي صعدة ومارب

محكمة االموال العامة بمحافظة صنعاء وتشمل دائرة اختصاصها محافظات          -ب 
 .صنعاء وذمار والبيضاء والجوف

محكمة االموال العامة بمحافظة عدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظـات           -ج 
 .عدن ولحج وابين

ة االموال العامة بمحافظة تعز وتشمل دائرة اختصاصها محـافظتي          محكم -د  
 .تعز واب

محكمة االموال العامة بمحافظة حضرموت وتشمل دائرة اختصاصها  -ه 
 .محافظات حضرموت وشبوه والمهرة

محكمة االموال العامة بمحافظة الحديدة وتشمل دائرة اختصاصها محافظات          -و 
 .الحديدة وحجة المحويت

ي اجراءات المحاكمة القواعد واالجراءات المتعلقة بالمحاكمة يتبع ف) ٤(مادة
وما بعدها من القرار ) ٢٩٦(المستعجلة المنصوص عليها في المادة

 .م بشان االجراءات الجزائية١٩٩٤لسنة ) ١٣(الجمهوري بالقانون رقم 
تنشا بـكل محكمة مــن محاكم االستئناف بالمحافظات المذكورة في ) ٥(مادة

 من هذا القرار شعبة نوعية متخصصة تسمى شعبة االموال )١(المادة
العامة وتختص بالفصل استئنافيا في االحكام والقرارات المتعلقة بالجرائم 

 .والمخالفات المشمولة باحكام هذا القرار
 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٦(مادة

 بصنعاء-صدر برئاسة الجمهورية   
 هـ١٤١٦/شوال/١٥بتاريخ 

 م١٩٩٦/مارس/٥المـوافــق 
 علي عبد اهللا صالح/الفريق

 رئيس الجمهوريـــــة
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 حماكم االموال العامة

 قرار رئيس الجمهورية
 م ٢٠٠١لسنة ) ٣٢(رئيس مجلس القضاء االعلى رقم

 م ١٩٩٦لسنة ) ٣(بتعديل القرار رقم 
 بشان  محاآم االموال العامة وتحديد اختصاصاتها

 
 -: رئيس مجلس القضاء االعلى–رئيس الجمهورية 

 .بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية -
 .م بشان السلطة القضائية ١٩٩١لسنة ) ١(وعلى القانون رقم  -
م بشـان   ١٩٩٤لسـنة   ) ١٣(وعلى القرار الجمهوري بالقـانون رقـم         -

 .االجراءات الجزائية
 .وبناء على عرض وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا -
 .وبعد موافقة مجلس القضاء االعلى -

 قـــــــــــرر
 –من قرار رئـيس الجمهوريـة   ) ٥-٣-٢-١(تعدل  المواد المادة االولى

م بشان انشـاء محـاكم      ١٩٩٦لسنة) ٣(رئيس مجلس القضاء االعلى رقم      
 -:االموال العامة وتحديد اختصاصاتها وذلك على النحو الوارد فيما يلي

تدائية متخصصة  تسمى محاكم االموال العامة في امانـة          تنشا محاكم اب  .ا) ١(مادة
 ). تعز-حضرموت– الحديدة -عدن(العاصمة وعواصم محافظات

 .تتالف هيئة الحكم فيها من قاضي فرد. ب
 -:تختص المحاكم المذكورة في المادة السابقة بالفصل في االتي. ا) ٢(مادة
 .وما في حكمه واموال االوقافكافة الجرائم الماسة بالمال العام  . ١
 .القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك . ٢
 .جرائم تزييف وترويج العمالت . ٣
الفصل في الجرائم المرتبطة بما ذكر في البنود السابقة ارتباطـا ال يقبـل               . ٤

 .التجزئة
كما تختص هذه المحاكم بمحاكمة الفاعلين االصـليين والشـركاء فـي            . ب

 .ذا القرارالجرائم المشار اليها في ه
يتحدد نطاق دائرة االختصاص لمحاكم االموال العامة المنصوص عليها         .ا) ٣(مادة

 :من هذه القرار على النحو التالي) ١(في المادة
محكمة االموال العامة بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصـها امانـة            . ١

 العاصمة  
ائـرة  محاكم االموال العامة بمحافظات عدن وتعـز والحديـدة وتشـمل د         . ٢

 .اختصاص كل منها المحافظة المنشاة فيها



 

 ٧٦

 حماكم االموال العامة

محكمة االموال العامة بمحافظة حضرموت تحـدد دائـرة اختصاصـها            . ٣
 .بعاصمة المحافظة المكال

فيما عدا ما ذكر يكون االختصاص بنظر القضـايا المـذكورة فـــي             . ب
من هذا القرار للمحاكم االبتدائية ذات الوالية العامة في عواصـم    ) ٢(المادة

محافظات والمديريات التي ال يوجد بها محاكم اموال عامة على ان يتولى            ال
الفصل فيها القاضي المختص بقضايا االموال العامة  في المحكمة االبتدائية           

 .فان لم يوجد فرئيس المحكمة
يتبع في اجراءات المحاكمة القواعد واالجـراءات المتعلقـة بالمحاكمـة           ) ٤(مادة

ومـا بعـدها مـن القـرار        ) ٢٩٦(ا في المادة  المستعجلة المنصوص عليه  
 .م بشان االجراءات الجزائية١٩٩٤لسنة ) ١٣(الجمهوري بالقانون رقم 

في المحافظات الواردة في    ) الشعب الجزائية ( تختص محاكم االستئناف  . ا)٥(مادة
من هذا القرار بالفصل استئنافا في االحكام والقرارات الصـادرة          ) ١(المادة

ل العامة االبتدائية المتعلقة بالجرائم المشمولة باحكام هـذا         من محاكم االموا  
القرار ويجوز عند توفر عدد كاف من القضاة انشاء شـعب متخصصـة             

 .لالموال العامة
 في بقية المحافظات بنظر     )الشعب الجزائية (كما تختص محاكم االستئناف     . ب

ية ذات الواليـة    قضايا االموال العامة استئنافا الصادرة من المحاكم االبتدائ       
 .العامة الواقعة في دائرتها

تحال كافة قضايا االموال العامة المنظـورة الـى المحـاكم           : المادة الثانية 
المختصة بموجب هذا القرار مالم تكن محجوزة للحكم فيبقى االختصـاص           

 .بالبت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة امامها قبل صدور هذا القرار
بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشـر فـي الجريـدة           يعمل  : المادة الثالثة 
 .الرسمية

 بصنعاء-صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ١٤٢٢/جماد اخر/٨بتاريـــخ 
 مـ٢٠٠١/اغسطس/٢٩المـوافــق 

       
 علي عبد اهللا صالح
 رئيس الجمهوريـة
 رئيس مجلس القضاء االعلى

 
 



 

 ٧٧

 حماكم االموال العامة

لسنة ) ١٦(س القضاء االعلى رقم  رئيس مجل–قرار رئيس الجمهورية 
 م٢٠٠٣

  بانشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف امانة العاصمة
 

 -: رئيس مجلس القضاء االعلى-رئيس الجمهورية
 .بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية -
 .م بشان السلطة القضائية وتعديالته١٩٩١لسنة ) ١(وعلى القانون رقم  -
ـ    - م بشـان   ١٩٩٤لسـنة   ) ١٣(وري بالقـانون رقـم      وعلى القرار الجمه

 .االجراءات الجزائية
) ٣٢( رئيس مجلس القضاء االعلى رقـم        -وعلى قرار رئيس الجمهورية    -

م بانشاء محاكم االموال    ١٩٩٦لسنة) ٣(م م بتعديل القرار رقم      ٢٠٠١لسنة
 .العامة وتحديد اختصاصها

 .وبناء على عرض وزير العدل -
 .االعلىوبعد موافقة مجلس القضاء  -

 قـــــــــــــــــــرر
تنشا بموجب هذا القرار شعبة استئنافية جزائية ثانية بمحكمـة اسـتئناف            ) ١(مادة

 .امانة العاصمة
تختص  الشعبة المنشاة بموجب هذا القرار بالفصل استئنافا في االحكـام            ) ٢(مادة

قضايا والقرارات الصادرة في قضايا االموال العامة بامانة العاصمة وكذا ال         
 .الجزائية االخرى المحالة عليها

تحال قضايا االموال العامة المنظورة امـام الشـعبة الجزائيـة االولـى                  ) ٣(مادة
 بمحكمة استئناف االمانة على الشعبة الجزائية الثانية المنشاة وفقا للمادة

 .من هذا القرار ما لم تكن قد حجزت  للحكم قبل صدور هذا القرار) ١     (
 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٤(ةماد

  بصنعاء -صـدر برئاسـة الجمهوريـة
 هـ١٤٢٤/جماد الثاني/١١بتاريــخ 

 مـــ٢٠٠٣/اغسطس/٩المـوافــق 
       

 علي عبد اهللا صــــالح
 رئيس الجمهـــــورية
  رئيس مجلس القضاء االعلى


