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 م ١٩٩٣لسنة ) ٤٩(قرار وزاري رقم
 بشأن الالئحة التنفيذية لقانون تحصيل األموال العامة

 -:وزير المالية
 .الجمهورية اليمنيــةاإلطالع دستور بعد 

 .م ١٤/١١/١٩٩٢وعلى اإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ 
م بتشـكيل مجلـس     ١٩٩٠لسـنة   ) ١(وعلى القرار الجمهوري رقـم    

 .الوزراء
م بشأن تحصـيل    ١٩٩٠لسنة  ) ١٣(من القانون رقم  ) ٢٤(وعلى المادة 
 .األموال العامة

 قـــرر   
 الباب االول

 امةالتسمية والتعاريف واألحكام الع
 الفصل االول

 التسمية والتعاريف
 ).الئحة تحصيل األموال العامة(تسمى هذه الالئحة) ١(مادة
يقصد باأللفاظ والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المبينة قـرين          ) ٢(مادة

 :.لم يقض سياق النص معنى أخر كل منها ما
 .وزير المالية :الوزيـــر 
 وزارة المالية:    الوزارة 
الجهة المكلفـة بالتحصـيل قانونـا أو         :المختصة بالتحصيل الجهة   

 . بموجب قرار من وزير المالية
هي األموال المستحقة للدولة وفقا للقـانون وهـذه          :األموال العامة  

 .الالئحة 
 .قانون تحصيل األموال العامة :القانون 
هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتوجب عليه أداء ضريبة           :المكلف 

 .وفقا للقوانين النافذة فه للدولة أو رسم أو خال
هو كل شخص طبيعي أو معنوي بذمتـه أمـوال عامـة             :المدين   

 .مستحقة السداد للدولة
 .إبالغ المكلف أو المدين كتابيا بواسطة اإلدارة :التبليغ اإلداري 
 .حسابات الدولة لدى البنك المركزي :خزينة الدولة 
 .يقصد بها أيام العمل الرسمية :األيــام 

 
 

 الفصل الثاني
 األحكام العامة
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 .تحصل كافة الواجبات الزكوية طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية) ٣(مادة
ـ مع مراعاة القوانين الخاصة بتحصيل األموال العامة يـتم تح         ) ٤(مادة يل ص

 :األموال العامة الموضحة فيما بعد وفقا للقانون وهذه الالئحة
 المباشرة وغير المباشـرة     كافة أنواع الضرائب والرسوم السيادية     . أ 

 الغرامات والتعويضات والجزاءات المفروضـة اسـتنادا         كافة وكذلك
 .ألحكام قوانين إنشائها

 .جميع أنواع الرسوم الخدمية المقرة قانونا . ب 
جميع عائدات ومبيعات أمالك الدولة الزراعية والعقارية والنفطية         . ج 

ئات والمؤسسات  والثروات المعدنية ورؤؤس األموال المستثمرة في الهي      
 .العامة والشركات التابعة لها والمختلطة  والمحاجر والمقاطع

األموال العامة المنصرفة بدون وجه حق أو المختلسة أو الـديون            .د 
 .المستحقة

حصيلة ما يقدم للدولة ومؤسساتها مـن القـروض والمسـاعدات            .ه 
والهبات والتبرعات النقدية والعينية وما يتبعها، وكذلك حصـيلة مـا            

دره الدولة من أذونات الخزينة العامة وشهادات االسـتثمار ومـا           تص
تستعيده الدولة أو مؤسساتها من القروض التي منحتها للعاملين بهـا أو      

 .لألفراد أو الجهات الخاصة أو العامة 
 .األموال المستحقة األداء لوزارة األوقاف والمجالس المحلية .و 
ات والمؤسسات التي تعمل    األموال المستحقة األداء لإلدارات والهيئ     .ز 

كليا أو جزئيا بأموال عامة أو بكفالة الدولة أو بضماناتها ويستثنى من            
ذلك المؤسسات التي تقضي القوانين العامة بتحصـيل أموالهـا وفقـا            

 .لقواعد تسديد الديون التجارية
سائر األموال األخرى التي تنص القوانين الخاصة علـى وجـوب            . ح 

 .ذه الالئحةتحصيلها وفقا للقانون وه
من المادة السابقة يـتم     ) و،ز(األموال العامة الوارد ذكرها بالفقرتين    ) ٥(مادة

 .تحصيلها بناء على طلب أصولي من الجهة ذات العالقة ولحسابها
مع عدم اإلخالل بالقوانين الخاصة بتحصـيل األمـوال العامـة أو            ) ٦(مادة

 اإلدارية المختصة   بالقانون يتم تحصيل األموال العامة بمعرفة الوحدات      
التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وذلك في كل مـن الـوزارات             
ومختلف أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامـة  وفـي حـدود            
االختصاصات المقررة لكل وحدة من حيث نطاق التحصـيل وطبيعـة    

 .األموال وأسماء المكلفين والمدينين وأطراف العالقة
 الباب الثاني
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 ت التحصيل والمطالبةإجراءا
 الفصل األول

 إجراءات التحصيل
على المكلفين أو المدينين أو من يمثلهم تسديد كافة األموال العامـة            ) ٧(مادة

المستحقة عليهم بموجب قوانين إنشائها على أن يـتم تحصـيلها وفقـا     
للقانون وهذه الالئحة في المواعيد المحـدد فـي قوانينهـا وأنظمتهـا             

 -:دى الطرق التاليةالخاصة وذلك بإح
نقدا إلى أمناء الصناديق بموجـب قسـيمة التحصـيل الرسـمية             . أ 

حسابات والصـادرة مـن     ) ٥٠(المخصصة لهذا الغرض بنموذج رقم    
وزارة المالية والمختومة بختمها الرسمي أو بموجب  قسائم التحصيل          

 .التي تقرها وزارة المالية 
أو ) ٤٦(وذج رقم نقدا إلى البنك المركزي بموجب حوافظ إيداع نم        . ب 

 .أي بنك   يفوضه بذلك
ل الدفع من أحد البنوك المعتمدة ويعتبر تـاريخ إيداعـه        وشيك مقب  . ج 

حسابات ) ٥١(وقبوله لدى الجهة المختصة بالتحصيل طبقا لنموذج رقم       
 .تاريخا للتسديد أو بحوالة بريدية

باألسناد الرسمية المرقمة والموقعة من قبـل أمنـاء الصـناديق            .د 
المعتمدة من الجهات المختصة بالتحصيل والصادر منهـا        المعتمدين و 
 .هذه االسناد

وذلك بالنسبة للمدينين للهيئة والمؤسسات العامـة التـي ال تسـتخدم            
النماذج المعتمدة في الجهاز اإلداري للدولة ، حيث تعتبر هذه األسـناد            

 .مبرئة لذمة المدين أو المكلف تجاه الجهة أو الهيئة أو المؤسسة
يعتبر سداد مستحقات الدولة بإحدى الوسائل المشار إليها في المـادة           ) ٨(مادة

 .السابقة مبرئا لذمة المكلف في حدود المبلغ المسدد
لوزارة المالية أن تقتطع من مستحقات أصحاب االستحقاقات لديها ما          ) ٩(مادة

يكونوا مكلفين أو مدينين به للدولة مـن ضـرائب ورسـوم وسـائر              
ى المقرة قانونا مباشـرة أو عـن طريـق البنـك            االستحقاقات األخر 

المركزي ، أما البنوك التجارية فال يجوز االستقطاع منهـا إال بحكـم             
 .قضائي

على المكلف أو المدين للدولة أو ألحدى الهيئـات أو المؤسسـات            ) ١٠(مادة
العامة أو الجهات المنصوص عليها في القانون وهذه الالئحة تسديد ما           

 وغيرهـا مـن     واإلتـاوات  الضرائب والرسـوم     هو مترتب عليه من   
المستحقات األخرى في مواعيد استحقاقها دون أي تأخير وال يحـول            
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دون ذلك كون المكلف أو المدين دائنا في نفس الوقت ألحدى الجهـات          
 .المشار اليها

لوزير المالية أو من يفوضه في ذلك أن يحدد الجهات المختصـة            ) ١١(مادة
ن الذين لم يسـددوا مـا علـيهم         ينيكلفين أو المد  بالتحصيل لمتابعة الم  

 .طواعية بشرط أن يكون الدين ثابتا
على موظفي أجهزة التحصيل المسئولين عـن اسـتيفاء األمـوال           ) ١٢(مادة

العامة أن يقطعوا بها إيصاال رسميا يفيد براءة ذمة المكلف أو المـدين             
 .تجاه الدولة في حدود  المبلغ المسدد عنه لنفس الغرض

 لفصل الثانيا
 إجراءات المطالبة

لوزارة المالية  واألجهزة المختصة بالتحصـيل أن تتخـذ بحـق            ) ١٣(مادة
 -:المكلف أو المدين الممتنع أو المتخلف عن الدفع اإلجراءات التالية

 .اإلنذار  . أ 
 .الحجز . ب 
بيع األموال المحجوزة بعد الحصول على حكم قضائي لـه صـفة             . ج 

 .االستعجال
ة المالية واألجهزة المختصة بالتحصيل بتحريـر إنـذار         تقوم وزار ) ١٤(مادة

خلف عن الـدفع مشـتمال      تكتابي إلى المكلف أو المدين الممتنع أو الم       
 -:على البيانات التالية

 .اسم الجهة المطالبة 
 .اسم المكلف أو المدين وعنوانه ومهنته 
القيمة اإلجمالية والتفصيلية للمبالغ المسـتحقة لخزينـة الدولـة أو            
 .هة للج

 .رقم المطالبة السابقة وتاريخها 
 .مدة أو سنوات االستحقاق 
 .التعويضات والغرامات والجزاءات المضافة 

يتم إبالغ المكلف أو المدين باإلنذار المشار إليه في المادة السـابقة            ) ١٥(مادة
يوما بموجب تسديد  ما هو      ) ٣٠(شخصيا بطريق التبليغ اإلداري خالل    

 وفي حالة عدم التمكن من التبليغ الشخصي        مترتب عليه من مستحقات   
محل عمله الثابت إلـى أي       يبلغ المكلف أو المدين في مسكنه الثابت أو       

عاما ، ) ١٨(من األشخاص القاطنين معه ممن يدل ظاهر عمرهم  على         
 التمكن من التبليغ في المسكن أو محل عمله يبلغ اإلنذار            عدم وفي حالة 

الشرطة أو لجان الدفاع الشعبي مع أخذ       إلى عاقل الحارة أو رئيس قسم       
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التعهد من قبله بتبليغ المكلف أو المدين وعلـى مسـئوليته وبـالتوقيع             
واالشهاد على تسليمه للمدين أو المكلف وتبدأ مهلـة الثالثـين يومـا             
المشار إليها من تاريخ استالم المكلف أو المدين تبليغ عاقل الحـارة أو      

 . حسب الحالاع الشعبيرئيس قسم الشرطة أو لجان الدف
بالنسبة للمكلفين أو المدينين من الشـركات وسـائر الشخصـيات           ) ١٦(مادة

االعتبارية فيتم التبليغ بواسطة الموظف المختص من جهة التحصـيل          
إلى مراكزها الرئيسية ويسلم التبليغ لرئيس  مجلس اإلدارة أو المـدير            

ن الشركات األجنبية   المسئول أو من يمثلها أو مدير الفرع أو الوكيل ع         
ولإلدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بـالطرق الدبلوماسـية         

يـل  كللمعلوم محل إقامتهم في الخارج وليس لهم فـي الجمهوريـة و           
قعة التبليغ كتابيا من قبـل      امفوض يتسلم صورة اإلعالن ويتم إثبات و      

 .الموظف المختص
و المـدين التبليـغ يحـرر       في جميع األحوال إذا رفض المكلف أ      ) ١٧(مادة

الموظف المختص حاشية على وثيقة التبليغ يشير فيها إلـى الواقعـة            
الجارية مع توقيع شاهدين على ذلك ممن يمكن االستدالل عليهما وفي           

 .هذه الحالة يعتبر التبليغ ساريا منذ تاريخ واقعة رفض االستالم
 الباب الثالث

 إجراءات الحجز والبيع
 الفصل االول

 ا الحجزإجراء
ولم يقم المكلف أو    ) ١٥(إذا انقضت فترة اإلنذار المحددة بالمادة     . أ) ١٨(مادة

المدين بأداء ما هو مترتب عليه من األموال العامـة ، فعلـى جهـة               
التحصيل رفع طلب إلى النيابة العامة الستصدار قرار بالحجز علـى           

 :أموال المكلف أو المدين مرفق به صورة معمدة من اآلتي
 . بالمستحقاتةبة الجهة المختصمطال 
 ).١٤(اإلنذار طبقا للمادة 
 .باإلنذار)المدين (وثيقة تبليغ المكلف 
وال يجوز اتخاذ أي إجراء للحجز على أموال المكلفين أو المدينين            . ب

 .قبل صدور قرار أصولي من النيابة العامة
لفـوري  استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز تطبيق الحجز ا         -١) ١٩(مادة

ذار مسبق إذا تحقـق للجهـات       نعلى أموال المكلف  أو المدين  دون أ        
 -:المختصة ما يلي

وجود أسباب جدية وملموسة يتوقع معها تهريب أموال المكلف أو           . أ 
 .المدين أو اخفاؤهما بما في ذلك التنازل عنها للغير
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 .إذا لم يكن للمكلف أو المدين موطن مستقر في الجمهورية اليمنية . ب 
ذه األحوال تتخذ إجراءات الحجز بناء على موافقة وزير المالية          وفي ه 

أو من يفوضه ويراعى في إجراءات الحجز ما ورد من أحكام بهـذا             
 .الشأن في هذه الالئحة

يحق لمن وقع عليه الحجز في حالة الحجز التعسفي أ ن يلجاء إلـى               -٢
 .القضاء

ـ        ) ٢٠(مادة وال المكلـف أو    عند صدور قرار النيابة العامة بالحجز على أم
من هذه الالئحة يتم تطبيق الحجز على األموال        ) ١٨(المدين وفقا للمادة  

ع تتواجـد أو تحفـظ بـه        قالمنقولة وغير المنقولة في أي مكان أو مو       
وكذلك يطبق الحجز على الربح الذي تدره هذه األموال بحـد أقصـى             
قيمة ما هو مستحق عليه لألموال العامـة وعلـى أن يـنظم الحجـز               

جراءاته وفقا ألحكام هذه الالئحة وبما ال يتعـارض مـع الحـدود             وإ
 .المنصوص عليها في القوانين النافذة

يراعى عند تطبيق إجراءات الحجز القواعد والترتيبـات المبينـة          ) ٢١(مادة
 :أدناة

أن تكون البيانات والمعلومات ثابتة لدى جهة التحصيل المختصـة           . أ 
جراء حصـر أولـي لألمـوال       بموجب أحكام هذه الالئحة حيث يتم إ      

مـن هـذه    ) ١٥(المتصلة بالحجز بعد نفاذ اإلنذار المحدد في المـادة        
 .الالئحة

غير القابلة للتلف وفـق     يشرع بالحجز أوال على األموال المنقولة        . ب 
 .األخرىتقدير جهة التحصيل المختصة ثم على األموال المنقولة 

ولـة التـي تـم      اإلجمالية لألموال المنق  القيمة  تقدر جهة التحصيل     . ج 
عليها فإذا لم تكفي لسداد ما على المكلف أو المدين يـتم             تطبيق الحجز 

 .تطبيق  الحجز على األموال غير المنقولة
إذا لم تكفي قيمة األموال المنقولة وغير المنقولة فللجهة المختصة           .د 

بالحجز أن تقوم بالحجز  على ما للمكلف أو المدين من أمـوال لـدى               
لك الحجز ريوع أمواله أو التنفيذ على الغير من         الغير ويدخل ضمن ذ   

 .كفالئهواضعي اليد على أمواله أو على 
 :ال يجوز الحجز على أموال المكلف أو المدين المبينة أدناة) ٢٢(مادة

 .المسكن الخاص له وألفراد عائلته-أ
الوسائل الضرورية المخصصة لمنامة ومعيشته اليومية األساسـية        -ب

 .القاطنين معهمع أفراد عائلته 
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وعلى جهة التحصيل المختصة استمرار المتابعة القانونية للمكلـف أو          
 المدين لسداد ما بذمته من أموال عامة

إذا كان ضمن المنقوالت المحجوز عليها مركبة أو اكثـر فعلـى            ) ٢٣(مادة
الجهة المختصة بالحجز التأكد من ملكيـة المكلـف للمركبـة وذلـك             

 .رة العامة للمروربالرجوع إلى سجالت اإلدا
يجوز للسلطة المختصة بالحجز تسليم األموال بعد جردها بمحضر         ) ٢٤(مادة

أصولي إلى شخص ثالث أو إلى المحجوز عليه نفسه فـي الحـاالت             
 -:اآلتية
إذا تبين للسلطات المختصة أن بقاء المحجوزات لـدى المحجـوز           -١

التصـرف  عليه ال ضرر منه انه سلم في استيفاء حقوق الخزينة مـن             
 .بتلك المحجوزات أو وضعها لدى شخص ثالث

إذا كانت األراضي الزراعية والمحجوز عليه قائم علـى فالحتهـا           -٢
 .وان بقائها بيده سيسهل عملية استيفاء الديون خالل فترة وجيزة

إذا توفرت ضمانات لدى طرف آخر بسداد المديونية خـالل سـنة            -٣
 .مالية قادمة

ل المختصة إثبات كـل المعلومـات والبيانـات         على جهة التحصي  ) ٢٥(مادة
وقرارات النيابة العامة والوقائع المرتبطة بعملية الحجز مع التوقيعات         

 .الالزمة على المخاطر األصولية وفقا للقانون وأحكام هذه الالئحة
 الفصل الثاني

 إجراءات تنفيذ الحجز
 -:يليعلى الجهات المختصة عند تنفيذ الحجز التقيد بما ) ٢٦(مادة

 الحجز وإجراءات البيع في أيام العمل         أن تكون إجراءات    -أ : أوال
 .الرسمية وفي الزمن  الواقع ما بين طلوع الشمس وغروبها

ـ  أن تكون القيمة التقديرية لألموال المحجوزة في حدود األ         -ب عار س
المماثلة والجارية في السوق  بحيث تغطي قيمة المستحقات المطلوبـة           

سعار ومصاريف الحراسة وتنفيذ الحجـز والبيـع ومـا    من تقلبات األ  
 .يتبعها من غرامات وتعويضات

تحصيل فـي مكـان     ) ٣( للنموذج  طبقا  تحرير محضر الحجز   :ثانيا
تنفيذ إجراءات الحجز وإال كان باطال  مع القيام بتثبيـت اإلجـراءات             

 :اآلتية في المحضر
 وما يالقيه   ما قام به مندوب الجهة المختصة بالحجز من إجراءات         - أ

 .من اعتراضات وعقبات وما اتخذ في شأنها
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توضيح مفردات األشياء المحجوزة مع ذكر أنواعهـا وأوصـافها           - ب
ومقدارها ووزنها ومقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس مـع             

 .بيان قيمتها التقديرية
 تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي سيجرى فيه ويجـب أن ال             -ج

د البيع قبل مضي ثالثين يوما من تاريخ توقيع الحجز فيمـا            يكون ميعا 
 .عدا المحجوزات القابلة للتلف فيتم تحديد يوم بيعها حسب طبيعتها

 بمجرد االنتهاء من تحرير محضر الحجز السابق يلـزم اسـتيفاء            -د
محضر الحجز بتوقيعات كل من المكلف أو من ينوب عنه والحـارس            

صة بالحجز ويحرر المحضر من أصل      والشهود ومندوب الجهة المخت   
وصورتين األصل للجهة المختصة بالحجز وصورة للمكلـف أو مـن           

 .ينوب عنه وصورة للحارس إن كان غير المكلف 
 في حالة رفض المكلف التوقيع على المحضر أو عدم وجوده أو            -هـ

من ينوب عنه فعلى مندوب الجهة المختصة بالحجز إثبـات الـرفض            
ضر بلوحات إعالنات اإلدارة أو قسـم الشـرطة         وتعليق صورة للمح  
 .ليقوم مقام اإلعالن

 . بعض الحجوزمراعاة األحكام التالية لتنفيذ: ثالثا
على الثمار المتصلة باألشجار والمزروعات القائمـة        عدم الحجز  -١

 .ها وإال كان الحجز باطالجقبل نض
ن النفيسة والمجوهرات   دعدم تنفيذ الحجز على المصوغات والمعا      -٢
األحجار الكريمة إال بعد جردها وتبين أوصافها بدقـة وتقـوم هـذه             و

األشياء بمعرفة خبير وأن يرفق تقريره بمحضر الحجز وإذا اقتضـى           
الحال نقلها فتوضع في حرز مختـوم وعلـى أ ن يـذكر ذلـك فـي          

 .المحضر
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقيـة يـتم بيـان أوصـافها                -٣

م بذلك يعطى للمكلف أو من ينوب عنـه         ومقدارها وتحرير سند استال   
وعلى الجهة المختصة في حالة أن النقـود بالعملـة المحليـة القيـام              
بتوريدها وخصم قيمتها من المبلغ المطلوب أما إذا كانت نقود أجنبيـة            
فتورد إلى البنك المركزي اليمني بحالتها وعلى البنك المركزي قيـدها           

نافذ وقيمته وإشـعار الجهـة      لحساب الجهة المختصة بسعر الصرف ال     
 .بذلك لتقوم بخصم ما تم قيده من المبلغ المطلوب من المكلف

 تقدرها الجهة المختصة بالحجز القيام      يجوز في الحاالت التي   . أ: رابعا
 -:بما يلي

 .تعيين  حارس أو أكثر على األموال المحجوزة .١
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ـ           .٢ ا تكليف المحجوز عليه نفسه بحراسة األموال التي تم الحجز عليه
 .بعد جردها وتسليمها إليه بعد توقيعه عليها

 التي تم الحجز عليها بعـد جردهـا         األموالتكليف الحائز بحراسة     .٣
 .وتسليمها إليه بعد توقيعه عليها

تكليف المحجوز عليه بالحراسة في حالة رفضه أو امتناعه أو فـي             .٤
 .الحاالت التي تقدرها الجهة المختصة بالحجز

ف أو الحائز تسند الحراسة مؤقتـا ألحـد         في حالة عدم وجود المكل     .٥
رجال الشرطة المختصين وفي هذه الحالة يجب أنها الحراسة بأقصـى   
سرعة ممكنه وتسليم الحراسة لمن بقبلها وممن توافق الجهة المختصة          

 .على حراسته بأجر أو بدون أجر
عند تسليم األموال المحجوزة  لشخص ثالث لحراستها يتخذ مـا           . ب  
 -:يلي
مندوب الجهة المختصة حارسا أو أكثر إذا تعـددت أمـاكن           يعين   -١

 .المحجوزات أو تعددت طبيعتها
يجب أن يكون الحارس من ذوي السمعة الحسنة وممن لم تصـدر             -٢

ضدهم أحكام جزائية وأن يحافظ على المحجوزات ويقـدمها بالحالـة           
التي تم تسليمها إليه في اليوم المحدد للبيع أو في يوم رفع الحجز مـع               

واز أن يكون الحارس من أقارب المحجوز ضده وال يجوز أن يكون            ج
من أقارب مندوب الجهة المختصة بالحجز وفي حالـة تغيـر حالـة             
األموال فعلية أن يؤكد ذلك ويثبته بكل طرق اإلثبات الشرعي وطبقـا            

 .تحصيل) ٤٤٣(لنموذج
 الجهـة  ه بأجر طبقا لما تحدد   الحراسةيحدد أجر الحارس إن كانت       -٣

 .صةالمخت
يجب أخذ إقرار كتابي على الحارس بقبوله الحراسـة أو تحريـر             -٤

 .تحصيل) ٥(سة وفقا للنموذجاعقد بالحر
تنقضي الحراسة بانقضاء الحجز أو بالبيع أو برفعه أو بناء علـى             -٥

رس عن الحراسة بتسليم المحجوزات لحراسـة       اإخالء الحاجز يد الح   
 .المكلف أو لحراسة حارس أخر

 -:ات الحارس على المحجوزاتحقوق وواجب :خامسا
 :يحظر على الحارس .  أ
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استعمال أو استغالل أو إعادة األموال المحجوز إال إذا كان مالكا لهـا             
 من أجله فـي الحـدود       تأو صاحب حق انتفاع فيستغلها فيما خصص      
 .المعقولة وبموافقة الجهة المختصة بالحجز

صة بناء  إدارة أو استغالل المحجوزات إال بتكليف من الجهة المخت         .  ب
على طلب من ذوي  الشأن إذا كان الحجز على قروض أو أراضي أو              

 .مؤسسة مشتل  أو أآلت الزمة إلدارة أرض أو مصنع أو
أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إال إذا كانـت             . ج

هناك أسباب تقبلها الجهة المختصة بالحجز وفي حالة استبدال الحارس          
مندوب الجهة اتخاذ اإلجراءات األصلية السابقة عند       بحارس آخر على    

ديـد  جتعيين الحارس مع تسليم صورة من محضر الحجز للحـارس ال  
محضر بجرد  أألموال المحجوزة طبقا لمـا هـو موضـح             وتحرير

بمحضر الحجز يوقع عليه كل من مندوب الجهة المختصـة بـالحجز            
 المكلف والجهة والحارس السابق وتسليم صوره منه للحارس الجديد و       

 . بالحجزالمختصة
التصرف في المحجوزات إذا كانت منقوالت يوجد لها مماثل فـي           . د

السوق سواء في منشأة  تجارية أو صناعية إذا كـان المكلـف هـو               
 .الحارس
 :اإلجراءات الواجب اتبعاها عند انقضاء الحراسة: سادسا

ا هو  على مندوب الجهة المختصة جرد األشياء المحجوزة طبقا لم         -١
 .موضح بمحضر الحجز

تحرير محضر بالجرد يوقعه كل من منـدوب الجهـة المختصـة        -٢
 .والحارس السابق والجديد مع تسليم األخير صورة المحضر

تحرير محضر إلخالء طرف الحارس في حالة تنفيذ البيع طبقـا            -٣
 .تحصيل) ٣(للنموذج

في حالة وفاة الحارس يجب اإلسراع في تعيين حارس جديد حتى            -٤
 .تعرض حقوق الجهة المختصة أو المكلف للضياعال ت

 
 الفصل الثالث
 إجراءات البيع

يراعى عند تطبيق األحكام الواردة في هذا الفصل مصـلحة          ) ٢٧(مادة
المكلف أو المدين المحجوز على أموالة فيما يتصل بالظروف المؤثرة          

 -:في تحديد قيمة بيع األموال التي يتقرر بيعها من خالل األتي
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 مكان و زمان البيع بما يمكن معه الوصول إلى أعلى ثمـن             تحديد . أ 
 .لألموال التي يتقرر بيعها

بيع أألموال المحجوزة على دفعات وفق تقدير جهـة التحصـيل            . ب 
 .والحجز المختصة إذا كان ذلك في مصلحة المكلف أو المدين

إذا ثبت لجهة التحصيل والحجز اتفاق المزايدين ضـد مصـلحة            . ج 
لمحجوز على أمواله يتم وقف إجراءات البيـع ثـم          المكلف أو المدين ا   

 .متابعتها بعد أجل معين يحدد قبلها
إذا لم يبادر المكلف أو المدين إلى تسديد ما بذمته خـالل ثالثـين              ) ٢٨(مادة

يوما من تاريخ تطبيق الحجز على أموالـه علـى جهـة التحصـيل              
 -:المختصة مباشرة اإلجراءات التالية

موال المحجوزة للبيع بالمزاد العلنـي عـن        تحديد قيمة تقديرية لأل    . أ 
طريق خبيرين عدلين مختارين من قبل الطرفين وأحد موظفي جهـة           
التحصيل المختصة فإذا تخلف أحد العدلين المختارين يتم التعيين بـدال           

 .عنه من قبل الجهة القضائية المختصة ويحرر محضر أصولي بذلك
النات الجهة أو فـي     اإلعالن عن موعد ومكان البيع عبر لوحة إع        . ب 

صحيفة يومية وبأي وسيلة إعالمية أخرى ويحدد موعد البيـع خـالل        
 .مهلة ال تقل عن ثالثين يوما من تاريخ اإلعالن

يجوز لجهة التحصيل المختصة أن تقرر بيع األمـوال المنقولـة            . ج 
فور الحجـز   ) ب(القابلة للتلف  استثناء من المهلة المحدد ة في الفقرة         

 ).أ(م تحرير محضر أصولي بقيمتها وفق الفقرةعليها على أن يت
من هذه الالئحة تتبـع فـي بيـع         ) ٢٨(مع مراعاة ما ورد بالمادة    ) ٢٩(مادة

 :األموال المنقولة المحجوزة اإلجراءات المبينة أدناه
يتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس جهة التحصيل وتسـند رئاسـتها             . أ 

لبيع وفقا ألحكام هذه    إلى مندوب عن الجهة وتتولى مسئولية إجراءات ا       
 .الالئحة

تفتح جلسة البيع بالمزاد العلني في المكان والموعد المحددين  في            . ب 
اإلعالن عنها من قبل رئيس اللجنة المكلفة وذلك بالقيمـة التقديريـة            

 .من المادة السابقة)أ(المشار إليها في الفقرة
يتم إثبات وقائع جلسات البيع بالمزاد العلنـي بمحضـر أصـولي             . ج 

 .رره اللجنة المكلفة وفقا األحكام المبينة في هذا الفصلتح
إذا بلغ الثمن األعلى المقدم من المزايدين في الجلسة األولى مبلغا            .د 

مساويا للقيمة التقديرية أو يزيد عنها يتم البيع في الجلسة للمزايد الذي            
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يقدم أعلى ثمن فإذا قل أعلى ثمن مقدم عن القيمة التقديرية يؤجل البيع             
لى جلسة أخرى بعد مضي فترة ال تقل عن خمسة عشر يومـا مـن               إ

تاريخ عقد الجلسة األولى ، وفي هذه الحالة يتم إثبات اسم المزايد الذي             
مـن  % ١٠تقدم بأعلى ثمن واستيفاء قيمة التأمين منه بما ال يقل عن            

الثمن الذي تقدم به وغير ذلك من معلومـات والبيانـات الدالـة فـي               
 .ولىمحضر الجلسة األ

تفتتح الجلسة الثانية من قبل اللجنة المكلفة بالثمن األعلى الذي تقدم            .ه 
به المزايد المشار إليه في الفقرة السابقة ويتم إثبات وقائع جلسة البيـع             

يعـادل القيمـة     في محضر خاص ويتم البيع إذا بلغ الثمن المقدم مـا          
أو نقص عنها بما    من المادة السابقة    ) أ(التقديرية المشار إليها في الفقرة    

، أما إذا لم يبلغ الثمن األعلى ذلك يؤجل البيع إلـى            %١٠ال يزيد عن    
جلسة ثالثة وأخيرة يحدد موعدها بعد خمسة عشر يوما مـن تـاريخ             
الجلسة الثانية على أن يثبت في محضر الجلسة الثمن األعلـى واسـم             

ـ              ل عـن   المزايد الذي تقدم به واستيفاء  التأمين الالزم منه بمـا ال يق
 .من الثمن الذي تقدم به% ١٠

تفتتح الجلسة الثالثة  من قبل اللجنة بالثمن األعلى الذي تقـدم بـه               .و 
المزايد المشار إليه في الفقرة السابقة ويتم إثبات وقـائع البيـع فـي              
محضر خاص بهذه الجلسة ويتم بيع األموال بيعا نهائيا بالثمن األعلى           

 مـن   ة بلغ وترد التأمينات المقبوض    الذي يرسو به عليه المزاد بالغا ما      
 . اآلخرين إلى اصحابهاالمزايدينسائر 

 :إجراءات بيع األموال غير المنقولة) ٣٠(مادة
تتبع في األموال غير المنقولة اإلجراءات ذاتها المشـار إليهـا فـي             

من المادة السابقة بالنسبة لما يتعلق بالجلستين       ) أ،ب،ج،د،هـ  (الفقرات
لبيع بالمزاد العلني وفي الجلسة الثالثة تفـتح الجلسـة          األولى والثانية ل  

بالثمن األعلى الذي بلغه المزاد فإذا لم يقل الثمن في آخر الجلسة عـن              
منها أحيل البيع على المزايد ذي العالقـة        % ٢٥القيمة المقدرة ناقصا    

بالثمن المذكور إحالة أوليه أما إذا قل الثمن عن الحد المشار إليه فتتبع             
 -:اءات التاليةاإلجر
بعد انقضاء عشرة أيام على اإلحالة األولية المشار إليها في الفقرة            .١

جلسة أخرى لإلحالة القطعية ويجـوز فـي هـذه           االولى السابقة تفتح  
أن يقدموا ثمنا يزيد على الثمن       الحالة أ ن يتقدم مزايدون جدد شريطة      

تقدم مزايـد   منه فإذا   %) ١٠(المحدد في اإلحالة األولى بما ال يقل عن       
بذلك أحيل البيع عليه بشكل قطعي بالثمن المذكور أما إذا لم يتقدم احد             
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البيع بشكل قطعي على المزايد الذي سبقت اإلحالة عليه          حال بذلك في 
إحالة أولية وتعاد جميع التأمينات المدفوعة عـن سـائر المزايـدين            

 .السابقين إلى أصحابها
ة عن القيمـة المقـدرة ناقصـا        إذا قل ثمن البيع في الجلسة الثالث       .٢
السـابقة  ) ١(لما جاء في الفقرة األخيرة مـن الفقـرة         منها وفقا %٢٥
سلطة المختصة بالحجز أن تقرر البيع بالثمن األعلى الـذي يرسـو            لفل

لغا ما بلغ أو أن توصى بتسجيل ملكية األمـوال باسـم            باعليه المزاد   
ـ        زارة المالية وتحـدد    و/الدولة وفي هذه الحالة تقيد األصول الثابتة لح

القيمة بأخر رقم وصل إليه المزاد وينزل منه جميع نفقـات الحجـز             
والبيع في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبـالغ المطالـب             
بسدادها وإذا لم تكف قيمة البيع باستبعاد المديونيـة  فعلـى جهـات              

 المـدين   مرار اتخاذ اإلجراءات الستيفاء بقية الدين مـن       تالتحصيل اس 
 .نفسه
يجوز بيع األموال غير المنقولة المسجلة باسم الدولة على الوجه          ال   .٣

السابقة إال بعد انقضاء مدة ال تقـل عـن ثـالث            )٢(المقرر في الفقرة  
سنوات من تاريخ التسجيل ويجوز للمكلف أو المدين أو لورثتـه مـن             

د ملكية  بعده وقبل انقضاء الثالث سنوات المشار إليها أن يطلبوا استردا         
األموال غير المنقولة شريطة أن يسددوا جميع المطالب المترتبة عليهم          
وما يتبعها من غرامات وتعويضات ونفقات عند االقتضـاء وكـذلك           

 ويحق لهم المطالبة بريـوع      ةالضرائب المترتبة على األموال المذكور    
 .تلك األموال عن الفترة السابقة

فيها بيع األموال المنقولة وغير المنقولة       التي يتم     االحوال في جميع ) ٣١(مادة
للمكلفين وللمدين بأموال عامة وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة فـإن           
جميع نفقات الحجز والبيع وما يتبعها من الغرامات والتعويضات تقـع           
على عاتقهم وتستنزل من قيمة البيع النهائي قبـل إجـراء التسـويات             

بات هذه الوقائع في سندات رسـمية يـتم         المتصلة بإبراء الذمة ويتم اث    
 . إبالغها للمكلفين والمدينين

لوزير المالية بقرار منه تحديد النفقات المشار إليهـا فـي المـادة             ) ٣٢(مادة
حاالت البيع لألموال المنقولة وغير المنقولة بصـورة        كل  السابقة وفي   

 فـي   مقطوعة أو بنسبة من مقدار الذمة أو حصيلة البيع النهائي وذلك          
 .حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها

 الفصل الرابع
 وقف التدابير الجزائية



 

 ٣٠٤

تحصيل األموال العامةالئحة

إلغراض هذا الفصل فإن المقصود بالتدابير الجزائيـة كـل مـن            ) ٣٣(مادة
 .اإلجراءات والتدابير التي يشرع في اتخاذها اعتبارا من توجيه اإلنذار

صة بالحجز وقف التدابير الجزائية ضد المـدين      على الجهات المخت  ) ٣٤(مادة
 -:أو المكلف بصورة نهائية في الحاالت التالية

إذا تحقق وجود خطاء حول أصل نشـوء الذمـة بـإقرار جهـة               -أ 
 .التحصيل المختصة ذات العالقة

 . المكلف أو المدينونيةإذا صدر حكم قضائي بات يقضي بعدم مدي -ب 
ب بالسداد قد سدد ما عليه من       إذا ثبت أن المكلف أو المدين المطال       -ج 

المستحقات من األموال العامة لجهة التحصيل ذات العالقة سواء تـم           
 .السداد قبل إجراءات المطالبة أو خاللها

إذا تحقق للجهة المختصة بالتحصيل وعلى مسئوليتها أن األمـوال           -د 
جوز عليه وفي هذه الحالة تلغـى التـدابير         حالمحجوزة ليست ملكا للم   

 المتخذة على األموال المذكورة وتتابع الجهة مالحقة المـدين   اإلجرائية
أو المكلف لسداد ما بذمته من أمواله الخاصة الثابتة ملكيته لها وفـي             
كل الحاالت المبينة أعاله على جهة التحصيل المختصة ومن يمثلها في           
اتخاذ التدابير إثبات الوقائع حسب الحالة في محاضر خاصة تسند إلى           

ثبوتية تحرر حسب األصول ويتم إبالغ المكلف أو المـدين          مستندات  
 .كتابيا حسب ما تقتضيه الحالة

يجب وقف التدابير اإلجرائية بصورة مؤقتة ولمـدة معينـة فـي            ) ٣٥(مادة
 -:الحاالت التالية

للجهة المختصة بحكم قضائي بات إعسـار المـدين وأن          ثبت  إذا   . أ 
 .غامتابعة التنفيذ على أمواله ستضربه ضررا بال

إذا ثبت للجهة المختصة بالتحصيل وجود ظروف قـاهرة عامـة            . ب 
كانت أو خاصة بالمكلف أو المدين تحول دون متابعة التنفيـذ علـى             
أموالة لتحصيل الدين كامال فإنه يجوز في هذه الحالة تقسـيط سـداد             
الذمة المستحقة عليه خالل السنة الجارية أو علـى عـدة سـنوات ال              

 :لك على النحو التاليتتجاوز الخمس سنوات وذ
تقديم كفالة تجارية أو عقارية أو مصرفيه تضمن تسـديد الذمـة             -١

 .المكلف  أو المدين المستحقة على
لرئيس الجهة صالحية تقسيط الدين المستحق على المدين لمـدة ال            -٢

 .تتجاوز سنتين
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لوزير المالية ومن يفوضه صالحية تقسيط الدين المستحق علـى           -٣
 .ن وبما ال يتجاوز الخمس سنواتالمدين ألكثر من سنتي

 الباب الرابع
 أحكام ختامية

يحدد الوزير بقرار منه الموظفين الذين لهم صالحية البـت فـي            ) ٣٦(مادة
الشئون المتصلة بإجراءات التحصيل والمطالبة واإلنذار والحجز والبيع        

 .وله أن يفوض رؤساء الجهات المختصة بالتحصيل بذلك
من هذه الالئحـة  تعتبـر مسـتحقات         )٣٣،٣٢(ادينالممراعاة  مع  ) ٣٧(مادة

الدولة وفقا لألصول الشرعية  والقانونية من الـديون الواجبـة األداء            
 .وذات الصفة الفورية في أدائها

كل من رفض تسليم األموال التي بحوزته والعائـدة  للمكلـف أو             ) ٣٨(مادة
 المختصة  المدين تجاه الدولة رغم إخطاره بذلك من قبل الجهة القضائية         

 الخاصة عن تسديد الذمة المستحقة عن المكلف أو         هيعد مسئوال بأموال  
المدين وفي حدود ما ثبت لديه من مال للمكلف أو المدين المشار إليـه              
وفي هذه الحالة تتخذ بحقه إجراءات الحجز حسب األصول المقررة في           

 .هذه الالئحة
المنقولـة وغيـر المنقولـة      في األحوال التي يتم فيها بيع األموال        ) ٣٩(مادة

للمكلفين وللمدينين بأموال عامة وفقا ألحكام القانون وهذه الالئحة يـتم           
من قيمة البيع النهائي لمواجهة نفقات الحجـز وبيـع          % ٣تنزيل نسبة   

العين المحجوزة وذلك في حالة زيادة ثمن المال المباع عـن مقـدار             
 .المبالغ المطالب بسدادها

ذج المكملة لهذه الالئحة والتـي تعتبـر جـزءا منهـا            تصدر النما ) ٤٠(مادة
 .والقرارات والتعليمات المنفذة ألحكام هذه الالئحة بقرار من الوزير

 
 
 
 
 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسـمية           ) ٤١(مادة
 .وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه

 صدر بديوان عام وزارة المالية
 هـ١٤١٣:    /    /يخ بتار

 م٣/١٩٩٣/ ٢٢: الموافق 
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 علوي صالح السالمي
       وزير المالية


