
 م2006) لسنة 30قانون رقم (
 المالیة بالذمة اإلقرار قانونبشأن  

 .الشعب باسم
 .الجمهوریة رئیس

 .الیمنیة الجمهوریة دستور على اإلطالع بعد
 .النواب موافقة وبعد

 َ◌◌َ -:نصه اآلتي القانون أصدرنا
  األول الباب

  األول الفصل
  والتعاریف التسمیة

 ). المالیة بالذمة اإلقرار قانون(  القانون هذا یسمى)  1(  مادة
 یقتض لم ما منها كل أمام الواردة المعاني التالیة والعبارات للكلمات یكون)  2(  مادة

 .آخر معنى على القرینة دلت أو ذلك خالف السیاق
 .وعینیة مالیة حقوق من الشخص یملكه بما اإلقرار:       المالیة الذمة إقرار

 نقود أو متاع من معتاد وجه على به واالنتفاع حیازته یمكن ما كل:          المـــــال
 .الممتلكات من غیرها أو معدات أو أرض أو عقار أو حیوان أو

 للمنفعة مخصصاً  ویكون اعتباري شخص أي أو الدولة تملكه ما كل:      العام المــال
 . العامة

 .العام بالموظف وتناط الدولة مرافق أحد في العامة الخدمة هي:    العامة الوظیفة
 .عام مرفق في مؤقتة أو دائمة عامه وظیفة یتولى من كل: العـام الموظف
 .القانونیة السن یبلغوا لم الذین األشخاص:  القصــــر
 .القانون هذا بتنفیذ المعنیة الفساد لمكافحة العلیا الوطنیة الهیئة:  الهیئــــة

 
 



 
 

  الثاني الفصل
  التطبیق ومجال األهداف

 -:یلي ما إلى القانون هذا یهدف)  3(  مادة
 .العام المال حمایة -1
 .العامة الوظیفة كرامة وصون وموظفیها الدولة بأجهزة الثقة تعزیز -2
 .العامة الوظیفة وأخالقیات بقیم العبث من والحد المشروع غیر الكسب مكافحة -3
 .القانون لهذا ویخضع عامة وظیفة یتولى من كل على الرقابة تعزیز -4

 العامة الخدمة وحدات في العاملین كافة على القانون هذا أحكام تسري)  4(  مادة
 -:التالي النحو على

 :العلیا السلطة وظائف - أ
 .الجمهوریة رئیس -1
 .الجمهوریة رئیس نائب -2
 .المجلس وأعضاء النواب مجلس رئاسة هیئة وأعضاء رئیس -3
 .مستواهم في ومن ونوابهم الوزراء مجلس وأعضاء ونوابه الوزراء رئیس -4
 .األعلى القضاء مجلس وأعضاء رئیس -5
 .العامة والنیابة القضائیة السلطة وأعضاء رؤساء -6
 .المجلس وأعضاء الشورى مجلس رئاسة هیئة وأعضاء رئیس -7
 .لالنتخابات العلیا اللجنة وأعضاء رئیس -8
 .ونوابه الجمهوریة رئاسة مكتب مدیر -9

 .ونوابهم الجامعات رؤساء -10
 المجالس عموم وأمناء)  المحافظون(  بالمحافظات اإلداریة الوحدات رؤساء -11

 .بالمحافظات المحلیة



 .ونوابه العامة األركان هیئة رئیس -12
 .والمحاور العسكریة المناطق عملیات ورؤساء حرب وأركان قادت  -13
 .بالخارج الدبلوماسیة البعثات رؤساء -14
 .الجمهوریة رئیس مستشارو -15
 .والشورى النواب مجلسي رئاسة هیئة مستشارو -16
 .الوزراء مجلس رئیس مستشارو -17
      : في ومساعدیهم العامون األمناء -18

        الجمهوریة رئاسة -أ 
  النواب مجلس -ب 
  الوزراء مجلس -ج
 .الشورى مجلس -د
 .لالنتخابات العلیا اللجنة هـ

 ونوابهم والشورى والوزراء النواب مجالس رؤساء مكاتب مدراء -19
 .ونوابه والمحاسبة للرقابة المركزي الجهاز رئیس -20
 .ونوابه الیمني المركزي البنك محافظ -21
 :العلیا اإلدارة وظائف - ب
 ورؤساء حكمهم في ومن المساعدین والوكالء والمحافظات الوزارات  وكالء -1

 ووكالء، ونوابهم والمختلطة العامة والشركات والبنوك والمؤسسات والهیئات المصالح
 .ومساعدیهم والمحاسبة للرقابة المركزي الجهاز

 :من كل في الدوائر مدراء -2
 مجلس - الوزراء رئاسة مكتب - الجمهوریة رئاسة مكتب - النواب مجلس "

 .الشورى مجلس - العامة النیابة - العلیا المحكمة - األعلى القضاء
 .والقنصلي الدبلوماسي السلك أعضاء -3
 .العامة والمشروعات للصنادیق التنفیذیین المدراء -4



 القوات في العامة األركان هیئة ورئاسة الدفاع لوزارة التابعة الدوائر مدراء -5
 .المسلحة

 .الداخلیة لوزارة التابعة الدوائر مدراء -6
 والمصالح والمدیریات والمحافظات بالوزارات العامة اإلدارات عموم مدراء -7

 العامة والمشروعات والمختلطة العامة والشركات والبنوك والمؤسسات والهیئات
 .العلیا والمعاهد المجتمع وكلیة لها التابعة والكلیات والجامعات، الصنادیق ومشروعات

 :من كل في العموم مدراء -8
 - الشورى مجلس - الوزراء مجلس - الجمهوریة رئاسة - النواب مجلس "

 .والمحاسبة للرقابة المركزي الجهاز - لالنتخابات العلیا اللجنة
 .واألمنیة العسكریة األلویة عملیات ورؤساء حرب وأركان قادت -9

 .والمدیریات بالمحافظات األمن مدراء -10
 عموم وأمناء بالمحافظات المحلیة بالمجالس اإلداریة الهیئات أعضاء -11

 .بالمدیریات المحلیة المجالس
 .جمهوریة قرارات بتعینهم الصادر اإلدارة مجلس وأعضاء رؤساء-12    

 : المالیة الوظائف -ج 
 المشتریات ومدراء الصنادیق وأمنا الحسابات ومدراء المالیة الشئون عموم مدراء -1

 والمؤسسات والهیئات والمصالح والمدیریات والمحافظات الوزارات في والمخازن
 ورئاسة، النواب ومجلس، حكمهم في ومن والملحقة المستقلة والصنادیق والبنوك

 والمحكمة،  األعلى القضاء ومجلس، الشورى ومجلس، الوزراء ومجلس، الجمهوریة
، والمحاسبة للرقابة المركزي والجهاز، لالنتخابات العلیا واللجنة، العامة والنیابة، العلیا

 . العلیا والمعاهد المجتمع وكلیة، لها التابعة والكلیات والجامعات
 المشتغلون والموظفون، والمشتریات والمناقصات العطاءات لجان وأعضاء رؤساء -2

 .والمحلي المركزي المستوى على الدولة سلطات جمیع في واإلعفاءات بالتراخیص



 إخضاعها الوزراء مجلس یقرر السابقة المستویات وظائف من أخرى وظائف أي -د
 .القانون لهذا

 
  الثاني الباب
  عامة أحكام
 في منفعة حق أو منقول غیر أو منقول مال كل مشروع غیر كسباً  یعتبر)  5(  مادة
 سواء القانون هذا أحكام علیه تسري شخص أي علیه یحصل خارجه أو الیمن داخل
 .الصفة أو العامة الوظیفة استغالل بسبب لغیره أو لنفسه
 من القانون بهذا المشمولین أحد على المشروع غیر الثراء واقعة تتحقق)  6(  مادة

 األعمال من أي بممارسة منهم أي قیام تبین إذا للدولة العلیا السلطة وظائف شاغلي
 النافذة والقوانین الدستور من)  126(  المادة ألحكام وفقاً  ممارستها علیهم المحظور

 .مباشرة غیر أو مباشرة بطرق سواء
 المتعلقة اإلجراءات كافة اتخاذ القانون هذا أحكام بموجب للهیئة یكون)  7(  مادة

 إلى القانون هذا ألحكام مخالفاتهم ثبتت من وٕاحالة المالیة الذمة إقرارات بتحلیل
 .القضاء

 أي لذمة مالیة لقیمة إضافة أي فإن السابقة المادة في ورد ما مراعاة مع)  8(  مادة
 أو شخصي أو عیني بكسب سواء القانون هذا بأحكام المشمولین األشخاص من

 الصفة باستغالل ذلك وكان المنقولة غیر أو المنقولة الدولة أموال من بأي باالنتفاع
 التزامات من الشخص على مما انتقاص كل وكذلك، مشروعة غیر وبصورة الوظیفة أو

 من تعد فإنها مباشر غیر أو مباشر االنتقاص هذا أو اإلضافة هذه كانت وسواء مالي
 .المشروع غیر الثراء قبیل
 وفحص المالیة الذمة إقرارات لفحص أكثر أو لجنة تشكیل للهیئة یجوز)  9(  مادة

 .علیها یطرأ وما بها المتعلقة البیانات



 جهة أي أومن اإلقرارات مقدمي من والوثائق البیانات طلب للهیئة یحق)  10(  مادة
 .أخرى
 وجود وتدقیقها المالیة الذمة إقرارات فحص خالل من للهیئة تبین إذا)  11(  مادة
 القضاء إلى الموضوع إحالة علیها فیجب مشروع غیر وٕاثراء كسب على واضحة أدلة

 .االستعجال بصفة فیه للنظر
 واإلیضاحات والبیانات المالیة الذمة إقرارات على اإلطالع حق ینحصر)  12(  مادة

 .بالتحقیق المختصة والجهات الهیئة على والفحص الدراسة وٕاجراءات والوثائق
 أو وظیفة انتهاء تاریخ من المشروع غیر والثراء الكسب دعوى تسقط ال)  13(  مادة
 .النافذة للقوانین وفقاً  إال القانون هذا ألحكام یخضع من صفة
 بالسریة القانون بهذا المشمولة الفئات من المقدمة اإلقرارات كافة تحاط)  14(  مادة

 .القانون هذا یبینها التي الحدود في إال علیها اإلطالع یجوز وال تداولها ویمنع، التامة
  الثالث الباب
  المالیة بالذمة اإلقرار
 إقرار یقدم أن)  4(  المادة في المحددة الفئات من شخص كل على)  15(  مادة

 داخل منقولة أو ثابتة أموال  من القصر وأوالده وزوجه هو یملكه لما المالیة بالذمة
 من أو القانون هذا صدور تاریخ من یوماً  ستین خالل الهیئة إلى خارجها أو الیمن
 .ألحكامه الخاضعة الفئات من أي في دخوله تاریخ
 إقراراً  دوریة بصفة یقدم أن القانون لهذا یخضع من كل على یجب)  16(  مادة

 من الطلب عند أو، السابق إقراره تقدیم تاریخ من عامین مرور بعد المالیة بالذمة
 شهرین قبل إقراراً  یقدم أن وعلیه، القانون هذا ألحكام خضوعه مدة طول وذلك الهیئة

 األحوال في القانون هذا ألحكام خضوعه انتهاء أو خدمته ألنتها المحدد التاریخ من
 إقراره تقدیم قبل القانون هذا ألحكام خضوعه انتهاء أو خدمته انتهت ما وٕاذا، األخرى
 .سبب ألي العمل تركه تاریخ من شهرین خالل إقراره تقدیم علیه وجب



 في علیه المنصوص اإلقرار بتقدیم ملزمین الزوجین كل یكون عندما)  17(  مادة
 على كل إقرارهما بتقدیم الزوجین كال یلزم أن یجب القانون هذا من)  15(  المادة
 .إقراره مع القصر بأوالده الخاص اإلقرار یقدم أن العام الموظف وعلى حده

 الرابع الباب
  اإلقرار تقدیم إجراءات

 ومتابعة استقبال تتولى التي الهیئة إلى المالیة الذمة إقرارات كافة تقدم)  18(  مادة
 .القانون بهذا المشمولة للفئات اإلقرارات وتحلیل وفحص

 الغرض لهذا المعد النموذج على المالیة بالذمة اإلقرار یحرر أن یجب)  19(  مادة
 وتحدد، اإلقرار صاحب قبل من علیها وموقع صحیحة فیه الواردة المعلومات تكون وأن

 .النموذج یتضمنها التي البیانات تفاصیل التنفیذیة الالئحة
  الخامس الباب

  األول الفصل
  العقوبات

.. آخر قانون أي في علیها منصوص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع)  20(   مادة
 كل)  سنوات ثالث(  على تزید ال لمدة بالحبس أو الضرر حجم تماثل بغرامة یعاقب

 .الغیر إلى اإلساءة بقصد مشروع غیر إثراء عن كاذبة بیانات أو معلومات قدم من
 آخر قانون أي في علیها منصوص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع)  21(  مادة

 أو مشروع غیر كسباً  كسب من كل سنوات خمس على تزید ال مدة بالحبس یعاقب
 .ذلك بسبب اكتسبه ما برد إلزامه مع لغیره ذلك سهل
 غیر اإلثراء من استفاد الذي الغیر على الحكم المختصة المحكمة على)  22(  مادة

 .استفاد ما بقدر الدولة خزینة إلى أمواله من بالرد المشروع
.. أخر قانون أي في علیها منصوص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع)  23(  مادة

 إقرارات في صحیحة غیر بیانات قدم من كل)  سنة(  على تزید ال مدة بالحبس یعاقب
 .المالیة الذمة



 عذر دون تخلف من كل أشهر ستة(  على تزید ال مدة بالحبس یعاقب)  24(  مادة
 وفقاً  بذلك إبالغه بعد المالیة بالذمة الخاصة اإلقرارات تقدیم عن امتنع أو مشروع
 ال وبما الوظیفة من الفصل العقوبة تكون التكرار حالة وفي، القانون هذا ألحكام
 .النافذة القوانین یخالف

) سنة( على تزید ال مدة اإلقرارات سریة عن مسئول كل بالحبس یعاقب)  25(  مادة
 قام أو المالیة بالذمة المشمولین إقرارات سریة أفشى إذا الضرر حجم یماثل وبتعویض

 .العمل هذا في بالسریة یتصل ما وكل الوثائق أو واإلیضاحات البیانات بنشر
  الثاني الفصل
  ختامیة أحكام
 یجوز ال سریة بها المتعلقة والمعلومات الوثائق وكافة اإلقرارات تعتبر)  26(  مادة

 المحددة الجهات عدا ما كان أیاً  الغیر قبل من علیها اإلطالع أو إفشاؤها أو نسخها
 .القانون هذا في

 ظروف في إقراراتهم إرسال)  4(  المادة في المشمولین كل على یجب)  27(  مادة
 شمولهم تاریخ من شهر خالل باستالمها قانوناً  المخولة المختصة الجهات إلى مغلقة
 . القانون هذا بأحكام

 بسبب القانون بهذا المشمولین أحد مال على زیادة أي طرأت إذا)  28(  مادة
 بموجب المخولة الجهات إلى أحیل به المكلف العمل أو الصفة أو الوظیفة استغالل
 .القانونیة اإلجراءات واتخاذ للتحقیق النافذة القوانین

 بشأنها یصدر المحافظات في مكاتب أو فروع للهیئة یكون أن یجوز)  29(  مادة
 .الهیئة رئیس عرض على بناءً  الجمهوریة رئیس من إقرار
 لتنفیذ الالزمة والنماذج والتعلیمات اإلداریة القرارات الهیئة رئیس یصدر)  30(  مادة
 .التنفیذیة والئحته القانون هذا
 .جمهوري بقرار القانون لهذا التنفیذیة الالئحة تصدر)  31(  مادة
 .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره تاریخ من القانون بهذا یعمل)  32(  مادة



 بصنعاء الجمهوریة برئاسة صدر
 هـ1427/ رجــــب/ 25 بتاریخ
 م2006/ أغسطـــس/ 19 الموافق

  صالح اهللا عبد علي                                                              
 الجمهوریة رئیس                                                              

 


