
 م3441( لسنة 94قــرار وزاري رقم )
 بشــأن الئحة تحصيل األموال العامة

 
 -وزير المالية:

 بعد اإلطالع دستور الجميورية اليمنيػػة.
 ـ .14/11/1992وعمى اإلعالف الدستوري الصادر بتاريخ 

 ـ بتشكيؿ مجمس الوزراء.1990( لسنة 1وعمى القرار الجميوري رقـ)
 ـ بشأف تحصيؿ األمواؿ العامة.1990( لسنة 13( مف القانوف رقـ)24وعمى المادة)

 الباب األول: التسمية والتعاريف واألحكام العامة
 

 الفصل األول: التسمية والتعاريف
 (: تسمى ىذه الالئحة )الئحة تحصيؿ االمواؿ العامة( .1المػػادة)
(: يقصد بااللفاظ والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المبينة قريف كؿ منيا ما لـ يقض سياؽ النص 2المػػادة)

 معنى اخر: . 
 الوزيػػػر: وزير المالية .  -
 الوزارة: وزارة المالية -
 ة . الجية المختصة بالتحصيؿ: الجية المكمفة بالتحصيؿ قانونا او بموجب قرار مف وزير المالي -
 االمواؿ العامة: ىي االمواؿ المستحقة لمدولة وفقا لمقانوف وىذه الالئحة .  -
 القانوف: قانوف تحصيؿ االمواؿ العامة .  -
المكمؼ: ىو كؿ شخص طبيعي او معنوي يتوجب عميو اداء ضريبة او رسـ او خالفو لمدولة وفقا لمقوانيف  -

 النافذة . 
 عنوي بذمتو امواؿ عامة مستحقة السداد لمدولة . المديف : ىو كؿ شخص طبيعي او م -
 التبميغ االداري: ابالغ المكمؼ او المديف كتابيا بواسطة االدارة .  -
 خزينة الدولة: حسابات الدولة لدى البنؾ المركزي .  -
 االيػػاـ: يقصد بيا اياـ العمؿ الرسمية . -

 الفصل الثاني: األحكام العامة
 افة الواجبات الزكوية طبقا الحكاـ الشريعة االسالمية .(: تحصؿ ك3المػػادة)
(: مع مراعاة القوانيف الخاصة بتحصيؿ االمواؿ العامة يتـ تحصيؿ االمواؿ العامة الموضحة فيما بعد 4المػػادة)

 وفقا لمقانوف وىذه الالئحة: 
الغرامات والتعويضات والجزاءات  ا. كافة انواع الضرائب والرسـو السيادية المباشرة وغير المباشرة وكذلؾ كافة

 المفروضة استنادا الحكاـ قوانيف انشائيا . 



 ب. جميع انواع الرسـو الخدمية المقرة قانونا . 
ج. جميع عائدات ومبيعات امالؾ الدولة الزراعية والعقارية والنفطية والثروات المعدنية ورؤؤس االمواؿ المستثمرة 

 شركات التابعة ليا والمختمطة والمحاجر والمقاطع . في الييئات والمؤسسات العامة وال
 د. االمواؿ العامة المنصرفة بدوف وجو حؽ او المختمسة او الديوف المستحقة . 

ىػ. حصيمة ما يقدـ لمدولة ومؤسساتيا مف القروض والمساعدات واليبات والتبرعات النقدية والعينية وما يتبعيا، 
اذونات الخزينة العامة وشيادات االستثمار وما تستعيده الدولة او مؤسساتيا وكذلؾ حصيمة ما تصدره الدولة مف 

 مف القروض التي منحتيا لمعامميف بيا او لالفراد او الجيات الخاصة او العامة . 
 و. االمواؿ المستحقة االداء لوزارة االوقاؼ والمجالس المحمية . 

لمؤسسات التي تعمؿ كميا او جزئيا بامواؿ عامة او بكفالة الدولة ز. االمواؿ المستحقة االداء لالدارات والييئات وا
او بضماناتيا ويستثنى مف ذلؾ المؤسسات التي تقضي القوانيف العامة بتحصيؿ امواليا وفقا لقواعد تسديد الديوف 

 التجارية .
 ه الالئحة .ح. سائر االمواؿ االخرى التي تنص القوانيف الخاصة عمى وجوب تحصيميا وفقا لمقانوف وىذ

(: االمواؿ العامة الوارد ذكرىا بالفقرتيف )و،ز( مف المادة السابقة يتـ تحصيميا بناء عمى طمب اصولي 5المػػادة)
 مف الجية ذات العالقة ولحسابيا .

(: مع عدـ االخالؿ بالقوانيف الخاصة بتحصيؿ االمواؿ العامة او بالقانوف يتـ تحصيؿ االمواؿ العامة 6المػػادة)
عرفة الوحدات االدارية المختصة التي يصدر بتحديدىا قرار مف الوزير، وذلؾ في كؿ مف الوزارات ومختمؼ بم

اجيزة الدولة والييئات والمؤسسات العامة وفي حدود االختصاصات المقررة لكؿ وحدة مف حيث نطاؽ التحصيؿ 
 وطبيعة االمواؿ واسماء المكمفيف والمدينيف واطراؼ العالقة .

 الثاني: إجراءات التحصيل والمطالبة الباب
 

 الفصل األول: إجراءات التحصيل
(: عمى المكمفيف او المدينيف او مف يمثميـ تسديد كافة االمواؿ العامة المستحقة عمييـ بموجب قوانيف 7المػػادة)

انظمتيا الخاصة وذلؾ انشائيا عمى اف يتـ تحصيميا وفقا لمقانوف وىذه الالئحة في المواعيد المحدد في قوانينيا و 
  -باحدى الطرؽ التالية: 

( 50ا . نقدا الى امناء الصناديؽ بموجب قسيمة التحصيؿ الرسمية المخصصة ليذا الغرض بنموذج رقـ )
حسابات والصادرة مف وزارة المالية والمختومة بختميا الرسمي او بموجب قسائـ التحصيؿ التي تقرىا وزارة المالية 

 . 
 ( او اي بنؾ يفوضو بذلؾ . 46البنؾ المركزي بموجب حوافظ ايداع نموذج رقـ )ب . نقدا الى 

ج . شيؾ مقبوؿ الدفع مف احد البنوؾ المعتمدة ويعتبر تاريخ ايداعو وقبولو لدى الجية المختصة بالتحصيؿ طبقا 
 ( حسابات تاريخا لمتسديد او بحوالة بريدية . 51لنموذج رقـ )

قمة والموقعة مف قبؿ امناء الصناديؽ المعتمديف والمعتمدة مف الجيات المختصة د . باالسناد الرسمية المر 
 بالتحصيؿ والصادر منيا ىذه االسناد . 

وذلؾ بالنسبة لممدينيف لمييئة والمؤسسات العامة التي ال تستخدـ النماذج المعتمدة في الجياز االداري لمدولة ، 
 و المكمؼ تجاه الجية او الييئة او المؤسسة .حيث تعتبر ىذه االسناد مبرئة لذمة المديف ا



(: يعتبر سداد مستحقات الدولة باحدى الوسائؿ المشار الييا في المادة السابقة مبرئا لذمة المكمؼ في 8المػػادة)
 حدود المبمغ المسدد .

ف او مدينيف بو (: لوزارة المالية اف تقتطع مف مستحقات اصحاب االستحقاقات لدييا ما يكونوا مكمفي9المػػادة)
لمدولة مف ضرائب ورسـو وسائر االستحقاقات االخرى المقرة قانونا مباشرة او عف طريؽ البنؾ المركزي ، اما 

 البنوؾ التجارية فال يجوز االستقطاع منيا اال بحكـ قضائي .
ات المنصوص (: عمى المكمؼ او المديف لمدولة او الحدى الييئات او المؤسسات العامة او الجي10المػػادة)

عمييا في القانوف وىذه الالئحة تسديد ما ىو مترتب عميو مف الضرائب والرسـو واالتاوات وغيرىا مف المستحقات 
االخرى في مواعيد استحقاقيا دوف اي تاخير وال يحوؿ دوف ذلؾ كوف المكمؼ او المديف دائنا في نفس الوقت 

 الحدى الجيات المشار الييا .
ر المالية او مف يفوضو في ذلؾ اف يحدد الجيات المختصة بالتحصيؿ لمتابعة المكمفيف او (: لوزي11المػػادة)

 المدينيف الذيف لـ يسددوا ما عمييـ طواعية بشرط اف يكوف الديف ثابتا .
(: عمى موظفي اجيزة التحصيؿ المسئوليف عف استيفاء االمواؿ العامة اف يقطعوا بيا ايصاال رسميا 12المػػادة)
 راءة ذمة المكمؼ او المديف تجاه الدولة في حدود المبمغ المسدد عنو لنفس الغرض .يفيد ب

 الفصل الثاني: إجراءات المطالبة
(: لوزارة المالية واالجيزة المختصة بالتحصيؿ اف تتخذ بحؽ المكمؼ او المديف الممتنع او المتخمؼ 13المػػادة)

  -عف الدفع االجراءات التالية: 
 . ا . االنذار 

 ب . الحجز . 
 ج . بيع االمواؿ المحجوزة بعد الحصوؿ عمى حكـ قضائي لو صفة االستعجاؿ .

(: تقـو وزارة المالية واالجيزة المختصة بالتحصيؿ بتحرير انذار كتابي الى المكمؼ او المديف الممتنع 14المػػادة)
  -او المتخمؼ عف الدفع مشتمال عمى البيانات التالية: 

 المطالبة . اسـ الجية  -
 اسـ المكمؼ او المديف وعنوانو ومينتو .  -
 القيمة االجمالية والتفصيمية لممبالغ المستحقة لخزينة الدولة او لمجية .  -
 رقـ المطالبة السابقة وتاريخيا .  -
 مدة او سنوات االستحقاؽ .  -
 التعويضات والغرامات والجزاءات المضافة . -

لمكمؼ او المديف باالنذار المشار اليو في المادة السابقة شخصيا بطريؽ التبميغ االداري (: يتـ ابالغ ا15المػػادة)
( يوما بموجب تسديد ما ىو مترتب عميو مف مستحقات وفي حالة عدـ التمكف مف التبميغ الشخصي 30خالؿ )

نيف معو ممف يدؿ يبمغ المكمؼ او المديف في مسكنو الثابت او محؿ عممو الثابت الى اي مف االشخاص القاط
( عاما ، وفي حالة عدـ التمكف مف التبميغ في المسكف او محؿ عممو يبمغ االنذار الى 18ظاىر عمرىـ عمى )

عاقؿ الحارة او رئيس قسـ الشرطة او لجاف الدفاع الشعبي مع اخذ التعيد مف قبمو بتبميغ المكمؼ او المديف 
لممديف او المكمؼ وتبدا ميمة الثالثيف يوما المشار الييا مف تاريخ وعمى مسئوليتو وبالتوقيع واالشياد عمى تسميمو 

 استالـ المكمؼ او المديف تبميغ عاقؿ الحارة او رئيس قسـ الشرطة او لجاف الدفاع الشعبي حسب الحاؿ .



طة (: بالنسبة لممكمفيف او المدينيف مف الشركات وسائر الشخصيات االعتبارية فيتـ التبميغ بواس16المػػادة)
الموظؼ المختص مف جية التحصيؿ الى مراكزىا الرئيسية ويسمـ التبميغ لرئيس مجمس االدارة او المدير المسئوؿ 
او مف يمثميا او مدير الفرع او الوكيؿ عف الشركات االجنبية ولالدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيميا بالطرؽ 

ليـ في الجميورية وكيؿ مفوض يتسمـ صورة االعالف ويتـ  الدبموماسية لممعمـو محؿ اقامتيـ في الخارج وليس
 اثبات واقعة التبميغ كتابيا مف قبؿ الموظؼ المختص .

(: في جميع االحواؿ اذا رفض المكمؼ او المديف التبميغ يحرر الموظؼ المختص حاشية عمى وثيقة 17المػػادة)
ى ذلؾ ممف يمكف االستدالؿ عمييما وفي ىذه الحالة التبميغ يشير فييا الى الواقعة الجارية مع توقيع شاىديف عم

 يعتبر التبميغ ساريا منذ تاريخ واقعة رفض االستالـ .

 الباب الثالث: إجراءات الحجز والبيع
 

 الفصل األول: إجراءا الحجز
ما ىو مترتب ( ولـ يقـ المكمؼ او المديف باداء 15(: ا . اذا انقضت فترة االنذار المحددة بالمادة )18المػػادة)

عميو مف االمواؿ العامة ، فعمى جية التحصيؿ رفع طمب الى النيابة العامة الستصدار قرار بالحجز عمى امواؿ 
 المكمؼ او المديف مرفؽ بو صورة معمدة مف اآلتي: 

 مطالبة الجية المختصة بالمستحقات .  -
 ( . 14االنذار طبقا لممادة ) -
 باالنذار .  وثيقة تبميغ المكمؼ )المديف ( -

ب . وال يجوز اتخاذ اي اجراء لمحجز عمى امواؿ المكمفيف او المدينيف قبؿ صدور قرار اصولي مف النيابة 
 العامة .
استثناء مف احكاـ المادة السابقة يجوز تطبيؽ الحجز الفوري عمى امواؿ المكمؼ او المديف  -1(: 19المػػادة)

  -ما يمي:  دوف انذار مسبؽ اذا تحقؽ لمجيات المختصة
ا . وجود اسباب جدية وممموسة يتوقع معيا تيريب امواؿ المكمؼ او المديف او اخفاؤىما بما في ذلؾ التنازؿ 

 عنيا لمغير . 
 ب . اذا لـ يكف لممكمؼ او المديف موطف مستقر في الجميورية اليمنية . 

او مف يفوضو ويراعى في اجراءات الحجز وفي ىذه االحواؿ تتخذ اجراءات الحجز بناء عمى موافقة وزير المالية 
 ما ورد مف احكاـ بيذا الشاف في ىذه الالئحة . 

 يحؽ لمف وقع عميو الحجز في حالة الحجز التعسفي ا ف يمجاء الى القضاء . -2
( مف ىذه 18(: عند صدور قرار النيابة العامة بالحجز عمى امواؿ المكمؼ او المديف وفقا لممادة )20المػػادة)

ئحة يتـ تطبيؽ الحجز عمى االمواؿ المنقولة وغير المنقولة في اي مكاف او موقع تتواجد او تحفظ بو وكذلؾ الال
يطبؽ الحجز عمى الربح الذي تدره ىذه االمواؿ بحد اقصى قيمة ما ىو مستحؽ عميو لالمواؿ العامة وعمى اف 

مع الحدود المنصوص عمييا في القوانيف النافذة ينظـ الحجز واجراءاتو وفقا الحكاـ ىذه الالئحة وبما ال يتعارض 
. 

 (: يراعى عند تطبيؽ اجراءات الحجز القواعد والترتيبات المبينة ادناة: 21المػػادة)
ا . اف تكوف البيانات والمعمومات ثابتة لدى جية التحصيؿ المختصة بموجب احكاـ ىذه الالئحة حيث يتـ اجراء 



 ( مف ىذه الالئحة . 15بعد نفاذ االنذار المحدد في المادة ) حصر اولي لالمواؿ المتصمة بالحجز
ب . يشرع بالحجز اوال عمى االمواؿ المنقولة غير القابمة لمتمؼ وفؽ تقدير جية التحصيؿ المختصة ثـ عمى 

 االمواؿ المنقولة االخرى . 
عمييا فاذا لـ تكفي لسداد ما  ج . تقدر جية التحصيؿ القيمة االجمالية لالمواؿ المنقولة التي تـ تطبيؽ الحجز

 عمى المكمؼ او المديف يتـ تطبيؽ الحجز عمى االمواؿ غير المنقولة . 
د . اذا لـ تكفي قيمة االمواؿ المنقولة وغير المنقولة فممجية المختصة بالحجز اف تقـو بالحجز عمى ما لممكمؼ 

و او التنفيذ عمى الغير مف واضعي اليد عمى او المديف مف امواؿ لدى الغير ويدخؿ ضمف ذلؾ الحجز ريوع اموال
 اموالو او عمى كفالئو .

 (: ال يجوز الحجز عمى امواؿ المكمؼ او المديف المبينة ادناة: 22المػػادة)
 المسكف الخاص لو والفراد عائمتو .  -ا

 معو .  الوسائؿ الضرورية المخصصة لمنامة ومعيشتو اليومية االساسية مع افراد عائمتو القاطنيف -ب
 وعمى جية التحصيؿ المختصة استمرار المتابعة القانونية لممكمؼ او المديف لسداد ما بذمتو مف امواؿ عامة

(: اذا كاف ضمف المنقوالت المحجوز عمييا مركبة او اكثر فعمى الجية المختصة بالحجز التاكد مف 23المػػادة)
 ة العامة لممرور .ممكية المكمؼ لممركبة وذلؾ بالرجوع الى سجالت االدار 

(: يجوز لمسمطة المختصة بالحجز تسميـ االمواؿ بعد جردىا بمحضر اصولي الى شخص ثالث او 24المػػادة)
  -الى المحجوز عميو نفسو في الحاالت اآلتية: 

اذا تبيف لمسمطات المختصة اف بقاء المحجوزات لدى المحجوز عميو ال ضرر منو انو سمـ في استيفاء  -1
 زينة مف التصرؼ بتمؾ المحجوزات او وضعيا لدى شخص ثالث . حقوؽ الخ

اذا كانت االراضي الزراعية والمحجوز عميو قائـ عمى فالحتيا واف بقائيا بيده سيسيؿ عممية استيفاء الديوف  -2
 خالؿ فترة وجيزة . 

 اذا توفرت ضمانات لدى طرؼ آخر بسداد المديونية خالؿ سنة مالية قادمة . -3
(: عمى جية التحصيؿ المختصة اثبات كؿ المعمومات والبيانات وقرارات النيابة العامة والوقائع 25)المػػادة

 المرتبطة بعممية الحجز مع التوقيعات الالزمة عمى المخاطر االصولية وفقا لمقانوف واحكاـ ىذه الالئحة .

 الفصل الثاني: إجراءات تنفيذ الحجز
  -ة عند تنفيذ الحجز التقيد بما يمي: (: عمى الجيات المختص26المػػادة)
اف تكوف اجراءات الحجز واجراءات البيع في اياـ العمؿ الرسمية وفي الزمف الواقع ما بيف طموع الشمس  -اوال: ا

 وغروبيا . 
اف تكوف القيمة التقديرية لالمواؿ المحجوزة في حدود االسعار المماثمة والجارية في السوؽ بحيث تغطي  -ب

مستحقات المطموبة مف تقمبات االسعار ومصاريؼ الحراسة وتنفيذ الحجز والبيع وما يتبعيا مف غرامات قيمة ال
 وتعويضات . 

( تحصيؿ في مكاف تنفيذ اجراءات الحجز واال كاف باطال مع القياـ 3ثانيا: تحرير محضر الحجز طبقا لمنموذج )
 بتثبيت االجراءات اآلتية في المحضر: 

وب الجية المختصة بالحجز مف اجراءات وما يالقيو مف اعتراضات وعقبات وما اتخذ في ما قاـ بو مند -ا
 شانيا . 



توضيح مفردات االشياء المحجوزة مع ذكر انواعيا واوصافيا ومقدارىا ووزنيا ومقاسيا اف كانت مما يكاؿ  -ب
 او يوزف او يقاس مع بياف قيمتيا التقديرية . 

لمكاف الذي سيجرى فيو ويجب اف ال يكوف ميعاد البيع قبؿ مضي ثالثيف يوما مف تحديد يـو البيع وساعتو وا -ج
 تاريخ توقيع الحجز فيما عدا المحجوزات القابمة لمتمؼ فيتـ تحديد يـو بيعيا حسب طبيعتيا . 

بمجرد االنتياء مف تحرير محضر الحجز السابؽ يمـز استيفاء محضر الحجز بتوقيعات كؿ مف المكمؼ او  -د
ينوب عنو والحارس والشيود ومندوب الجية المختصة بالحجز ويحرر المحضر مف اصؿ وصورتيف االصؿ مف 

 لمجية المختصة بالحجز وصورة لممكمؼ او مف ينوب عنو وصورة لمحارس اف كاف غير المكمؼ .
في حالة رفض المكمؼ التوقيع عمى المحضر او عدـ وجوده او مف ينوب عنو فعمى مندوب الجية  -ىػ

المختصة بالحجز اثبات الرفض وتعميؽ صورة لممحضر بموحات اعالنات االدارة او قسـ الشرطة ليقـو مقاـ 
 االعالف .

 ثالثا: مراعاة االحكاـ التالية لتنفيذ بعض الحجوز .
 عدـ الحجز عمى الثمار المتصمة باالشجار والمزروعات القائمة قبؿ نضجيا واال كاف الحجز باطال .  -1
نفيذ الحجز عمى المصوغات والمعادف النفيسة والمجوىرات واالحجار الكريمة اال بعد جردىا وتبيف عدـ ت -2

اوصافيا بدقة وتقـو ىذه االشياء بمعرفة خبير واف يرفؽ تقريره بمحضر الحجز واذا اقتضى الحاؿ نقميا فتوضع 
 في حرز مختـو وعمى ا ف يذكر ذلؾ في المحضر .

ـ بذلؾ يعطى لممكمؼ اذا وقع الحجز عمى نقو  -3 د او عممة ورقية يتـ بياف اوصافيا ومقدارىا وتحرير سند استال
او مف ينوب عنو وعمى الجية المختصة في حالة اف النقود بالعممة المحمية القياـ بتوريدىا وخصـ قيمتيا مف 

عمى البنؾ المركزي قيدىا المبمغ المطموب اما اذا كانت نقود اجنبية فتورد الى البنؾ المركزي اليمني بحالتيا و 
لحساب الجية المختصة بسعر الصرؼ النافذ وقيمتو واشعار الجية بذلؾ لتقـو بخصـ ما تـ قيده مف المبمغ 

 المطموب مف المكمؼ .
  -رابعا: ا. يجوز في الحاالت التي تقدرىا الجية المختصة بالحجز القياـ بما يمي: 

 وزة .. تعييف حارس او اكثر عمى االمواؿ المحج1
. تكميؼ المحجوز عميو نفسو بحراسة االمواؿ التي تـ الحجز عمييا بعد جردىا وتسميميا اليو بعد توقيعو عمييا 2
. 
 . تكميؼ الحائز بحراسة االمواؿ التي تـ الحجز عمييا بعد جردىا وتسميميا اليو بعد توقيعو عمييا .3
اعو او في الحاالت التي تقدرىا الجية المختصة . تكميؼ المحجوز عميو بالحراسة في حالة رفضو او امتن4

 بالحجز .
. في حالة عدـ وجود المكمؼ او الحائز تسند الحراسة مؤقتا الحد رجاؿ الشرطة المختصيف وفي ىذه الحالة 5

يجب انيا الحراسة باقصى سرعة ممكنو وتسميـ الحراسة لمف بقبميا وممف توافؽ الجية المختصة عمى حراستو 
 وف اجر .باجر او بد

  -ب . عند تسميـ االمواؿ المحجوزة لشخص ثالث لحراستيا يتخذ ما يمي: 
 يعيف مندوب الجية المختصة حارسا او اكثر اذا تعددت اماكف المحجوزات او تعددت طبيعتيا. -1
يجب اف يكوف الحارس مف ذوي السمعة الحسنة وممف لـ تصدر ضدىـ احكاـ جزائية واف يحافظ عمى  -2

ات ويقدميا بالحالة التي تـ تسميميا اليو في اليـو المحدد لمبيع او في يـو رفع الحجز مع جواز اف يكوف المحجوز 
الحارس مف اقارب المحجوز ضده وال يجوز اف يكوف مف اقارب مندوب الجية المختصة بالحجز وفي حالة تغير 



 ( تحصيؿ .443بقا لنموذج )حالة االمواؿ فعمية اف يؤكد ذلؾ ويثبتو بكؿ طرؽ االثبات الشرعي وط
 يحدد اجر الحارس اف كانت الحراسة باجر طبقا لما تحدده الجية المختصة . -3
 ( تحصيؿ .5يجب اخذ اقرار كتابي عمى الحارس بقبولو الحراسة او تحرير عقد بالحراسة وفقا لمنموذج ) -4
الء الحاجز يد الحارس عف الحراسة تنقضي الحراسة بانقضاء الحجز او بالبيع او برفعو او بناء عمى اخ -5

 بتسميـ المحجوزات لحراسة المكمؼ او لحراسة حارس اخر .
  -خامسا: حقوؽ وواجبات الحارس عمى المحجوزات : 

 ا. يحظر عمى الحارس : 
استعماؿ او استغالؿ او اعادة االمواؿ المحجوز اال اذا كاف مالكا ليا او صاحب حؽ انتفاع فيستغميا فيما 

 ف اجمو في الحدود المعقولة وبموافقة الجية المختصة بالحجز .خصصت م
ب. ادارة او استغالؿ المحجوزات اال بتكميؼ مف الجية المختصة بناء عمى طمب مف ذوي الشاف اذا كاف الحجز 

 عمى قروض او اراضي او اآلت الزمة الدارة ارض او مصنع او مشتؿ او مؤسسة .
بؿ اليـو المحدد لمبيع اال اذا كانت ىناؾ اسباب تقبميا الجية المختصة ج. اف يطمب اعفاءه مف الحراسة ق

بالحجز وفي حالة استبداؿ الحارس بحارس آخر عمى مندوب الجية اتخاذ االجراءات االصمية السابقة عند تعييف 
ا الحارس مع تسميـ صورة مف محضر الحجز لمحارس الجديد وتحرير محضر بجرد االمواؿ المحجوزة طبقا لم

ىو موضح بمحضر الحجز يوقع عميو كؿ مف مندوب الجية المختصة بالحجز والحارس السابؽ وتسميـ صوره 
 منو لمحارس الجديد والمكمؼ والجية المختصة بالحجز .

د. التصرؼ في المحجوزات اذا كانت منقوالت يوجد ليا مماثؿ في السوؽ سواء في منشاة تجارية او صناعية اذا 
 لحارس .كاف المكمؼ ىو ا

 سادسا: االجراءات الواجب اتبعاىا عند انقضاء الحراسة : 
 عمى مندوب الجية المختصة جرد االشياء المحجوزة طبقا لما ىو موضح بمحضر الحجز . -1
تحرير محضر بالجرد يوقعو كؿ مف مندوب الجية المختصة والحارس السابؽ والجديد مع تسميـ االخير  -2

 صورة المحضر .
 ( تحصيؿ .3محضر الخالء طرؼ الحارس في حالة تنفيذ البيع طبقا لمنموذج )تحرير  -3
في حالة وفاة الحارس يجب االسراع في تعييف حارس جديد حتى ال تتعرض حقوؽ الجية المختصة او  -4

 المكمؼ لمضياع .

 الفصل الثالث: إجراءات البيع
الفصؿ مصمحة المكمؼ او المديف المحجوز عمى اموالة (: يراعى عند تطبيؽ االحكاـ الواردة في ىذا 27المػػادة)

  -فيما يتصؿ بالظروؼ المؤثرة في تحديد قيمة بيع االمواؿ التي يتقرر بيعيا مف خالؿ االتي: 
 ا . تحديد مكاف و زماف البيع بما يمكف معو الوصوؿ الى اعمى ثمف لالمواؿ التي يتقرر بيعيا . 

ات وفؽ تقدير جية التحصيؿ والحجز المختصة اذا كاف ذلؾ في مصمحة ب . بيع االمواؿ المحجوزة عمى دفع
 المكمؼ او المديف . 

ج . اذا ثبت لجية التحصيؿ والحجز اتفاؽ المزايديف ضد مصمحة المكمؼ او المديف المحجوز عمى اموالو يتـ 
 وقؼ اجراءات البيع ثـ متابعتيا بعد اجؿ معيف يحدد قبميا .

بادر المكمؼ او المديف الى تسديد ما بذمتو خالؿ ثالثيف يوما مف تاريخ تطبيؽ الحجز عمى (: اذا لـ ي28المػػادة)



  -اموالو عمى جية التحصيؿ المختصة مباشرة االجراءات التالية: 
ا . تحديد قيمة تقديرية لالمواؿ المحجوزة لمبيع بالمزاد العمني عف طريؽ خبيريف عدليف مختاريف مف قبؿ الطرفيف 

في جية التحصيؿ المختصة فاذا تخمؼ احد العدليف المختاريف يتـ التعييف بدال عنو مف قبؿ الجية واحد موظ
 القضائية المختصة ويحرر محضر اصولي بذلؾ . 

ب . االعالف عف موعد ومكاف البيع عبر لوحة اعالنات الجية او في صحيفة يومية وباي وسيمة اعالمية اخرى 
  تقؿ عف ثالثيف يوما مف تاريخ االعالف . ويحدد موعد البيع خالؿ ميمة ال

ج . يجوز لجية التحصيؿ المختصة اف تقرر بيع االمواؿ المنقولة القابمة لمتمؼ استثناء مف الميمة المحدد ة في 
 الفقرة )ب( فور الحجز عمييا عمى اف يتـ تحرير محضر اصولي بقيمتيا وفؽ الفقرة )ا( .

( مف ىذه الالئحة تتبع في بيع االمواؿ المنقولة المحجوزة االجراءات 28المادة )(: مع مراعاة ما ورد ب29المػػادة)
 المبينة ادناه: 

ا . يتـ تشكيؿ لجنة بقرار مف رئيس جية التحصيؿ وتسند رئاستيا الى مندوب عف الجية وتتولى مسئولية 
 اجراءات البيع وفقا الحكاـ ىذه الالئحة . 

مني في المكاف والموعد المحدديف في االعالف عنيا مف قبؿ رئيس المجنة المكمفة ب . تفتح جمسة البيع بالمزاد الع
 وذلؾ بالقيمة التقديرية المشار الييا في الفقرة )ا( مف المادة السابقة . 

ج . يتـ اثبات وقائع جمسات البيع بالمزاد العمني بمحضر اصولي تحرره المجنة المكمفة وفقا االحكاـ المبينة في 
 صؿ . ىذا الف

د . اذا بمغ الثمف االعمى المقدـ مف المزايديف في الجمسة االولى مبمغا مساويا لمقيمة التقديرية او يزيد عنيا يتـ 
البيع في الجمسة لممزايد الذي يقدـ اعمى ثمف فاذا قؿ اعمى ثمف مقدـ عف القيمة التقديرية يؤجؿ البيع الى جمسة 

يوما مف تاريخ عقد الجمسة االولى ، وفي ىذه الحالة يتـ اثبات  اخرى بعد مضي فترة ال تقؿ عف خمسة عشر
% مف الثمف الذي تقدـ بو وغير 10اسـ المزايد الذي تقدـ باعمى ثمف واستيفاء قيمة التاميف منو بما ال يقؿ عف 

 ذلؾ مف معمومات والبيانات الدالة في محضر الجمسة االولى . 
جنة المكمفة بالثمف االعمى الذي تقدـ بو المزايد المشار اليو في الفقرة السابقة ىػ . تفتتح الجمسة الثانية مف قبؿ الم

ويتـ اثبات وقائع جمسة البيع في محضر خاص ويتـ البيع اذا بمغ الثمف المقدـ ما يعادؿ القيمة التقديرية المشار 
اذا لـ يبمغ الثمف االعمى ذلؾ %، اما 10الييا في الفقرة )ا( مف المادة السابقة او نقص عنيا بما ال يزيد عف 

يؤجؿ البيع الى جمسة ثالثة واخيرة يحدد موعدىا بعد خمسة عشر يوما مف تاريخ الجمسة الثانية عمى اف يثبت 
ـ المزايد الذي تقدـ بو واستيفاء التاميف الالـز منو بما ال يقؿ عف  % 10في محضر الجمسة الثمف االعمى واس

 مف الثمف الذي تقدـ بو .
تفتتح الجمسة الثالثة مف قبؿ المجنة بالثمف االعمى الذي تقدـ بو المزايد المشار اليو في الفقرة السابقة ويتـ و . 

اثبات وقائع البيع في محضر خاص بيذه الجمسة ويتـ بيع االمواؿ بيعا نيائيا بالثمف االعمى الذي يرسو بو عميو 
 ائر المزايديف اآلخريف الى اصحابيا .المزاد بالغا ما بمغ وترد التامينات المقبوضة مف س

 (: اجراءات بيع االمواؿ غير المنقولة: 30المػػادة)
تتبع في االمواؿ غير المنقولة االجراءات ذاتيا المشار الييا في الفقرات )ا،ب،ج،د،ىػ ( مف المادة السابقة بالنسبة 

لجمسة الثالثة تفتح الجمسة بالثمف االعمى الذي بمغو لما يتعمؽ بالجمستيف االولى والثانية لمبيع بالمزاد العمني وفي ا
% منيا احيؿ البيع عمى المزايد ذي 25المزاد فاذا لـ يقؿ الثمف في آخر الجمسة عف القيمة المقدرة ناقصا 

  -العالقة بالثمف المذكور احالة اوليو اما اذا قؿ الثمف عف الحد المشار اليو فتتبع االجراءات التالية: 



انقضاء عشرة اياـ عمى االحالة االولية المشار الييا في الفقرة االولى السابقة تفتح جمسة اخرى لالحالة . بعد  1
القطعية ويجوز في ىذه الحالة ا ف يتقدـ مزايدوف جدد شريطة اف يقدموا ثمنا يزيد عمى الثمف المحدد في االحالة 

يؿ البيع عميو بشكؿ قطعي بالثمف المذكور اما اذا لـ %( منو فاذا تقدـ مزايد بذلؾ اح10االولى بما ال يقؿ عف )
يتقدـ احد بذلؾ في حاؿ البيع بشكؿ قطعي عمى المزايد الذي سبقت االحالة عميو احالة اولية وتعاد جميع 

 التامينات المدفوعة عف سائر المزايديف السابقيف الى اصحابيا . 
%منيا وفقا لما جاء في الفقرة االخيرة مف 25المقدرة ناقصا . اذا قؿ ثمف البيع في الجمسة الثالثة عف القيمة  2

( السابقة فممسمطة المختصة بالحجز اف تقرر البيع بالثمف االعمى الذي يرسو عميو المزاد بالغا ما بمغ او 1الفقرة )
ـ الدولة وفي ىذه الحالة تقيد االصوؿ الثابتة لحػ/وزارة المالي ة وتحدد القيمة اف توصى بتسجيؿ ممكية االمواؿ باس

باخر رقـ وصؿ اليو المزاد وينزؿ منو جميع نفقات الحجز والبيع في حالة زيادة ثمف الماؿ المباع عف مقدار 
المبالغ المطالب بسدادىا واذا لـ تكؼ قيمة البيع باستبعاد المديونية فعمى جيات التحصيؿ استمرار اتخاذ 

 .  االجراءات الستيفاء بقية الديف مف المديف نفسو
( السابقة اال بعد 2. ال يجوز بيع االمواؿ غير المنقولة المسجمة باسـ الدولة عمى الوجو المقرر في الفقرة )3

انقضاء مدة ال تقؿ عف ثالث سنوات مف تاريخ التسجيؿ ويجوز لممكمؼ او المديف او لورثتو مف بعده وقبؿ 
ية االمواؿ غير المنقولة شريطة اف يسددوا جميع انقضاء الثالث سنوات المشار الييا اف يطمبوا استرداد ممك

المطالب المترتبة عمييـ وما يتبعيا مف غرامات وتعويضات ونفقات عند االقتضاء وكذلؾ الضرائب المترتبة عمى 
 االمواؿ المذكورة ويحؽ ليـ المطالبة بريوع تمؾ االمواؿ عف الفترة السابقة .

فييا بيع االمواؿ المنقولة وغير المنقولة لممكمفيف ولممديف بامواؿ عامة  (: في جميع االحواؿ التي يتـ31المػػادة)
وفقا الحكاـ القانوف وىذه الالئحة فاف جميع نفقات الحجز والبيع وما يتبعيا مف الغرامات والتعويضات تقع عمى 

ثبات ىذه الوقائع في عاتقيـ وتستنزؿ مف قيمة البيع النيائي قبؿ اجراء التسويات المتصمة بابراء الذمة ويتـ ا
 سندات رسمية يتـ ابالغيا لممكمفيف والمدينيف .

(: لوزير المالية بقرار منو تحديد النفقات المشار الييا في المادة السابقة وفي كؿ حاالت البيع لالمواؿ 32المػػادة)
ي وذلؾ في حالة زيادة المنقولة وغير المنقولة بصورة مقطوعة او بنسبة مف مقدار الذمة او حصيمة البيع النيائ

 ثمف الماؿ المباع عف مقدار المبالغ المطالب بسدادىا .

 الفصل الرابع: وقف التدابير الجزائية
(: الغراض ىذا الفصؿ فاف المقصود بالتدابير الجزائية كؿ مف االجراءات والتدابير التي يشرع في 33المػػادة)

 اتخاذىا اعتبارا مف توجيو االنذار .
(: عمى الجيات المختصة بالحجز وقؼ التدابير الجزائية ضد المديف او المكمؼ بصورة نيائية في 34المػػادة)

  -الحاالت التالية: 
 اذا تحقؽ وجود خطاء حوؿ اصؿ نشوء الذمة باقرار جية التحصيؿ المختصة ذات العالقة .  -ا

 اذا صدر حكـ قضائي بات يقضي بعدـ مديونية المكمؼ او المديف .  -ب
اذا ثبت اف المكمؼ او المديف المطالب بالسداد قد سدد ما عميو مف المستحقات مف االمواؿ العامة لجية  -ج

 التحصيؿ ذات العالقة سواء تـ السداد قبؿ اجراءات المطالبة او خالليا . 
يو وفي اذا تحقؽ لمجية المختصة بالتحصيؿ وعمى مسئوليتيا اف االمواؿ المحجوزة ليست ممكا لممحجوز عم -د

ىذه الحالة تمغى التدابير االجرائية المتخذة عمى االمواؿ المذكورة وتتابع الجية مالحقة المديف او المكمؼ لسداد 



ما بذمتو مف اموالو الخاصة الثابتة ممكيتو ليا وفي كؿ الحاالت المبينة اعاله عمى جية التحصيؿ المختصة 
سب الحالة في محاضر خاصة تسند الى مستندات ثبوتية تحرر ومف يمثميا في اتخاذ التدابير اثبات الوقائع ح

 حسب االصوؿ ويتـ ابالغ المكمؼ او المديف كتابيا حسب ما تقتضيو الحالة .
  -(: يجب وقؼ التدابير االجرائية بصورة مؤقتة ولمدة معينة في الحاالت التالية: 35المػػادة)

المديف واف متابعة التنفيذ عمى اموالو ستضربو ضررا  ا . اذا ثبت لمجية المختصة بحكـ قضائي بات اعسار
 بالغا . 

ب . اذا ثبت لمجية المختصة بالتحصيؿ وجود ظروؼ قاىرة عامة كانت او خاصة بالمكمؼ او المديف تحوؿ 
دوف متابعة التنفيذ عمى اموالة لتحصيؿ الديف كامال فانو يجوز في ىذه الحالة تقسيط سداد الذمة المستحقة عميو 

 الؿ السنة الجارية او عمى عدة سنوات ال تتجاوز الخمس سنوات وذلؾ عمى النحو التالي: خ
 تقديـ كفالة تجارية او عقارية او مصرفيو تضمف تسديد الذمة المستحقة عمى المكمؼ او المديف .  -1
 لرئيس الجية صالحية تقسيط الديف المستحؽ عمى المديف لمدة ال تتجاوز سنتيف .  -2
ير المالية ومف يفوضو صالحية تقسيط الديف المستحؽ عمى المديف الكثر مف سنتيف وبما ال يتجاوز لوز  -3

 الخمس سنوات .

 الباب الرابع: أحكام ختامية
(: يحدد الوزير بقرار منو الموظفيف الذيف ليـ صالحية البت في الشئوف المتصمة باجراءات التحصيؿ 36المػػادة)

 حجز والبيع ولو اف يفوض رؤساء الجيات المختصة بالتحصيؿ بذلؾ .والمطالبة واالنذار وال
( مف ىذه الالئحة تعتبر مستحقات الدولة وفقا لالصوؿ الشرعية 33،32(: مع مراعاة الماديف )37المػػادة)

 والقانونية مف الديوف الواجبة االداء وذات الصفة الفورية في ادائيا .
مواؿ التي بحوزتو والعائدة لممكمؼ او المديف تجاه الدولة رغـ اخطاره بذلؾ (: كؿ مف رفض تسميـ اال38المػػادة)

مف قبؿ الجية القضائية المختصة يعد مسئوال باموالو الخاصة عف تسديد الذمة المستحقة عف المكمؼ او المديف 
اءات الحجز وفي حدود ما ثبت لديو مف ماؿ لممكمؼ او المديف المشار اليو وفي ىذه الحالة تتخذ بحقو اجر 

 حسب االصوؿ المقررة في ىذه الالئحة .
(: في االحواؿ التي يتـ فييا بيع االمواؿ المنقولة وغير المنقولة لممكمفيف ولممدينيف بامواؿ عامة وفقا 39المػػادة)

% مف قيمة البيع النيائي لمواجية نفقات الحجز وبيع العيف 3الحكاـ القانوف وىذه الالئحة يتـ تنزيؿ نسبة 
 المحجوزة وذلؾ في حالة زيادة ثمف الماؿ المباع عف مقدار المبالغ المطالب بسدادىا .

(: تصدر النماذج المكممة ليذه الالئحة والتي تعتبر جزءا منيا والقرارات والتعميمات المنفذة الحكاـ ىذه 40المػػادة)
 الالئحة بقرار مف الوزير .

صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعمى الجيات المختصة كؿ فيما (: يعمؿ بيذا القرار مف تاريخ 41المػػادة)
 يخصو تنفيذه .


