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قانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن اإلقرار بالذمة المالیة

قانون رقم (30) لسنة 2006م 
�شأن

اإلقرار �الذمة المال�ة

�اسم الشعب.
رئ�س الجمهور�ة.

�عد اإلطالع على دستور الجمهور�ة ال�من�ة.
و�عد موافقة النواب.

أصدرنا القانون اآلتي نصه:-

ال�اب األول 
الفصل األول 

التسم�ة والتعار�ف

مادة ( 1 ) �سمى هذا القانون ( قانون اإلقرار �الذمة المال�ة ).
مادة ( 2 ) ��ون للكلمات والع�ارات التال�ة المعاني الواردة أمام �ل منها ما لم �قتض الس�اق خالف ذلك أو دلت القر�نة على معنى آخر.

إقرار الذمة المال�ة : اإلقرار �ما �ملكه الشخص من حقوق مال�ة وعین�ة.
المـــــال : �ل ما �م�ن ح�ازته واالنتفاع �ه على وجه معتاد من متاع أو نقود أو حیوان أو عقار أو أرض أو معدات أو غیرها من الممتلكات.

المــال العام : �ل ما تملكه الدولة أو أ� شخص اعت�ار� و��ون مخصصًا للمنفعة العامة. 
الوظ�فة العامة : هي الخدمة العامة في أحد مراف� الدولة وتنا� �الموظف العام.

الموظف العـام: �ل من یتولى وظ�فة عامه دائمة أو مؤقتة في مرف� عام.
القصــــر : األشخاص الذین لم یبلغوا السن القانون�ة.

الهیئــــة : الهیئة الوطن�ة العل�ا لم�افحة الفساد المعن�ة بتنفیذ هذا القانون.
 

الفصل الثاني 
األهداف ومجال التطبی�

مادة ( 3 ) یهدف هذا القانون إلى ما یلي:-
1- حما�ة المال العام.

2- تعز�ز الثقة �أجهزة الدولة وموظفیها وصون �رامة الوظ�فة العامة.
3- م�افحة الكسب غیر المشروع والحد من العبث �ق�م وأخالق�ات الوظ�فة العامة.

4- تعز�ز الرقا�ة على �ل من یتولى وظ�فة عامة و�خضع لهذا القانون.
مادة ( 4 ) تسر� أح�ام هذا القانون على �افة العاملین في وحدات الخدمة العامة على النحو التالي:-

أ - وظائف السلطة العل�ا:
1- رئ�س الجمهور�ة.

2- نائب رئ�س الجمهور�ة.
3- رئ�س وأعضاء هیئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس.

4- رئ�س الوزراء ونوا�ه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم.
5- رئ�س وأعضاء مجلس القضاء األعلى.

6- رؤساء وأعضاء السلطة القضائ�ة والن�ا�ة العامة.
7- رئ�س وأعضاء هیئة رئاسة مجلس الشور� وأعضاء المجلس.

8- رئ�س وأعضاء اللجنة العل�ا لالنتخا�ات.
9- مدیر م�تب رئاسة الجمهور�ة ونوا�ه.

10- رؤساء الجامعات ونوابهم.
11- رؤساء الوحدات اإلدار�ة �المحافظات ( المحافظون ) وأمناء عموم المجالس المحل�ة �المحافظات.

12- رئ�س هیئة األر�ان العامة ونوا�ه.
13- قادت وأر�ان حرب ورؤساء عمل�ات المناط� العس�ر�ة والمحاور.

14- رؤساء ال�عثات الدبلوماس�ة �الخارج.
15- مستشارو رئ�س الجمهور�ة.

16- مستشارو هیئة رئاسة مجلسي النواب والشور�.
17- مستشارو رئ�س مجلس الوزراء.

18- األمناء العامون ومساعدیهم في : 
أ- رئاسة الجمهور�ة 

ب- مجلس النواب 
ج- مجلس الوزراء 
د- مجلس الشور�.

هـ اللجنة العل�ا لالنتخا�ات.
19- مدراء م�اتب رؤساء مجالس النواب والوزراء والشور� ونوابهم

20- رئ�س الجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة ونوا�ه.
21- محاف� البنك المر�ز� ال�مني ونوا�ه.

ب - وظائف اإلدارة العل�ا:
1- و�الء الوزارات والمحافظات والو�الء المساعدین ومن في ح�مهم ورؤساء المصالح والهیئات والمؤسسات والبنوك والشر�ات العامة والمختلطة ونوابهم, وو�الء الجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة ومساعدیهم.

2- مدراء الدوائر في �ل من:
" مجلس النواب - م�تب رئاسة الجمهور�ة - م�تب رئاسة الوزراء - مجلس القضاء األعلى - المح�مة العل�ا - الن�ا�ة العامة - مجلس الشور�.

3- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
4- المدراء التنفیذیین للصنادی� والمشروعات العامة.

5- مدراء الدوائر التا�عة لوزارة الدفاع ورئاسة هیئة األر�ان العامة في القوات المسلحة.
6- مدراء الدوائر التا�عة لوزارة الداخل�ة.

7- مدراء عموم اإلدارات العامة �الوزارات والمحافظات والمدیر�ات والمصالح والهیئات والمؤسسات والبنوك والشر�ات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصنادی�, والجامعات والكل�ات التا�عة لها و�ل�ة المجتمع والمعاهد العل�ا.
8- مدراء العموم في �ل من:

" مجلس النواب - رئاسة الجمهور�ة - مجلس الوزراء - مجلس الشور� - اللجنة العل�ا لالنتخا�ات - الجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة.
9- قادت وأر�ان حرب ورؤساء عمل�ات األلو�ة العس�ر�ة واألمن�ة.

10- مدراء األمن �المحافظات والمدیر�ات.
11- أعضاء الهیئات اإلدار�ة �المجالس المحل�ة �المحافظات وأمناء عموم المجالس المحل�ة �المدیر�ات.

12-رؤساء وأعضاء مجلس اإلدارة الصادر بتعینهم قرارات جمهور�ة.
ج- الوظائف المال�ة: 

1- مدراء عموم الشئون المال�ة ومدراء الحسا�ات وأمنا الصنادی� ومدراء المشتر�ات والمخازن في الوزارات والمحافظات والمدیر�ات والمصالح والهیئات والمؤسسات والبنوك والصنادی� المستقلة والملحقة ومن في ح�مهم, ومجلس النواب, ورئاسة الجمهور�ة, ومجلس الوزراء, ومجلس الشور�, ومجلس القضاء األعلى , والمح�مة العل�ا, والن�ا�ة العامة, واللجنة العل�ا لالنتخا�ات,
والجهاز المر�ز� للرقا�ة والمحاس�ة, والجامعات والكل�ات التا�عة لها, و�ل�ة المجتمع والمعاهد العل�ا. 

2- رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتر�ات, والموظفون المشتغلون �التراخ�ص واإلعفاءات في جم�ع سلطات الدولة على المستو� المر�ز� والمحلي.
د- أ� وظائف أخر� من وظائف المستو�ات السا�قة �قرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.

 
ال�اب الثاني 
أح�ام عامة

مادة ( 5 ) �عتبر �س�ًا غیر مشروع �ل مال منقول أو غیر منقول أو ح� منفعة في داخل ال�من أو خارجه �حصل عل�ه أ� شخص تسر� عل�ه أح�ام هذا القانون سواء لنفسه أو لغیره �سبب استغالل الوظ�فة العامة أو الصفة.
مادة ( 6 ) تتحق� واقعة الثراء غیر المشروع على أحد المشمولین بهذا القانون من شاغلي وظائف السلطة العل�ا للدولة إذا تبین ق�ام أ� منهم �ممارسة أ� من األعمال المحظور علیهم ممارستها وفقًا ألح�ام المادة ( 126 ) من الدستور والقوانین النافذة سواء �طرق م�اشرة أو غیر م�اشرة.

مادة ( 7 ) ��ون للهیئة �موجب أح�ام هذا القانون اتخاذ �افة اإلجراءات المتعلقة بتحلیل إقرارات الذمة المال�ة وٕاحالة من ثبتت مخالفاتهم ألح�ام هذا القانون إلى القضاء.
مادة ( 8 ) مع مراعاة ما ورد في المادة السا�قة فإن أ� إضافة لق�مة مال�ة لذمة أ� من األشخاص المشمولین �أح�ام هذا القانون سواء ��سب عیني أو شخصي أو �االنتفاع �أ� من أموال الدولة المنقولة أو غیر المنقولة و�ان ذلك �استغالل الصفة أو الوظ�فة و�صورة غیر مشروعة, و�ذلك �ل انتقاص مما على الشخص من التزامات مالي وسواء �انت هذه اإلضافة أو هذا

االنتقاص م�اشر أو غیر م�اشر فإنها تعد من قبیل الثراء غیر المشروع.
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مادة ( 9 ) یجوز للهیئة تش�یل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمة المال�ة وفحص الب�انات المتعلقة بها وما �طرأ علیها.
مادة ( 10 ) �ح� للهیئة طلب الب�انات والوثائ� من مقدمي اإلقرارات أومن أ� جهة أخر�.

مادة ( 11 ) إذا تبین للهیئة من خالل فحص إقرارات الذمة المال�ة وتدق�قها وجود أدلة واضحة على �سب وٕاثراء غیر مشروع فیجب علیها إحالة الموضوع إلى القضاء للنظر ف�ه �صفة االستعجال.
مادة ( 12 ) ینحصر ح� اإلطالع على إقرارات الذمة المال�ة والب�انات واإل�ضاحات والوثائ� وٕاجراءات الدراسة والفحص على الهیئة والجهات المختصة �التحقی�.

مادة ( 13 ) ال تسق� دعو� الكسب والثراء غیر المشروع من تار�خ انتهاء وظ�فة أو صفة من یخضع ألح�ام هذا القانون إال وفقًا للقوانین النافذة.
مادة ( 14 ) تحا� �افة اإلقرارات المقدمة من الفئات المشمولة بهذا القانون �السر�ة التامة, و�منع تداولها وال یجوز اإلطالع علیها إال في الحدود التي یبینها هذا القانون.

ال�اب الثالث 
اإلقرار �الذمة المال�ة

مادة ( 15 ) على �ل شخص من الفئات المحددة في المادة ( 4 ) أن �قدم إقرار �الذمة المال�ة لما �ملكه هو وزوجه وأوالده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل ال�من أو خارجها إلى الهیئة خالل ستین یومًا من تار�خ صدور هذا القانون أو من تار�خ دخوله في أ� من الفئات الخاضعة ألح�امه.
مادة ( 16 ) یجب على �ل من یخضع لهذا القانون أن �قدم �صفة دور�ة إقرارًا �الذمة المال�ة �عد مرور عامین من تار�خ تقد�م إقراره الساب�, أو عند الطلب من الهیئة وذلك طول مدة خضوعه ألح�ام هذا القانون, وعل�ه أن �قدم إقرارًا قبل شهر�ن من التار�خ المحدد ألنتها خدمته أو انتهاء خضوعه ألح�ام هذا القانون في األحوال األخر�, وٕاذا ما انتهت خدمته أو انتهاء خضوعه

ألح�ام هذا القانون قبل تقد�م إقراره وجب عل�ه تقد�م إقراره خالل شهر�ن من تار�خ تر�ه العمل أل� سبب.
مادة ( 17 ) عندما ��ون �ل الزوجین ملزمین بتقد�م اإلقرار المنصوص عل�ه في المادة ( 15 ) من هذا القانون یجب أن یلزم �ال الزوجین بتقد�م إقرارهما �ل على حده وعلى الموظف العام أن �قدم اإلقرار الخاص �أوالده القصر مع إقراره.

ال�اب الرا�ع
إجراءات تقد�م اإلقرار

مادة ( 18 ) تقدم �افة إقرارات الذمة المال�ة إلى الهیئة التي تتولى استق�ال ومتا�عة وفحص وتحلیل اإلقرارات للفئات المشمولة بهذا القانون.
مادة ( 19 ) یجب أن �حرر اإلقرار �الذمة المال�ة على النموذج المعد لهذا الغرض وأن تكون المعلومات الواردة ف�ه صح�حة وموقع علیها من قبل صاحب اإلقرار, وتحدد الالئحة التنفیذ�ة تفاصیل الب�انات التي یتضمنها النموذج.

ال�اب الخامس 
الفصل األول 

العقو�ات

مادة ( 20 ) مع عدم اإلخالل �أ� عقو�ة أشد منصوص علیها في أ� قانون آخر.. �عاقب �غرامة تماثل حجم الضرر أو �الح�س لمدة ال تز�د على ( ثالث سنوات ) �ل من قدم معلومات أو ب�انات �اذ�ة عن إثراء غیر مشروع �قصد اإلساءة إلى الغیر.
مادة ( 21 ) مع عدم اإلخالل �أ� عقو�ة أشد منصوص علیها في أ� قانون آخر �عاقب �الح�س مدة ال تز�د على خمس سنوات �ل من �سب �س�ًا غیر مشروع أو سهل ذلك لغیره مع إلزامه برد ما اكتس�ه �سبب ذلك.

مادة ( 22 ) على المح�مة المختصة الح�م على الغیر الذ� استفاد من اإلثراء غیر المشروع �الرد من أمواله إلى خز�نة الدولة �قدر ما استفاد.
مادة ( 23 ) مع عدم اإلخالل �أ� عقو�ة أشد منصوص علیها في أ� قانون أخر.. �عاقب �الح�س مدة ال تز�د على ( سنة ) �ل من قدم ب�انات غیر صح�حة في إقرارات الذمة المال�ة.

مادة ( 24 ) �عاقب �الح�س مدة ال تز�د على ( ستة أشهر �ل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقد�م اإلقرارات الخاصة �الذمة المال�ة �عد إ�الغه بذلك وفقًا ألح�ام هذا القانون, وفي حالة التكرار تكون العقو�ة الفصل من الوظ�فة و�ما ال یخالف القوانین النافذة.
مادة ( 25 ) �عاقب �الح�س �ل مسئول عن سر�ة اإلقرارات مدة ال تز�د على (سنة) و�تعو�ض �ماثل حجم الضرر إذا أفشى سر�ة إقرارات المشمولین �الذمة المال�ة أو قام بنشر الب�انات واإل�ضاحات أو الوثائ� و�ل ما یتصل �السر�ة في هذا العمل.

الفصل الثاني 
أح�ام ختام�ة

مادة ( 26 ) تعتبر اإلقرارات و�افة الوثائ� والمعلومات المتعلقة بها سر�ة ال یجوز نسخها أو إفشاؤها أو اإلطالع علیها من قبل الغیر أ�ًا �ان ما عدا الجهات المحددة في هذا القانون.
مادة ( 27 ) یجب على �ل المشمولین في المادة ( 4 ) إرسال إقراراتهم في ظروف مغلقة إلى الجهات المختصة المخولة قانونًا �استالمها خالل شهر من تار�خ شمولهم �أح�ام هذا القانون. 

مادة ( 28 ) إذا طرأت أ� ز�ادة على مال أحد المشمولین بهذا القانون �سبب استغالل الوظ�فة أو الصفة أو العمل الم�لف �ه أحیل إلى الجهات المخولة �موجب القوانین النافذة للتحقی� واتخاذ اإلجراءات القانون�ة.
مادة ( 29 ) یجوز أن ��ون للهیئة فروع أو م�اتب في المحافظات �صدر �شأنها إقرار من رئ�س الجمهور�ة بناًء على عرض رئ�س الهیئة.

مادة ( 30 ) �صدر رئ�س الهیئة القرارات اإلدار�ة والتعل�مات والنماذج الالزمة لتنفیذ هذا القانون والئحته التنفیذ�ة.
مادة ( 31 ) تصدر الالئحة التنفیذ�ة لهذا القانون �قرار جمهور�.

مادة ( 32 ) �عمل بهذا القانون من تار�خ صدوره و�نشر في الجر�دة الرسم�ة.

صدر برئاسة الجمهور�ة �صنعاء 
بتار�خ 25/ رجــــب/ 1427هـ

المواف� 19/ أغسطـــس/ 2006م

علي عبد هللا صالح 
رئ�س الجمهور�ة

جمیع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - الیمن


