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 نيابة األموال

 م١٩٩٢لسنة ) ١٥٨(قرار النائب العام رقم 
 بشان انشاء نيابة االموال العامة وتحديد اختصاصها

 :النائب العام
 .م١٩٩١لسنة)١(بعد االطالع  على قانون السلطة القضائية رقم -
يابة العامـة   م بشان انشاء وتنظيم الن    ١٩٧٧لسنة)٣٩(وعلى القانون رقم   -

 .وتعديالته
 .وعلى قانون االجراءات الجزائية -
 .م بتعيين النائب العام١٩٩٢لسنة(   )وعلى القرار الجمهوري رقم -
 .بشان حركة الترقيات بالنيابة العامة)٢٥٨(وعلى القرار الجمهوري رقم -
م بشان اصدار التعليمـات     ١٩٧٩لسنة)٣٩(وعلى قرار النائب العام رقم     -

لعامة وتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة في حماية المال        العامة للنيابة ا  
 .العام

 قــرر
تنشا بمكتب النائب العام نيابة نوعية متخصصة  تسمى نيابة االمـوال            ) ١(مادة

العامة تتبع النائب العام  ويشمل اختصاصها جميـع انحـاء الجمهوريـة             
 .اليمنية

اشراف النائب العام يعاونه    يراس نيابة االموال العامة محامي عام تحت        ) ٢(مادة
 .عدد كافة من رؤساء  النيابة ووكالء ومساعدين

يتحدد اختصاص رؤساء نيابة االموال العامة  والـوكالء والمسـاعدين           ) ٣(مادة
وتسميتهم  بقرار من النائب العام بحسب الحاجة وتكون بتبعيتهم لرؤسائهم           

لعمل فيها عضـو    حسب ترتيب وظائفهم فيما عدا المحافظات التي يباشر ا        
بدرجة وكيل نيابة عامة فيكون تبعيته لرئيس نيابة المحافظة تحت اشراف           

 .محام عام نيابة االموال العامة
تختص نيابة االموال العامة بـالتحقيق والتصـرف ورفـع الـدعوى             ) ٤(مادة

ومباشرتها امام المحاكم المختصة  طبقا للقوانين النافذة في كافة الجـرائم            
 المال العام وكذا الجرائم الماسة بمقتضيات الوظيفـة العامـة           الواقعة على 

 والثقة العامة والجرائم المرتبطة باي منها ارتباطا ال يقبل التجزئة
و يرجع في تعريف االموال العامة والموظف العام الى االحكام المقـررة            

 .في القوانين النافذة
ـ            ف السـير فـي     واذا كان التصرف بالحفظ او االمر بان ال وجه او وق

الدعوى الي سبب فيجب على المحقق ارسال ملف القضية مشفوعا برايه           
الى رئيس نيابة االموال العامة الذي بدوره يستطلع راي المحامي العـام            
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بنيابة االموال العامة وفي حالة موافقة راي العضو عليه ان يستطلع راي            
 .النائب العام

وال العامة اخطار النائب العام بالقضـايا       على المحامي العام بنيابة االم    ) ٥(مادة
 .ذات الجسامة وفقا للتعليمات العامة

ال يخل تطبيق هذا القرار بواجـب سـائر اعضـاء النيابـة العامـة               ) ٦(مادة
بالجمهورية  في المبادرة بتحقيق ما يبلغ اليهم من الجرائم المشمولة بهـذا             

ابـة االمـوال العامـة      القرار واثر االنتهاء من ذلك عليهم احالتها الى ني        
 .المختصة

فيما لم يرد فيه نص  بهذا القرار تسري ذات االحكام المقررة للطعـن              ) ٧(مادة
والتفتيش واالحصاء والجانب المالي واالداري التي تسري علـى نيابـات         

 .المحافظات
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل           ) ٨(مادة

 .فيما يخصه
 ر بمكتب النائب العـــامصد

 هـ١٤١٣/رجب/٤بتاريـــخ 
 م٢٨/١٢/١٩٩٢المـوافــق 

 محمد علي البدري
 النائب العـــام
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 م ٢٠٠١لسنة ) ٢٤٠(قرار النائب العام رقم 
 م ١٩٩٢لسنة ) ١٥٨(بتعديل  القرار رقم 

 بشان انشاء نيابة االموال العامة وتحديد اختصاصاتها
 :النائب العام

 .م١٩٩١لسنة)١(الع على قانون السلطة القضائية رقمبعد االط -
م بشان انشاء وتنظيم النيابة العامـة       ١٩٧٧لسنة)٣٩(وعلى القانون رقم   -

 .وتعديالته
 .وعلى قانون االجراءات الجزائية -
 .م بتعيين النائب العام١٩٩٨لسنة)١٢(وعلى القرار الجمهوري رقم -
القضاء االعلى  رئيس مجلس  – رئيس الجــمهورية/ وعلى قرار االخ -

م بشـان انشـاء     ١٩٩٦لسنة)٣(م بتعديل القرار رقم   ٢٠٠١لسنة)٣٢(رقم
 .محاكم االموال العامة وتحديد اختصاصاتها

م بشان اصدار التعليمات    ١٩٧٩لسنة  )٣٩(وعلى قرار النائب العام رقم     -
 .العامة للنيابة العامة

 قــرر
م لتصبح  ١٩٩٢لسنة  ) ١٥٨(من قرار النائب العام رقم      ) ٤(تعدل المادة ) ١(مادة

 -:على النحو التالي
تختص نيابة االموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها          

 -:امام المحاكم المختصة في الجرائم التالية
 .كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه واموال االوقاف .  أ
 .القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك .  ب
 .ف وترويج العمالتجرائم تزيي. ج
يراعى قبل التصرف باالمر بان ال وجه ارسال ملف القضـية مشـفوعا             . د

 .براي رئيس النيابة الستطالع  راي المحامي العام لنيابة االموال العامة
وفي حالة موافقته للراي عليه ان يستطلع راي النائب العام فـاذا وافقـه              

النيابة المختصـة الصـدار     النائب العام على ذلك يعاد ملف القضية الى         
 القرار بان ال وجه ونسخ صوره منه لمحام عام نيابة االموال العامة

يتحدد نطاق دائرة اختصاص نيابات االموال العامـة فـي الجـرائم            .ا) ٢(مادة
 :من هذا القرار على النحو التالي) ١(المنصوص عليها في المادة

 .تصاصها امانة العاصمةنيابة االموال العامة باالمانة وتشمل دائرة اخ -١
وتشـمل دائـرة   )  الحديدة- تعز -عدن(نيابات االموال العامة بمحافظات    -٢

 .اختصاص كل منها المحافظة التي تقع فيها
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حضرموت وتحدد دائرة اختصاصـها بعاصـمة       /نيابة االموال العامة م    -٣
 ).المكال(المحافظة 

محافظـة  اب وتحدد دائرة اختصاصها بعاصمة ال     /نيابة االموال العامة م    -٤
 .اب
المحافظات التي يوجد بها نيابات اموال عامة ابتدائيـة يتحـدد نطـاق             .ب

 .اختصاصها بعاصمة المحافظة
) ١(فيما عدا ما ذكر يكون االختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة          .ج

من هذا القرار للنيابـات االسـتئنافية واالبتدائيـة ذات الواليـة العامـة              
التي ال يوجد فيها نيابات اموال عامة مع مراعاة         بالمحافظات والمديريات   

 .من هذا القرار) د(الفقرة) ١(ما ورد في المادة
تحال كافة القضايا التي تخرج عن نطاق االختصاص النوعي والمكاني          ) ٣(مادة

لنيابات االموال العامة وفقا لما ورد في هذا القرار الى النيابات المختصة            
ام المحاكم والمحجوزة للحكـم فعلـى نيابـات         ماعدا القضايا المنظورة ام   

 .االموال العامة االستمرار في متابعتها
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة المعنيـة           ) ٤(مادة

 .تنفيذه كل فيما يخصه
 صدر بمكتب النائب العام

 هـ٦/٨/١٤٢٢ خبتاري
 م٢٣/١٠/٢٠٠١المـوافــق 

 يعبد اهللا عبد اهللا العلف/ د
 النائب العـــــــام

 
 
 
 
 
 


