
 م3002 لسنة( 32) رقم قانون

 للعقارات اليمنيين غير تملك بشأن

 

 .الشعب باسم

 .الجمهورٌة رئٌس

 . الٌمنٌة الجمهورٌة دستور على االطالع بعد

 النواب مجلس موافقة وبعد

 -:نصه اآلتً القانون أصدرنا

 األول الفصل

 واألهداف والتعاريف التسمية

 (.للعقارات الٌمنٌٌن غٌر تملك قانون) القانون هذا ٌُسمى( 1) مادة

 المعااانً أدنااا  الااواردة والعبااارات لأللفااا  ٌكااون القااانون هااذا أحكااام تطبٌاا  ألغاارا ( 2) مااادة

 -:آخر معنى النص سٌا  ٌقت  لم ما منها كل أمام المبٌنة

 . الٌمنٌة الجمهورٌة:  الجمهورٌـــــــة

 .العمرانً والتخطٌط والمساحة لألراضً العامة الهٌئة:  الهٌئـــــــــــــــة

 .العمرانً والتخطٌط والمساحة لألراضً العامة الهٌئة رئٌس:  الهٌئــة رئٌـس

 .الٌمنٌة الجنسٌة ٌحمل ال عتباريا أو طبٌعً شخص كل:  الٌمنــً غٌـــر

 .خاصة ملكٌة أو الدولة أمالك من كانت سواء   أر  أو مبنى كل:  العقـــــــــــارات

 القااوانٌن ألحكااام وفقااا   التملااك طاار  ماان طرٌقااة بأٌااة للعقااار الملكٌااة اكتساااب:  التمــــــــــــااـلك

 .النافذة

 الجمهورٌااة فااً بمزاولتهااا المساامو  التجارٌااة أو الحرفٌااة أو المهنٌااة األعمااال:  النشــــــــــــاـاط

 .الحرة والمناط  ثمارستاال قانونً ٌن مها التً األنشطة ثناءاستب النافذة للقوانٌن وفقا  

 تحادد والتاً الحضاري التخطاٌط لقاانون وفقاا   المعتمادة العمرانٌاة المخططاات:  المخططـــــــات

 .األراضً خداماست و ائف



 .أصلها على الرقبة ملكٌة بقاء مع بالعقار نتفاعاال هو:  نتفاعاال ح 

 . القانون لهذا التنفٌذٌة الالئحة:   الالئحـــــــــــة

 أو للسااكن المخصصااة للعقااارات الٌمنٌااٌن غٌاار تملااك تن ااٌم إلااى القااانون هااذا ٌهاادف( 3) مااادة

 . بها المرخص األنشطة لمزاولة

 المملوكاة والعقاارات الدولاة وعقارات أراضً على القانون هذا أحكام تسري -أ(        4) مادة

 . خاصة ملكٌة

 بأراضااً نتفاااعباال ٌتعلاا  فٌمااا ٌرجااع القااانون هااذا وأحكااام وضااوابط شااروط مراعاااة مااع -ب

 .ذلك ٌخالف تصرف أي وٌمنع الشرعً الوقف قانون أحكام إلى األوقاف وعقارات

  

 الثاني الفصل

 التملك وإجراءات وشروط أحكام

 أحكاام ٌخاالف ال وبماا القاانون هاذا ألحكاام وفقاا   العقارات ٌتملك أن الٌمنً لغٌر ٌجوز( 5) مادة

 .النافذة القوانٌن

 -: للعقارات الٌمنٌٌن غٌر تملك حاالت( 6) مادة

 البعثاات رؤسااء سكن ــ الثقافٌة المراكز ــ القنصلٌات ــ السفارات ــ الدبلوماسٌة البعثات مقرات

 .الدولٌة والمن مات الهٌئات ــ وأعضائها

 . به المرخص النشاط مزاولة أو الخاص السكن مقر

 تاارخٌص علااى حصااولها شاارٌطة ثمارسااتاال بقااانون المشاامولة غٌاار والتعلٌمٌااة الثقافٌااة المنشاا ت

 . المختصة الجهات من النشاط مزاولة

 .الوقت قتساما لن ام وفقا   سكنا   تتخذ التً بالعقارات نتفاعاال وح  التملك ح 

 أو والدٌنٌاة األثرٌاة المواقاع فً الواقعة أو األثري الطابع ذات العقارات تملك ٌجوز ال( 7) مادة

 الٌمنً على المح ور المناط  فً أو بالسكان المأهولة غٌر الجزر فً أو الحدودٌة المناط  فً

 القاانون هاذا ألحكاام وفقا   التارٌخً الطابع ذات المناط  فً العقارات تملك وٌجوز  فٌها، التملك

 .النافذة والقوانٌن

 -:ٌلً ما الٌمنٌٌن لغٌر العقارات لتملك ٌشترط( 8) مادة

 المخططااات نطااا  وفااً الثانوٌااة أو الرئٌسااٌة الماادن إطااار فااً تملكااه المااراد العقااار ٌكااون أن

 . لها المرخص والسٌاحٌة السكنٌة ثمارٌةستاال المشارٌع إطار فً أو المعتمدة العمرانٌة



 لغار  تملكاه الماراد العقار كان إذا المختصة الجهة من النشاط لمزاولة الالزم الترخٌص حٌاز

 .له رخص ما لغٌر ٌستخدمال  أن شرٌطة  النشاط مزاولة

 وبحسااب مزاولتااه المااراد النشاااط مااع وعااددها وحجمهااا مساااحتها حٌاا  ماان العقااارات تناسااب

 . الهٌئة من المعتمدة المخططات

 أو الٌمنٌاٌن لغٌار العقارٌاة التصارفات عقاود إبارام القاانون خولاه مان كال علاى ٌح ار( 9) مادة

 وثاائ  صاحة مان التأكاد بعاد إال علٌاه المصاادقة أو عقادا   الٌمناً لغٌار ٌبارم أن علٌهاا المصادقة

 الساجل فاً الشاراء عقاد بتساجٌل القٌاام المشتري وعلى العقاري السجل فً مسجلة وأنها الملكٌة

 . العقاري

 القاانون هاذا أحكاام بخاالف ٌاتم تصرف أو عقد كل النافذة القوانٌن أحكام مراعاة مع( 11) مادة

 . مطلقا   بطالنا   باطال   ٌعتبر

 الثالث الفصل

 والعقوبات العامة األحكام

 مزاولاة أو الساكنٌة للعقارات الٌمنٌٌن غٌر بتملك ٌتعل  فٌما القانون هذا بأحكام ٌعمل( 11) مادة

 .الحرة والمناط  ثمارستاال قانونً إلى فٌه فٌرجع ذلك وماعدا بها المرخص األنشطة

 أو عامااة لمصاالحة إال مجانااا   الدولااة ملكٌااة ماان عقااارا   الٌمنااً غٌاار ماان   ٌجااوز ال(   12)مااادة

 . الجمهورٌة رئٌس من وبتوجٌه السكن ولغر  قتصادٌةا أو قومٌة عتباراتال

 المنصاوص الجمهورٌاة فاً اإلقاماة أو الادخول إذن على الحصول شروط مراعاة مع( 13)مادة

 فاً عقاارا   تملاك الٌمنٌاٌن غٌار مان طبٌعاً شاخص لكال األجاناب وإقاماة دخول قانون فً علٌها

 علاى الحصاول فاً الح  لاير ملٌون خمسٌن عن قٌمته تزٌد القانون هذا ألحكام وفقا   الجمهورٌة

 ساببها نتهااءبا وتنتهاً للتجدٌاد قابلاة سنتٌن عن تزٌد ال لمدة فٌها واإلقامة الجمهورٌة دخول إذن

 المصاالحة قتضااتا إذا جنسااٌة أي عاان أو شااخص أي عاان ذلااك بحجااب الحاا  الداخلٌااة ولااوزارة

 . ذلك القومً األمن ودواعً العامة

 فً بتسجٌله القٌام القانون هذا صدور قبل عقار ملكٌة أكتسب ممن الٌمنً غٌر على(   14)مادة

 .العقاري السجل

 مان كال ٌعاقاب آخار قاانون أي علٌهاا ٌانص أشاد عقوباة بأٌاة اإلخالل عدم مع   -أ(    15)مادة

 عان تقال ال مالٌاة بغراماة أو سانوات خماس علاى تزٌاد ال مادة باالحبس القانون هذا أحكام خالف

 .لاير ألف خمسمائة

 إلاى أدت وساٌلة أو طرٌقة بأٌة بقصد ساهم أو شتركا من كل األصلً الفاعل بعقوبة ٌُعاقب -ب

 . القانون هذا أحكام ٌخالف بما التملٌك عقد إتمام

 



 خدماسات مان كال علاى القاانون هاذا من( 15) المادة فً الواردة العقوبة ذات تفر (  16) مادة

 تخاالف بصاورة العقارات لتملك أخرى مماثلة طرٌقة أٌة أو المستعار سماال أو حتٌالٌةاال الطر 

 . القانون هذا أحكام

 علااى بنااء   الاوزراء مجلاس رئااٌس مان بقارار القاانون لهااذا التنفٌذٌاة الالئحاة تصادر(  17) ماادة

 . الهٌئة رئٌس عر 

 تملااك شااروط بشااأن م1976 لساانة(114)رقاام بالقااانون القٌااادة مجلااس قاارار ٌُلغااى(  18) مااادة

 .بصنعاء الصادر األخرى العقارٌة العٌنٌة والحقو  للعقارات األجانب

 الرسمٌة الجرٌدة فً وٌنشر صدور  تارٌخ من  القانون بهذا ٌُعمل( 19) مادة

. 

 بصنعـاء – الجمهورٌة برئاسة صدر

 هـ1431/ شعـبــــــان/  17 بتارٌخ

 م2119/ أغسطـــــــس/  8 المواف 

 صال  هللا عبد علً        

 رئٌس الجمهورٌة


