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 . )نون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابقا(يسمى هذا القانون  )۱(مادة
ألغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعانى المبينة  )۲(مادة

 .أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خالف ذلك
 الجمهورية اليمنية: الجمهوريــــة

 .البنك المركزي اليمني: البنك المركــزي
 .محافظ البنك المركزي اليمنى: المحافـــــظ 

 .اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:   اللجنــــــة
 .وحدة جمع المعلومات المالية: الوحــــــدة 
 .الالئحة التنفيذية لهذا القانون:  الالئحــــــة
ه�ا مادي�ة كان�ت أو معنوي�ة، منقول�ة أو ثابت�ة، والعم�الت األصول أيا كان نوع: األمــــــوال

بجمي���ع أنواعه���ا  أجنبي���ة أو محلي���ة، واألوراق المالي���ة والتجاري���ة والص���كوك 
والمس��تندات الت��ى تثب��ت تمل��ك األم��وال أو أي ح��ق متعل��ق به��ا، وغيره��ا م��ن 

 .اإليرادات أو القيم الناشئة أو التى تنتج من هذه األصول
موال الناتجة أو العائ�دة بطريق�ة مباش�رة أو غي�ر مباش�رة م�ن ارتك�اب األ : المتحصــــالت

 .أى جريمة مشمولة في هذا القانون
 .من هذا القانون) ۳(هو الفعل المحدد في المادة  : غسل األمـــوال

 .من هذا القانون) ٤(هو الفعل المحدد في المادة  : تمويل اإلرهــاب
س أياً م�ن األنش�طة أو العملي�ات لص�الح العم�الء أو هي تلك التي تمار : المؤسسات المالية

لحسابهم أيا كان شكلها القانوني وسواء كانت تتخذ شكل ش�ركة أو منش�أة 
 :فردية والتي تمارس األعمال التالية

 قبول الودائع بجميع أنواعها )أ 
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 منح االئتمان بجميع أنواعه )ب 
 التأجير التمويلي )ج 
 تحويل األموال )د 
 .صرف العمالت واستبدالها )ه 
 واالئتم�انصدار أدوات الدفع بكافة أنواعها ومن ذلك بطاقات ال�دفع إ )و 

والشيكات والص�كوك وأي أعم�ال مص�رفية أخ�رى منص�وص عليه�ا 
 .في القانون التجاري النافذ

الض����مانات والتعه����دات المالي����ة بم����ا ف����ي ذل����ك التموي����ل العق����اري  )ز 
 .والتخصيم

راء بم�ا التعامل في أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيع�ا وش� )ح 
ف�ي ذل�ك التعام�ل ف�ي العم�الت األجنبي�ة وف�ى أس�واق الص�رف اآلني��ة 

 .واآلجلة
 .التعامل في األوراق المالية بما في ذلك أذون الخزانة )ط 
تقديم الخدمات اإلدارية واالستش�ارية للمح�افظ االس�تثمارية وخ�دمات  )ي 

 أمناء االستثمار
 إدارة وحفظ األوراق المالية واألشياء الثمينة )ك 
عل���ى الحي���اة وأي���ة منتج���ات تأميني���ة أخ���رى ذات عنص���ر  الت���أمين )ل 

 استثماري
األنش��طة المالي��ة األخ��رى الت��ي يص��در بتحدي��دها ق��رار م��ن رئ��يس  )م 

 .مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة
هي تلك التي تمارس أياً من األنش�طة أو العملي�ات  :المؤسسات غير المالية والمهن الُمعيَّنة

و لحسابهم أي�ا ك�ان ش�كلها الق�انوني وس�واء كان�ت التالية لصالح العمالء أ
 :تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية ويقصد بها ما يلي

 سمسرة العقارات )أ 
 .تجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة وكتاب وأمناء التوثيق )ب 
 الذين يزاولون نشاط المحاماة أو المحاسبة من خالل مكاتب خاصة )ج 
 .الملحقة بهاخدمات تأسيس الشركات واألنشطة  )د 
األنش��طة األخ��رى الت��ي يص��در بتحدي��دها ق��رار م��ن رئ��يس مجل��س  )ه 

 .الوزراء بناء على اقتراح اللجنة
 :هي الجهات اآلتية كل في نطاق اختصاصها :جهات الرقابة واإلشراف

 الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة )أ 
 .البنك المركزي اليمني )ب 
 وزارة الصناعة والتجارة )ج 
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 ية المعلوماتوزارة االتصاالت وتقن )د 
 .الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني )ه 
 الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس )و 
 .وزارة العدل )ز 
 .وزارة الشئون االجتماعية والعمل )ح 
 .مصلحة الجمارك )ط 
أي����ة جه����ة أخ����رى يص����در ق����رار م����ن رئ����يس مجل����س ال����وزراء  )ي 

باختصاص����اتها كجه����ة رقاب����ة أو إش����راف عل����ى أي م����ن أنش����طة  
سات المالية أو غير المالية المشار إليها سابقاً بناء على اقت�راح المؤس
 .اللجنة

هو الشخص الطبيعي صاحب الملكية أو السيطرة الفعلية عل�ى العمي�ل  : المستفيد الحقيقي
 .أو الذي تتم العملية لحسابه أو لمصلحته أو وفقا إلرادته

ن يش�غلون أو ش�غلوا وظيف�ة األش�خاص ال�ذي: األفراد المعرضون للمخاطر بحكم مناص�بهم
عامة عليا في دولة أجنبي�ة مث�ل رئ�يس دول�ة أو حكوم�ة أو سياس�ي ب�ارز 
أو ق��اض أو عس��كري أو منص��ب حك��ومي رفي��ع المس��توى أو شخص��يات 
بارزة ف�ي ح�زب سياس�ي ويش�مل ذل�ك أف�راد ع�ائالت ه�ؤالء األش�خاص 

 .حتى الدرجة الثالثة
خ�رى أو تحويله�ا أو التص�رف فيه�ا أو نقله�ا حظر إحالة األموال أو الممتلك�ات األ: الحجز

وتبق�ى األم�وال . استنادا إلى قرار صادر عن محكمة ، ولم�دة س�ريان ذل�ك الق�رار
أو الممتلك�ات األخ��رى المحج��وزة ملك�ا لألش��خاص ال��ذين كان�ت له��م مص��لحة ف��ي 

 . تلك األموال أو الممتلكات وقت الحجز، وتتولى إدارتها السلطة القضائية
حظر المؤقت لنقل األموال أو الممتلكات األخ�رى أو تحويله�ا أو التص�رف فيه�ا ال: التجميد

اس��تناداً إل��ى ق��رار ص��ادر ع��ن محكم��ة أو س��لطة مختص��ة ولم��دة س��ريان ذل��ك 
وتبقى األموال أو الممتلكات المجم�دة ملك�ا لألش�خاص ال�ذين كان�ت له�م . القرار

أن تواص��ل مص��لحة ف��ي تل��ك األم��وال أو الممتلك��ات وق��ت تجمي��دها، ويج��وز 
 .إدارتها المؤسسة المالية

ه�و العمي�ل ال�ذي ال تربط�ه عالق�ة مس�تمرة م�ع المؤسس�ة المالي�ة أو غي�ر :  العميل الع�ابر 
 .المالية
هي العالقة المالية أو التجاري�ة الت�ي يتوق�ع عن�د نش�أتها أن تمت�د لفت�رة :  العالقة المستمرة 

لمستمرة أي عالقة تجاري�ة وتشمل العالقة ا. زمنية وأن تتضمن عمليات متعددة
أو مهنية ذات صلة بأحد األنشطة الواردة في تعريف المؤسسات المالية و غي�ر 

 .المالية متى توقعت المؤسسة أن تمتد العالقة لفترة من الزمن
 .التجريد النهائي من الملكية بحكم قضائي بات :المصادرة 
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 الفصل الثاني
 جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 : تجريم غسل األموال )۳(ادةم
يعد مرتكبا لجريمة غسل األموال كل من يرتكب فعالً أو يمتنع عن فع�ل ينط�وي عل�ى  -أ 

اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظه�ا أو اس�تبدالها 
د أو إي��داعها أو اس��تثمارها، أو التالع��ب ف��ي قيمته��ا أو ف��ي حركته��ا أو تحويله��ا، بقص��

إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانه�ا أو كيفي�ة التص�رف فيه�ا أو 
بملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، وذل�ك مت�ى كان�ت ه�ذه األم�وال متحص�لة م�ن جريم�ة 

سواء وقعت هذه الجريمة داخل الجمهورية أو خارجها ويج�ب أن  -من الجرائم التالية 
ي��ة الت��ي يق��وم به��ا دة ويمك��ن استخالص��هما م��ن األفع��ال الواقعيتحق��ق فيه��ا العل��م واإلرا

 :مرتكب الجريمة
جرائم السرقة واختالس األموال العامة أو االس�تيالء عليه�ا بوس�ائل احتيالي�ة أو  -۱

 .الرشوة وخيانة األمانة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات
ق�ود الورقي�ة والمعدني�ة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتزييف الن -۲

وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة، وتزييف األختام واألسناد العام�ة وم�ا ف�ي 
 .حكمها والجرائم الماسة باالقتصاد الوطني

ج���رائم االس���تيالء عل���ى أم���وال خاص���ة منص���وص عليه���ا ف���ي ق���انون الج���رائم  -۳
 .والعقوبات

 .الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد -٤
 . الجمركيالضريبي والتهريب التهرب  جرائم -٥
 .باألسلحة جرائم االستيراد واالتجار  -٦
جرائم زراعة وتص�نيع النبات�ات والم�واد المخ�درة واالتج�ار به�ا ف�ي ال�داخل أو  -۷

تص��ديرها للخ��ارج وك��ذا إدخ��ال الخم��ور إل��ى ال��بالد م��ن الخ��ارج أو تص��نيعها 
 .بغاء والقمارواالتجار بها وغير ذلك من األنشطة المحرمة شرعاً كال

 .العضوية في جماعة إجرامية منظمة -۸
 .االستغالل الجنسي لألطفال واالتجار بالبشر -۹

 .االتجار في األشياء المتحصلة عن جرائم السرقة -۱۰
 .تهريب األشخاص والمهاجرين -۱۱
 .تهريب اآلثار والمخطوطات التأريخية -۱۲
 .تزييف العالمات التجارية والسلع واالتجار فيها -۱۳
 .الجرائم البيئية -۱٤
ج��رائم التحاي��ل عل��ى األس��واق المالي��ة واالتج��ار ف��ي أدوات الس��وق بن��اًء عل��ى  -۱٥

 .معلومات غير معلنة
 .الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم التقطع واالختطاف -۱٦

) أ(كل من شرع أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من األفعال الواردة ف�ي الفق�رة  -ب 
 .من هذه المادة
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 :تمويل اإلرهاب تجريم:  )٤( مادة
 : يعد مرتكبا لجريمة تمويل اإلرهاب كل من

م�ع علم�ه بأنه�ا  وب�أي وس�يلة كان�تيجمع أو يقدم أمواال بش�كل مباش�ر أو غي�ر مباش�ر  - أ
 :ستستخدم كليا أو جزئيا، في تمويل ارتكاب األعمال التالية

ي�ذا أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به أي�ا كان�ت بواعث�ه أو أغراض�ه، يق�ع تنف -۱
الرع��ب ب��ين الن��اس أو  ب��ثلمش��روع إجرام��ي ف��ردى أو جم��اعي، ويه��دف إل��ى 

ترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلح�اق الض�رر 
بالبيئة أو بأحد المرافق أو األمالك العام�ة أو الخاص�ة، أو احتالله�ا أو االس�تيالء 

أو إجب��ار حكوم��ة أو منظم��ة عليه��ا، أو تع��ريض أح��د الم��وارد الوطني��ة للخط��ر 
 .دولية على القيام بأي عمل غير مشروع أو االمتناع عن أي عمل مشروع 

أي فع��ل يش��كل جريم��ة تن��درج ف��ي نط��اق إح��دى االتفاقي��ات أو المعاه��دات ذات  -۲
 .الصلة والتي تكون الجمهورية قد صادقت أو انضمت إليها

م االختط��اف أي فع��ل يش��كل جريم��ة منص��وص عليه��ا ف��ي ق��انون مكافح��ة ج��رائ -۳
 . والتقطع

كل من شرع في ارتكاب أو شارك أو حرض أو عاون عل�ى ارتك�اب أي م�ن األفع�ال  - ب
 .من هذه المادة ) أ(دة في الفقرة الوار

وال تع��د م��ن الج��رائم المش��مولة ف��ي ه��ذه الم��ادة ح��االت الكف��اح بمختل��ف الوس��ائل ض��د 
مص��ير وفق��اً لمب��ادئ االح��تالل األجنب��ي والع��دوان ، وذل��ك م��ن أج��ل التح��رر وتقري��ر ال

الق�وانين الدولي��ة ، وال يعتب�ر م��ن ه�ذه الح��االت ك��ل فع�ل يم��س بالوح�دة الترابي��ة ألي م��ن 
 .الدول العربية

 الفصل الثالث
 واجبات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية 

ج��راءات ال يج��وز م��نح الت��رخيص النه��ائي بإنش��اء مص��رف ف��ي ال��يمن إال إذا اس��تكمل إ) : ٥(م��ادة 
اإلشهار والتسجيل وفقاً للق�وانين الناف�ذة بم�ا ف�ي ذل�ك التحق�ق م�ن الوج�ود الم�ادي ، وأن 
يكون خاضعاً لنظم رقابية فعالة كما ال يجوز الترخيص بإنشاء ف�رع لمص�رف خ�ارجي 

 .إال إذا كان لمركزه الرئيسي وجود مادي في الدولة المسجل فيها وخاضع لرقابة فعالة
للمؤسس��ات المالي��ة اليمني��ة أن تتعام��ل م��ع أي��ة مؤسس��ة مالي��ة أخ��رى ل��يس له��ا ال يج��وز  )٦(مادة

وجود مادى فى الدولة المسجلة فيه�ا وغي�ر خاض�عة لرقاب�ة فعال�ة ف�ى بل�د تس�جيلها، وال 
يج��وز للمؤسس��ات المالي��ة اليمني��ة التعام��ل م��ع مؤسس��ات مالي��ة نظي��رة تق��دم خ��دماتها 

 .ة عالمياً للمؤسسات المالية المحظور
تلت��زم المؤسس��ات المالي��ة وغي��ر المالي��ة بب��ذل العناي��ة الواجب��ة ف��ى التع��رف عل��ى هوي��ة :  )۷( ةم��اد

العم��الء والمس��تفيدين الحقيقي��ين م��ن األش��خاص الطبيعي��ين أو االعتب��اريين والتحق��ق منه��ا 
 :وعلى األخص في األحوال اآلتية

 عند بدء عالقة مستمرة مع العميل  )أ 
يد قيمتها ع�ن الح�د ال�ذي تبين�ه الالئح�ة أو عن�د  القي�ام عند القيام بعملية لعميل عابر تز )ب 

 . بتحويالت برقية محلية أو دولية تزيد عن الحد الذي تبينه الالئحة
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 .عند وجود شكوك حول دقة أو صحة بيانات التعرف المسجلة سلفا )ج 
 عند وجود شبهة جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب )د 
تت��وفر ل��ديها أنظم��ة فعال��ة لمكافح��ة غس��ل  التأك��د م��ن أن المؤسس��ات المالي��ة المراس��لة )ه 

 .األموال وتمويل اإلرهاب
 .إيالء عناية خاصة بالعمليات التي تتم أو تنفذ بالوسائل اإلليكترونية )و 

وتبين الالئحة الضوابط التي يتعين إتباعها في شأن إجراءات التعرف على هوي�ة العم�الء 
بم�ا يتناس�ب م�ع الطبيع�ة الخاص�ة والتحقق منها وم�ن الغ�رض المتوق�ع للعالق�ة وطبيعته�ا 

لك��ل نش��اط وبك��ل عمي��ل ودرج��ة المخ��اطر  بم��ا ف��ي ذل��ك اإلج��راءات وال��نظم  الت��ي يج��ب 
إتباعها إزاء الحاالت التي تتطلب إيالء عناية خاصة في التعرف على العمالء و الح�االت 

 . التي يجوز فيها تأجيل إجراءات التحقق و الضوابط التي تحكمها
المؤسسات المالية وغير المالية بتحديث البيانات والمعلومات والمس�تندات الخاص�ة  تلتزم  )۸(مادة

م��ن ه��ذا الق��انون وذل��ك وفق��ا للض��وابط الت��ي ) ۷(بالح��االت المنص��وص عليه��ا ف��ى الم��ادة 
 .تحددها الالئحة

م به�ا تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للعملي�ات الت�ي يق�و )۹(مادة
العمالء بما في ذلك مصادر أموالهم عند اللزوم، وذلك للتأكد من أنها تتواف�ق والمعلوم�ات 

 .المتوافرة عن هويتهم وطبيعة أنشطتهم ودرجة مخاطرها
تلتزم المؤسسات المالية و غير المالية بتصنيف عمالئها وخدماتها بحس�ب درج�ة مخ�اطر  )۱۰(مادة

ه�ا أن تب�ذل عناي�ة خاص�ة ف�ي التعام�ل م�ع الح�االت غسل األم�وال وتموي�ل االره�اب وعلي
 :التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك

 .المعامالت غير المعتادة والتي ليس لها مبرر اقتصادي )أ 
المعامالت واألشخاص المرتبطون بدول ال تطب�ق إج�راءات فعال�ة ف�ي مكافح�ة غس�ل  )ب 

 .األموال وتمويل اإلرهاب والمبادئ والمعايير الدولية
 .المعامالت مع أشخاص معرضين للمخاطر بحكم مناصبهم )ج 
فحص المع�امالت والتأك�د م�ن الغ�رض منه�ا وتس�جيلها وإتاحته�ا للس�لطات المختص�ة  )د 

 .عند االقتضاء
 .وتبين الالئحة الضوابط التي يتعين إتباعها في تصنيف العمالء و بذل العناية الخاصة

عمليات التحويالت البرقية أن تضمن التحويل بيانات تلتزم المؤسسات المالية التى تزاول  )۱۱(مادة
وعلى المؤسسات المالية المرسل إليها . التعرف على الهوية على النحو الذي تبينه الالئحة

وال يس�رى . التحويل البرقى أن ترفض استالمه إذا ل�م يتض�من بي�ان التع�رف عل�ى الهوي�ة
 :حكم هذه المادة على

امالت بطاق�ات االئتم�ان وبطاق�ة الس�حب، بش�رط   أن التحويالت التي تنفذ نتيج�ة مع� )أ 
 .يرفق بالتحويل الناتج عن المعاملة رقم بطاقات االئتمان أو السحب

التحويالت التي تتم بين المؤسسات المالية عن�دما يك�ون المص�در والمنتف�ع مؤسس�ات  )ب 
 .  مالية تعمل لمصالحها الذاتية
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 :تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية باالحتفاظ باآلتى )۱۲(مادة
الس���جالت والبيان���ات والمس���تندات المتعلق���ة بهوي���ة العمي���ل  والمس���تفيد الحقيق���ي  )أ 

 .وبنشاطهما لمدة خمس سنوات على األقل بعد إنتهاء عالقة المؤسسة بهما
عليه�ا وفق�ا السجالت والبيانات والمعلومات والتقارير المكتوبة  التي ت�م الحص�ول  )ب 

ألحكام هذا الفصل عن العمليات المالية وذلك لم�دة خم�س س�نوات عل�ى األق�ل م�ن 
 .  تاريخ تنفيذ العملية أو الشروع في تنفيذها

وتب�ين . أية سجالت أو بيانات أخرى يتعين االحتفاظ به�ا وفق�ا ألحك�ام ه�ذا الق�انون )ج 
إج��راءات الحف��ظ الالئح��ة الس��جالت والبيان��ات الت��ي يج��ب االحتف��اظ به��ا وقواع��د و

على نحو يسهل معه استرجاعها فور طلبها وفى صورة تكون مقبولة ل�دى جه�ات 
 .  الرقابة واإلشراف والمحاكم طبقا للتشريعات السارية

تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بإخطار الوحدة عن العمليات ف�ور االش�تباه ف�ى أنه�ا  )۱۳(مادة
ي��ل اإلره��اب س��واء تم��ت ه��ذه العملي��ات أم ل��م ت��تم ، تتعل��ق بجريم��ة غس��ل أم��وال  أو بتمو

 .وتبين الالئحة الضوابط واإلجراءات المتعلقة بهذا اإللتزام
 :من هذا القانون في األحوال اآلتية)  ۱۳(ال يسرى االلتزام باإلخطار وفقا للمادة  )۱٤(مادة

حص�لوا عليه�ا إذا كان�ت المعلوم�ات الت�ي تتعل�ق بعمالئه�م ق�د : المحامون والمحاسبون   -
خالل قيامهم بتقي�يم المرك�ز الق�انوني للعمي�ل، أو تمثيل�ه أم�ام القض�اء، أو تق�ديم ال�رأي 
القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية بما في ذلك تقديم النص�يحة بش�أن ب�دء أو 
تفادى اتخاذ مثل هذه اإلجراءات، وذلك سواء كانت المعلومات قد ت�م الحص�ول عليه�ا 

 .اء أو بعد انتهاء اإلجراءات القضائيةقبل أو أثن
فيم��ا يتعل��ق بالمع��امالت النقدي��ة الت��ي تق��ل : تج��ار المع��ادن النفيس��ة واألحج��ار الكريم��ة   -

 .قيمتها عن الحد الذي تبينه الالئحة التنفيذية
 .سماسرة العقارات عند مباشرتهم أعمال لصالح عمالئهم ال تتعلق بالبيع أو بالشراء -

على ك�ل م�ن يباش�ر عم�ل ف�ى المؤسس�ات المالي�ة وغي�ر المالي�ة  اإلفص�اح بطري�ق  يحظر )۱٥(مادة
مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت للعميل أو المس�تفيد أو لغي�ر الس�لطات والجه�ات 
المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أى إجراء م�ن إج�راءات اإلخط�ار أو التح�رى أو 

ات المش��تبه ف��ى أنه��ا تتعل��ق بجريم��ة غس��ل أم��وال أو الفح��ص الت��ى تتخ��ذ ف��ى ش��أن العملي��
 . بتمويل إرهاب

ك��ل  عل��ىال يترت��ب عل��ى اإلخط��ار المس��ئولية الجنائي��ة أو المدني��ة أو اإلداري��ة أو التأديبي��ة  )۱٦(مادة
بواج��ب اإلخط��ار ع��ن أى م��ن المع��امالت  -بحس��ن ني��ة -ش��خص طبيع��ى أو معن��وى يق��وم

 .يانات عنها طبقا ألحكام هذا القانونالمشتبه فيها، أو بتقديم معلومات أو ب
تت��ولى جه��ات الرقاب��ة واإلش��راف ك��ل فيم��ا يخص��ها تعم��يم القائم��ة الموح��دة الص��ادرة ع��ن  )۱۷(مادة

مجل��س األم��ن بتجمي��د أم��وال األش��خاص والكيان��ات المح��ددة أس��ماؤهم عل��ى المؤسس��ات 
د تل�ك األم�وال وإب�الغ المالية وغير المالية ، وتلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بتجمي

السلطة المختصة فورا بما يتوافر لديها من معلومات به�ذا الش�أن، وللمتض�رر اتب�اع كاف�ة 
الوسائل المتاحة الدبلوماسية والقانونية والقضائية لرفع التجميد وش�طب اس�مه م�ن القائم�ة 

ت الش�طب ، وتبين الالئحة آلية استالم وتوزيع القوائم الصادرة عن مجلس األمن وإجراءا
 .من القائمة وتصحيح االسم والتعامل مع الحاالت اإلنسانية
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تلت��زم ك��ل م��ن المؤسس��ات المالي��ة وغي��ر المالي��ة بوض��ع ال��نظم الكفيل��ة بتطبي��ق أحك��ام ه��ذا  )۱۸(مادة
الق��انون، عل��ى أن تتض��من ه��ذه ال��نظم السياس��ات الداخلي��ة واإلج��راءات ونظ��م المراقب��ة 

ي االمتثال في تلك المؤسسات وفق�ا للض�وابط والمع�ايير واإللتزام والتدريب وتعيين مسئول
 .والقواعد التى تضعها الجهات الرقابية المختصة

على الجهة المختصة باإلشراف على المنظم�ات غي�ر الهادف�ة لل�ربح وفق�ا للق�وانين الناف�ذة  )۱۹(مادة
ال ذات الصلة أن تمارس رقابة فعالة تحول دون إساءة اس�تخدامها ألغ�راض غس�ل األم�و

 .وتمويل اإلرهاب وأن تصدر اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك
ال يجوز ألي شخص أن يزاول نشاط تحويل النقد أو القيم ب�دون الحص�ول عل�ى ت�رخيص  )۲۰(مادة

 .بذلك من السلطة المختصة
 :تلتزم الجهات المختصة بالرقابة واإلشراف باالتى )۲۱(مادة

ي��ة وغي��ر المالي��ة الت��ي تخض��ع إلش��رافها أو ب��التحقق م��ن وف��اء ك��ل م��ن الجه��ات المال )أ 
 لرقابتها بااللتزامات المقررة بموجب أحكام هذا القانون

اعتم���اد الت���دابير الالزم���ة لتحدي���د مع���ايير منض���بطة ت���نظم ملكي���ة وإدارة وتش���غيل   )ب 
 .  المؤسسات المالية

إخط��ار الوح��دة بأي��ة معلوم��ات متعلق��ة بمع��امالت يش��تبه ف��ي أنه��ا ذات  ص��لة بغس��ل  )ج 
 .وال أو بتمويل اإلرهاباألم

إصدار التعليمات واإلرشادات والتوصيات لمساعدة المؤسس�ات المالي�ة وغي�ر المالي�ة  )د 
على تطبيق أحكام هذا القانون بما ف�ي ذل�ك مؤش�رات االش�تباه وفق�ا للمع�ايير المعتب�رة 

 .وطنيا ودوليا
التع��اون والتنس��يق الفع��ال م��ع س��ائر الس��لطات المحلي��ة والس��لطات النظي��رة المختص��ة  )ه 

لتقديم المساعدة في إج�راء التحري�ات وف�ى كاف�ة مراح�ل التحقي�ق والمحاكم�ة المتعلق�ة 
 .  اإلرهاببمكافحة غسل األموال وتمويل 

 .تعيين مختصين للوفاء بالمتطلبات المشمولة في هذا القانون )و 
ل��رئيس مجل��س ال��وزراء بن��اء عل��ى ع��رض اللجن��ة أن يس��تثني بق��رار أي فئ��ة م��ن  يج��وز )۲۲(مادة

االلتزام��ات المق��ررة ف��ي ه��ذا الفص��ل م��ن المؤسس��ات المالي��ة أو غي��ر المالي��ة أو مؤسس��ة 
بعينه��ا مت��ى ق��در، بحك��م حج��م أو طبيع��ة نش��اط تل��ك الفئ��ة أو تل��ك المؤسس��ة أو العتب��ارات 

 .وتمويل اإلرهابأخرى ذات صلة، بضعف مخاطر غسل األموال 
على كل شخص لدى دخوله أو مغادرته ال�يمن اإلفص�اح عن�د الطل�ب للس�لطات الجمركي�ة   )۲۳(مادة

المختصة عن المبالغ النقدية أو أية أداة لحاملها قابلة للتداول، سواء كانت بالعملة الوطني�ة 
ها أو قيمته��ا أو األجنبي�ة، وع�ن المع��ادن الثمين�ة واألحج��ار الكريم�ة، وذل�ك إذا ك��ان مق�دار

يتج��اوز الح��د المس��موح ب��ه ف��ي الالئح��ة، ويج��ب أن يك��ون اإلفص��اح مطابق��ا للحقيقي��ة وفق��اً 
 .للنموذج المعد لذلك

يكون للسلطات الجمركية المختصة الحج�ز عل�ى األم�وال واألدوات المالي�ة المش�ار إليه�ا   )۲٤(مادة
لناف��ذ وذل��ك إذا ل��م ي��تم م��ن ه��ذا الق��انون وفق��ا ألحك��ام ق��انون الجم��ارك ا) ۲۳(ف��ي الم��ادة 

اإلفصاح عنها أو تم اإلفصاح عنها خالفاً ألحكام الم�ادة س�الفة ال�ذكر أو عن�د ت�وافر ش�بهة 
 .غسل أموال أو تمويل إرهاب،  ويتعين عليها عندئذ إخطار الوحدة على الفور
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م�ن ) ۲(يحظر مزاولة أي من أنشطة المؤسسات المالية وغي�ر المالي�ة ال�واردة ف�ي الم�ادة  )۲٥(مادة
ه��ذا الق��انون دون الحص��ول عل��ى ت��رخيص مس��بق م��ن الجه��ات المختص��ة وفق��اً ألحك��ام 

 .القوانين النافذة
 الفصل الرابع

 اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
اللجن�ة الوطني�ة لمكافح�ة غس�ل األم�وال (تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تس�مى  -أ:  )۲٦(مادة

وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بن�اء عل�ى ع�رض وزي�ر ) رهابوتمويل اإل
 :المالية، وتتكون من ممثل واحد من الجهات التالية بناء على ترشيحها

 رئيساً للجنة     وزارة المالية -۱
 نائباً للرئيس            البنك المركزي -۲
 عضواً   الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة -۳
 اً عضو    جهاز األمن القومي -٤
 عضواً      وزارة العدل -٥
 عضواً            وزارة الداخلية -٦
 عضواً            وزارة الخارجية -۷
 عضواً           وزارة الصناعة والتجارة -۸
 عضواً         وزارة الشئون االجتماعية والعمل -۹
 عضواً           جمعية البنوك -۱۰
 عضواً        االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية -۱۱
 عضواً          لعامة لالستثمارالهيئة ا -۱۲

 .تختار اللجنة أحد أعضاء اللجنة مقرراً -ب
لجنة االستعانة بمن تراه ضرورياً م�ن الخب�راء والمختص�ين والفني�ين بم�ا يس�اعدها عل�ى ل-ج

 .إنجاز مهامها
 :تتولى اللجنة ممارسة االختصاصات التالية )۲۷(مادة

وتموي��ل اإلره��اب ورفعه��ا إل��ى  اقت��راح السياس��ات الخاص��ة بمكافح��ة غس��ل األم��وال )أ 
 .مجلس الوزراء إلقرارها

إعداد األنظمة واإلجراءات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ورفعه�ا  )ب 
 .إلى مجلس الوزراء إلقرارها وبما ال يتعارض مع نصوص وأحكام هذا القانون

 .نوضع وإقرار الالئحة الداخلية لعمل اللجنة وفقاً ألحكام هذا القانو )ج 
التنسيق وتسهيل تبادل المعلوم�ات ع�ن عملي�ات غس�ل األم�وال وتموي�ل اإلره�اب ب�ين  )د 

 الجهات الممثلة في اللجنة والوحدة
تزوي��د الوح��دة بم��ا يت��وفر ل��ديها م��ن معلوم��ات ع��ن عملي��ات غس��ل األم��وال وتموي��ل  )ه 

 .اإلرهاب
 .اذ ما يلزمتلقي تقارير من الوحدة عن أدائها وقيامها بواجباتها المقررة قانوناً واتخ )و 
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 .إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )ز 
تمثيل الجمهورية اليمنية في المحافل الدولية المتعلق�ة بمكافح�ة غس�ل األم�وال وتموي�ل  )ح 

 .اإلرهاب
 .مناقشة موازنة اللجنة ورفعها للجهات المختصة إلقرارها )ط 

ه��ا والقي��ام بواجباته��ا كم��ا ح��ددها الق��انون والالئح��ة، أن تق��يم للجن��ة ف��ي س��بيل تس��هيل مهام )۲۸(مادة
عالق�ات وتج��ري اتص��االت م��ع نظيراته�ا ف��ي مختل��ف ال��دول وك�ذا م��ع المنظم��ات الدولي��ة 

 :واإلقليمية، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي
 .تبادل المعلومات والخبراء والخبرات )أ 
 .موال وتمويل اإلرهابالحصول على المساعدات الفنية بمكافحة غسل األ )ب 
 .التنسيق الفعال حول اإلجراءات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب )ج 

تقدم اللجنة تقريراً ع�ن نش�اطها إل�ى مجل�س ال�وزراء ك�ل ثالث�ة أش�هر أو كلم�ا طل�ب منه�ا  )۲۹(مادة
   .ذلك

 الفصل الخامس
 وحدة جمع المعلومات المالية

المركزي بموجب أحك�ام ه�ذا الق�انون وح�دة تتمت�ع باالس�تقاللية تس�مى  تنشأ في البنك -أ) : ۳۰(مادة
وحدة جمع المعلوم�ات المالي�ة وتش�كل بق�رار م�ن رئ�يس مجل�س ال�وزراء بن�اء عل�ى 
عرض محافظ البنك المركزي وتتك�ون م�ن رئ�يس وأعض�اء ذوي تخص�ص وخب�رة 

 :وعلى النحو التالي
 .خبراء ماليين •
 .خبراء إنفاذ قانون •
 .وماتخبير نظم معل •
 .خبير قانوني •

وت��زود الوح��دة بم��ا يلزمه��ا م��ن الع��املين الم��ؤهلين علمي��اً وفني��اً إلنج��از عمله��ا، كم��ا 
يشترط تفرغ كل األعض�اء والع�املين فيه�ا، ويعتب�ر مس�ئولي االمتث�ال وتقي�يم االلت�زام 

 .في جهات الرقابة واإلشراف ضباط ارتباط مع الوحدة
ش���تمل عل���ى الهيك���ل التنظيم���ي وال���نظم اإلداري���ة تع���د الوح���دة الئح���ة داخلي���ة لعمله���ا ت -ب

 .والتشغيلية وترفع لمجلس الوزراء إلقرارها 
 :تختص الوحدة بالمهام التالية )۳۱(مادة

تلق��ي وتحلي��ل اإلخط��ارات ال��واردة م��ن المؤسس��ات المالي��ة وغي��ر المالي��ة والجه��ات  -أ 
ال أو تموي�ل الرقابية واإلشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنه�ا تتض�من غس�ل أم�و

لمعني��ة للتص��رف فيه��ا عن��د االقتض��اء ، إره��اب وإحال��ة ه��ذه اإلخط��ارات للجه��ات ا
الوح�دة قاع��دة بيان�ات لم�ا يت��وفر ل�ديها م�ن معلوم��ات وإتاح�ة ه�ذه المعلوم��ات  وتنش�ئ

 .للنيابة العامة وفقاً ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية
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يفته�ا مت�ى كان�ت مرتبط�ة بأي�ة إض�افية تعتبره�ا مفي�دة للقي�ام بوظ طل�ب أي�ة معلوم�ات -ب 
معلوم��ات س��بق أن تلقته��ا أثن��اء مباش��رة اختصاص��اتها أو بن��اء عل��ى طل��ب تتلق��اه م��ن 

ويتع�ين عل�ى الملت�زمين بواج�ب اإلخط�ار أن الوحدات النظيرة ف�ي ال�دول األخ�رى ، 
يزودوا الوحدة بتلك المعلومات خ�الل م�دة ال تج�اوز أس�بوعاً م�ن ت�اريخ طلبه�ا م�ا ل�م 

دة مدة أخ�رى، وعل�ى النم�وذج ال�ذي تق�ره الوح�دة، وف�ى األح�وال الطارئ�ة تحدد الوح
 . يجوز للوحدة أن تحدد مدة أقصر وفقا للضوابط التي تبينها الالئحة

إحالة اإلخطارات عندما تتوفر للوحدة مؤشرات جدية عن وج�ود ش�بهة غس�ل أم�وال  -ج 
 .ابة العامةأو تمويل إرهاب مشفوعة باالستدالالت الالزمة بشأنها إلى الني

للوح��دة أن تطل��ب م��ن الجه��ات التالي��ة معلوم��ات إض��افية تتعل��ق باإلخط��ارات الت��ي  -د 
تتلقاها متى اعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناء على طلب تتلقاه م�ن وح�دة مكافح�ة 

 .غسل أموال أجنبية
 .الجهات الملزمة باإلبالغ -۱
 .جهات الرقابة واإلشراف  -۲
 .أي جهات حكومية أخرى -۳

الجهات المشار إليها تزويد الوحدة بالمعلومات خ�الل م�دة ال تج�اوز أس�بوعين وعلى 
 .من تاريخ طلبها

إخطار اللجنة وجهات الرقابة واإلشراف المعنية بأي إخالل بأحك�ام ه�ذا الق�انون يق�ع  -ه 
 .من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية التي تخضع ألحكام هذا القانون

رير دوري���ة ع���ن أنش���طتها تتض���من عل���ى األخ���ص بيان���ات تلت���زم الوح���دة بنش���ر تق���ا -و 
 . إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلهارب

يحق للوحدة النزول الميداني للجهات والمؤسسات المشمولة ف�ي ه�ذا الق�انون للتحق�ق  -ز 
 .من مدى التزامها بأحكام القانون والئحته التنفيذية

ت وورش العمل والم�ؤتمرات واالجتماع�ات الدولي�ة  واإلقليمي�ة المشاركة في  الندوا -ح 
 .ذات العالقة باختصاصات الوحدة 

يك��ون للوح��دة م��ن تلق��اء نفس��ها أو بن��اء عل��ى طل��ب م��ن الوح��دات النظي��رة ف��ي ال��دول  -أ:  )۳۲(م��ادة
األخ��رى ح��ق تب��ادل المعلوم��ات معه��ا مت��ى كان��ت ملتزم��ة بقواع��د الس��رية وبش��رط 

وال يج�وز أن اة اللجنة بصور من تلك المعلوم�ات ، لى أن يتم موافالمعاملة بالمثل ع
تستخدم تلك المعلومات إال ف�ي األغ�راض المتعلق�ة بمكافح�ة غس�ل األم�وال وتموي�ل 

 .اإلرهاب وبشرط الحصول على موافقة الجهات المقدمة لتلك المعلومات
بية نظي�رة ت�ؤدي يجوز للوحدة إبرام مذكرات تفاهم مع وحدات أجن) أ(لغرض الفقرة -ب

 .وظائف مماثلة وتخضع اللتزامات مماثلة بشأن السرية
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 الفصل السادس
 التعاون الدولى وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين

دولة من الدول والتي تفيد بقي�ام ش�خص مق�يم  أي تقوم اللجنة بإحالة المعلومات المبلغة من )۳۳(مادة
الجرائم المنصوص عليها ف�ي ه�ذا الق�انون إل�ى أو موجود في الجمهورية بارتكاب أي من 

الوحدة وتقوم الوحدة بتحليل المعلومات وإحالتها إل�ى الجه�ات المختص�ة وفق�اً ألحك�ام ه�ذا 
 .القانون

دول�ة  مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز للجنة بناء على طلب رسمي مق�دم م�ن أي -أ) : ۳٤(مادة
محددة بالطلب متى تعلق�ت ب�أي م�ن ج�رائم  من الدول، موافاتها بمعلومات عن عملية

 .غسل األموال وتمويل اإلرهاب المنصوص عليها في هذا القانون
م��ع مراع��اة م��ا ت��نص علي��ه االتفاقي��ات الثنائي��ة أو متع��ددة األط��راف المتعلق��ة بتب��ادل -ب

المساعدات القانونية والتي تكون الجمهورية طرفاً فيها ومبدأ المعاملة بالمثل، يج�وز 
 :طات القضائية المختصة أن تقدم أياً من المساعدات القانونية التاليةللسل
 اإلنابة قضائيا عن السلطة النظيرة في سماع أقوال الشهود و الخبراء -۱
 إعالن األوراق القضائية الواردة من السلطات النظيرة -۲
توفير النس�خ األص�لية أو ص�ور طب�ق األص�ل مص�ادق عليه�ا م�ن المس�تندات  -۳

ي ذلك الس�جالت المص�رفية أو المالي�ة أو س�جالت الش�ركات والسجالت بما ف
 .أو العمليات التجارية

الكشف عن أو تعقب العائدات اإلجرامية أو األموال أو الممتلكات أو األدوات  -٤
أو األش���ياء األخ���رى ألغ���راض اإلثب���ات أو المص���ادرة و اتخ���اذ اإلج���راءات 

 . التحفظية بشأنها بما في ذلك التجميد و الحجز
 ذ إجراءات التفتيش و الضبطاتخا -٥
أي ش��كل آخ��ر م��ن أش��كال المس��اعدة القانوني��ة بم��ا ال يتع��ارض م��ع الق��وانين  -٦

 .النافدة
مت��ى تعل��ق طل��ب المس��اعدة القانوني��ة كلي��ا أو جزئي��ا بجريم��ة غس��ل أم��وال أو تموي��ل -ج

لإلره�اب يق��دم الطل��ب مباش��رة إل��ى اللجن�ة أو ب��الطرق الدبلوماس��ية المعت��ادة عل��ى أن 
 :لطلبات المقدمة المعلومات التاليةتتضمن ا

 .تحديد اسم السلطة الطالبة للمساعدة -۱
 .ملخص للوقائع ذات الصلة بموضوع الطلب -۲
 .توضيح نوع المساعدة الملتمسة والغرض الذي تطلب من أجله -۳
 .تحديد هوية الشخص المعني ومكان إقامته وجنسيته -٤

دة القانوني��ة لغ��رض تنفي��ذ يج��وز طل��ب معلوم��ات إض��افية م��ن الدول��ة الطالب��ة للمس��اع-د
 .الطلب

 :يجوز رفض الطلب في الحاالت التالية-ه
إذا لم يكن الطلب صادرا عن سلطة مختصة طبقا لقانون البل�د الطال�ب، أو إذا  -۱

لم يرسل الطلب وفقا للقوانين النافذة أو إذا كانت محتوياته مخالفة لنص الفقرة 
 .من هذه المادة) جـ(
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يمس ب�أمن ونظ�ام الجمهوري�ة أو بس�يادتها أو نظامه�ا  إذا كان تنفيذه يحتمل أن -۲
 .العام أو مصالحها األساسية األخرى

إذا ك��ان الج��رم ال��ذي يتعل��ق ب��ه الطل��ب ه��و موض��وع دع��وى جنائي��ة أو ص��در  -۳
 .بشأنه فعال حكم بات في إقليم الجمهورية

إذا كان��ت هن��اك أس��باب جوهري��ة لالعتق��اد ب��أن الطل��ب ال يس��تهدف الش��خص  -٤
بس���بب عنص���ره أو ديانت���ه أو جنس���يته أو أص���له اإلثن���ي أو آرائ���ه المعن���ي إال 

 .السياسية أو نوع جنسه أو وضعيته
إذا كان الجرم المذكور في الطلب غي�ر منص�وص علي�ه، أو ليس�ت ل�ه س�مات  -٥

 .مشتركة مع جرم منصوص عليه في القوانين النافذة
أو أي ت���دابير إذا كان��ت الق���وانين الناف���ذة ال تجي���ز اتخ��اذ الت���دابير المطلوب���ة،   -٦

أخرى ذات آثار مماثلة، أو ال تجيز استخدامها فيما يتعلق بالجرم المذكور ف�ي 
 الطلب؛

 .إذا كان الطلب غير قابل لإلنفاذ بمقتضى القوانين النافذة -۷
 .إذا لم تتوفر الحماية الكافية لحقوق المقدم بشأنه الطلب -۸

تبل�غ الس�لطة األجنبي�ة  في حال رفض الطلب على السلطة المختصة في الجمهوري�ة أن-و
 .المختصة على وجه السرعة بأسباب الرفض

م��ع مراع��اة م��ا ت��نص علي��ه االتفاقي��ات الثنائي��ة أو متع��ددة األط��راف المتعلق��ة بتب��ادل ) : ۳٥(م��ادة
المساعدات القانونية والتي تكون الجمهورية طرفا فيها، تقدم طلبات المص�ادرة المتعلق�ة 

ل أو تمويل لإلرهاب مباشرة إلى اللجن�ة أو ع�ن طري�ق كليا أو جزئيا بجريمة غسل أموا
 .القنوات الدبلوماسية

 . ال تتم المصادرة إال بصدور حكم قضائي بات-ب
للمعلوم�ات المنص�وص عليه�ا ف�ي  باإلض�افةيجب أن يتضمن طلب المس�اعدة المتبادل�ة، -ج

ر م��ن ه��ذا الق��انون، ص��ورة رس��مية م��ن الحك��م الب��ات الص��اد) ج(فق��رة ) ۳٤(الم��ادة 
ويج��وز طل��ب معلوم��ات إض��افية م��ن الدول��ة الطالب��ة للمس��اعدة القانوني��ة . بالمص��ادرة

 .لغرض تنفيذ الحكم
ل اللجنة الطلبات المتعلقة بالمصادرة للجهات القضائية المختصة للنظر فيها طبقاً ــــــتحي-د

 .للقانون
أو عوائ�دها إال بع�د وفي كل األحوال ال تُمّكن الدولة الطالب�ة للمص�ادرة م�ن تل�ك األم�وال -ه

 .توقيع اتفاق ثنائي مع الدولة الطالبة حول اقتسام هذه األموال
ال يحق للدولة الطالبة إحال�ة المعلوم�ات أو األدل�ة الت�ي ي�تم تزوي�دها به�ا إل�ى ط�رف ثال�ث  )۳٦(مادة

وفق���اً للم���ادتين الس���ابقتين أو اس���تخدامها ف���ي تحقيق���ات أو أي ن���وع م���ن المالحق���ات أو 
 .لقضائية غير تلك التي وردت في الطلباإلجراءات ا

يجوز تسليم غير اليمنيين المحك�وم عل�يهم ف�ي أي م�ن الج�رائم المنص�وص عليه�ا ف�ي ه�ذا  )۳۷(مادة
القانون والقوانين النافذة واالتفاقي�ات الدولي�ة الت�ي ص�ادقت عليه�ا الجمهوري�ة ووفق�اً لمب�دأ 

 .المعاملة بالمثل، وذلك بعد أخذ موافقة النائب العام
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 الفصل السابع
 إجراءات التحقيق والمحاكمة

تت��ولى النياب��ة العام��ة س��لطة مباش��رة إج��راءات التحقي��ق ورف��ع ال��دعاوى الجزائي��ة أم��ام  )۳۸(مادة
المحكمة في جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب والجرائم المرتبطة بها والمح�ددة وفق�اً 

 .لهذا القانون
عض���اء النياب���ة العام���ة الح���ق ف���ي اس���تخدام الص���الحيات لم���أموري الض���بط القض���ائي وأ )۳۹(مادة

والس���لطات المق���ررة ف���ي ق���انون اإلج���راءات الجزائي���ة ألغ���راض كش���ف وض���بط وتتب���ع 
 .متحصالت الجريمة

للنيابة العامة أن تطل�ب م�ن المحكم�ة المختص�ة اتخ�اذ الت�دابير واإلج�راءات التحفظي�ة بم�ا  )٤۰(مادة
المتحصلة عن جريمة غسل األم�وال أو تموي�ل  في ذلك حجز وتجميد األموال والممتلكات
 .اإلرهاب وفقاً لقانون اإلجراءات الجزائية

 الفصل الثامن
 العقــــــوبات

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليه�ا ف�ي ق�انون آخ�ر يعاق�ب ك�ل م�ن ارتك�ب  )٤۱(مادة
 :أي جريمة من جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب بالعقوبات التالية

 .ن مدة ال تزيد عن سبع سنواتالسج -أ 
المصادرة بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة لكاف�ة األم�وال  -ب 

والعوائ���د المتحص���لة م���ن الج���رائم المتعلق���ة والمرتبط���ة بغس���ل األم���وال وتموي���ل 
 .اإلرهاب مع عدم اإلخالل بحق الغير حسن النية

 .ين النافذةللمحكمة الحكم بأي عقوبة تكميلية وفقاً للقوان -ج 
ال يحول انقض�اء ال�دعوى الجزائي�ة ألي س�بب م�ن األس�باب دون الحك�م بمص�ادرة  -د 

األم��وال المتحص��لة م��ن عملي��ات غس��ل األم��وال أو تموي��ل اإلره��اب بم��ا ف��ي ذل��ك 
مصادرة الوس�ائط المس�تخدمة ف�ي غس�ل األم�وال وتموي�ل اإلره�اب وأي ممتلك�ات 

 .تكون في حيازة المتهم أو حيازة طرف ثالث
ال تنقض��ي بمض��ي الم��دة ال��دعوى الجزائي��ة ف��ي الج��رائم المنص��وص عليه��ا ف��ي ه��ذا -أ:  )٤۲(دةم��ا

 .القانون
 .ال تسقط بمضي المدة العقوبات المحكوم بها استناداً إلى أحكام هذا القانون-ب

يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تقل عن مائة ألف لایر وال تتج�اوز  -أ:  )٤۳(مادة
، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰،  ۹، ۸، ۷، ٦(يون لایر كل من يخالف أياً من أحكام الم�واد مل

 .من هذا القانون) ۲٥، ۲۰، ۱۸، ۱۷، ۱٥
من هذا الق�انون بغرام�ة ال تزي�د ع�ن مائ�ة أل�ف ) ۲۳(يعاقب كل من يخالف حكم المادة -ب

ياب�ة لایر مع التحفظ عن المبالغ موض�وع المخالف�ة إل�ى أن يف�رج عنه�ا بق�رار م�ن الن
 .العامة ما لم يثبت ارتباطها بجريمة أخرى

في األحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب الشخص الطبيع�ي  )٤٤(مادة
المسئول ع�ن اإلدارة الفعلي�ة للش�خص االعتب�اري المخ�الف ب�ذات العقوب�ات المق�ررة ع�ن 

ثب�ت علم�ه به�ا وكان�ت الجريم�ة ق�د األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحك�ام ه�ذا الق�انون إذا 
ف�ي واجب�ات   وقعت بسبب إخالله بواجبات وظيفته أو إذا كان عدم علمه ناتجاً عن اهمال�ه
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ويك��ون الش��خص االعتب��اري مس��ئوالً بالتض��امن ع��ن الوف��اء بم��ا يحك��م ب��ه م��ن وظيفت��ه ، 
م�ن أح�د  تعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة ألحكام هذا القانون قد ارتكبت

 .العاملين لديه باسمه ولصالحه
يعف��ى م��ن العقوب��ات األص��لية المق��ررة وفق��اً ألحك��ام ه��ذا الق��انون ك��ل م��ن ب��ادر م��ن الجن��اة  )٤٥(مادة

 .بإبالغ الوحدة أو أي من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها
 الفصل التاسع
 أحكام ختامية

مؤسس��ات المالي��ة وغي��ر المالي��ة والمه��ن المعين��ة تس��ري أحك��ام ه��ذا الق��انون عل��ى ال-أ:  )٤٦(م��ادة
المنص��وص عليه��ا ف��ي ه��ذا الق��انون وعل��ى ف��روع المؤسس��ات المالي��ة األجنبي��ة داخ��ل 

 .الجمهورية اليمنية والتي تقع مراكزها الرئيسية في الخارج
على المؤسسات المالي�ة وغي�ر المالي�ة والت�ي تق�ع مراكزه�ا الرئيس�ية داخ�ل الجمهوري�ة -ب

وع بالخ��ارج ان تل��زم تل��ك الف��روع بالتقي��د بالت��دابير واالج��راءات الخاص��ة ول��ديها ف��ر
بمكافحة غسل وتمويل االرهاب المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر ال�ذي تس�مح 

 .به القوانين المحلية للبلد الواقع فيه تلك الفروع
 .وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة تكون للجنة موازنة مستقلة )٤۷(مادة
 .يكون للوحدة ميزانية مستقلة يقوم بتغطيتها البنك المركزي )٤۸(مادة
 .يتمتع أعضاء وحدة جمع المعلومات بصفة الضبطية القضائية عند مباشرتهم ألعمالهم )٤۹(مادة
ال يج��وز االحتج��اج بالس��رية المالي��ة أو المص��رفية ف��ي مواجه��ة وح��دة جم��ع المعلوم��ات  )٥۰(مادة

يق والمحاكمة عن�د قيامه�ا بواجباته�ا المتعلق�ة بتنفي�ذ أحك�ام ه�ذا والسلطات المختصة بالتحق
 . القانون

تصدر الالئح�ة التنفيذي�ة له�ذا الق�انون بق�رار جمه�وري بن�اء عل�ى ع�رض اللجن�ة وموافق�ة  )٥۱(مادة
 .مجلس الوزراء

م بشأن مكافحة غسل األموال، كم�ا يلغ�ى أي حك�م أو ۲۰۰۳لسنة ) ۳٥(يلغى القانون رقم  )٥۲(مادة
 .نص يتعارض مع أحكام هذا القانون

 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية )٥۳(مادة
 بصنعاء  –صدر برئاسة الجمهورية 
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