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 بشأن  م2003لسنة ) 35(قانون رقم 
 مكافحة غســــل األموال

 
 :باسم الشعب 

 :رئيس الجمهورية 
 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية

 .وبعد موافقـــــة مجلس النـــواب

أصدرنا القانون اآلتي نصه 

 الباب األول
 التسمية والتعاريف

 
 ).فحة غسل األموالقانون مكا(يسمى هذا القانون ) : 1(مادة 
ألغ�راض تطبي�ق أحك�ام ه�ذا الق�انون يقص�د باأللف�اظ والعب�ارات ال�واردة أدن�اه المع��اني ) : 2(م�ادة 

آخ�ر أو دل�ت القرين�ة عل�ى خ�الف المبينة أمام كل منها ما ل�م يق�تض س�ياق ال�نص معن�ى 
 :ذلك

 .الجمهورية اليمنية :الجمهوريــــــــــــة 
 .محافظ البنك المركزي اليمني :المحافــــــــــــــــظ 
 .لجنة مكافحة غسل األموال المنشأة بموجب أحكام هذا القانون :اللجنــــــــــــــــــة

 .وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني :الوحـــــــــــــــــدة 
يه�ا أو كل عمل ينطوي على إكتساب أم�وال أو حيازته�ا أو التص�رف ف :غسل األمــــــــوال 

إيداعها أو إستبدالها أو إس�تثمارها أو تحويله�ا بقص�د إخف�اء المص�در 
الحقيقي لتل�ك األم�وال المتحص�لة ع�ن الج�رائم المنص�وص عليه�ا ف�ي 

 .من هذا القانون) 3(المادة 
المؤسس������������������������ات 

 :الماليــــة
تمويل أو ت�أمين ( أي منشأة مالية كالبنوك أو محل الصرافة أو شركة 

 ).ق مالية أو إيجار تمويلي أو عقاريةأو أسهم أو أورا
 .جميع العاملين والموظفين في المؤسسات المالية :العامليـــــــــــــن 
 .السلطة التنفيذية واألجهزة التابعة لها والوحدات اإلدارية :السلطة المختصة
 .المحاكم والنيابات العامة المختصة وفقا للقوانين النافذة :الجهات القضائية

 .الالئحة التنفيذية لهذا القانون :لالئحـــــــــــــــةا
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 الباب الثاني
 جرائم غسل األموال

 
غسل األم�وال جريم�ة يعاق�ب عليه�ا بموج�ب أحك�ام ه�ذا الق�انون ويع�د مرتكب�ا لجريم�ة ) : 3(مادة 

 :غسل األموال كل من قام أو اشترك أو ساعد أو حرض أو تستر على ارتكاب 
 :ة عن ارتكاب إحدى الجرائم اآلتيةاقعة على كافــة األموال الناتجأي من الجرائم الو -أ 

 .الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم االختطاف والتقطع -1
الس��رقة أو إخ��تالس األم��وال العام��ة أو االس��تيالء عليه��ا بوس��ائل احتيالي��ة أو  -2

 .الرشوة وخيانة األمانة
 .واألسناد العامةتزوير وتزييف األختام الرسمية والعمالت  -3
 .االستيالء على أموال خاصة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات -4
 .التهريب الجمركي -5
 .االستيراد واإلتجار غير المشروع لألسلحة -6
زراعة المخدرات أو تصنيعها أو االتج�ار به�ا وك�ذا ص�ناعة الخم�ور أو االتج�ار  -7

 .بها وغيرها من األنشطة المحرمة شرعا
 ) :أ(األفعــال التالية والناجـمة عن أي من الجرائم الواردة في الفقرة أي فعل من   -ب 

إخفاء المصدر الحقيقي لألموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب عن هذا  -1
 .المصدر

تحوي��ل األم��وال أو اس��تبدالها م��ع العل��م بأنه��ا غي��ر مش��روعة لغ��رض إخف��اء أو  -2
 .لعقاب أو المسئوليةتمويه مصدرها أو مساعدة شخص على اإلفالت من ا

تمل��ك األم��وال غي��ر المش��روعة أو حيازته��ا أو اس��تخدامها أو توظيفه��ا لش��راء  -3
 .أموال منقولة أو غير منقولة

 
 الباب الثالث

 واجبات المؤسسات الماليـــة
 

 :يجب على المؤسسات المالية التقيد باإلجراءات اآلتية) : 4(مادة 
ن التأك��د م��ن الوث��ائق الرس��مية ع��دم ف��تح أو حف��ظ حس��ابات بأس��ماء أش��خاص دو -1

 .الخاصة بهم وحفظ صورة منها
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عدم التعامل مع األشخاص االعتبارية دون التأك�د م�ن الوث�ائق الرس�مية الخاص�ة  -2
 :بها وحفظ صورة طبق األصل منها والتي توضح 

 .أسم المنشــأة -أ 
 .عنوانهـــا -ب 
 .اسم المالك أو المالكيـــن -ج 
 .ن المنشأةأسماء المديرين المفوضين بالتوقيع ع -د 
 .شهادة تسجيل المنشأة وإشهارها بموجب القوانين النافذة -ه 

االحتف��اظ بكاف��ة الوث��ائق الخاص��ة بالمتع��املين وعملي��اتهم المالي��ة أو الص��فقات  -3
التجارية النقدية التي تتم سواًء محليا أو خارجيا لمدة ال تق�ل ع�ن خم�س س�نوات 

ق عن��د طلبه��ا إل��ى الوح��دة م��ن ت��اريخ انته��اء التعام��ل وان تق��دم كاف��ة ه��ذه الوث��ائ
 .من هذا القانون) 18(لالطالع عليها طبقا للمادة 

عل��ى المؤسس��ات المالي��ة  إب��الغ الوح��دة ب��أي عملي��ة تس��تهدف غس��ل األم��وال إذا   -أ ) :  5(م��ادة 
 .تحقق لديها  ما يؤكد ذلك

ذه من ه�) أ(يحظر على المؤسسات المالية والعاملين فيها عند تطبيق أحكام الفقرة   -ب
الم��ادة إش��عار المتع��املين ل��ديها أو تس��ريب أو إفش��اء أي معلوم��ات ع��نهم أو ع��ن 
أنشطتهم أو االمتناع عن تقديم البيانات والوثائق  للوح�دة أو للجه�ات القض�ائية أو 
اعتراض تنفيذ أي قرار صادر من الجهات القضائية يتعلق ب�أي جريم�ة م�ن ج�رائم 

 .غسل األموال
ة مس��اعدة المؤسس��ات المالي��ة عل��ى وض��ع نظ��م وض��وابط للت��دقيق يج��ب عل��ى الوح��د) :6(م��ادة 

والرقابة الداخلية تحول دون وق�وع غس�ل األم�وال وفق�ا ألحك�ام ه�ذا الق�انون والق�وانين 
 .األخرى ذات الصلة

ال يج���وز االحتج��اج عن���د التحقي��ق أو المحاكم���ة أم��ام الجه���ات القض��ائية بمب���دأ س���رية ):7(م��ادة 
 .موال طبقا ألي قانون أخرالحسابات في جرائم غسل األ

 
 الباب الرابع

 لجنة مكافحة غسل األموال
 ووحدة جمع المعلومات

 
وتش�كل ) لجنة مكافح�ة غس�ل األم�وال(تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى   -أ ): 8(مادة 

بقـرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزي�ر المالي�ة وتتك�ون م�ن ممث�ل 
 :تالية بناء على ترشيحها واحد من الجهات ال
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 .رئيساً للجنة وزارة الماليــــــة      -1
 .نائباً للرئيس البنك المركـــــزي  -2
 .عضواً  وزارة العـــدل -3
 .عضواً  وزارة الداخليــــة -4
 .عضواً  وزارة الخارجيــــة -5
 .عضواً  الجهاز لمركزي للرقابة والمحاسبة  -6
 .عضواً  وزارة الصناعة والتجـارة -7
 .عضواً  جمعية البنـــــوك -8
 .عضواً  اإلتحاد العام للغرف التجارية الصناعية  -9
 .يختار رئيس اللجنة أحد أعضاء اللجنة مقررا لها -ب
 .للجنة االستعانة بمن تراه ألداء عملها -ج

 :تتولى اللجنة ممارسة االختصاصات التالية ) : 9(مادة 
اد األنظمة واإلجراءات الخاصة بمواجهة غسل األموال ورفعه�ا ل�رئيس مجل�س إعد -أ 

ال���وزراء إلقراره���ا بم���ا ال يتع���ارض م���ع نص���وص وأحك���ام ه���ذا الق���انون والئحت���ه 
 .التنفيذية

 .وضع وإقرار الالئحة الداخلية لعمل اللجنة وفقاً ألحكام هذا القانون -ب 
 .مثلة في اللجنةالتنسيق و تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الم -ج 
 .إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بغسل األموال -د 
 .تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل األموال -ه 

تقدم اللجن�ة تقري�را ع�ن أعماله�ا إل�ى مجل�س ال�وزراء ك�ل ثالث�ة أش�هر أو كلم�ا طل�ب ) : 10(مادة 
 .منها ذلك

ظ ف��ي البن�ك المرك��زي وح��دة جم��ع المعلوم��ات تخ��تص بتلق��ي تنش��أ بق��رار م��ن المح��اف) : 11(م�ادة 
وتحليل المعلومات والتقارير عن أي عملي�ات لغس�ل األم�وال وفق�ا ألحك�ام ه�ذا الق�انون 

 .ويحدد القرار األسس العلمية والفنية للوحدة
يلت��زم موظف��و الوح��دة بالمحافظ��ة عل��ى س��رية المعلوم��ات المتعلق��ة بعمله��م ويحظ��ر ) : 12(م��ادة 

 .استخدامها في غير األغراض المحددة في هذا القانون عليهم
يج��وز للوح��دة عن��د إبالغه��ا ب��أي عملي��ة لغس��ل األم��وال الحص��ول عل��ى المعلوم��ات ) : 13(م��ادة 

 .والوثائق الالزمـة من الجهات الرسمية والمؤسسات المالية بعد موافقة المحافظ
قط�اع الرقاب�ة والتفت�يش عل�ى البن�وك على المختصين في البنك المركزي اليمن�ي ف�ي ) : 14(مادة 

ومكاتب وشركات الصرافة وما في حكمها إبالغ الوحدة ع�ن العملي�ات الت�ي يتحق�ق له�م 
 .بأنها من عمليات غسل األموال
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على الوح�دة بموج�ب تقري�ر كت�ابي إب�الغ النائ�ب الع�ام ب�أي جريم�ة م�ن ج�رائم غس�ل ) : 15(مادة 
 .دة لذلك ،مع إرسال صورة منه إلى اللجنةاألموال ويرفق بالتقرير الوثائق المؤك

 
 الباب الخامس

 التعاون الدولي وتبادل المعلومات
 وتسليم المجرميـــن غير اليمنييــــن

 
م��ع مراع��اة أحك��ام ه��ذا الق��انون وبع��د موافق��ة القض��اء يج��وز للجن��ة بن��اء عل��ى طل��ب ) : 16(م��ادة 

ت ع�ن عملي�ة مح�ددة رسمي م�ن جه�ة قض�ائية ف�ي أي دول�ة أخ�رى موافاته�ا بمعلوم�ا
 .بالطلب تتعلق بغسل األموال شريطة وجود اتفاقية ثنائية تنظم ذلك

بموج�ب اتفاقي�ة  –يج�وز للجن�ة بن�اء عل�ى حك�م قض�ائي ب�ات ص�ادر ف�ي دول�ة أخ�رى ) : 17(مادة 
أن تطلب من الجهات القضائية اليمنية وفقا للقوانين النافذة تعق�ب أو  -ثنائية تنظم ذلك

م���وال والممتلك���ات وعوائ��دها المتعلق���ة والمرتبط���ة بج���رائم غس���ل تجمي��د أو حج���ز األ
 .األموال على أن تقوم الجهات القضائية بالبت في الطلب

) 3(يجوز تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في أي من الجرائم الواردة ف�ي الم�ادة ) : 18(مادة 
ت���ي ص���ادقت عليه���ا م���ن ه���ذا الق���انون طبق���ا للق���وانين الناف���ذة واالتفاقي���ات الدولي���ة ال

 .الجمهورية ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وذلك بعد اخذ موافقة النائب العام
 

 الباب السادس
 إجراءات التحقيق والمحاكمـــــــة

 
يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أح�د أعض�اء النياب�ة العام�ة بتوكي�ل خ�اص من�ه ) : 19(مادة 

ال��دعاوى الجزائي��ة أم��ام المحكم��ة ف��ي ج��رائم س��لطة مباش��رة إج��راءات التحقي��ق ورف��ع 
 .غسل األموال والجرائم المرتبطة بها والمحددة وفقا لهذا القانون

للنائ�ب الع�ام أن يطل�ب م�ن المحكم�ة المختص�ة إتخ�اذ الت�دابير واإلج�راءات التحفظي�ة ) : 20(مادة 
غس�ل  المؤقتة بما في ذلك حجز األموال وتجميد الحساب أو الحسابات موضوع جريمة

 .األموال وفقاً لقانون اإلجراءات الجزائية
 

 الباب السابع
 العقــــــــــــــــوبات
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 :مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشـــــــد بموجــب قانون آخر) : 21(مادة 

م�ن ه�ذا الق�انون ) 3(يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل األموال طبقا لنص المادة  -1
 .بالسجن مدة ال  تزيد عن خمس سنوات

مع عدم اإلخالل بحق الغير حسن النية تصادر بموجب حكم قض�ائي ب�ات لمص�لحة  -2
الخزين��ة العام��ة للدول��ة كاف��ة األم��وال والعوائ��د المتحص��لة م��ن الج��رائم المتعلق��ة 

 .والمرتبطة بغسل األموال
للمحكمة الحكم بإلغاء الترخيص ووقف النشاط أو أي عقوبة تكميلي�ة أخ�رى وفق�ا  -3

 .للقوانين النافذة
من هذا القانون يعاقب ك�ل م�ن خ�الف أحك�ام الم�ادة ) 11(مع مراعاة أحكام المادة  -4

من هذا الق�انون بالس�جن م�دة ال تزي�د عل�ى ث�ـالث س�نوات أو بغرام�ة ال تزي�د ) 5(
 .خمسمائة ألف لایر) 500,000(على 

 
 الباب الثامن

 أحكـــــــام ختاميــــــة
 

 :الجهات التالية تسري أحكام هذا القانون على) : 22(مادة 
 .فروع المؤسسات المالية بالخارج والتي تقع مراكزها الرئيسية داخل الجمهورية -1
ف��روع المؤسس��ات المالي��ة األجنبي��ة داخ��ل الجمهوري��ة اليمني��ة والت��ي تق��ع مراكزه��ا  -2

 .الرئيسية في الخارج
 .فقة مجلس الوزراءتصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موا) : 23(مادة 
 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) : 24(مادة 

 
 بصنعاء –صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ1424/صفر/3:بتاريخ 
 م2003/إبريـــل/5: الموافق 

 
 علي عبد هللا صالـــح
 رئيس الجمهوريــة

 


	مادة (22) : تسري أحكام هذا القانون على الجهات التالية:

