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م     (تـُسمى هذه الالئحة بـ  )*(* )1(مادة انون رق ة للق م 2010لسنة  ) 1(الالئحة التنفيذي

م  انون رق دل بالق نة ) 17(المع وال 2013لس ل األم ة غس أن مكافح م بش

  ).وتمويل اإلرهاب

                                                 
  .م2010لسنة )  23(العدد  -هذا القرار منشور في الجريدة الرسمية   (*)

واد       - ديل الم م تع رار  ) 55، 51، 46، 45، 44، 40، 38، 37، 32، 31، 27، 25،  14، 4، 3، 2، 1(ت ب الق بموج
  .م2014لسنة ) 1(العدد  -م، المنشور في الجريدة الرسمية 2014لسنة ) 2(الجمهوري رقم 

واد     - افة الم م إض رر 30(ت رر32، مك رر 32، مك رر 38،)1(مك م  ) مك وري رق رار الجمه نة ) 2(بموجب الق لس
  .م2014لسنة ) 1(العدد  -م، المنشور في الجريدة الرسمية 2014

دد   -م ، المنشور في الجريدة الرسمية  2014لسنة ) 2(بصياغتها المعدلة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ) 1(المادة (**) الع
)1  (  

نة  ) 1(الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( تـُسمى هذه الالئحة بـ: (م والتي آانت تنص قبل التعديل على ما يلي 2014لسنة  لس
  )).ن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابم بشأ2010
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ارات ا    (*) )2(مادة واردة  ألغراض تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد باأللفاظ والعب ل

ى آخر    نص معن ياق ال تض س م يق ا ل ا م ل منه ام آ ة أم اني المبين اه المع   أدن

  :أو دلت القرينة على خالف ذلك

  

  .الجمهورية اليمنية :  الجمهــــــــوريــــــة

  .البنك المرآزي اليمني :  البنـــك المرآــــزي

  .محافظ البنك المرآزي اليمنى : المحافـــــــــــــــــــظ 

ل     :  لجنـــــــــــــــــــــةال وال وتموي ل األم ة غس ة لمكافح ة الوطني اللجن

ذه     انون وه ام الق ب أحك كلة بموج اب المش اإلره

  .الالئحة

  .وحدة جمع المعلومات المالية :  الــوحــــــــــــــــــدة 

م  :  القـــــــــانــــــــــون انون رق نة ) 1(الق م بشأن مكافحة غسل 2010لس

  .وال وتمويل اإلرهاب وتعديلهاألم

ـوال  األمــــ

  

ة   : ر مادي ة  ، األصول أيًا آان نوعها مادية أو غي منقول

ة ر منقول يلة ، أو غي أي وس ا ب ل عليه ي يتحص الت

ان شكلها   ، آانت والوثائق أو الصكوك القانونية أيًا آ

دل    بما في ذلك الشكل اإللكتروني أو الرقمي والتي ت

  .أو مصلحه فيها على ملكية تلك األموال

ا        ع أنواعه الت بجمي ال العم بيل المث ى س مل عل وتش

ة  ة و األجنبي ة  ، المحلي ة والتجاري واألوراق المالي

ياحية     يكات الس رفية والش ادات المص واإلعتم

ة  واالت المالي االت    والح ندات والكمبي هم والس واألس

د       اح أو عوائ د أو أرب ة فوائ اد أو أي وخطابات اإلعتم

ا أو الناشئة     من هذه األموال  ة المستحقة منه أو القيم

  .عنها

                                                 
دة الرسمية     2014لسنة ) 2(بصياغتها المعدلة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ) 2(المادة (**) دد   -م ، المنشور في الجري نة  ) 1(الع لس

  .م2014
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ر    :  المتحصــــــــــــالت رة أو غي ة مباش دة بطريق ة أو العائ وال الناتج األم

  .مباشرة من إرتكاب أي جريمة

  .من القانون) 3(الفعل المحدد في المادة  :  غســــــل األمـــوال

  .القانون من) 4(الفعل المحدد في المادة  :  تمــــويل اإلرهــاب

ة  ات المالي  المؤسس

  

طة أو   : ن األنش ًا م ارس أي ة  تم ة مالي أي مؤسس

ان شكلها      ًا آ ابهم أي العمليات لصالح العمالء أو لحس

أة        رآة أو منش كل ش ذ ش ت تتخ واًء آان انوني س الق

  :فردية والتي تمارس أي من األعمال التالية

  .قبول الودائع بجميع أنواعها  -أ 

 .عهمنح اإلئتمان بجميع أنوا  -ب 

 .التأجير التمويلي  - ج 

 .تحويل األموال  -د 

 .صرف العمالت وإستبدالها  -ه 

ك       -و  ن ذل ا وم ة أنواعه دفع بكاف دار أدوات ال إص

يكات والصكوك   ان والش دفع واإلئتم ات ال بطاق

ا     رى منصوص عليه رفية أخ ال مص وأي أعم

  .في القانون التجاري النافذ

ك   -ز  ي ذل ا ف ة بم دات المالي مانات والتعه الض

  .والتخصيم التمويل العقاري

دي وسوق رأس   - ح  ي أدوات السوق النق التعامل ف

ي  ل ف ك التعام ي ذل ا ف راء بم ًا وش ال بيع الم

ة   واق الصرف اآلني ى أس ة وف العمالت األجنبي

  .واآلجلة

ك أذون     - ط  ي ذل ا ف ة بم ي األوراق المالي ل ف التعام

  .الخزانة

افظ       -ي  ارية للمح ة واإلستش دمات اإلداري ديم الخ تق

  .اء اإلستثماراإلستثمارية وخدمات أمن
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  .إدارة وحفظ األوراق المالية واألشياء الثمينة  -ك 

ة أخرى      -ل  التأمين على الحياة وأية منتجات تأميني

 .ذات عنصر إستثماري

رار      - م  دها ق األنشطة المالية األخرى التي يصدر بتحدي

  .من رئيس مجلس الوزراء بناًء على إقتراح اللجنة

ة    ر المالي المؤسسات غي

ة  ن الُمعيَّن  والمه

  

  

: 

  

ات  طة أو العملي ن األنش ًا م ارس أي ة تم أي مؤسس

ابهم  ة لصالح العمالء أو لحس كلها ، التالي ان ش ًا آ أي

أة        رآة أو منش كل ش ذ ش ت تتخ واًء آان انوني س الق

  :فردية وتشمل مايلي

  سمسرة العقارات  -أ 

ة     -ب  ار الكريم ة أو األحج ادن الثمين ارة المع تج

  .وآتاب وأمناء التوثيق

  .لمحاسبة من خالل مكاتب خاصةأعمال المحاماة أو ا  - ج 

  .خدمات تأسيس الشرآات واألنشطة الملحقة بها  -د 

رار   - ه  دها ق أي نشاط أو أنشطة أخرى يصدر بتحدي

 .من رئيس مجلس الوزراء بناًء على إقتراح اللجنة

ة   ات الرقاب جه

راف  واإلش

  

  

: 

  

الجهات اآلتية المنوط  بها آل في نطاق إختصاصها     

ة   راف والرقاب الحية اإلش طة  ص ن أنش ى أي م عل

ة والمهن       ر المالي ة و المؤسسات غي المؤسسات المالي

  :المعينة

 .وزارة العدل  -أ 

 .وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل  -ب 

 .وزارة الصناعة والتجارة  - ج 

 .وزارة اإلتصاالت وتقنية المعلومات  -د 

 .البنك المرآزي اليمني  -ه 
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 .مصلحة الجمارك  -و 

 .الجهاز المرآزي للرقابة والمحاسبة  -ز 

ة ال  - ح  يط    الهيئ احة والتخط ي والمس ة لألراض عام

 .العمراني

بط    - ط  اييس وض فات والمق ة للمواص ة العام الهيئ

 .الجودة

ة      -ي  الحية الرقاب ول ص رى  تخ ة أخ ة جه أي

ات    طة  المؤسس ن أنش ى أي م راف عل واإلش

ة بمقتضى      ة والمهن المعين المالية أو غير المالي

اًء      وزراء بن س ال يس مجل ن رئ در م رار يص ق

  . على إقتراح اللجنة

يطرة   :  المستفيد الحقيقي ة أو الس احب الملكي ي ص خص الطبيع الش

ابه   ة لحس تم العملي ذي ت ل أو ال ى العمي ة عل الفعلي

  .أو لمصلحته أو وفقًا إلرادته

خاص  األش

يًا  ون سياس المعرض

  

  

: 

  

يهم   ة إل ة الموآل ن  األشخاص الطبيعي أي شخص م

ة علي   ائف عام غلوا وظ ام أو ش يهم مه ت إل ا أو أوآل

دول     اء ال ل رؤس ة مث ة أجنبي ة أو دول ي الجمهوري ف

ي   يين رفيع ن السياس رهم م ات أو غي أو الحكوم

ائيين  وميين أو القض ئولين الحك توى أو المس المس

ي   ذيين ف وظفين التنفي ار الم كريين أو آب أو العس

ؤولو  ة أو مس ة للدول الشرآات والمؤسسات المملوآ

ذين أو    امين أو ال ية اله زاب السياس يهم  األح ت إل آل

ك   مل ذل ارزة ويش ة ب ة وظيف ة أو دولي ة إقليمي منظم

رآائهم  خاص أو ش ؤالء األش ائالت ه راد ع أف

ى األشخاص     ، المقربين ذا التعريف عل وال ينطبق ه
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ي  ل ف طة أو أق ب متوس غلون مناص ذين يش ال

  .المؤسسات

ز  الحج

  

رى أو     : ات األخ وال أو الممتلك ة األم ر إحال حظ

رار      تحويلها أو التصرف فيها ى ق تنادًا إل ا إس أو نقله

رار ك الق ريان ذل دة س ة ، ولم ن محكم ادر ع . ص

وال ى األم وزة   وتبق رى المحج ات األخ أو الممتلك

ك     ي تل م مصلحة ف ت له ذين آان خاص ال ًا لألش ملك

ا      ولى إدارته األموال أو الممتلكات وقت الحجز، وتت

  .السلطة القضائية 

د  التجمي

  

وال أو الممتلك     : ل األم ر نق دات أو حظ ات أو المع

ا أو   رى، أو تحويله ول أخ األدوات أو أي أص

ه      التصرف فيها ى إجراء إتخذت تنادًا إل أو حرآتها إس

سلطة مختصة، أو بناًء على قرار من سلطة قضائية 

ذا     دة سريان ه مختصة بموجب آلية للتجميد طوال م

ل  ادرة وتظ راء المص تم إج ى ي راء أو حت اإلج

وال ات أو األم دات أو األدوات أو  أو الممتلك المع

األصول األخرى المجمدة ملكًا للشخص الطبيعي أو  

اري ة    اإلعتب ة أو اإلعتباري خاص الطبيعي أو لألش

وال أو    ك األم ي تل لحة ف م مص ت له ذين آان ال

دات ات أو المع ت  الممتلك ددة وق أو األدوات المح

ة     ة للمؤسس ا موآل ل إدارته وز أن تظ د، ويج التجمي

ي عينه   ة الت ي أو   المالي خص الطبيع ك الش ا ذل

ة أو  ة أو اإلعتباري اري أو األشخاص الطبيعي اإلعتب

طرف ثالث بناًء على قرار من السلطة المختصة أو   

رار    درت ق ي إص ة الت ائية المختص لطة القض الس

  . التجميد قبل إتخاذ إجراء بموجب آلية التجميد
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ابر ل الع  العمي

  

ة مستمرة مع ا     : لمؤسسة  العميل الذي ال تربطه عالق

  .المالية أو المؤسسات غير المالية

تمرة   ة المس العالق

  

أتها أن      : د نش ع عن ة  يتوق ة أو تجاري ة مالي ل عالق آ

ددة    ات متع من عملي ة وأن تتض رة زمني د لفت . تمت

ة   وتشمل العالقة المستمرة أي عالقة تجارية أو مهني

ات التي تمارسها  ذات صلة بأحد األنشطة أو العملي

مالية و المؤسسات غير المالية  والمهن المؤسسات ال

رة      ة لفت د العالق المعينة متى توقعت المؤسسة أن تمت

  .من الزمن

ة   ة المالي المؤسس

  الجــــــــــــــوفــــــاء

  

: 

  

ي        ادي ف ود م ا  وج يس له ي ل ة الت ة المالي المؤسس

ى ترخيصها  ا وحصلت عل ي تأسست فيه ة الت الدول

ع أي مجموع   ي ال تتب ا، والت ة  منه دمات مالي ة خ

  .خاضعة إلشراف موحد فعال

  :يتوفر الوجود المادي للمؤسسة المالية من خالل :  الوجود المـــــــــادي 

الء، وال        -أ تقبال العم ت إلس ل ثاب ر عم ود مق وج

ن      وظفين م ي أو م ل محل رد وآي ي بمج يكتف

 .مستوى منخفض 

 .وجود إدارة فعلية  -ب

 .اإلحتفاظ بسجالت للعمليات  -ج

ة    -د ات الرقابي ل الجه ن ِقب يش م وع للتفت الخض

ه أو  ذي ُأسست في د ال ي البل واًء ف رافية س واإلش

  .في البلد الذي تمارس نشاطها فيه

تفيد        :  العنـــــاية الواجبة ل والمس ة العمي ى هوي رف عل د للتع ذل الجه ب

ات   الحقيقي والتحقق منها والمتابعة المتواصلة للعملي

ة      ار عالق ي إط تم ف ي ت ى   الت افة إل تمرة باإلض مس
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ين  ا ب تقبلية فيم ة المس ة العالق ى طبيع رف عل التع

ن      ة والمه ر المالي ة غي ة أو المؤسس ة المالي المؤسس

  .المعينة والعميل والغرض منها

ول أو   :المصــــــــــــــــــادرة  وال أو األص ن األم ائي م د النه التجري

ائط    مل األدوات والوس رى وتش ات األخ الممتلك

ة واألدوات والوسائط    المست خدمة في إرتكاب الجريم

م قضائي      التي اتجهت النية إلستخدامها، بموجب حك

ي أو   خص الطبيع د الش ة ويفق الح الدول ات لص ب

ة    ة أو اإلعتباري خاص الطبيعي اري أو األش اإلعتب

وال أو األصول    اآلخرين جميع حقوق ملكية تلك األم

  .أو الممتلكات األخرى

  ـياإلرهابــ الفعـــل

  

  

ن     -أ : ًا ألي م ة وفق كل جريم ل يش أي فع

 :اإلتفاقيات التالية

ى      -1 روع عل ر المش تيالء غي ع االس ة قم إتفاقي

  )1970(الطائرات 

المة    -2 ى س داء عل رائم االعت ع ج ة قم إتفاقي

 ).1971(الطيران المدني 

إتفاقية منع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد   -3

يهم     ا ف ة بم مولين بالحماي خاص المش األش

  ).1973(لممثلين الدبلوماسيون ا

 ).1979(اإلتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن -4

ة   -5 واد النووي ة للم ة المادي ة الحماي إتفاقي

)1980 .(  

ر   -6 البروتوآول المتعلق بقمع أعمال العنف غي

ران       المشروعة في المطارات التي تخدم الطي

ال  ع األعم ة قم ي إلتفاقي دولي التكميل دني ال الم



9 
 

ران    غير المشروع ة الموجهه ضد سالمة الطي

  ).1988(المدني 

إتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهه  -7

  ).1988(ضد سالمة المالحة البحرية 

ر      -8 ال غي ع األعم ق بقم ول المتعل البروتوآ

ة   المشروعة ضد سالمة المنصات الثابتة القائم

  ).1988(في الجرف القاري 

ات اإلرهاب  -9 ع الهجم ة لقم ة الدولي ة اإلتفاقي ي

  ).1997(بالقنابل 

 ).1999(اإلتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب  -10

وت      -ب ي م بب ف ى التس دف إل ر يه ل آخ أي فع

يمة   ة جس دني أو إصابته بجروح بدني ، شخص م

ال    ترك بأعم ر مش ون غي ر يك أو أي شخص آخ

ان      ى آ لح مت زاع مس وب ن ة نش ي حال ة ف عدائي

اً    ياقه موجه ه أو س  الغرض من هذا الفعل  بطبيعت

كان  ع الس ة   ، لتروي ة أو منظم ام حكوم أو إرغ

ن       اع ع ين أو اإلمتن ل مع ام بعم ى القي ة عل دولي

  .القيام به

ابي  اإلره

  

  :أي شخص طبيعي يقوم بأي من األفعال التالية :

ال       -أ اب أفع ي إرتك روع ف اب أو الش إرتك

يلة سواًء بشكل مباشر أو      ، إرهابية عمدًا أي وس ب

 .غير مباشر

 .طرف في أفعال إرهابيةاإلشتراك آ -ب

ة   -ج ال إرهابي يم أفع ى   ، تنظ رين إل ه اآلخ أو توجي

 .إرتكابها

ة    -د ال إرهابي اب أفع ي إرتك اهمة ف ع ، المس م
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ترك     رض مش ل لغ خاص تعم ن األش ة م مجموع

م    ، عمدًا ابي أو مع العل وبهدف تعزيز الفعل اإلره

  .بنية المجموعة في إرتكاب فعل إرهابي

ة ة اإلرهابي  المنظم

  

ال   أ : ي جماعة من اإلرهابيين تقوم بأي فعل من األفع

  :التالية

ة       -أ ال إرهابي اب أفع ي إرتك روع ف اب أو الش إرتك

 .بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر، عمدًا

 .اإلشتراك في تنفيذ أفعال إرهابية   -ب

ى   ، تنظيم أفعال إرهابية   -ج أو توجيه اآلخرين إل

 .إرتكابها

ا     -د ي إرتك اهمة ف ة المس ال إرهابي ع ، ب أفع م

ترك  رض مش ل لغ خاص تعم ن األش ة م جماع

م  ، عمدًا وبهدف تعزيز الفعل اإلرهابي أو مع العل

  .بنية الجماعة في إرتكاب فعل إرهابي
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ن األف   -أ    (*) )3(مادة  ًال م أتي فع ن ي ل م وال آ ة غسل األم ًا لجريم د مرتكب ال ُيع ع

  :اآلتية سواًء وقع الفعل داخل أو خارج الجمهورية

م           -1 ان ينبغي أن يعل م أو آ ل أي شخص يعل وال من ِقب ل أم تحويل أو نق

ه المصدر      اء أو تموي بأنها عائدات أو متحصالت إجرامية بغرض إخف

وال، أو  قصد مساعدة أي شخص ضالع في        غير المشروع لتلك األم

ى اإلفالت من العواقب     إرتكاب الجريمة األصلية التي نت جت منه ، عل

 . القانونية ألفعاله

                                                 
دة الرسمية   م ، المنشور في   2014لسنة ) 2(بصياغتها المعدلة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ) 3(المادة (*) دد   -الجري الع

ي       2014لسنة ) 1( ا يل ى م ديل عل ل التع وال    : (م والتي آانت تنص قب ة غسل      -أ: تجريم غسل األم ًا لجريم د مرتكب يع
ا أو                ا أو نقله ا أو التصرف فيه وال أو حيازته ى إآتساب أم ع عن فعل ينطوي عل ًال أو يمتن األموال آل من يرتكب فع

اء       إدارتها أو حفظها أو إستبدال ا، بقصد إخف ا أو تحويله ا أو في حرآته ها أو إيداعها أو إستثمارها، أو التالعب في قيمته
ك          ا، وذل ة به وق المتعلق ا أو الحق ا أو بملكيته ة التصرف فيه أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو آيفي

ة سوا        ة من الجرائم التالي ا ،      متى آانت هذه األموال متحصله من جريم ة أو خارجه ة داخل الجمهوري ًء وقعت الجريم
  -:ويجب أن يتحقق فيها العلم واإلرادة واللذين يمكن إستخالصهما من األفعال الواقعية التي يقوم بها مرتكب الجريمة

ة المنصوص           -1 ة األمان ة أو الرشوة وخيان ائل إحتيالي ا بوس تيالء عليه ة أو اإلس جرائم السرقة وإختالس األموال العام
 .ليها في قانون الجرائم والعقوباتع

ة،    -2 جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتزييف النقود الورقية والمعدنية وترويج عملة مزيفة أو غير متداول
انون               ا في ق وطني المنصوص عليه ا والجرائم الماسة باإلقتصاد ال ا في حكمه ة وم ناد العام وتزييف األختام واألس

 .الجرائم والعقوبات
 .جرائم اإلستيالء على أموال خاصة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات -3
 .الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد -4
 .جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمرآي  -5
 .جرائم اإلستيراد واإلتجار باألسلحة  -6
ذا إدخال الخمور      جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة واإلتجار بها في ا -7 لداخل أو تصديرها للخارج وآ

 .إلى البالد من الخارج أو تصنيعها واإلتجار بها وغير ذلك من األنشطة المحرمة شرعًا آالبغاء والقمار
 .العضوية في جماعة إجرامية منظمة -8
 .اإلستغالل الجنسي لألطفال واإلتجار بالبشر -9

 .اإلتجار في األشياء المتحصلة عن جرائم السرقة -10
 .تهريب األشخاص والمهاجرين -11
 .تهريب اآلثار والمخطوطات التاريخية -12
 .تزييف العالمات التجارية والسلع واإلتجار فيها -13
 .الجرائم البيئية -14
  .جرائم التحايل على األسواق المالية واإلتجار في أدوات السوق بناًء على معلومات غير معلنة -15
التقطع واإلختطاف آتزعم عصابة اإلختطاف والتقطع ونهب      الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم  -16

ة أو  ة أجنبي دى دول يهم أو السعي ل داء عل ام بخطف األشخاص أو اإلعت القوة أو القي ة أو الخاصة ب ات العام الممتلك
ائن              ة أو إحتجاز األشخاص آره ة أو البحري ة أو البري ل الجوي ائل النق ال أو إختطاف وس ك األعم ام بتل عصابة للقي
داء         وع أو اإلعت ة من أي ن ة أو مزي ى منفع ا عل للتأثير على السلطات العامة أو على أدائها ألعمالها أو الحصول منه

 .على األفراد القائمين على مكافحة هذه الجرائم أو على أقاربهم
  ).من هذه المادة) أ(آل من شرع أو حرض أو عاون على إرتكاب أي من األفعال الواردة في الفقرة   -ب
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ا     -2 درها أو مكانه وال أو مص ة لألم ة الحقيقي ه الطبيع اء أو تموي إخف

أوآيفية التصرف فيها أو حرآتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها من 

دات         ا عائ م بأنه ي أن يعل ان ينبغ م أو آ خص يعل ل ش   ِقب

 .أو متحصالت إجرامية

اب أ -3 م     إآتس خص يعل ل أي ش ن ِقب وال م تخدام األم ازة أو إس   و حي

الت       دات أو متحص ا عائ لمها بأنه ت تس م وق ي أن يعل ان ينبغ أو آ

  . إجرامية

رة        ود  الفق ه في بن م المشار إلي ادة  ) أ(ويمكن إستخالص العل )  3(من الم

 . من القانون وهذه الالئحة ومن الظروف الواقعية الموضوعية

وال آل من شرع أو شارك        آما يعد مرتكبًا   -ب لجريمة غسل األم

ى        دم مشورة أو ساعد عل آمر أو ق أ أو ت أو حرض أو  أمر أو تواط

ود ي البن واردة ف ال ال اب أي من األفع رة ) 3،  2،  1(إرتك من الفق

 . من القانون وهذه الالئحة) 3(من المادة ) أ(

ود    -ج ي البن ددة ف ال المح ر األفع رة) 3،  2،  1(تعتب من ) أ( من الفق

ك متى    ) 3(المادة  وال وذل من القانون وهذه الالئحة جرائم غسل أم

  :آانت هذه األموال متحصلة من جريمة من الجرائم األصلية التالية

 .المشارآة في جماعة إجرامية منظمة -1

 .اإلرهاب بما في ذلك تمويل اإلرهاب -2

 .الرق واإلتجار بالبشر وتهريب المهاجرين -3

 .في ذلك اإلستغالل الجنسي لألطفالاإلستغالل الجنسي بما  -4

ار     -5 ة واإلتج ؤثرات العقلي درة والم واد المخ نيع الم ة وتص زراع

 .غير المشروع فيها

 .اإلتجار غير المشروع باألسلحة والذخائر -6

لع    -7 روع بالس ر المش ار غي روقة واإلتج لع المس ار بالس اإلتج

 .األخرى

 .الفساد والرشوة -8

 .النصب واإلحتيال والغش -9
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ر والت -10 مية   التزوي ررات الرس ر المح ا تزوي ا فيه ف بم زيي

ة،     ر متداول ة أو غي والعرفية، وتزييف العمالت وترويج عملة مزيف

ات        ام والعالم ف األخت ا وتزيي نة عليه ائع والقرص ف البض وتزيي

ات        ف العالم ا وتزيي ي حكمه ا ف ة وم ناد العام مية واألس الرس

 .التجارية

 .جرائم  البيئة -11

 .مةالقتل وإحداث جروح جسدية جسي -12

 .خطف وأخذ وإحتجاز الرهائن وتقييد حرياتهم -13

 . السطو والسرقة واإلستيالء على أموال عامة أو خاصة -14

ريبي       -15 رب الض ي والته ب الجمرآ ا التهري ا فيه ب بم التهري

 .وتهريب اآلثار والمخطوطات التاريخية

 .الجرائم الضريبية  -16

 .اإلبتزاز -17

 .القرصنة -18

ب باألس     -19 اري والتالع تر التج ل والتس ك   التحاي ي ذل ا ف واق بم

ى          اًء عل ين بن ل المطلع ا من ِقب األسواق المالية واإلتجار في أدواته

 .معلومات غير معلنة

انون      -20 ا في ق الجرائم الماسة باإلقتصاد الوطني المنصوص عليه

 .الجرائم والعقوبات

ا     -21 ب عليه اله و المعاق ا أع رد ذآره م ي ي ل رائم الت ة الج آاف

 .بمقتضى أحكام القوانين النافذة

ادة   ) أ(تشمل الجرائم األصلية المبينة في الفقرة  -د انون   ) 3(من الم من الق

ة إذا    ارج الجمهوري ي ترتكب  خ رائم األصلية  الت ة، الج ذه الالئح وه

ا وتشكل في            ة التي أرتكبت فيه انون الدول ًا لق ة وفق آانت تشكل جريم

 .ذات الوقت جريمة وفقًا للقوانين النافذة في الجمهورية
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ر  -هـ لية         تعتب ة األص ن الجريم تقلة ع ة مس وال جريم ل األم ة غس جريم

ال   ا الم ل منه ة     ، المتحص اب الجريم ة بإرتك ول إدان ترط حص وال يش

 .األصلية  إلثبات المصدر غير المشروع لمتحصالت الجريمة

 :يعد مرتكبًا لجريمة  تمويل اإلرهاب آل من   (*) )4(مادة 

ؤمِّن الحصو     -أ ه     يجمع أو يقدم أمواًال أو ي دًا وبإرادت ا عم ا أو ينقله ل عليه

ن     ت م واًء آان رة وس ر مباش رة أو غي ة مباش ت بطريق يلة آان أي وس ب

ا         ه بأنه ة إستخدامها أو مع علم ر مشروعة بني مصادر مشروعة أو غي

ابي أو لفعل        ة أو إلره ة إرهابي ة أو جمعي ة أو هيئ ستقدم لمنظمة إرهابي

ابي روف الو    ، إره ن الظ م م تنتاج العل ن إس وعية ويمك ة الموض ، اقعي

اً     وال آلي ذه األم تخدمت ه واًء ٌأس ة س ة قائم ئولية الجنائي ى المس   وتبق

ة    ل الجمهوري ال داخ ذه األفع واًء وقعت ه تخدم وس م تس ًا أو ل   أو جزئي

 .أو خارجها

دم       -ب آمر أو يق أ أو يت أمر أو يتواط رض أو ي ارك أو يح رع أو يش يش

ال ا     ى إرتكاب أي من األفع رة  مشورة أو يساعد عل واردة في الفق ) أ(ل

 .من القانون وهذه الالئحة) 4( من المادة

رة  -ج ي الفق ا ف وص عليه رائم المنص ن الج ة م اب جريم نظم إرتك   ) أ(ي

 .من القانون وهذه الالئحة) 4.(من المادة) د(أو الفقرة 

                                                 
دة الرسمية     2014لسنة ) 2(بصياغتها المعدلة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ) 4(المادة (*) دد   -م ، المنشور في الجري الع

نة  ) 1( ي   2014لس ا يل ى م ديل عل ل التع ي آانت تنص قب ل اإلرهاب: (م والت ل  :تجريم تموي ة تموي ًا لجريم د مرتكب يع
ل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة آانت مع علمه بأنها ستستخدم آليًا أو يجمع أو يقدم أمواًال بشك -أ: اإلرهاب آل من 

 :جزئيًا، في تمويل إرتكاب األعمال التالية
ردي أو       -1 ي ف روع إجرام ذا لمش ع تنفي ه أو أغراضه، يق ت بواعث ًا آان ه أي د ب ف أو التهدي ال العن ن أفع ل م أي فع

رويعهم بإي         اس أو ت ين الن ى بث الرعب ب اعي، ويهدف إل نهم للخطر أو     جم اتهم أو حريتهم أو أم ذائهم وتعريض حي
إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو الخاصة، أو إحتاللها أو اإلستيالء عليها، أو تعريض أحد   

عمل   الموارد الوطنية للخطر أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل غير مشروع أو اإلمتناع عن أي 
 .مشروع 

د               -2 ة ق ي تكون الجمهوري ات أو المعاهدات ذات الصلة والت درج في نطاق إحدى اإلتفاقي ة تن أي فعل يشكل جريم
 .صادقت أو أنضمت إليها

 . أي فعل يشكل جريمة منصوص عليها في قانون مكافحة جرائم اإلختطاف والتقطع -3
ذه   ) أ(اب أي من األفعال الواردة في الفقرة آل من شرع في إرتكاب أو شارك أو حرض أو عاون على إرتك  -ب من ه

 .المادة 
ك من    وال تعد من الجرائم المشمولة في هذه المادة حاالت الكفاح بمختلف الوسائل ضد اإلحتالل األجنبي والعدوان، وذل

ة  أجل التحرر وتقرير المصير وفقًا لمبادئ القوانين الدولية، وال يعتبر من هذه الحاالت آل فعل يمس ب الوحدة الترابي
  .).ألي من الدول العربية
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يشارك في قيام مجموعة من األشخاص بقصد مشترك بإرتكاب جريمة   -د

ر من الجرائ    رة     واحدة أو أآث ا في الفق ادة   ) أ(م المشار إليه ) 4(من الم

 :من القانون وهذه الالئحة وتكون هذه المشارآة عمدية وتنفذ بهدف

دما       -1 ة، عن ائي للمجموع رض الجن ائي أو الغ اط الجن يع النش توس

رائم    ن الج ة م اب جريم ى إرتك اط أو الغرض عل ك النش ينطوي ذل

 .من القانون وهذه الالئحة  )4(من المادة ) أ(المشار إليها في الفقرة 

رة         -2 ا في الفق ة من الجرائم المشار إليه ادة   ) أ(إرتكاب جريم من الم

  .من القانون وهذه الالئحة) 4(

 

oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <
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ات           )5(مادة ة والمؤسس ات المالي طة  المؤسس ن أنش ة أي م ر مزاول ر  يحظ غي

ى  ) 2(المالية والمهن المعينة الواردة في المادة  من القانون دون الحصول عل

 .ترخيص مسبق من الجهات المختصة وفقًا ألحكام القوانين النافذة

ة            )6(مادة ال يجوز للمؤسسات المالية أن تتعامل أو أن تستمر في التعامل مع أي

ات الم  وز للمؤسس اء، وال يج رى جوف ة أخ ة مالي ع مؤسس ل م ة التعام الي

ا     ًا بم مؤسسات مالية نظيرة تقدم خدماتها للمؤسسات المالية المحظورة عالمي

  .فيها المؤسسات المالية الجوفاء 

اذ         )7(مادة ة بإتخ تلتزم المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعين

تفيدين ا     ة العمالء والمس ى هوي ين  إجراءات العناية الواجبة للتعرف عل لحقيقي

  :وعلى األخص في الحاالت  التالية

 .عند إنشاء عالقات عمل مستمرة   - أ 

ا             - ب  ي أوم ال يمن ون ري ا عن ملي د قيمته ابر تزي ل ع ة لعمي عند القيام بعملي

ا         تم فيه ي ت االت الت مل الح ا يش رى وبم الت األخ ن العم ا م يعادله

دو مرتبطة مع       ددة تب ات متع المعامالت في صورة عملية واحدة أو عملي

 .بعضها البعض
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ة            -ج  ابر في صورة تحويالت برقي ل ع امالت عرضية لعمي عند إجراء مع

  .  تزيد قيمتها عن مائتي ألف ريال أو ما يعادلها من العمالت األخرى 

عند وجود إشتباه في حدوث جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض     -د 

 .النظر عن أي مبالغ مبينة في هذه الالئحة

دى       -ه  أن م ك بش ود ش د وج م      عن ي ت ات الت حة البيان ة أو ص ة أو آفاي دق

 . الحصول عليها مسبقًا بخصوص تحديد هوية العمالء

ة          )8(مادة ن المعين ة والمه ر المالي ات غي ة والمؤسس ات المالي زم المؤسس  –تلت

ال   ة الح ة    -حسب طبيع ماء وهمي ة أو بأس ابات مجهول اظ بحس دم اإلحتف بع

ة لل   ة الواجب ذل العناي زم بب الء وتلت ن   للعم الء م ة العم ى هوي رف عل تع

ة    ى هوي األشخاص الطبيعيين أو اإلعتباريين والتحقق منها، وآذا التعرف عل

تيفاء    ا إس المستفيدين الحقيقيين وإتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها ويجب عليه

  :الوثائق والبيانات التالية 

  :األفراد : أوًال

 .اإلسم الرباعي مع اللقب للعميل -1

 ).نثىأ/ ذآر( النوع  -2

 .الجنسية -3

 .رقم المستند الرسمي إلثبات الشخصية ونوعه -4

ين،  شريطة أن    -5 البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لغير اليمني

اظ بصورة         ة، مع اإلحتف يكون لديه إقامة سارية المفعول في الجمهوري

 .منها بعد التوقيع عليها من قبل الموظف المختص بأنها مطابقة لألصل

 . قامةمحل اإل -6

يلة   -7 مستند يحدد محل اإلقامة مثل إحدى فواتير المرافق العامة أو أية وس

 .أخرى ممكنة

 .الفاآس/ رقم الهاتف -8

 ).إن وجد( عنوان البريد اإللكتروني  -9

 .تاريخ ومكان الميالد - 10

 .المهنة أو الوظيفة  - 11
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 . جهة وعنوان العمل - 12

اب    - 13 ع الحس ل م م بالتعام رح له خاص المص ات األش ماء وبيان أس

 ).إن وجدوا( مستندات الدالة على ذلك وجنسياتهم وال

ي   - 14 خاص ناقص انونيين لألش ين الق ات الممثل اوين وبيان ماء وعن   أس

 .أو عديمي األهلية، والمستندات الدالة على ذلك

 .إسم المستفيد الحقيقي من الحساب - 15

 . توقيع العميل - 16

 .الغرض من التعامل على الحساب - 17

ور ح   - 18 د طلب     تعهد العميل بتحديث بياناته ف ا أو عن رات به دوث أي تغيي

 .المؤسسة المالية لذلك

  :األشخاص اإلعتبارية : ثانيًا 

 .إسم المنشأة - 1

 .عنوان المنشأة  - 2

 .الفاآس/ رقم الهاتف - 3

 .صورة من النظام الداخلي للمنشأة - 4

ات آل           - 5 د ملكي ذين تزي اوين الشرآاء ال ك وأسماء وعن وان المال إسم وعن

 .ةمن رأس مال المنشأ%) 10(منهم عن 

رار     - 6 دائي وق د اإلبت ي والعق ام األساس ن النظ ل م ق األص ورة طب ص

 .الترخيص

 .صورة طبق األصل من السجل التجاري - 7

 .أسماء المديرين المفوضين بالتوقيع عن المنشأة - 8

 .نماذج التوقيع لألشخاص المصرح لهم بالتعامل مع الحساب - 9

ي     - 10 تفيد الحقيق ة المس ه هوي ين في ل يب ن العمي ي م رار خط ديم إق تق

 .ويتضمن إسمه بالكامل ولقبه ومحل إقامته وبيانات عن وضعه المالي

تح الحساب،     - 11 قرار رئيس مجلس إدارة الشرآة أو المسئول اإلداري بف

 ).مع التعرف عليه(ومن له الحق في التعامل على الحساب 

  :الشرآات المساهمة: ثالثًا
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 .مالي أسماء وعناوين رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام والمدير ال - 1

 . المتطلبات والوثائق الواردة في الفقرة ثانيًا من هذه المادة  - 2

  :المنظمات غير الهادفة للربح : رابعًا

ة        ر الهادف ابات للمنظمات غي ة حس تح أي يجب على المؤسسات المالية عدم ف

  :للربح إال بعد تقديم الوثائق والبيانات التالية 

ة و   - 1 ئون اإلجتماعي ن وزارة الش ادر م اب ص يتها  خط د شخص ل يؤآ العم

 .والسماح لها بفتح الحسابات البنكية 

 .صورة طبق األصل من النظام األساسي  - 2

 .صورة طبق األصل من الترخيص  - 3

 .إسم المنظمة وشكلها القانوني  - 4

 .عنوان المقر الرئيسي والفروع - 5

 .رقم الهاتف أو الفاآس - 6

ات        - 7 ة بيان ا وإستخداماتها وأي أخرى  الغرض من التعامل ومصادر أمواله

 .تطلبها السلطات المختصة

 .أسماء المفوضين بالتوقيع عن المنظمة وعناوينهم - 8

ا           - 9 ًا لم م بالتعامل مع الحساب وفق نماذج توقيعات األشخاص المصرح له

 .يرد من وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

ة       )9(مادة ر المالي ة غي ة أو المؤسس ة المالي ع المؤسس ل شخص م ال تعام ي ح ف

ة أو     ، نة بالوآالة عن العميلوالمهن المعي ة قانوني يجب التأآد من وجود وآال

ق   خة طب التفويض أو بنس ة وب اظ بالوآال ع ضرورة اإلحتف د م ويض معتم تف

ل والموآل والتحقق     األصل باإلضافة إلى ضرورة التعرف على هوية الوآي

  .منها طبقًا لإلجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة

ة العمالء    يجب على ال    )10(مادة مؤسسات المالية تطبيق إجراءات التحقق من هوي

د    لة عن وك المراس ة والبن ات المالي ى المؤسس ة عل ة الواجب راءات العناي وإج

  :إنشاء عالقة عمل معها آما يجب عليها إتخاذ اإلجراءات التالية

ات         - 1 ع المؤسس ة م ة العالق ل إقام ا قب ة اإلدارة العلي ى موافق ول عل الحص

 .ك المراسلةالمالية والبنو
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لة للتوصل   - 2 وك المراس ة والبن ة عن المؤسسات المالي ات آافي ع معلوم جم

د         ام من خالل المعلومات المتاحة بتحدي ا والقي إلى فهم آامل لطبيعة عمله

ك        ا في ذل ا بم ي تخضع له نوع السمعة التي تتمتع بها ونوعية المراقبة الت

وال وتمو     ق بشأن غسل األم ل اإلرهاب أو   ما إذا آانت قد خضعت لتحقي ي

 .أي إجراءات تنظيمية أخرى

لة     - 3 وك المراس ة والبن ات المالي تخدمها المؤسس ي تس وابط الت يم الض تقي

ة     ة وفعال ا آافي ن إنه د م اب والتأآ ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس لمكافح

ك         ة أو البن ة المالي زم المؤسس اء تلت تبيان أو إستقص الل إس ن خ ك م وذل

ة عل    ه باإلجاب ن خالل ل م ح    المراس ي توض ه والت ة في ئلة المدرج ى األس

ريعات       زام بالتش ن اإللت ل م ك المراس ة أو البن ة المالي ف المؤسس موق

ايير و إجراءات التحقق من        ا ومع والضوابط الرقابية المحلية الخاصة به

وال          ا في مجال مكافحة غسل األم ا وجهوده ى عمالئه الهوية المطبقة عل

ديها في      وتمويل اإلرهاب ومدى توافر سياسات وإ ة ل ة فعال جراءات داخلي

 .هذا الشأن

ل         - 4 ة غس ن مكافح ل ع ك المراس ة أو البن ة المالي ئولية المؤسس د مس تحدي

 .األموال وتمويل اإلرهاب آتابيًا

ابي          - 5 ة أو البنك المراسل يخضع إلشراف رق التأآد من أن المؤسسة المالي

 .فعال من قبل السلطات المختصة

ن       - 6 ه م ول علي تم الحص ا ي ل م ق آ ات    توثي تندات وإتفاقي ات ومس معلوم

مكتوبة مع المؤسسة المالية أو البنك المراسل وإتاحتها للسلطات المختصة  

 .عند اللزوم

دى          - 7 تفظ ل ي تح لة الت وك المراس ة أو البن ات المالي ن أن المؤسس د م التأآ

ة   ة الواجب راءات العناي ق إج لة تطب دفع المراس ابات ال ة بحس وك اليمني البن

ى    على عمالئها الذين ادرة عل يحق لهم الوصول إلى تلك الحسابات وإنها ق

 .توفير بيانات التعرف على العمالء ذات الصلة عند الطلب
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ة        )11(مادة ن المعين ة والمه ر المالي ات غي ة والمؤسس ات المالي زم المؤسس تلت

ة       ن عالق الغرض م ق ب ي تتعل ات الت ى المعلوم ا عل ن عمالئه بالحصول م

اطات  ا ونش ل وطبيعته ة  العم ع الطبيع ب م ا يتناس ا وبم الء وحجمه العم

  .الخاصة لكل نشاط وبكل عميل والمخاطر التي يتعرضون لها 

ة          )12(مادة ة والمهن المعين ر المالي يجب على  المؤسسات المالية والمؤسسات غي

ة وأن تضع    إيالء عناية خاصة للعمليات التي تتم أو تنفذ بالوسائل اإللكتروني

دابير   ات والت ي    السياس ة ف ورات التكنولوجي تخدام التط ع إس ة لمن الالزم

راءات    اذ إج ا إتخ ا يجب عليه اب آم ل اإلره وال وتموي ل األم ات غس عملي

ك طلب  ي ذل ا ف ع العمالء وله ر المباشر م د التعامل غي ة الخاصة عن العناي

ل أو        ع العمي تقلة م االت مس اء إتص ة أو إنش ائق المطلوب ة للوث ائق مكمل وث

  .ة طرف ثالث يطبق إجراءات العناية الواجبةاإلعتماد على وساط

ة      )13(مادة ن المعين ة والمه ر المالي ات غي ة و المؤسس ات المالي زم المؤسس تلت

ك       ي ذل ا ف الء بم ا العم وم به ي يق ات الت تمرة للعملي ة والمس ة الدقيق بالمتابع

ات           ق والمعلوم ا تتواف ن أنه د م ك للتأآ زوم، وذل د الل والهم عن ادر أم مص

  . عن هويتهم وطبيعة أنشطتهم ودرجة مخاطرهاالمتوافرة 
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ام            (*) )14(مادة ة القي ة والمهن المعين ر المالي ة والمؤسسات غي على المؤسسات المالي

 :بما يلي 

وال      -أ ل األم اطر غس ة مخ ب درج دماتها بحس ا وخ نيف عمالئه تص

اطر وأن    ك المخ ة تل ة لمعالج دابير الكافي اذ الت اب وإتخ ل اإلره وتموي

 -:صنيف المخاطر آما يلييكون ت

ة          -1 تم مراجع ى أن ي ين وعل ل عن درجت ا اليق ا بم أن تصنف عمالئه

 .هذا التصنيف آل سنتين

د     -2 ا آح دة عناصر منه ى ع اد عل اطر باإلعتم تم تصنيف المخ أن ي

 -:أدنى

 .نوع العميل -

 .نوع المنتج -

 .نوع المعاملة التي يقوم بها العميل -

 .المكان الجغرافي للعميل -

                                                 
ادة (*) م   ) 14(الم وري رق القرار الجمه ادرة ب ة الص ياغتها المعدل نة ) 2(بص دة  2014لس ي الجري ور ف م ، المنش

ي  2014لسنة ) 1(العدد  -الرسمية  ة      -1: (م والتي آانت تنص قبل التعديل على ما يل ى المؤسسات المالي عل
ة    -أ: والمهن المعينة القيام بما يلي والمؤسسات غير المالية  ب درج دماتها بحس ا وخ نيف عمالئه تص

ل اإلرهاب   ي           -ب.  مخاطر غسل األموال وتموي ة خاصة في التعامل مع األشخاص والحاالت الت ذل عناي ب
 .تمثل درجات مخاطر مرتفعة

 -:ييعد من العمالء ذوي المخاطر المرتفعة الذين يجب بذل عناية خاصة تجاههم ما يل -2
 .األفراد المعرضون للمخاطر بحكم مناصبهم     -أ 
 .العمالء غير المقيمين  - ب 
ل اإلرهاب وال       - ج  وال وتموي العمالء الذين يرتبطون بدول ال تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل األم

  .تلتزم بالمبادئ والمعايير الدولية
 . العمالء الذين يطلبون القيام بعمليات بنكية خاصة  -د 
 .حملة أسهم أسميين أو في شكل أسهم لحاملها الشرآات التي لها  -ه 
  :تعد من الحاالت التي تمثل مخاطر مرتفعة  -3

اب وال    -أ  ل اإلره وال وتموي ة غسل األم ي مكافح ة ف راءات فعال ق إج دول ال تطب ة ب امالت المرتبط المع
  .تلتزم بالمبادئ والمعايير الدولية

اط الع      - ب  ادة أو أنم ر المعت رة غي دة أو الكبي ات المعق رر      العملي ا مب يس له ي ل ادة الت ر المعت ات غي ملي
ي ال         امالت الت ابه أو المع ة حس ل وحرآ امالت العمي إقتصادي أو قانوني واضح، والتي ال تتالءم مع تع

  .تتعلق بمجال نشاط العميل
  .العمليات النقدية التي تزيد قيمتها عن عشرة مليون ريال أو ما يعادلها بالعمالت األخرى  - ج 
ة خاصة   وفي آل األحوال على   -د  المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة أن تبذل عناي

ود   ام          ) ج، ب،أ(بشأن الحاالت والعمليات المبينة في البن ادة من خالل القي ذه الم ة من ه رة الثالث من الفق
ن   ق م راءات أخرى ضرورية للتحق ة إج وال وأي ن مصادر األم ق م ة للتحق ة الالزم ل والدراس بالتحلي

  .).بيعة العمليةط
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على أن تقوم الجهات الرقابية واإلشرافية بوضع التعليمات الخاصة 

 .بتصنيف العمالء على أساس طبيعة المؤسسة ونشاطها

ل  -ب  ي تمث ع األشخاص والحاالت الت ي التعامل م ة خاصة ف ذل عناي ب

ة   اطر المرتفع الء ذوي المخ ن العم د م ة ، يع اطر مرتفع درجات مخ

 -:ها ما يليالذين يجب بذل عناية خاصة تجاه

 :ذوي  المخاطر المرتفعة) العمالء(األشخاص :  أوًال

  .األشخاص المعرضون سياسيًا  -1

 .العمالء غير المقيمين -2

ي         -3 ة ف راءات فعال ق إج دول ال تطب ون ب ذين يرتبط الء ال العم

ادئ   زم بالمب اب وال تلت ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس مكافح

  .والمعايير الدولية

 . القيام بعمليات بنكية خاصةالعمالء الذين يطلبون   -4

هم     -5 كل أس ي ش ميين أو ف هم أس ة أس ا حمل ي له رآات الت الش

 .لحاملها

  :الحاالت التي تمثل مخاطر مرتفعة : ثانيًا 

المعامالت المرتبطة بدول ال تطبق إجراءات فعالة في مكافحة    .1

ايير      ادئ والمع زم بالمب غسل األموال وتمويل اإلرهاب وال تلت

  .الدولية

ات   العملي .2 اط العملي ادة أو أنم ر المعت رة غي دة أو الكبي ات المعق

انوني واضح،     غير المعتادة التي ليس لها مبرر إقتصادي أو ق

ابه    ة حس ل وحرآ امالت العمي ع تع تالئم م ي ال ت   والت

  .أو المعامالت التي ال تتعلق بمجال نشاط العميل

ال         .3 ون ري رة ملي ن عش ا ع د قيمته ي تزي ة الت ات النقدي   العملي

  .و ما يعادلها بالعمالت األخرىأ

ر    .4 ات غي ة والمؤسس ات المالي ى المؤسس وال عل ل األح ي آ وف

االت    أن الح ة خاصة بش ذل عناي ة أن تب ن المعين ة والمه المالي

ود  ي البن ة ف ات المبين ن ) ج، ب،أ(والعملي ة م رة الثالث ن الفق م
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ة للتحقق       ل والدراسة الالزم ام بالتحلي هذه المادة من خالل القي

ة إجراءات أخرى ضرورية للتحقق        من م وال وأي صادر األم

 .من طبيعة العملية

ث         -ج  ة بفحص وبح ر المالي ات غي ة والمؤسس ات المالي زم المؤسس تلت

ا وتسجيلها    خلفية المعامالت الكبيرة والمعقدة والتأآد من الغرض منه

دة   ابات لم دققي الحس د اإلقتضاء وم لطات المختصة عن ا للس وإتاحته

  .على األقلخمس سنوات 

ل          -د  ان العمي ا إذا آ د م اطر لتحدي بة إلدارة المخ م مناس ع ُنظ وض

ا    يًا بم المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصًا معرضًا سياس

ى       ل مباشرة أو الرجوع إل في ذلك الحصول على معلومات من العمي

ين   ، أي معلومات متاحة للجمهور أو أي وسائل متاحة أخرى      إذا تب ف

  :ا أنه آذلك فيتعين إتخاذ اإلجراءات التاليةله

الحصول على موافقة اإلدارة العليا قبل إنشاء عالقة عمل مع   -1

  .العميل أو اإلستمرار فيها

  . إتخاذ التدابير الالزمة لمعرفة وتحديد مصدر ثروته  -2

  .مراقبة عالقة العمل بصورة  مستمرة ومكثفة  -3

ة والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة بتطبيق تلتزم المؤسسات المالي    )15(مادة

ون         ذين يمثل الء ال ة العم ى هوي رف عل ي التع ة ف ة الخاص راءات العناي إج

  :مخاطر عالية على أن ال تقل آحد أدنى عن اإلجراءات التالية 

 .الحصول على معلومات إضافية من العميل -1

ا -2 د البيان ور أو قواع ة للجمه ات متاح ى أي معلوم وع إل ى الرج ت عل

 ).اإلنترنت(الشبكة العالمية 

 .الحصول على موافقة اإلدارة العليا في فتح الحساب للعميل -3

إتخاذ إجراءات معقولة لتحديد مصدر ثروة وأموال العمالء والمستفيدين  -4

 .الحقيقيين
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  :تلتزم  المؤسسات المالية ببذل عناية خاصة  في الحاالت اآلتية    )16(مادة

ة مع ضرورة الحصول على توصية أو تصديق  عند فتح حساب بالمراسل -1

ق    ة تطب رسمي على توقيع طالب فتح الحساب من بنوك أو مؤسسات مالي

 .إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 .عند طلب تسهيالت مقابل ودائع -2

 .عند تأجير صناديق األمانات -3

ائم بواسطة شخ    -4 ص عند إيداع مبالغ نقدية أو شيكات سياحية في حساب ق

 .اليظهر إسمه في عقد توآيل يخص ذلك الحساب

ن      )17(مادة ة والمه ر المالي ة غي ة و المؤسس ة المالي ى المؤسس ذر عل ال تع ي ح ف

ذل      ة العمالء وب المعينة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإجراءات التحقق من هوي

ل أ       تح حساب للعمي ا ف و العناية الواجبة المحددة في هذه الالئحة فال يجوز له

د اإلقتضاء        ا عن ين عليه ه، ويتع ة مع مباشرة عالقة عمل أو إجراء أي معامل

  .إخطار الوحدة وفقًا ألحكام القانون وهذه الالئحة

يجوز تأجيل إجراءات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي عندما    )18(مادة

ل       ون التأجي اب وأن يك ل إره وال أو تموي ل أم اطر غس اك مخ ون هن ال يك

ة بإستكمال إجراءات التحقق       مؤق وم المؤسسة المالي تًا وضروريًا على أن تق

راءات        تيفاء إج دم إس ة ع ي حال ًا وف ر يوم ة عش اها خمس رة أقص الل فت خ

ى            رة، يحظر عل ذه الفت تفيد الحقيقي خالل ه ل والمس ة العمي التحقق من هوي

ل أو تنفي    ع العمي ة م ي العالق دء ف اب أو الب تح الحس ة ف ة المالي ذ أي المؤسس

ى      ون عل ورًا، ويك ذلك ف دة ب ار الوح وم بإخط ا أن تق ه ويجب عليه ة ل عملي

اء   الء أثن ؤالء العم ل ه ة بمث اطر المتعلق ة إدارة المخ ة مراقب ة المالي المؤسس

  .هذه الفترة 

ة        )19(مادة ن المعين ة والمه ر المالي ات غي ة والمؤسس ات المالي زم المؤسس تلت

ت   ات والمس ات والمعلوم ديث البيان االت المنصوص   بتح ة بالح ندات الخاص

ادة   ي الم ا ف اطر    ) 7(عليه الء ذوي المخ بة للعم ة بالنس انون، خاص ن الق م

  :المرتفعة وذلك وفقًا للضوابط التالية 
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ادة   -1   أن تتم عملية تحديث البيانات والمعلومات والمستندات الواردة في الم

دعو        ) 8( د ظهور أسباب ت ى  من هذه الالئحة آل خمس سنوات أو عن إل

ة  ر المالي ة أو المؤسسة غي دى المؤسسة المالي وافر الشك ل د ت ك أو عن   ذل

 .أو المهن المعينة في صحة أو دقة البيانات أو المعلومات المسجلة سلفًا 

 :أن تتم عملية تحديث المستندات الخاصة وفقًا لما يلي  -2

ة   - أ  ابات المفتوح بة للحس راد( بالنس ية ) لألف ة الشخص   بالبطاق

نوات إذا      أو العائلي س س ل خم ديث آ تم التح فر وي وازات الس ة أو ج

آانت مدة صالحيتها تتجاوز هذه المدة أو قبل إنتهاء صالحيتها بثالثة 

 .أشهر

ة   - ب  ابات المفتوح بة للحس ة ( بالنس آت التجاري رآات والمنش ) للش

د      ديث عن تم التح اري ي جل تج ة أو س ة مهن رخيص مزاول ب ت بموج

 .نهاية سريان الترخيص أو السجل

مية     -ج  ذآرات رس ات أو م ة بموجب خطاب ابات المفتوح بة للحس  -بالنس

ة المختصة   ات    -من الجه ل الجمعي ربح مث ة لل ر الهادف للمنظمات غي

د    والمؤسسات الخيرية وغيرها من المنظمات وتتم عملية التحديث عن

 .إنتهاء المدة المحددة وفقًا للقوانين النافذة

لة ي   -د  وك المراس ابات البن بة لحس ات بالنس ات والمعلوم ديث البيان تم تح

  .والمستندات آل ثالث سنوات أو آلما تقتضي الضرورة ذلك

اذ           )20(مادة ة بإتخ ات التحويالت البرقي زاول عملي ي ت تلتزم المؤسسات المالية الت

غ       د مبل دما يزي ة العمالء عن إجراءات العناية الواجبة بشأن التعرف على هوي

ال أو م      ائتي ألف ري ا من العمالت األخرى، ويجب      التحويل عن م ا يعادله

  :عليها مراعاة اآلتي 

م         - 1 ابه، ورق م حس ه ورق ة وعنوان دار الحوال ب إص م طال ى إس ول عل الحص

 .البطاقة الشخصية أو جواز السفر لغير اليمنيين مع اإلحتفاظ بصورة منه

ة           -2 دى المؤسس ة ل دار الحوال ب إص اب لطال ود حس دم وج ة ع ي حال ف

 .دار الحوالة رقم تعريف خاصالمالية، يعطى طالب إص
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ه وترسل في صورة           -3 ة حواالت مجمع ة إصدار المؤسسة المالي في حال

ا    حوالة واحدة يجب على المؤسسة المالية المصدرة للحوالة أن ترفق معه

ة عدم          ه الخاص في حال م تعريف ة أو رق رقم حساب طالب إصدار الحوال

 -:وجود حساب له وذلك شريطة ما يلي

تفظ ا   -أ دار       أن تح ب إص ن طال ة ع ات الكامل ة بالمعلوم ة المالي لمؤسس

 .من هذه المادة) 1(الحوالة المنصوص عليها في الفقرة 

د      -ب ة تزوي درة للحوال ة المص ة المالي دور المؤسس ي مق ون ف أن يك

ة      ة خالل ثالث ة آامل المؤسسة المالية المستقبلة لها بالمعلومات المطلوب

 .ل على المعلوماتأيام عمل من تاريخ تلقي طلب الحصو

ورًا ألي أمر صادر     -ج أن يكون في مقدور المؤسسة المالية اإلستجابة ف

ذه     ى ه ا عل ا بإطالعه ة يلزمه مية المختص لطات الرس ن الس ع

  .المعلومات

تم        -د ة ال ي ر الروتيني واالت غي د أن الح ة أن تتأآ ة المالي ى المؤسس عل

د    إرسالها ضمن الحواالت المجمعة في الحاالت التي من أنها أن تزي ش

  .من مخاطر عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ادة مع             - 4 ا في هذه الم ع البيانات المشار إليه اق جمي ة إرف على المؤسسة المالي

 .التحويل

  :على المؤسسات المالية التي تتلقى التحويل إتخاذ اإلجراءات التالية    )21(مادة

ة المعلوم     -1 ى آاف ة   أن تتأآد من إستكمال حصولها عل ة المتعلق ات المطلوب

رتين   ي الفق ا وردت ف ة آم ادة ) 2، 1(بمصدر الحوال ن الم ن ) 20(م م

م          ابه أو رق م حس ه ورق ل وعنوان يما إسم طالب التحوي هذه الالئحة والس

 .تعريفه الخاص وأن تضع أنظمة فعالة للكشف عن أي نقص فيها

د  أن تتبنى إجراءات فعالة باإلعتماد على تقدير درجة المخاطر ف   -2 ي تحدي

ب       ول طال ات ح ا المعلوم تكمل فيه م تس ي ل ويالت الت ع التح ل م التعام

ل ن      ، التحوي توفاة م ر المس ات غي ب المعلوم راءات طل ذه اإلج ن ه وم

ى      تيفائها عل دم إس ة ع ي حال ة وف درة للحوال ة المص ة المالي المؤسس
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ك           ا في ذل دير درجة المخاطر بم تنادًا لتق اذ اإلجراءات إس المؤسسة إتخ

 .جاع التحويل وإبالغ الوحدة بذلكرفض وإر

  -:على المؤسسات المالية الوسيطة إتخاذ اإلجراءات التالية    )22(مادة

ل     -1 د التحوي ا عن ضمان بقاء آافة المعلومات المرفقة بالحوالة مصاحبة له

درًا   ون مص ل دون أن تك ذ تحوي ي تنفي ة ف ة المالي ارآت المؤسس إذا ش

 .أومتلقيًا له

ة ال - 2 ة    إذا عجزت المؤسس ة بالحوال ات مرفق ى المعلوم اء عل ن اإلبق ة ع مالي

ا  ا تلقته ا آم ة به ة المعلومات المرفق اظ بكاف ا اإلحتف ة فيجب عليه ألسباب فني

لمدة خمس سنوات وذلك بغض النظر عن إآتمال هذه المعلومات أو نقصانها   

ة           ة المتلقي ة المالي ديها للمؤسس ة ل ات المتاح ديم المعلوم ن تق ا م ا يمكنه وبم

 .ويل وذلك خالل مدة ثالثة أيام عمل من تاريخ طلبهاللتح

ل إذا تلقت المؤسسة      -3 ام بالتحوي إخطار المؤسسة المتلقية للحوالة عند القي

ى        ل، وعل ب التحوي ن طال ة ع ر آامل ات غي يطة معلوم ة الوس المالي

ي    ل البرق ا التحوي ل إليه ة المرس ات المالي تالم  أنالمؤسس رفض إس ت

 . معلومات الكاملة لطالب التحويلالتحويل إذا لم يتضمن ال

واد       )23(مادة ذه الالئحة  في     ) 22,21,20(ال يسري اإللتزام الوارد في الم من ه

 :الحالتين اآلتيتين

التحويالت التي تنفذ نتيجة معامالت بطاقات اإلئتمان وبطاقات السحب،   -1

ان أو          ة اإلئتم م بطاق ة رق ن المعامل اتج ع ل الن ق بالتحوي رط أن يرف بش

ذ الس يلة لتنفي ات آوس ذه البطاق ا ه تخدم فيه ي تس ي األحوال الت حب، إال ف

 .التحويل المالي 

در     -2 ون المص دما يك ة عن ات المالي ين المؤسس تم ب ي ت ويالت الت التح

 .والمنتفع مؤسسات مالية تعمل لمصالحها الذاتية 

ة والمهن المع      -1    )24(مادة ر المالي ة والمؤسسات غي ة  يجب على المؤسسات المالي ين

امالت    ة بالمع اإلحتفاظ بالسجالت والبيانات والمستندات والمعلومات المتعلق

ة أو      ام المعامل اريخ إتم المحلية والدولية لمدة خمس سنوات على األقل من ت

لفترة أطول عند الطلب من قبل السلطة المختصة بموجب تصريح مناسب،   
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امالت ل       ادة تصوير المع ة إلع تعانة  ويجب أن تكون السجالت آافي دى اإلس

  . بها عند اللزوم آدليل في المحاآمات الجزائية

د      -2 ا آح اظ به تم اإلحتف ي ي تندات الت جالت والمس من الس ب أن تتض   يج

  :أدنى اآلتي

تفيد        -أ ل والمس ة العمي ة بهوي تندات المتعلق ات والمس جالت والبيان الس

 .الحقيقي

رفي   -ب ات المص ن العملي ات ع ات والمعلوم جالت والبيان ذة الس ة المنف

 .لصالح العميل أو المستفيد الحقيقي

 .السجالت الخاصة بالمراسالت التي تتم مع العميل -ج

م إخطار        -د ا والتي ت السجالت والمستندات الخاصة بالعمليات المشتبه فيه

  .الوحدة بها

ل   -هـ سجالت ومستندات تقارير اإلشتباه التي تم إتخاذ قرار بحفظها من قب

  .في المؤسسةمسئول اإلمتثال 

  .أيه سجالت أو بيانات أخرى تحددها جهات اإلشراف والرقابة -و

ة       -3 ر المالي ات غي ة والمؤسس ات المالي ى المؤسس ب عل يج

تندات     ات والمس والمهن المعينة اإلحتفاظ بالسجالت والبيان

ر المسموح        ر غي في مكان آمن لتجنب اإلستخدام أو التغيي

هولة    ظ بس ة الحف م طريق ا و أن تتس ذه  بهم ترجاع ه إس

ة        وفير أي تم ت ى ي ات حت تندات والبيان جالت والمس الس

  .معلومات أو بيانات يتم طلبها من قبل السلطة المختصة

ة       -4 ر المالي ات غي ة والمؤسس ات المالي ى المؤسس ب عل يج

والمهن المعينة أن تمكن السلطات المختصة من اإلطالع      

العمالء      ة ب ات المتعلق جالت والمعلوم ة الس ى آاف عل

  .عمليات وفقًا لما هو مبين في القانون وهذه الالئحةوال
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ة           (*) )25(مادة ة والمهن المعين ر المالي يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غي

واًال أو ممتلكات       تباه في أن أم ة لإلش  التي تشتبه أو تتوفر لديها أسباب معقول

را     دات للج كل عائ ا تش وال أو أنه ل أم اط بغس لة أو إرتب ا ص لية له ئم األص

اط باإلرهاب       ) 3(الواردة في المادة  ا صلة أو إرتب انون أو أن  له ذا الق من ه

ال  ام بأفع ي القي تخدم ف ا ستس ل اإلرهاب أو أنه ة أو تموي ال اإلرهابي أو األفع

ون اإلرهاب    أن تخطر  ، إرهابية أو من جانب منظمات إرهابية أو ممن يمول

ات سواًء تمت      ذه العملي ًا للضوابط       الوحدة فورًا عن ه ك وفق تم ، وذل م ت أم ل

  :واإلجراءات اآلتية

، التي تقوم باإلخطار  الجهةيجب أن يتضمن اإلخطار بيانات وافية عن  .1

والتفاصيل المتعلقة باألشخاص الضالعين في العملية المشبوهه وأسماء  

ة         يهم وقيم نهم أو إل اباتهم واألشخاص المحول م ام حس المتعاملين وأرق

 .ا ومصدر األموال وأسباب  اإلشتباه أو الشكالعملية وطبيعته

ل الرجوع    .2 يجب على المؤسسة المالية عدم إقفال أي حساب يشتبه به قب

 .للوحدة

ي     .3 ام اإللكترون ر النظ ورًا عب ار ف ال اإلخط رة إرس ة المخط ى الجه   عل

يلة   ة وس دوي أو أي ليم الي ر التس اآس أو عب ي أو الف د اإللكترون أو البري

 .ةأخرى تحددها الوحد

                                                 
نة  ) 1(العدد  -م ، المنشور في الجريدة الرسمية 2014لسنة ) 2(بصياغتها المعدلة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ) 25(المادة   (*) لس

ي   2014 ا يل ة  بإخطار          : (م والتي آانت تنص قبل التعديل على م ة والمهن المعين ر المالي ة والمؤسسات غي زم المؤسسات المالي تلت
وحدة عن أي عملية مالية أو مصرفية فور اإلشتباه في أنها تتعلق بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو إلرتباطها باإلرهاب أو  ال

من القانون، بغض النظر عن قيمة العملية، ) 4(و ) 3(األعمال اإلرهابية بما يشمل متحصالت الجرائم األصلية الواردة في المادتين 
  :لية أم لم تتم وذلك وفقًا للضوابط واإلجراءات اآلتية سواءًُ تمت هذه العم

ة يجب أن يتضمن اإلخطار بيانات وافية عن   -1 وم باإلخطار    الجه ي تق ة       ، الت ة باألشخاص الضالعين في العملي والتفاصيل المتعلق
ة وطبيع    ة العملي يهم وقيم نهم أو إل ول م اباتهم واألشخاص المح ام حس املين وأرق ماء المتع بوهة وأس وال المش ا ومصدر األم ته

 .وأسباب الشك 
 .يجب على المؤسسة المالية عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع للوحدة -2
ة  -3 اآس أو       -:على الجهة المخطرة إرسال اإلخطار فورًا عبر أي من الوسائل التالي ي أو الف د اإللكترون ي أو البري النظام اإللكترون

 .تحددها الوحدة عبر التسليم اليدوي أو أية وسيلة أخرى
 .تصدر الوحدة التعليمات الالزمة لبيان اإلجراءات الواجب مراعاتها عند تقديم اإلخطار والشكل الذي يقدم به -4
ر        -5 ق مباشر أو غي ة اإلفصاح بطري يحظر على آل من يباشر عمل في المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعين

ل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من   مباشر أو بأية وسيلة آانت للعمي
  . إجراءات اإلخطار أوالتحري أو الفحص التي تتخذ في شأن العمليات المشتبه فيها 

وم    ال يترتب على اإلخطار المسئولية الجزائية أو المدنية أو اإلدارية أوالتأديبية على آل شخص طبيعي أو    - 6 اري يق بحسن   -إعتب
ذه الالئحة     -نية  انون وه بواجب اإلخطار عن أي من المعامالت المشتبه فيها، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها طبقا ألحكام الق
.(.  
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أن تصدر الوحدة التعليمات الالزمة لبيان اإلجراءات الواجب مراعاتها  .4

 .عند تقديم اإلخطار والشكل الذي يقدم به

ة والمؤسسات      .5 أن يحظر على آل من يباشر عمل في المؤسسات المالي

ر     ر مباش ر أو غي ق مباش ة اإلفصاح بطري ن المعين ة والمه ر المالي   غي

ل أو ا   ت للعمي يلة آان ة وس ات   أو بأي لطات والجه ر الس تفيد أو لغي لمس

المختصة بتطبيق أحكام القانون عن أي إجراء من إجراءات اإلخطار      

  . أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن العمليات المشتبه فيها 

ة   .6 ة أو اإلداري ة أو المدني ئولية الجزائي ار المس ى اإلخط   أن ال يترتب عل

ي أو إعت    خص طبيع ى أي ش ة عل وم أو التأديبي اري يق ة  -ب ن ني  -بحس

ديم        ا، أو بتق تبه فيه امالت المش ن المع ن إي م ار ع ب اإلخط بواج

 . معلومات أو بيانات عنها طبقًا ألحكام القانون وهذه الالئحة

ادة     )26(مادة ًا للم ار وفق زام باإلخط ري اإللت ي ) 25(ال يس ة ف ذه الالئح ن ه م

  :األحوال اآلتية

د        على المحامين والمحاسبين إذا   -أ م ق ق بعمالئه ي تتعل آانت المعلومات الت

ام      ه أم ل، أو تمثيل انوني للعمي حصلوا عليها خالل قيامهم بتقييم المرآز الق

ا        إجراءات قضائية بم ة ب ألة متعلق القضاء أو تقديم الرأي القانوني في مس

ذه اإلجراءات   ل ه اذ مث ادي إتخ دء أو تف أن ب ديم النصيحة بش ك تق ي ذل ف

د         وذلك سواًء آانت ا   اء أو بع ل أو أثن ا قب م الحصول عليه د ت لمعلومات ق

 .إنتهاء اإلجراءات القضائية

ة       -ب امالت النقدي ق بالمع ا يتعل ة فيم تجار المعادن النفيسة واألحجار الكريم

 .التي تقل قيمتها عن ثالثة مليون ريال أو ما يعادلها من العمالت األخرى

البيع   سماسرة العقارات عند مباشرتهم أعمال لص   -ج ق ب الح عمالئهم ال تتعل

  . أو الشراء
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ة بوضع     (*) )27(مادة تلتزم المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعين

ايير          ًا للضوابط والمع ذه الالئحة وفق انون وه ام الق ق أحك النظم الكفيلة بتطبي

ي      ا يل ك م والقواعد التي تضعها جهات الرقابة واإلشراف المختصة ومن ذل

:  

ل     -1 ة غس ة لمكافح وابط الداخلي راءات والض ات واإلج ع السياس وض

الء        اليين والعم الء الح ى العم ا عل اب وتطبيقه ل اإلره وال وتموي األم

ا ويكون           د من تطبيقه ا والتأآ دريبهم عليه ا وت ا به الغ موظفيه الجدد وإب

ي المؤسسات  ك أو من يفوض ف ام أو المال دير الع مجلس اإلدارة أو الم

مؤسسات غير المالية والمهن المعينة هو المسئول عن إصدار   المالية وال

 .وتطبيق وتطوير هذه السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية

ة ومسك السجالت     -2 وضع نظم مراقبة وإلتزام وإجراءات العناية الواجب

 .والكشف عن المعامالت غير اإلعتيادية والمشبوهه واإللتزام باإلخطار

ال ع   -3 دة إمتث اء وح ون     إنش روع تك ي والف ز الرئيس توى المرآ ى مس ل

الغ     ل اإلرهاب واإلب مسئولة عن إجراءات مكافحة غسل األموال وتموي

ك المؤسسة        ، واإلتصال بالوحدة  ذلك مال وم ب ة فيق ا المؤسسات الفردي أم

 .مباشرة أو من يفوضه

                                                 
ادة  (*) م  ) 27(الم وري رق القرار الجمه ة الصادرة ب نة ) 2(بصياغتها المعدل دة 2014لس ي الجري ور ف م ، المنش

مية  د -الرس نة ) 1(د الع ي  2014لس ا يل ى م ديل عل ل التع نص قب ي آانت ت ة : (م والت زم المؤسسات المالي تلت
والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون وهذه الالئحة وفقًا للضوابط  

  :والمعايير والقواعد التي تضعها الجهات الرقابية المختصة ومن ذلك ما يلي 
 .وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وإبالغ موظفيها بها  -1
ر          -2 امالت غي ن المع ف ع جالت والكش ك الس ة ومس ة الواجب راءات العناي زام وإج ة وإلت م مراقب ع نظ وض

 .اإلعتيادية والمشبوهه واإللتزام باإلخطار
 .سي والفروعإنشاء وحدة إمتثال على مستوى المرآز الرئي -3
تعيين مسؤولي إمتثال من ذوي الكفاءة والنزاهة على مستوى المرآز الرئيسي وضباط إتصال على مستوى  -4

 .الفروع
ن          -5 لة م رى المتحص ات األخ الء والمعلوم ة العم ات هوي ى بيان الع عل ن اإلط ال م ؤولي اإلمتث ين مس تمك

 .خرى ذات الصلةإجراءات العناية الواجبة وعلى سجالت العمليات والمعلومات األ
ا يتضمن   -6 راءات والضوابط بم ذه السياسات واإلج ال له ار اإلمتث تقلة إلختب ي مس دقيق داخل ة ت اء وظيف إنش

 .إختبار اإلمتثال من خالل عينات الفحص
ق       -7 ا يتعل ة وخاصة فيم القوانين واألنظم ف ب ى التعري تمل عل وظفين يش دريب الم تمر لت امج مس وضع برن

ة  ة الواجب ات العناي اليب بمتطلب ة باألس ات المتعلق ا والمعلوم تبه فيه ات المش العمالء واإلخطار عن العملي ب
  .).والتقنيات واإلتجاهات العامة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
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ى مستوى المرآز      -4 تعيين مسؤولي إمتثال من ذوي الكفاءة والنزاهة عل

 .إتصال على مستوى الفروعالرئيسي وضباط 

الء   -5 ة العم ات هوي ى بيان الع عل ن اإلط ال م ؤولي اإلمتث ين مس تمك

ى       ة وعل ة الواجب راءات العناي ن إج لة م رى المتحص ات األخ والمعلوم

 .سجالت العمليات والمعلومات األخرى ذات الصلة

ات    -6 ذه السياس ال  له ار اإلمتث تقلة إلختب ي مس دقيق داخل ة ت اء وظيف إنش

ات         واإلجراءا ال من خالل عين ار اإلمتث ا يتضمن إختب ت والضوابط بم

 .الفحص

وضع برنامج مستمر لتدريب الموظفين يشتمل على التعريف بالقوانين  -7

ل        ة غس لة بمكافح ة ذات الص ات الدولي ات واإلتفاقي ة والتعليم واألنظم

ة  ات العناي وص متطلب ه الخص ى وج اب وعل ل اإلره وال وتموي األم

العمالء واإل  ة ب ات      الواجب ا والمعلوم تبه فيه ات المش ن العملي ار ع خط

المتعلقة باألساليب والتقنيات واإلتجاهات العامة في مجال مكافحة غسل   

اب   ل اإلره وال وتموي ة    ، األم ؤولية الجزائي وظفين بالمس ف الم وتعري

وائح   وانين والل ة الق ة مخالف ي حال ل موظف ف ى آ ة عل ة المترتب والمدني

ل اإلرهاب     والتعليمات الخاصة بمكافحة وال وتموي اد  ، غسل األم وإعتم

ا    املين فيه ل الع دريب وتأهي ة خاصة لت ات مالي رامج وميزاني خطط وب

ا          ب حجمه اب حس ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس ق بمكافح ا يتعل فيم

 . ونشاطها وبالتنسيق مع جهات الرقابة واإلشراف
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ائي بإنشاء مصرف    ال يج    )28(مادة ة   ) بنك (وز منح الترخيص النه في الجمهوري

ك      ا في ذل ذة بم إال إذا إستكمل إجراءات اإلشهار والتسجيل وفقًا للقوانين الناف

التحقق من الوجود المادي، وأن يكون خاضعًا لنظم رقابية فعالة آما اليجوز  
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زه ال ) بنك(الترخيص بإنشاء فرع لمصرف  رئيسي  خارجي إال إذا آان لمرآ

  .وجود مادي في الدولة المسجل فيها وخاضع لرقابة فعالة

ٍل المؤسسات     )29(مادة اء آ ق من وف ة واإلشراف التحق ى جهات الرقاب يجب عل

رافها أو     ي تخضع إلش ة الت ن المعين ة والمه ر المالي ات غي ة والمؤسس المالي

  .رقابتها لإللتزامات المقررة بموجب القانون وهذه الالئحة 

د         )30(مادة ة لتحدي دابير الالزم اد الت راف إعتم ة واإلش ات الرقاب ى جه ب عل يج

وانين     ًا للق ة وفق معايير منضبطة تنظم ملكية وإدارة وتشغيل المؤسسات المالي

ل عدم إستغاللها في           ى نحو يكف ك المؤسسات عل التي تنظم إنشاء وإدارة تل

وافر عناصر  عمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب بما في ذلك إشتراط ت

س اإلدارة        اء مجل يين وأعض اهمين الرئيس ة المس ة لكاف الحية والنزاه الص

ن   ق م ات التحق ذه الجه ى ه ا يجب عل ك المؤسسات آم وظفين لتل ار الم وآب

ن    ة والمه ر المالي ات غي ة والمؤسس ات المالي جيل المؤسس رخيص وتس ت

دة ع   ة المعتم وعها للرقاب بة وخض ورة المناس ا بالص ة وتنظيمه ى المعين ل

  .المخاطر 

  :على جهات الرقابة واإلشراف   (*) )مكرر 30(مادة 

ة       -أ ال مكافح ي مج ا ف ن جهوده كل دوري ع املة بش وفير إحصاءات ش ت

وال   ة غسل األم ات مكافح ًا لمتطلب اب وفق ل اإلره وال وتموي غسل األم

ات    زام المؤسس ك اإلحصاءات وإل ة بتل اة اللجن اب ومواف ل اإلره وتموي

ة والمؤسس  اءات      المالي وفير اإلحص ة بت ن المعين ة والمه ر المالي ات غي

وال   المتعلقة بأعمالها في هذا المجال و مراجعة أنظمة مكافحة غسل األم

 .وتمويل اإلرهاب

ل        -ب وال وتموي بمراجعة مدى فاعلية نظمها في مجال مكافحة غسل األم

 .اإلرهاب بصورة منظمة في ضوء ما تكشف عنه تلك اإلحصاءات

                                                 
ادة   (*) رر 30(الم م  ) مك وري رق رار الجمه ب الق افة بموج نة ) 2(مض مية 2014لس دة الرس ي الجري ور ف دد  -م ، المنش   ) 1(الع

  .م2014لسنة 
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على وزارة الخارجية موافاة النائب العام بالقوائم الصادرة عن  -1   *)( )31(مادة

لجنة عقوبات القاعدة وطالبان المنشأة بموجب قرار مجلس األمن رقم 

م  والقرارات الالحقة له والمتعلقة بتحديد األشخاص 1999) 1267(

 .والكيانات فور صدورها والتحديثات الصادرة بشأنها

ام  -2 ب الع در النائ رارات     يص ة الق ن وزارة الخارجي وائم م ه الق ور تلقي ف

ذين  ات ال خاص والكيان ات األش ول وممتلك وال أص د أم ة بتجمي الالزم

م    م 1999) 1267(تحددهم اللجنة المنشأة  بموجب قرار مجلس األمن رق

وال أو أصول       وال المستمدة من أم والقرارات الالحقة له بما في ذلك األم

ا م دة عنه رى أو المتول ر أخ رة أو غي ورة مباش عة بص ة أو خاض ملوآ

نهم      ه م ون بأسمهم أو بتوجي وسواًء آانت   ، مباشرة لهم أو ألشخاص يعمل

ه أو     ة أومهن معين هذه األموال لدى مؤسسات مالية أو مؤسسات غير مالي

ر حسن      ، لدى أشخاص طبيعية أو إعتبارية أخرى  وق الغي اة حق مع مراع

 .النية

إبالغ  -3 ام ب ب الع وم النائ ات    يق ى جه د إل ي يصدرها بالتجمي رارات الت الق

ة   ات الرقاب ى جه دورها  وعل الي لص وم الت ي الي راف ف ة واإلش الرقاب

                                                 
م       ) 31(المادة   (*) القرار الجمهوري رق ة الصادرة ب نة  ) 2(بصياغتها المعدل دة الرسمية     2014لس  -م ، المنشور في الجري

دة    -1: (م والتي آانت تنص قبل التعديل على ما يلي 2014لسنة ) 1(العدد  ة الموح تتولى وزارة الخارجية إستالم القائم
ن بتجم  س األم ماء   الصادرة عن مجل ي تتضمن أس وائم الت ا والق ماؤهم فيه ددة أس ات المح وال األشخاص والكيان د أم ي

ى     األشخاص والجهات المشتبه في إرتباطهم بتمويل اإلرهاب وفق قرارات مجلس األمن وإرسالها على وجه السرعة إل
ة وال   ة والمهن     اللجنة لتتولى تعميمها على جهات الرقابة واإلشراف لتعميمها على المؤسسات المالي ر المالي مؤسسات غي

 .المعينة
ًا                 ل اإلرهاب وفق اطهم بتموي تبه في إرتب ي تتضمن أسماء األشخاص والجهات المش وائم الت داد الق ة إع ولى اللجن آما تت
للقوانين ذات الصلة، ودراسة طلبات التجميد التي ترد إليها من الدول األخرى، وتعميمها على جهات الرقابة واإلشراف  

   .على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة  لتعميمها
ة      -2 واردة أسماؤهم في القائم على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة تجميد أموال األشخاص ال

د      وافر ل ا يت ورًا بم ذا    الموحدة وغيرها من القوائم ذات الصلة وإبالغ الوحدة والسلطات المختصة ف يها من معلومات به
 .الشأن

ددة    -3 ات المح ق من أن األشخاص والكيان ة التحق ة والمهن المعين ر المالي ة والمؤسسات غي ى المؤسسات المالي عل
 .أسماؤهم في القائمة الموحدة وغيرها من القوائم هم المقصودون والمعنيون فعًال

وم          وفي حال تحقق لها أن األشخاص والكيانات المحددة ليسوا  -4 ذلك لتق دة ب الغ الوح ا إب ًال فعليه م المقصودين فع ه
 .بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لرفع التجميد

د أو شطب       -5 ع التجمي للمتضرر من إجراءات التجميد وفقًا ألحكام هذه المادة إتباع آافة الوسائل المتاحة لغرض رف
 :أو تصحيح اإلسم ومن ذلك

ة بطلب ر  - أ ر الخارجي ى وزي تظلم إل دم ب رارات التق ددة بق ات المح ًا لآللي م أوتصحيحه وفق د أو شطب اإلس ع التجمي ف
 .مجلس األمن

 .التقدم بدعوى أمام القضاء لرفع التجميد وفقًا للقانون وأحكام هذه الالئحة  - ب
ى        -6 ب عل ال يترت اب ف ة الحس اح بحسب طبيع د أو أرب ا عوائ ل عنه دها ُمتحّص م تجمي ي ت ابات الت ت الحس إذا آان

  .).وتخضع العوائد أو األرباح للتجميد وفقًا ألحكام هذه المادة، ن هذه الحسابات من تلك العوائدتجميدها حرما
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ر       ة وغي ى المؤسسات المالي ا عل واإلشراف تعميم هذه القرارات فور تلقيه

 .المالية والمهن المعينة واألشخاص الطبيعية واإلعتبارية

ة     -4 ر المالي ة وغي ات المالي ى المؤسس خاص   عل ة واألش ن المعين والمه

ات        ول أو الممتلك وال أو األص ك األم د تل ة تجمي ة واإلعتباري الطبيعي

م   األخرى فورًا وبدون إشعار مسبق لألشخاص أو الكيانات الصادرة بحقه

دة     ، قرارات التجميد األموال واألصول والممتلكات المجم وإبالغ الوحدة ب

 .م هذه المادةمن القانون وأحكا)17(وفقًا ألحكام المادة 

ة          -5 ات المالي زام المؤسس ن إلت د م راف التأآ ة واإلش ات الرقاب ولى جه تت

ام   والمؤسسات غير المالية  بتنفيذ قرارات النائب العام الصادرة وفقًا ألحك

 .من القانون وهذه المادة) 17(من المادة ) ب(الفقرة 

اع  للمتضرر من قرارات التجميد أو الحجز المشار إليها في هذ -6 ه المادة إتب

د        اء التجمي ة أو القضائية إللغ آافة الوسائل المتاحة الدبلوماسية أو القانوني

ة           ا يتماشى مع اإللتزامات الدولي ة بم أو الحجز أو حذف اإلسم من القائم

ة د أو    ، للجمهوري إجراءات التجمي د ب أثروا دون قص ذين ت خاص ال ولألش

ا  وائم     الحجز دون أن يكونوا هم األشخاص أو الكيان ك الق ت المحددة في تل

 :إتباع تلك الوسائل المتاحة والتي منها 

التقدم بتظلم إلى وزير الخارجية بطلب رفع التجميد أو شطب اإلسم أو    -أ

 .تصحيحه وفقًا لآلليات المحددة بقرارات مجلس األمن

ذه    -ب ام ه انون وأحك ًا للق د وفق ع التجمي ام القضاء لرف دعوى أم دم ب التق

 .الالئحة

ة التحقق         -7 ة والمهن المعين ر المالي على المؤسسات المالية والمؤسسات غي

دة      ة الموح ي القائم ماؤهم ف ددة أس ات المح خاص والكيان ن أن األش م

 .وغيرها من القوائم هم المقصودون والمعنيون فعًال

م المقصودين  وا ه ددة ليس ات المح ا أن األشخاص والكيان ق له وفي حال تحق

 .غ الوحدة بذلك لتقوم بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لرفع التجميدفعًال فعليها إبال
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اح بحسب    -8 د أو أرب ا عوائ ل عنه دها ُمتحّص م تجمي ي ت ابات الت إذا آانت الحس

ك         ن تل ابات م ذه الحس ان ه دها حرم ى تجمي ب عل ال يترت اب ف ة الحس طبيع

 .وتخضع العوائد أو األرباح للتجميد وفقًا ألحكام هذه المادة، العوائد

ول           (*) )32(مادة وال أص د أم ادرة بتجمي ام الص ب الع رارات النائ ن ق رر م للمتض

رار       ة المنشئة بموجب ق وممتلكات األشخاص والكيانات الذين تحددهم اللجن

م  ن رق س األم ام  1999) 1267(مجل ه بموجب أحك ة ل رارات الالحق م والق

ام بطلب الصرف  من القانون أن يتقدم إلى النائب الع) ب(الفقرة ) 17(المادة 

  :من حساباته المجمدة لمواجهة نفقات أي من الحاالت اإلنسانية التالية 

ذاء والكساء          -1 ك مصروفات الغ ا في ذل تغطية المصروفات األساسية بم

 .والدواء واإليجار والوفاء بسداد أقساط الديون

 .سداد النفقات المستحقة للدولة آالضرائب والزآاة وغيرها -2

ة     سداد المصاريف وال - 3 ر األتعاب المهني دفع نظي نفقات الضرورية التي ت

ة   دمات المتعلق اليف الخ ور وتك ة أو األج دمات القانوني ة والخ المقبول

ة      ام إحال ب الع ى النائ دة وعل وال المجم ة لألم يانة العادي الحفظ والص ب

ًا          ة وفق راءات الالزم اذ اإلج ولى إتخ ة ليت ر الخارجي ى وزي ب إل الطل

 .ت مجلس األمنلآلليات المحددة بقرارا

وائم      -أ   (*) )مكرر 32(مادة  داد ق اب إع ة اإلره ة بمكافح ات المختص ولى الجه تت

ات ة أو       بالكيان ال إرهابي ون أعم ذين يرتكب خاص ال ماء األش و أس

ب    ا بموج هلون ارتكابه ارآون أو يس ا أو يش اولون إرتكابه يح

م       ن رق س األم رار مجل ذة وق وانين الناف ام ) 1373(الق م 2001لع

                                                 
ادة   (*) م ) 32(الم وري رق القرار الجمه ة الصادرة ب نة ) 2(بصياغتها المعدل مية 2014لس دة الرس ي الجري  -م ، المنشور ف

ا يل     2014لسنة ) 1(العدد  ى م ديل عل ل التع ًا        : (ي م والتي آانت تنص قب ي تمت وفق د الت للمتضرر من إجراءات التجمي
دة         اباته المجم ة بطلب الصرف من حس ى اللجن للقائمة الموحدة الصادرة عن مجلس األمن وغيرها من القوائم أن يتقدم إل

  :لمواجهة نفقات أي من الحاالت اإلنسانية التالية 
 .الكساء والدواء واإليجار والوفاء بسداد أقساط الديونتغطية المصروفات األساسية بما في ذلك مصروفات الغذاء و -1
 .سداد النفقات المستحقة للدولة آالضرائب والزآاة وغيرها -2
سداد المصاريف والنفقات الضرورية التي تدفع نظير األتعاب المهنية المقبولة والخدمات القانونية أو األتعاب ورسوم   -3

ولى       الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة الع ة لتت ى وزارة الخارجي ة عرض الطلب عل ادية لألموال المجمدة وعلى اللجن
  .).إتخاذ اإلجراءات الالزمة وفقًا لآلليات المحددة بقرارات مجلس األمن

دد   -م ، المنشور في الجريدة الرسمية 2014لسنة ) 2(مضافة بموجب القرار الجمهوري رقم ) مكرر 32(المادة   (*) ) 1(الع
  .م2014لسنة 
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ائق      والق  فوعة بالوث ام مش ب الع الها للنائ ه وإرس ة ل رارات الالحق

 .والمستندات المؤيدة لذلك

وال وممتلكات وأصول          -ب د أم رارات بتجمي ام ق يصدر النائب الع

رة         ًا لنص الفق القوائم وفق ات و األشخاص المحددة أسمائهم ب الكيان

ادة) أ( ذه الم ن ه وال أو  ، م ن أم تمدة م وال المس ك األم ي ذل ا ف  بم

أصول أخرى أو المتولدة عنها مملوآة أو خاضعة بصورة مباشرة  

نهم    ه م ، أو غير مباشرة لهم أو ألشخاص يعملون باسمهم أو بتوجي

ة أو    ر مالي ة أو غي ات مالي دى مؤسس وال ل ذه األم ت ه واًء آان وس

ك   ، مهن معينه أو لدى أشخاص طبيعية أو إعتبارية ويراعى في ذل

ة ر حسن الني وق الغي ى ، حق يم وعل ة واإلشراف تعم ات الرقاب جه

ة   هذه القرارات على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعين

 .واألشخاص الطبيعية واإلعتبارية

ى         -ج د إل درها بالتجمي ي يص رارات الت إبالغ الق ام ب ب الع وم النائ يق

ى جهات    جهات الرقابة واإلشراف في اليوم التالي لصدورها  وعل

ى المؤسسات    الرقابة واإلشراف تعميم هذه القرارات فور تلقيها عل

ة     خاص الطبيعي ة واألش ن المعين ة والمه ر المالي ة وغي المالي

 .واالعتبارية

ة واألشخاص     -د ن المعين ة والمه ر المالي ة وغي ات المالي ى المؤسس عل

وال أو األصول أو الممتلكات     ك األم د تل ة تجمي ة واإلعتباري الطبيعي

ات الصادرة     األخرى فورًا وبدون إشع ار مسبق لألشخاص أو الكيان

د  رارات التجمي م ق ول   ، بحقه األموال واألص دة ب الغ الوح وإب

 .والممتلكات المجمدة وفقًا ألحكام هذه المادة

ات    -هـ زام المؤسس ن إلت د م ة واإلشراف التأآ ات الرقاب ولى جه تت

ام  المالية وغير المالية بتنفيذ قرارات النائب العام الصادرة وفقًا ألح ك

 .من هذه المادة) ب(الفقرة 

ادة      -و ذه الم للمتضرر من قرارات التجميد أو الحجز المشار إليها في ه

ة المختصة خالل    ام المحكم ام أم ب الع رار النائ ن ق تظلم م ) 30(ال
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ة بالفصل         رار المحكم د ويكون ق رار التجمي ه بق يومًا من تاريخ علم

 .بالتظلم نهائيًا

رار    -ز ة ق اذ   إذا أصدرت المحكم ام باتخ وم النائب الع د يق ع التجمي ًا برف

اريخ   اإلجراءات القانونية لرفع التجميد في موعد أقصاه أسبوع من ت

  .صدور قرار المحكمة وإبالغ الجهات المختصة بذلك

وات   -أ     (*) ))1(مكرر   32( مادة ر القن ة مباشرة أو عب ام بطريق يتلقى النائب الع

ة    ة والمتعلق ن أي دول ة م د المقدم ات التجمي ية طلب الدبلوماس

ين        وال أو ممتلكات أو أصول أخرى ألشخاص مقيم د أم بتجمي

ة   وم     ، على أراضي الجمهوري تندات ويق ائق والمس دة بالوث ومؤي

ائق وال     ات والوث ذه الطلب تندات والبت   النائب العام بدراسة ه مس

ك        د تل رارًا  بتجمي ى الطلب يصدر ق فيها وفي حالة الموافقة عل

 . األموال أو الممتلكات أو األصول

يتولى النائب العام إبالغ الدولة مقدمة طلب التجميد بقبول طلب    -ب

 .التجميد أو رفضه  واإلجراءات المتخذة بشأنه 

د أو الحجز المشار       -ج رارات التجمي ذه    للمتضرر من ق ا في ه إليه

ة       ة المختص ام المحكم ام أم ب الع رار النائ ن ق تظلم م ادة ال الم

 .يومًا من تاريخ علمه بقرار التجميد) 30(خالل 

رات   -د ام الفق ـ، د، ج(تسري أحك ادة ) ه رر من ) 17(من الم مك

ة والمهن     ر المالي القانون بشأن التزامات المؤسسات المالية وغي

ة واإلش ات الرقاب ة وجه د المعين رار التجمي ذ ق ي تنفي راف ف

 .من هذه المادة والتظلم منه) أ(الصادر بموجب الفقرة 

ر      -هـ د مباشرة أو عب يتلقى النائب العام من الدولة طلب رفع التجمي

تندات   القنوات الدبلوماسية ويقوم بدراسة الطلب والوثائق والمس

د أو رفضه  واإلجراءات      المؤيدة له ويبلغها بقبول طلب التجمي

  .المتخذة

                                                 
دد   -م ، المنشور في الجريدة الرسمية 2014لسنة ) 2(مضافة بموجب القرار الجمهوري رقم ) ) 1(مكرر  31(المادة   (*) نة  ) 1(الع لس

  .م2014
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ًا       )33(مادة ربح وفق على الجهة المختصة باإلشراف على المنظمات غير الهادفة لل

اءة         ول دون إس ة تح ة فعال ارس رقاب لة أن تم ذة ذات الص وانين الناف للق

وائح     اب وأن تصدر الل ل اإلره وال وتموي ل األم راض غس تخدامها ألغ إس

  .والتعليمات المنظمة لذلك 

وز  -1      )34(مادة ل   ال يج ة تحوي زاول مهن اري أن ي ي أو إعتب ألي شخص طبيع

 .النقد أوالقيم بدون الحصول على ترخيص بذلك من البنك المرآزي

اريين       -2 ين أواإلعتب ة األشخاص الطبيعي على البنك المرآزي أن يحتفظ بقائم

تمرار   ديثها بإس يم وتح د أو الق ل النق دمات تحوي ديم خ م بتق رخص له الم

ة واألش ة الرقاب ام  وممارس ًا ألحك اطهم وفق ة نش الهم بمزاول ى إمتث راف عل

خاص       ين واألش خاص الطبيعي ى األش ب عل ة ويج ذه الالئح انون وه الق

اظ       يم اإلحتف د أو الق ل النق دمات تحوي ديم خ م بتق رخص له اريين الم اإلعتب

 .بقائمة بأسماء وآالئهم وتمكين السلطات المختصة من اإلطالع عليها

دى        )35(مادة خص ل ل ش ى آ د     عل اح عن ة اإلفص ه الجمهوري ه أو مغادرت دخول

ا         ة أداة لحامله ة أو أي الغ النقدي ة المختصة عن المب الطلب للسلطات الجمرآي

ة     ادن الثمين قابلة للتداول، سواًء آانت بالعملة الوطنية أو األجنبية، وعن المع

ون    ة ملي اوز ثالث ا يتج دارها أو قيمته ان مق ك إذا آ ة، وذل ار الكريم واألحج

ًا          ريال ا من العمالت األخرى ويجب أن يكون اإلفصاح مطابق أو ما يعادله

د التنسيق مع      ارك بع للحقيقة ووفقًا للنموذج المعد لذلك من قبل مصلحة الجم

  :الوحدة و يجب أن يتضمن نموذج اإلفصاح البيانات التالية 

  .إسم المسافر و البيانات الشخصية الخاصة به  - 1

 .بيانات جواز سفره   - 2

 .ت محل إقامته داخل الجمهورية وخارجها أن وجد بيانا  - 3

 .سبب القدوم إلى البالد أن لم يكن مقيمًا بها  - 4

 .بيان وقيمة ووصف ونوع العملة التي بحوزته - 5

وذج     ى نم ن تلق ئولون ع م المس ارك ه لحة الجم وظفي مص ون م ويك

ي     ة ف جالت خاص ي س اذج ف ذه النم د ه ه،  وتقي ار إلي اح المش اإلفص
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ل ن  لحة وترس دة      المص ي قاع دها ف تم قي دة، وي ى الوح اح إل اذج اإلفص م

  .البيانات بها، إلتخاذ ما يلزم بشانها

وال واألدوات       )36(مادة ى األم ز عل ة الحج ة المختص لطات الجمرآي ون للس يك

ادة   ي الم ا ف ار إليه ة المش انون  )  35(المالي ام ق ًا ألحك ة وفق ذه الالئح ن ه م

تم اإلفص م ي ك إذا ل ذ وذل ارك الناف ًا الجم ا خالف م اإلفصاح عنه ا أو ت اح عنه

ادة  ام الم وال أو   )  35(ألحك ل أم بهه غس وافر ش د ت ة أو عن ذه الالئح ن ه م

ين           ا يتع ور، آم ى الف ذ إخطار الوحدة عل ا عندئ ين عليه تمويل إرهاب، ويتع

ة        ة أو األدوات المالي دار العمل عليها اإلحتفاظ بمعلومات وإحصاءات عن مق

ي  أو الص القابلة للتداول ادرة لحاملها أو المعادن الثمينة واألحجار الكريمة الت

ا           ة حامله ات الخاصة بهوي ذا البيان افها وآ م إآتش ي ت ا أو الت تم اإلفصاح عنه

ة       لطات الجمرآي ون للس ا يك دة، آم ة للوح ات متاح ذه المعلوم ون ه وأن تك

درها       أن مص ا بش ن حامله ات م ى معلوم ول عل ب الحص ة طل المختص

  .مها والغرض من إستخدا
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ـُسمى      -أ   (*) )37(مادة ة ت ة  لجن ذه الالئح انون  وه ام الق ب أحك أ بموج ة (تنش اللجن

اب  ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس ة لمكافح ة )الوطني ع اللجن ، تتمت

ع ر     تقلة وتتب ة المس ة المالي ة والذم ية اإلعتباري س   بالشخص يس مجل ئ

 .الوزراء ويكون مقرها العاصمة صنعاء 

ر       -ب ى عرض وزي اًء عل تشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بن

يحها  ى ترش اء عل ة بن ات التالي د من الجه ل واح ون من ممث ة، وتتك المالي

  :على أن ال تقل درجته عن مدير عام أو ما يعادلها

  .رئيسًا للجنة               وزارة المالية -1

 .نائبًا للرئيس             لبنك المرآزيا -2

 .عضوًا            وزارة العدل -3

 .عضوًا            وزارة الداخلية -4

 .عضوًا          وزارة الخارجية -5

 .عضوًا        وزارة الصناعة والتجارة  -6

 .عضوًا       وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل -7
                                                 

ادة   (*) م ) 37(الم وري رق القرار الجمه ة الصادرة ب نة ) 2(بصياغتها المعدل مية 2014لس دة الرس ي الجري  -م ، المنشور ف
وزراء     -أ: (  والتي آانت تنص قبل التعديل على ما يلي  م2014لسنة ) 1(العدد  يس مجلس ال تـُشكل اللجنة بقرار من رئ

ه عن       ل درجت ى أن ال تق بناًء على عرض وزير المالية وتتكون من ممثل واحد من الجهات التالية بناًء على ترشيحها عل
  :مدير عام أو ما يعادلها

  رئيسًا للجنة        وزارة المالية -1
 نائبًا للرئيس        رآزيالبنك الم -2
 عضوًا    جهاز المرآزي للرقابة والمحاسبةال -3
  عضوًا        جهاز األمن القومي -4
 عضوًا        وزارة العدل -5
 عضوًا        وزارة الداخلية -6
 عضوًا        وزارة الخارجية -7
 عضوًا      وزارة الصناعة والتجارة -8
 عضوًا              جتماعية والعملوزارة الشئون اإل -9

 ًاعضو        جمعية البنوك -10
 عضوًا    اإلتحاد العام للغرف التجارية والصناعية -11
  عضوًا                ستثمارالهيئة العامة لإل -12

ا يساعدها        -ب ين بم راء والمختصين والفني تختار اللجنة أحد أعضائها مقررًا لها، ولها اإلستعانة بمن تراه ضروريًا من الخب
  .على إنجاز مهامها

ة وتحدد الالئحة      يكون للجنة إدارة تنفيذية تتأل   -ج يس اللجن ف من عدد من الموظفين وتخضع إلشراف وتوجيهات رئ
ر    ن وزي رار م ا ق ا ويصدر به د مهامه ة وتحدي كيل اإلدارة التنفيذي ا وإختصاصات أعضائها وتش ة هيكلته ة للجن الداخلي

  .).المالية
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 .عضوًا      وزارة اإلتصاالت وتقنية المعلومات -8

 .ًاعضو          جهاز األمن السياسي -9

 .عضوًا          جهاز األمن القومي -10

 .عضوًا      الجهاز المرآزي للرقابة والمحاسبة -11

 .عضوًا                                  النيابة العامة -12

 .عضوًا      الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد -13

 .عضوًا        الهيئة العامة لإلستثمار -14

 .عضوًا   الهيئة العامة لألراضي و المساحة والتخطيط العمراني -15

 .عضوًا          مصلحة الجمارك -16

 .عضوًا        وحدة جمع المعلومات المالية -17

 .عضوًا            جمعية البنوك -18

 .عضوًا    اإلتحاد العام للغرف التجارية الصناعية  -19

 .تختار اللجنة أحد أعضاءها مقررًا لها   -ج

  .للجنة اإلستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين  -د 

ة إدارة ت   -هـ ون للجن ع  يك وظفين وتخض ن الم دد م ن ع ألف م ة تت نفيذي

ا          ة هيكلته ة للجن ة وتحدد الالئحة الداخلي يس اللجن إلشراف وتوجيهات رئ

ر          ن وزي رار م ا ق در به ا ويص د مهامه ا وتحدي ات موظفيه وإختصاص

  .المالية
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  :تتولى اللجنة ممارسة اإلختصاصات التالية   (*) )38(مادة

 .ألموال وتمويل اإلرهابوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل ا  -أ 

ل اإلرهاب          -ب  وال وتموي إقتراح السياسات الخاصة بمكافحة غسل األم

 .ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها

وال    - ج  ة غسل األم ال مكافح ي مج ة ف ة التطورات الدولي ة ومتابع دراس

ة    وتمويل اإلرهاب وتقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات واألنظم

ة      واإلجراءات الصادرة عن  ة واإلشراف في الجمهوري جهات الرقاب

 .وإقتراح التعديالت التشريعية بما يتالئم مع هذه التطورات

 .العمل على رفع الوعي بمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -د 

بة         -هـ ة مناس اد آلي ة وإيج ي اللجن ة ف ات الممثل ود الجه يق جه تنس

 .لتبادل المعلومات فيما بينها

ة ال     -و يم وإقام ل    تنظ ة غس ة بمكافح ل المتعلق دوات وورش العم ن

 .األموال وتمويل اإلرهاب

ة والمشارآة في اإلجتماعات           -ز ل الدولي ة في المحاف تمثيل الجمهوري

 .والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 .وضع وإقرار الالئحة الداخلية لعمل اللجنة    -ح

ا -ط ة ورفعه ة اللجن ا ضمن  مناقشة موازن ات المختصة إلدراجه للجه

 .الموازنة العامة للدولة

  .أية إختصاصات أخرى ينص عليها القانون وهذه الالئحة -ي

                                                 
ادة    (*) م   ) 38(الم القرار الجمهوري رق ة الصادرة ب نة  ) 2(بصياغتها المعدل دة الرسمية  2014لس  -م ، المنشور في الجري

  :تتولى اللجنة ممارسة اإلختصاصات التالية: (م والتي آانت تنص قبل التعديل على ما يلي 2014لسنة ) 1(العدد 
 .إقتراح السياسات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها -1
راءات ال  -2 ة واإلج داد األنظم وزراء       إع س ال ى مجل ا إل اب ورفعه ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس ة بمكافح خاص

 .إلقرارها وبما ال يتعارض مع نصوص وأحكام القانون وهذه الالئحة
 .إعداد وإقرار الالئحة الداخلية لعمل اللجنة وفقًا ألحكام القانون وهذه الالئحة -3
اد   -4 هيل تب ال وتس يق الفع ة لضمان التنس ات الالزم داد اآللي ل   إع ة غس ات مكافح طة وعملي ن أنش ات ع ل المعلوم

  . األموال وتمويل اإلرهاب بين الجهات الممثلة في اللجنة والوحدة وجهات الرقابة واإلشراف
  .تزويد الوحدة بما يتوفر لديها من معلومات عن عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب -5
 .قررة قانونًا وإتخاذ ما يلزمتلقي تقارير من الوحدة عن أدائها وقيامها بواجباتها الم -6
ل      -7 وال وتموي ل األم ة غس ة بمكافح ل المتعلق دوات وورش العم يم الن ة وتنظ دريب وإقام رامج الت داد خطط وب إع

  .اإلرهاب ومساعدة جهات الرقابة واإلشراف على تنفيذ برامجها التدريبية الخاصة بها
  .األموال وتمويل اإلرهاب تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل -8
 .إعداد ومناقشة موازنة اللجنة ورفعها للجهات المختصة إلقرارها -9

  .).أية إختصاصات أخرى ينص عليها القانون وهذه الالئحة -10

{â
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د      (*) )مكرر  38(مادة  ة ض ة أو اإلداري ة  أو المدني دعوى الجزائي ع ال وز رف ال يج

رئيس اللجنة أو أي من أعضائها أو العاملين بها أو رئيس الوحدة أو أي 

ك        من أعضا   انوني ضدهم وذل اذ أي إجراء ق ا أو إتخ املين به ئها أو الع

  .بسبب القيام بالمهام المسندة إليهم بمقتضى القانون
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س    -1     )39(مادة يس مجل ن رئ رار م ة بق ات المالي ع المعلوم دة جم ـُشكل وح ت

ي ن رئ ون م افظ وتتك رض المح ى ع اًء عل وزراء بن اء ذوي ال س وأعض

  .خبرات على النحو المبين في القانون

ال        وا ألداء أعم ى أن يتفرغ ين عل املين اإلداري ن الع ا م ا يلزمه زود بم وت

  .الوحدة

ة   -2 ر المالي ة والمؤسسات غي ي المؤسسات المالي ال ف ئولوا اإلمتث ر مس يعتب

راف        ة واإلش ات الرقاب ي جه زام ف يم اإللت ئولوا تقي ة  ومس ن المعين والمه

 .ضباط إرتباط مع الوحدة

ة      -3 تعد الوحدة الئحة داخلية لعملها تشمل الهيكل التنظيمي والنظم اإلداري

 .والتشغيلية وترفع لمجلس الوزراء إلقرارها

                                                 
  .م2014لسنة ) 1(العدد  - م ، المنشور في الجريدة الرسمية 2014لسنة ) 2(مضافة بموجب القرار الجمهوري رقم ) مكرر  38(المادة   (*)
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تختص الوحدة بممارسة اإلختصاصات المنصوص عليها في القانون     (*) )40(مادة

  :وعلى وجه الخصوص

                                                 
ادة   (*) م ) 40(الم وري رق القرار الجمه ة الصادرة ب نة ) 2(بصياغتها المعدل مية 2014لس دة الرس ي الجري  -م ، المنشور ف

دة ممارسة اإلختصاصات المنصوص     : (م والتي آانت تنص قبل التعديل على ما يلي 2014لسنة ) 1(العدد  تتولى الوح
  :عليها في القانون وعلى وجه الخصوص

ي اإلخط  -1 ة           تلق ات الرقاب ة وجه ن المعين ة والمه ر المالي ات غي ة والمؤسس ات المالي ن المؤسس واردة م ارات ال
 .واإلشراف عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة

 .من هذه المادة) 1(فقرة تحليل اإلخطارات وما تضمنتها من معلومات عن أي من العمليات الواردة في ال -2
 .إحالة اإلخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند اإلقتضاء -3
انون           -4 ام ق ًا ألحك ة وفق ة العام ذه المعلومات للنياب إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لدى الوحدة من معلومات وإتاحة ه

  :إخطارات ومعلومات، خاصة ما يلي  اإلجراءات الجزائية ويجب أن ُيدون في قاعدة البيانات آل ما يرد إليها من
 .رقم اإلخطار وساعة وتاريخ وروده إلى الوحدة   -أ
 .ملخصًا لبيانات اإلخطار مشتمًال على العملية المشتبه فيها وأسباب ودواعي اإلشتباه  -ب
 .ما تم جمعه من معلومات وتحليالت اإلجراءات التي إتخذت في شأن التصرف في اإلخطار  -ج
 .من قرارات أو أحكام قضائية في هذا الشأنما يصدر    -د

اء            -5 ا أثن ة معلومات سبق أن تلقته ى آانت مرتبطة بأي ا مت ام بوظيفته طلب أية معلومات إضافية تعتبرها مفيدة للقي
زمين بواجب       ى الملت ين عل مباشرة إختصاصاتها أوبناًء على طلب تتلقاه من الوحدات النظيرة من الدول األخرى ويتع

دة في     اإلخطار أن  ا و يجوز للوح يزودوا الوحدة بالمعلومات التي تطلبها خالل مدة ال تتجاوز أسبوعًا من تاريخ طلبه
 :الحاالت الطارئة أن تحدد مدة أقصر وفقًا للضوابط التالية 

اب              -أ ل إره وال أو تموي ل أم ة غس ق بجريم ة تتعل ق أو المحاآم ات التحقي ن جه ة م ات المطلوب ت المعلوم إذا آان
 .ة أمامهامعروض

ات              -ب وال والممتلك د األم ز وتجمي ة لحج راءات تحفظي دابير وإج ا ت ب عليه ة يترت ات المطلوب ت المعلوم إذا آان
 .المتحصلة عن جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب

دة أ            -ج ة الموح ات المحددة أسمائهم في القائم وال األشخاص أوالكيان د أم ق بتجمي و إذا آانت المعلومات المطلوبة تتعل
 .القوائم األخرى الصادرة عن مجلس األمن

 .في حالة إذا آانت المعلومات المطلوبة يترتب عليها إتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب ضرر يصعب تدارآه  -د
ل          -6 اب أو تمث ل إره وال أو تموي ل أم من غس ا تتض ي إنه تبه ف ي يش ات الت ن العملي ارات ع اذج اإلخط وضع نم

ال جمع المعلومات             متحصالت للجرائم األصلية وعلى نحو  ا بأعم ى قيامه دة عل ين الوح ي تع ات الت ة البيان يشمل آاف
 :والتحليل والتسجيل في قاعدة البيانات على أن يتضمن نموذج اإلخطار البيانات التالية 

 .بيان العملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف إآتشافها وحالتها الراهنة   -أ
 .به فيهاتحديد المبالغ محل العملية المشت  -ب
دى المؤسسة            -ج ل اإلرهاب ل وال وتموي ال لمكافحة غسل األم أسباب ودواعي اإلشتباه التي إستند إليها مسئول اإلمتث

 .المالية أو غير المالية أوالمهن المعينة وتوقيعه
 .على أن يتم تحديث النموذج متى أقتضى األمر  

ل      إحالة اإلخطارات إلى النيابة العامة عندما تتوفر للوح -7 وال أو تموي ة غسل أم دة مؤشرات جدية عن وجود جريم
 .إرهاب مشفوعة باإلستدالالت الالزمة بشأنها

ام          -8 دة للقي ا مفي ى إعتبرته ا مت ي تتلقاه ق باإلخطارات الت للوحدة أن تطلب من الجهات التالية معلومات إضافية تتعل
 : ية بوظيفتها أو بناًء على طلب تتلقاه من وحدة مكافحة غسل أموال أجنب

 . الجهات الملزمة باإلبالغ   -أ
 . جهات الرقابة واإلشراف    -ب
  . أي جهات حكومية أخرى   -ج

 .وعلى الجهات المشار إليها تزويد الوحدة بالمعلومات خالل مدة التجاوز أسبوعين من تاريخ طلبها  
ة وال     -9 ة والمهن المعين ر المالي انون للتحقق     النزول الميداني للمؤسسات المالية والمؤسسات غي جهات المشمولة بالق

 .من مدى إلتزامها بأحكام القانون وهذه الالئحة
ة   -10 إبالغ اللجنة وجهات الرقابة واإلشراف المعنية بأي إخالل بأحكام القانون وهذه الالئحة يقع من المؤسسات المالي

 .والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة التي تخضع ألحكام القانون
ورية عن أنشطتها تتضمن على األخص بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل    نشر تقارير د -11

 . األموال أو تمويل اإلرهاب
ة بإختصاصات           -12 ة ذات العالق ة  واإلقليمي ؤتمرات واإلجتماعات الدولي دوات وورش العمل والم المشارآة في  الن

 .الوحدة 
  .).ون وهذه الالئحةأية مهام أو إختصاصات أخرى ينص عليها القان - 13
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واردة م     -1 ل اإلخطارات ال ة والمؤسسات    تلقي وتحلي ن المؤسسات المالي

ات   غير المالية والمهن المعينة والجهات الرقابية واإلشرافية عن العملي

ل إرهاب أو أي من           وال أو تموي ا تتضمن غسل أم تبه في أنه التي يش

ا  ة به لية المرتبط رائم األص ارات  ، الج ل اإلخط ة تحلي ة نتيج وإحال

 .للجهات المعنية للتصرف فيها عند اإلقتضاء

ة  إ -2 نشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وإتاحتها للنيابة العام

دة   ي قاع دون ف ة ، ويجب أن ُي انون اإلجراءات الجزائي ام ق ًا ألحك وفق

ة      ات، خاص ارات ومعلوم ن إخط ا م رد اليه ا ي ل م ات آ   البيان

  :ما يلي 

 .رقم اإلخطار وساعة وتاريخ وروده إلى الوحدة  .أ 

ا وأسباب   ملخصًا لبيانات اإلخط  .ب  ار مشتمًال على العملية المشتبه فيه

 .ودواعي اإلشتباه

يالت اإلجراءات التي ُأتخذت في            .ج  ه من معلومات وتحل م جمع ما ت

 .شأن التصرف في اإلخطار

 .ما يصدر من قرارات أو أحكام قضائية في هذا الشأن  .د 

ا متى آانت         -3 ام بوظيفته دة للقي ا مفي ة معلومات إضافية تعتبره طلب أي

ة  رة إختصاصاتها أو  مرتبط اء مباش ا أثن بق أن تلقته ات س ة معلوم بأي

ين   بناًء على طلب تتلقاه من الوحدات النظيرة في الدول األخرى ، ويتع

ي     زودوا الوحدة بالمعلومات الت زمين بواجب اإلخطار أن ي ى الملت عل

تطلبها خالل مدة ال تتجاوز أسبوعًا من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوحدة  

ة         مدة أخرى، ره الوحدة، وفي األحوال الطارئ ذي تق وعلى النموذج ال

ًا للضوابط     ا وفق يجوز للوحدة أن تحدد مدة أقصر من المدة المشار إليه

 :التالية

ة   .أ  ق أو المحاآم ات التحقي ن جه ة م ات المطلوب ت المعلوم إذا آان

 .تتعلق بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب معروضة أمامها
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ات ال  .ب  ت المعلوم راءات  إذا آان دابير وإج ا ت ب عليه ة يترت مطلوب

ة       وال والممتلكات المتحصلة عن جريم تحفظية لحجز وتجميد األم

 .غسل أموال أو تمويل إرهاب

خاص    .ج  وال األش د أم ق بتجمي ة تتعل ات المطلوب ت المعلوم   إذا آان

أو الكيانات المحددة أسماؤها في القائمة الموحدة أو القوائم األخرى  

 .من الدوليالصادرة عن مجلس األ

ة       .د  اذ إجراءات عاجل ا إتخ إذا آانت المعلومات المطلوبة يترتب عليه

 .لتجنب ضرر يصعب تدارآه

ا تتضمن    -4 ي إنه تبه ف ي يش ات الت ارات عن العملي اذج اإلخط وضع نم

لية     رائم األص ل متحصالت للج اب أو تمث ل إره وال أو تموي ل أم غس

ين الوحدة عل      ات التي تع ال   وعلى نحو يشمل آافة البيان ا بأعم ى قيامه

جمع المعلومات والتحليل والتسجيل في قاعدة البيانات على أن يتضمن 

 :نموذج اإلخطار البيانات التالية

ا        .أ  افها وحالته روف اآتش ا وظ ا وأطرافه تبه فيه ة المش ان العملي بي

 .الراهنة

 .تحديد المبالغ محل العملية المشتبه فيها  .ب 

ا   .ج  تند إليه ي إس تباه الت ي اإلش باب ودواع ال  أس ؤول االمتث   أو مس

ل اإلرهاب    أو مالك المؤسسة الفردية لمكافحة غسل األموال وتموي

 .لدى المؤسسة المالية أو غير المالية أو المهن المعينة وتوقيعه

 .على أن يتم تحديث النموذج متى إقتضى األمر

ارات    -5 ل اإلخط ة تحلي ه نتيج فر عن ا تس ة بم ة العام الغ النياب دما ، إب عن

ديها وفر ل ل    تت وال أو تموي ل أم بهه غس ود ش ة عن وج رات جدي مؤش

ا    ة به لية المرتبط رائم األص ن الج اب أو أي م فوعة ، إره مش

 .باإلستدالالت الالزمة بشأنها

ق باإلخطارات التي          -6 ة معلومات إضافية تتعل الطلب من الجهات التالي

اه من     تتلقاها متى إعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناًء على طلب تتلق

  :وحدة نظيرة 
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 .جهات الرقابة واإلشراف  -أ

 .أي جهات حكومية أخرى  -ب

دة    الل م ات خ دة بالمعلوم د الوح ا تزوي ار إليه ات المش ى الجه   وعل

  .ال تجاوز أسبوعين من تاريخ طلبها

ام  -7 أي إخالل بأحك ة ب ة واإلشراف المعين ات الرقاب ة وجه إخطار اللجن

ات ال    ن المؤسس ع م ة يق ذه الالئح انون وه ر  الق ات غي ة والمؤسس مالي

  .المالية والمهن المعينة التي تخضع ألحكام  القانون وهذه الالئحة

نشر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن على األخص بيانات إحصائية   -8

  . ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ان       -9 ام الق داني للجهات والمؤسسات المشمولة بأحك ذه  النزول المي ون وه

 .الالئحة للتحقق من مدى إلتزامها بأحكامهما

ات       -10 ؤتمرات واإلجتماع ل والم دوات وورش العم ي  الن ارآة ف المش

  .الدولية  واإلقليمية ذات العالقة بإختصاصها 

  .أية مهام أو إختصاصات أخرى ينص عليها القانون وهذه الالئحة -11

رة      يكون للوحدة من تلقاء نفسها أو بناًء   -1    )41(مادة على طلب من الوحدات النظي

د  ة بقواع ى آانت ملتزم ا مت ات معه ادل المعلوم دول األخرى حق تب ي ال ف

ات إال  ك المعلوم تخدم تل ل، وال يجوز أن تس ة بالمث رية وبشرط المعامل الس

ل اإلرهاب وبشرط         وال أو تموي ة بمكافحة غسل األم في األغراض المتعلق

  .تلك المعلوماتالحصول على موافقة الجهات المقدمة ل

اهم    ) 1(الغرض تنفيذ الفقرة  -2 ذآرات تف رام م من هذه المادة يجوز للوحدة إب

ة         ة وتخضع إللتزامات مماثل ؤدي وظائف مماثل رة ت مع وحدات أجنبية نظي

 .بشأن السرية

ا         )42(مادة ة بم ا الداخلي ة بأعماله تضع الوحدة النظم والقواعد واإلجراءات المتعلق

ي تكفل سرية المعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات وبوجه  فيها القواعد الت

  -:خاص مايلي

 .تحديد مستويات األمان والسرية -1
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دة       -2 تخدام قاع م بإس موح له دة المس ي الوح املين ف اء والع د األعض تحدي

 .البيانات واإلطالع على المعلومات والبيانات الواردة فيها

  .ناتوضع نظم إستالم وقيد وحفظ المستندات والبيا -3

ة     )43(مادة ى سرية أي ا المحافظة عل املين فيه دة والع يس وأعضاء الوح ى رئ عل

دة       ل بالوح رآهم العم د ت ى بع م حت م عمله ا بحك لون عليه ات يحص ، معلوم

ا          ك المعلومات إال في األغراض المنصوص عليه م إستخدام تل واليجوز له

 .في القانون وهذه الالئحة

Äe^ŠÖ]<Ø’ËÖ]< <
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ات     (*) )44(مادة ية المعلوم رق الدبلوماس ر الط رة أو عب ة مباش ة العام ى النياب تتلق

يم أو موجود في           ام شخص مق د بقي دول والتي تفي المبلغة من أي دولة من ال

ذه      انون وه ي الق ا ف رائم المنصوص عليه ن الج اب أي م ة بإرتك الجمهوري

  .وفقًا للقوانين النافذة  الالئحة والتحقيق فيها

ددة األطراف         -1    (*) )45(مادة ة أو متع ات الثنائي ه اإلتفاقي مع مراعاة ما تنص علي

ة        اعدات القانوني ات المس ـُقدم طلب ا ، ت ًا فيه ة طرف ون الجمهوري ي تك الت

                                                 
دة الرسمية   2014لسنة ) 2(بصياغتها المعدلة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ) 44(المادة   (*) دد   -م ، المنشور في الجري نة  ) 1(الع لس

د     : (والتي آانت تنص قبل التعديل على ما يلي  م2014 ي تفي دول والت ة من ال  تقوم اللجنة بإحالة المعلومات المبلغة من أي دول
دة         وم الوح دة وتق ى الوح انون إل ا في الق بقيام شخص مقيم أو موجود في الجمهورية بإرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليه

  )..بتحليل المعلومات وإحالة النتائج إلى الجهات المختصة وفقًا ألحكام القانون وهذه الالئحة
نة  ) 1(العدد  -م ، المنشور في الجريدة الرسمية 2014لسنة ) 2(قم بصياغتها المعدلة الصادرة بالقرار الجمهوري ر) 45(المادة   (*) لس

دم من        -1: (  م والتي آانت تنص قبل التعديل على ما يلي 2014 ى طلب رسمي مق اًء عل مع مراعاة أحكام القانون، يجوز للجنة بن
أي من جر              أي ى تعلقت ب ة محددة بالطلب مت ا بمعلومات عن عملي دول، موافاته ل اإلرهاب     دولة من ال وال أو تموي ائم غسل األم

  .المنصوص عليها في القانون
  .من هذه المادة من خالل الوحدة) 1(تقوم اللجنة بتوفير المعلومات المشار إليها في الفقرة    -2
ي تك             -3 ة والت ادل المساعدات القانوني ة بتب ددة األطراف المتعلق ة أو متع ات الثنائي ه اإلتفاقي ة  مع مراعاة ما تنص علي ون الجمهوري

 :طرفًا فيها ومبدأ المعاملة بالمثل، يجوز للسلطات القضائية المختصة أن تقدم أيًا من المساعدات القانونية التالية
  .اإلنابة قضائيًا عن السلطة النظيرة في سماع أقوال الشهود و الخبراء    -أ 
 .إعالن األوراق القضائية الواردة من السلطات النظيرة  -ب 
ك السجالت المصرفية أو            توفير النسخ األص  -ج  ا في ذل تندات والسجالت بم ا من المس لية أو صور طبق األصل مصادق عليه

 .المالية أو سجالت الشرآات أو العمليات التجارية
ات أو             -د  راض اإلثب رى ألغ ياء األخ ات أواألدوات أو األش وال أو الممتلك ة أو األم دات اإلجرامي ب العائ ن أو تعق ف ع الكش

 . اإلجراءات التحفظية بشأنها بما في ذلك التجميد و الحجز المصادرة و إتخاذ
 .إتخاذ إجراءات التفتيش و الضبط    -ه 
 .أي شكل آخر من أشكال المساعدة القانونية بما ال يتعارض مع القوانين النافذة    -و 
ى   متى تعلق طلب المساعدة القانونية آليًا أو جزئيًا بجريمة غسل أموال أوتمويل لإلرهاب تقدم الطل  -4 بات مباشرة إل

 :اللجنة أو بالطرق الدبلوماسية المعتادة على أن تتضمن تلك الطلبات المقدمة المعلومات التالية
 .تحديد إسم السلطة الطالبة للمساعدة   -أ
 .ملخص للوقائع ذات الصلة بموضوع الطلب  -ب
 .توضيح نوع المساعدة الملتمسة والغرض الذي تطلب من أجله  -ج
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ى   اب إل ل اإلره وال أو تموي ل أم ة غس ًا بجريم ًا أو جزئي ة آلي المتعلق

لطات القضائية الم ى أن  الس ية عل وات الدبلوماس ق القن ختصة  عن طري

 :تتضمن تلك الطلبات المعلومات التالية

 .تحديد إسم السلطة الطالبة للمساعدة القانونية   -أ

 .ملخص للوقائع ذات الصلة بموضوع طلب المساعدة القانونية  -ب

ـُطلب        -ج ذي ت توضيح نوع المساعدة القانونية الملتمسة والغرض ال

 .من أجله

 .تحديد هوية الشخص المعني ومكان إقامته وجنسيته   -د

 :تشمل أنواع وأشكال طلبات المساعدة القانونية مايلي   -2

هود         -أ وال الش ماع أق ي س رة ف لطة النظي ن الس ائيًا ع ة قض   اإلناب

  .و الخبراء

 .إعالن األوراق القضائية الواردة من السلطات النظيرة  -ب

لية أو صو   -ج خ األص وفير النس ن   ت ا م ادق عليه ق األصل مص ر طب

ة  ك السجالت المصرفية أو المالي ي ذل ا ف تندات والسجالت بم   المس

 .أو سجالت الشرآات أو العمليات التجارية

وال أو الممتلكات         -د ة أو األم دات اإلجرامي   الكشف عن أو تعقب العائ

ادرة و    ات أو المص راض اإلثب رى ألغ ياء األخ أو األدوات أو األش

 . جراءات التحفظية بشأنها بما في ذلك التجميد و الحجزإتخاذ اإل

                                                                                                                                            
 .لشخص المعني ومكان إقامته وجنسيتهتحديد هوية ا  -د

ذ الطلب ويجوز رفض         -5 يجوز طلب معلومات إضافية من الدولة الطالبة للمساعدة القانونية لغرض تنفي
 :الطلب في الحاالت التالية

وانين      -أ ًا للق ذة   إذا لم يكن الطلب صادرًا عن سلطة مختصة طبقًا لقانون البلد الطالب، أو إذا لم يرسل الطلب وفق الناف
  .من هذه المادة) 4(أو إذا آانت محتوياته مخالفة لنص الفقرة 

  .إذا آان تنفيذه يحتمل أن يمس بأمن ونظام الجمهورية أو بسيادتها أونظامها العام أو مصالحها األساسية األخرى    -ب
  .بات في إقليم الجمهوريةإذا آان الجرم الذي يتعلق به الطلب هو موضوع دعوى جنائية أوصدر بشأنه فعًال حكم     -ج
ه أو             -د ي إال بسبب عنصره أو ديانت أن الطلب ال يستهدف الشخص المعن اد ب ة لإلعتق إذا آانت هناك أسباب جوهري

  .جنسيته أو أصله اإلثني أو آرائه السياسية أو نوع جنسه أو وضعيته
ه في      إذا آان الجرم المذآور في الطلب غير منصوص عليه، أو ليست له سمات مش  -هـ ترآة مع جرم منصوص علي

  .القوانين النافذة
ز           -و ة، أو ال تجي ار مماثل رى ذات آث دابير أخ ة، أو أي ت دابير المطلوب اذ الت ز إتخ ذة ال تجي وانين الناف ت الق إذا آان

  .إستخدامها فيما يتعلق بالجرم المذآور في الطلب
  .إذا آان الطلب غير قابل لإلنفاذ بمقتضى القوانين النافذة  -ز
  .إذا لم تتوفر الحماية الكافية لحقوق المقدم بشأنه الطلب   -ح

ه        -6 ى وج ة المختصة عل لطة األجنبي غ الس ة أن تبل ي الجمهوري لطة المختصة ف ى الس ب عل ال رفض الطل ي ح ف
  .).السرعة بأسباب الرفض
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 .إتخاذ إجراءات التفتيش و الضبط  -هـ

ع       -و ارض م ا ال يتع ة بم اعدة القانوني كال المس ن أش ر م كل آخ أي ش

 .القوانين النافدة

ة    -3 اعدة القانوني ة للمس ة الطالب ن الدول افية م ات إض ب معلوم وز طل يج

 :الطلب في الحاالت التاليةلغرض تنفيذ الطلب ويجوز رفض 

ب،    -أ إذا لم يكن الطلب صادرًا عن سلطة مختصة طبقًا لقانون البلد الطال

ه   ت محتويات ذة أو إذا آان وانين الناف ًا للق ب وفق ل الطل م يرس أو إذا ل

  .من هذه المادة) 1(مخالفة لنص الفقرة 

ياد  -ب أو  تها إذا آان تنفيذه يحتمل أن يمس بأمن ونظام الجمهورية أو بس

  .نظامها العام أو بمصالحها األساسية األخرى

ة        -ج وى جنائي وع دع و موض ب ه ه الطل ق ب ذي يتعل رم ال ان الج   إذا آ

  .أو صدر بشأنه حكم بات في إقليم الجمهورية

تهدف      -د ب ال يس أن الطل اد ب ة لإلعتق باب جوهري اك أس ت هن إذا آان

ه أو ج   يته أو أصله   الشخص المعني وإنما يستهدف عنصره أو ديانت نس

  .اإلثني أو آرائه السياسية أو نوع جنسه أو وضعيته

ه      -هـ ه، أو ليست ل إذا آان الجرم المذآور في الطلب غير منصوص علي

  .سمات مشترآة مع جرم منصوص عليه في القوانين النافذة

دابير     -و ة، أو أي ت إذا آانت القوانين النافذة ال تجيز إتخاذ التدابير المطلوب

رى ذ الجرم       أخ ق ب ا يتعل تخدامها فيم ز إس ة، أو ال تجي ار مماثل ات آث

  .المذآور في الطلب

  .إذا آان الطلب غير قابل لإلنفاذ بمقتضى القوانين النافذة  -ز

  .إذا لم تتوفر الحماية الكافية لحقوق المقدم بشأنه الطلب -ح

غ       -4 ة أن تبل ي الجمهوري لطة المختصة ف ى الس ب عل ال رفض الطل ي ح ف

  .ة األجنبية المختصة على وجه السرعة بأسباب الرفضالسلط
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ددة األطراف   -1   (*))46(مادة ة أو متع ات الثنائي ه اإلتفاقي نص علي ا ت اة م ع مراع م

ا،          ًا فيه ة طرف ة والتي تكون الجمهوري ادل المساعدات القانوني المتعلقة بتب

وال أو       ل أم ة غس ا بجريم ا أو جزئي ة آلي ادرة المتعلق ات المص دم طلب تق

وات          ق القن ن طري ة ع ائية المختص لطة القض ى الس اب إل ل لإلره تموي

 .الدبلوماسية

 . ال تتم المصادرة إال بصدور حكم قضائي بات -2

ات      -3 افة للمعلوم ة، باإلض اعدة المتبادل ب المس من طل ب أن يتض يج

رة   ي الفق ا ف ادة ) ج(المنصوص عليه ن الم انون، صورة  ) 34(م ن الق م

ات  م الب ن الحك مية م ات رس ب معلوم وز طل ادرة ويج ادر بالمص الص

 .إضافية من الدولة الطالبة للمساعدة القانونية لغرض تنفيذ الحكم

وال أو          -4 ك األم ة للمصادرة من تل ة الطالب ن الدول وفي آل األحوال ال ُتمّك

ذه      ام ه ول إقتس ة ح ة الطالب ع الدول ائي م اق ثن ع إتف د توقي دها إال بع عوائ

  .األموال 

ا         ال     )47(مادة دها به تم تزوي ي ي ة الت ة المعلومات أو األدل ة إحال  يحق للدولة الطالب

ات أو أي    ي تحقيق تخدامها ف ابقتين أو إس ادتين الس ًا للم ث وفق ى طرف ثال إل

  .نوع من المالحقات أو اإلجراءات القضائية غير تلك التي وردت في الطلب

من الجرائم المنصوص  يجوز تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في أي    )48(مادة

ا  ي صادقت عليه ة الت ات الدولي ذة واإلتفاقي وانين الناف انون والق ي الق ا ف عليه

  .الجمهورية ووفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بعد أخذ موافقة النائب العام

                                                 
ادة   (*) م ) 46(الم وري رق القرار الجمه ة الصادرة ب نة ) 2(بصياغتها المعدل مية م ، ا2014لس دة الرس ي الجري  -لمنشور ف

ة      -1  : (م والتي آانت تنص قبل التعديل على ما يلي 2014لسنة ) 1(العدد  ات الثنائي ه اإلتفاقي مع مراعاة ما تنص علي
ات المصادرة          دم طلب ا، تق ًا فيه ة طرف أو متعددة األطراف المتعلقة بتبادل المساعدات القانونية والتي تكون الجمهوري

ة آلي وات      المتعلق ق القن ن طري ة أو ع ى اللجن رة إل اب مباش ل لإلره وال أو تموي ل أم ة غس ًا بجريم ًا أو جزئي
 .الدبلوماسية

 . ال تتم المصادرة إال بصدور حكم قضائي بات  -2
ادة         -3 ي الم ا ف رة  ) 34(يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة، باإلضافة للمعلومات المنصوص عليه ) ج(فق

ورة  انون، ص ن الق ة       م ن الدول افية م ات إض ب معلوم وز طل ادرة ويج ادر بالمص ات الص م الب ن الحك مية م رس
 .الطالبة للمساعدة القانونية لغرض تنفيذ الحكم

 .تحيـل اللجنة الطلبات المتعلقة بالمصادرة للجهات القضائية المختصة للنظر فيها طبقًا للقانون   -4
ائي مع          وفي آل األحوال ال ُتمّكن الدولة الطالبة   -5 اق ثن ع إتف د توقي دها إال بع وال أوعوائ ك األم للمصادرة من تل

  )..الدولة الطالبة حول إقتسام هذه األموال
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راءات    )49(مادة رة إج لطة مباش ة س ة العام ولى النياب دعاوى   تت ع ال ق ورف التحقي

الجزائية أمام المحكمة في جرائم غسل األموال أو تمويل اإلرهاب والجرائم   

 .المرتبطة بها والمحددة وفقًا للقانون 

تخدام      )50(مادة ي إس ة الحق ف ة العام أموري الضبط القضائي وأعضاء النياب لم

ة أل  راءات الجزائي انون اإلج ي ق ررة ف لطات المق غراض الصالحيات والس

 .آشف وضبط وتتبع متحصالت الجريمة

للنيابة العامة أثناء التحقيق أو بناًء على طلب الوحدة أو الجهة المختصة    (*) )51(مادة

وال أو      د لألم ي أو التجمي الحجز التحفظ ة ب ر مؤقت رارات أو أوام دار ق إص

  :األصول اآلتية

 .الممتلكات المغسولة  -1

دة لإلستخدام في غسل     المتحصالت واألدوات التي ُأستخد    -2 مت أو المع

 .األموال والجرائم األصلية

ت   -3 ي خصص دة أو الت تخدمة أو المع لة أو المس ات المتحص الممتلك

ات      اب  أو المنظم ل اإلره ة أو تموي ال اإلرهابي ي األفع تخدام ف لإلس

 .اإلرهابية

رات    -4 ي الفق واردة ف وال أو األصول ال ة لألم ي القيم ة ف ات معادل   ممتلك

ا أو     ) 3،  2،  1(  ا أو نقله ار به ع اإلتج ك لمن ادة، وذل ذه الم ن ه م

  .مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، التصرف فيها

  

                                                 
ادة    (*) م   ) 51(الم القرار الجمهوري رق ة الصادرة ب نة  ) 2(بصياغتها المعدل دة الرسمية  2014لس  -م ، المنشور في الجري

ل الت 2014لسنة ) 1(العدد  ي     م والتي آانت تنص قب ا يل ى م ديل عل ة المختصة       : ( ع ة أن تطلب من المحكم ة العام للنياب
وال      ة غسل األم إتخاذ التدابير واإلجراءات التحفظية بما في ذلك حجز وتجميد األموال والممتلكات المتحصلة عن جريم

  .).أو تمويل اإلرهاب وفقًا لقانون اإلجراءات الجزائية 
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  :تسري أحكام هذه الالئحة على   )52(مادة

ة المنصوص   -1 ن المعين ة والمه ر المالي ة والمؤسسات غي المؤسسات المالي

 .من القانون) 2(عليها في المادة 

ة   -2 فروع المؤسسات المالية األجنبية والمؤسسات غير المالية والمهن المعين

 .داخل الجمهورية والتي تقع مراآزها الرئيسية في الخارج

ع        )53(مادة ة والتي تق على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعين

ا       ة له روع تابع ديها ف ة ول ل الجمهوري ية داخ ا الرئيس ارج أن مراآزه بالخ

ل     وال وتموي تلزمها بالتقيد بالتدابير واإلجراءات الخاصة بمكافحة غسل األم

ذه          ي ه وابط المنصوص ف انون والض ي الق ا ف اب المنصوص عليه اإلره

روع ،     ك الف ه تل الالئحة بالقدر الذي تسمح به القوانين المحلية للبلد الواقعة في

وا       ات  مكافحة غسل األم ة إختالف متطلب ين    وفي حال ل اإلرهاب ب ل وتموي

ات    زم بالمتطلب روع أن تلت ذه الف ى ه ة المضيفة يجب عل ة والدول الجمهوري

  . األآثر تشدًدًا

ة          ة والمهن المعين ر المالي ة والمؤسسات غي ى المؤسسات المالي آما يجب عل

ابقة    رة الس ي الفق واردة ف ام ال زام باألحك ن اإللت د م ة خاصة للتأآ الء عناي إي

ا   بة لفروعه ة     بالنس يات مجموع ق توص ي دول ال تطب ل ف ي تعم ة الت التابع

  .العمل المالي أو ال تطبقها بكفاءة

  

الغ      )54(مادة ي الخارج إب ة ف روع تابع ا ف ي له ة الت ى المؤسسات المالي يجب عل

ة   ة لمكافح راءات المالئم ذ اإلج ا تنفي ابع له رع ت تطيع ف دما ال يس دة عن الوح

دابير     غسل األموال وتمويل اإلرهاب نتيجة ل   وائح أو الت وانين أو الل حظر الق

 .األخرى السارية في البلد المضيف
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ى نحو           (*) )55(مادة يحق لجهات الرقابة واإلشراف فرض الجزاءات المناسبة و عل

ة والمهن        ر المالي ة والمؤسسات غي متدرج في حال مخالفة المؤسسات المالي

ة ب ذه الالئح ي ه ا ف ات المنصوص عليه ة للواجب ات المعين ك عقوب ي ذل ا ف م

ة     ة المؤسسات المالي التنبيه واإلنذار وعدم تجديد الترخيص، وفي حال مخالف

ي      ا ف ا المنصوص عليه ة لواجباته ن المعين ة والمه ر المالي ات غي والمؤسس

ا        ات المنصوص عليه ق العقوب ة لتطبي ة العام القانون فيتم رفع المخالفة للنياب

  .في القانون

  .لوحدة بصفة الضبطية القضائية عند مباشرتهم ألعمالهميتمتع أعضاء ا    )56(مادة

دة         )57(مادة ة الوح ي مواجه رفية ف ة أو المص رية المالي اج بالس وز اإلحتج ال يج

ذ   والسلطات المختصة بالتحقيق والمحاآمة عند قيامها بواجباتها المتعلقة بتنفي

  .أحكام القانون

  .الموازنة العامة للدولةتكون للجنة موازنة مستقلة وتدرج ضمن     )58(مادة

  .يكون للوحدة موازنة مستقلة وتدرج ضمن موازنة البنك المرآزي    )59(مادة

                                                 
العدد  -م ، المنشور في الجريدة الرسمية 2014لسنة ) 2(صادرة بالقرار الجمهوري رقم بصياغتها المعدلة ال) 55(المادة   (*)

يحق لجهات الرقابة واإلشراف فرض الجزاءات المناسبة : (م والتي آانت تنص قبل التعديل على ما يلي 2014لسنة ) 1(
ة وال           ر المالي ة والمؤسسات غي ة المؤسسات المالي درج في حال مخالف ات المنصوص     و على نحو مت ة للواجب مهن المعين

ة           ة المؤسسات المالي رخيص، وفي حال مخالف د الت ذار وعدم تجدي عليها في هذه الالئحة بما في ذلك عقوبات التنبية واإلن
ق           ة لتطبي ة العام ة للنياب ع المخالف تم رف انون في ا في الق والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة لواجباتها المنصوص عليه

ة         ) أ(فقرة ) 43(ت المبينة في المادة العقوبا ل عن مائ ة التق نة أو بغرام د عن س دة ال تزي من القانون والمحددة بالحبس لم
  .).ألف ريال وال تتجاوز مليون ريال
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ة    2006لسنة  ) 89(ُيلغى القرار الجمهوري رقم     )60(مادة م بشأن الالئحة التنفيذي

  .م2003لسنة ) 35(لقانون مكافحة غسل األموال رقم 

  .ه وينشر في الجريدة الرسميةُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدور    )61(مادة
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