
  
  
  
  
  
  
  
  

تعليمات مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب 
اخلاصة بتجار املعادن الثمينة واالحجار الكرمية 

 )الصاغة وجتار الذهب(
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  التعــــــــــاريــــــف

تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (تسمى هذه التعليمات ) :1(مادة 
  )الكريمةالخاصة بتجار المعادن الثمينة واالحجار 

يكون للكلمات اآلتية المعاني المبينة قرين آل منها ما لم يقضي :  التعاريف) 2(مدة 
  :سياق النص غير ذلك

بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل  2010لسنة ) 1(القانون رقم :  القانون
  .االرهاب

بشأن مكافحة غسل االموال  2010لسنة ) 1(الالئحة التنفيذية للقانون رقم :  الالئحة
  .وتمويل االرهاب

  .وزارة الصناعة والتجارة:  الوزارة
  .اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب:  اللجنة
  .وحدة جمع المعلومات المالية:  الوحدة

ق من تطبيق القوانين سئوًال عن التحقهو الموظف الذي يكون م:  مسئول االمتثال
واللوائح التنفيذية والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل 

  .اإلرهاب
هم األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين : تجار المعادن الثمينة واألحجار الكريمة

الصاغة "الذين يمارسون أنشطة تجارة المعادن الثمينة واألحجار الكريمة 
  "ر الذهبوتجا
يقصد بها األموال أيا آان نوعها مادية آانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، :  األموال

والعمالت بجميع أنواعها  أجنبية أو محلية، واألوراق المالية والتجارية 
  .والصكوك والمستندات التي تثبت تملك األموال أو أي حق متعلق بها

  .من القانون)  3( هو الفعل المحدد في المادة :  غسل األموال
  .من القانون)  4( هو الفعل المحدد في المادة  تمويل اإلرهاب

هو الشخص الطبيعي صاحب الملكية أو السيطرة الفعلية على :  المستفيد الحقيقي
  . العميل أو الذي تتم العملية لحسابه أو لمصلحته أو وفقًا إلرادته

ة واالحجار          أي شخص :العميل  ادن الثمين اري يتعامل مع تجار المع طبيعي أو اعتب
  .الكريمة

بهم    م مناص اطر بحك ون للمخ راد المعرض غلوا   : األف غلون أو ش ذين يش خاص ال األش
وظيفةعامة عليا في دولة أجنبية مثل رئيس دولة أو حكومة أو سياسي بارز 

ارزة  أو قاض أوعسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو شخصيات   ب
في حزب سياسي ويشمل ذلكأفراد عائالت هؤالء األشخاص حتى الدرجة      

   .الثالثة
ابر   ل الع تمرة      :العمي ة مس ه عالق ذي ال تربط ل ال ار ا العمي ع تج ة  م ادن الثمين لمع

  .واالحجار الكريمة
رة            :العالقة المستمرة   د لفت أتها أن تمت د نش ع عن ة التي يتوق ة أو التجاري ة المالي العالق

ددة    ات متع من عملي ة وأن تتض تمرة أي    ، زمني ة المس مل العالق وتش
طة   لة بأنش ة ذات ص ة أو مهني ة تجاري ة عالق ادن الثمين ار المع تج

  .الكريمة واألحجار
ة   واألحجارالمعادن الثمينة  ةتجار في مجالالمعامالت : العمليات المشتبه بها  الكريم

  .المشتبه في عالقتها بجريمتي غسل الموال وتمويل اإلرهاب
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  :الهدف ) 3(مادة 
ة    ار الكريم ة واالحج ادن الثمين ار المع اعدة تج ى مس ات إل ذه التعليم دف ه ته
ق      ى تطبي اب عل ل اإلره وال وتموي ل الم ي غس ا بجريمت ي عالقته تبه ف المش
ن    ة م ه التنفيذي اب والئحت ل اإلره وال وتموي ة غسل األم انون مكافح ام ق أحك

ل اإلرهاب واإلبال    ا  أجل اآتشاف ومكافحة أنشطة غسل األموال وتموي غ عنه
ة     ادن الثمين ارة المع ة تج ة مهن ة وحماي ات المالي ع المعلوم دة جم ى وح إل

  .الكريمة واألحجار

  : نطاق السريان) 4(مادة 
  .لمعادن الثمينة واالحجار الكريمةتجار اتسري هذه التعليمات على جميع 

  
  
  

  :إجراءات العناية الواجبة) 5(مادة 

د  ذل الجه ة ب ة الواجب تفيد يقصد بالعناي ل والمس ة العمي ى هوي التعرف عل ب
ار   ي إط تم ف ي ت ات الت ة المتواصلة للعملي ا والمتابع ق منه ي والتحق الحقيق

ل وتجار ا     ين العمي تم  ب ة   العالقة المستمرة والمستقبلية التي ت ادن الثمين لمع
ادن واالحجار     عليهموفي هذا اإلطار يجب ، واالحجار الكريمة تجار المع

ة را الكريم اذ إج الء  اتخ ة العم ى هوي رف عل ة للتع ة الواجب ءات العناي
 :والمستفيدين الحقيقيين في الحاالت التالية

 .عند بدء العالقة المستمرة مع العميل  . أ
عند القيام بعملية لعميل عابر تزيد قيمتها عن مليون ريال أو ما يعادلها   . ب

 .بالعمالت األخرى
 .لة سلفًاعند وجود شكوك حول دقة أو صحة بيانات التعرف المسج  . ج
اب بغض    . د ل إره وال وتموي ة غسل أم تباه حدوث جريم ود اش د وج عن

 .النظر عن قيمة العملية
 -:تجار المعادن الثمينة واالحجار الكريمةواجبات ) 6(مادة 

ة أو      .1 ولي الهوي عدم التعامل أو الدخول في عالقات عمل مع أشخاص مجه
 .بأسماء صورية أو وهمية

 .ة بشأن العمالء الحاليين والعمالء الجدداتخاذ إجراءات العناية الواجب .2
ة      في حالة عدم قدرة  .3 ة واالحجار الكريم ادن الثمين تيفاء   تجار المع ى اس عل

امالت    إجراءات العناية الواجبة بشأن العمالء يجب عدم الدخول في أي تع
 .أو تنفيذ أية عمليات لصالح العمالء
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وائم         .4 درج ضمن الق ر م ل غي د من أن العمي ة    يجب التأآ ا اللجن التي تعممه
الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والجهات المختصة وذلك 
ابرة        ة ع ة عملي ذ أي قبل الدخول في عالقة مستمرة معه آما يجب عدم تنفي

 .لعميل مدرج ضمن تلك القوائم
ى     .5 دوا عل م أن يعتم وز له هم وال يج ة بأنفس ة الواجب راءات العناي اذ إج اتخ

 .تيفاء هذه اإلجراءاتطرف ثالث في اس
د ظهور    .6 تحديث بيانات التعرف على هوية العميل آل خمس سنوات أو عن

ات         ة البيان ديهم في صحة أو دق وفر الشك ل أسباب تدعو إلى ذلك أو عند ت
اع درجة مخاطر        دروا ارتف بقًا أو إذا ق ا مس والمعلومات التي تحصل عليه

 .نه أو فئة من العمالءغسل األموال وتمويل اإلرهاب بالنسبة لعميل بعي
ط  .7 ى نم وا عل ى يتعرف الء حت ع العم تهم م تمر لعالق كل مس ة بش المراقب

ة          نمط أو مع طبيع ذا ال ة مع ه ر متفق امالت غي تعامالتهم واآتشاف أي مع
  .نشاط العمالء

  

ادة   ان شخصًا      ) 7(م ة المستفيد الحقيقي إذا آ إجراءات التعرف والتحقق من هوي
  : طبيعيًا

ى  رف عل ائق     يجب التع تيفاء الوث تفيد واس ل والمس ي المتعام ة الشخص الطبيع هوي
  :والبيانات التالية

 .االسم الرباعي مع اللقب للعميل .1
 ).أنثى/ ذآر( النوع  .2
 .الجنسية .3
 .رقم المستند الرسمي إلثبات الشخصية ونوعه .4
البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لغير اليمنيين،  شريطة أن   .5

اظ بصورة       يكون لديه إقا ة، مع االحتف مة سارية المفعول في الجمهوري
 .منها بعد التوقيع عليها من قبل الموظف المختص بأنها مطابقة لألصل

 . محل اإلقامة .6
ه       .7 ة أو أي ق العام واتير المراف دى ف ل إح ة مث ل اإلقام دد مح تند يح مس

 .وسيلة أخرى ممكنة
 .الفاآس/ رقم الهاتف .8
 ).جدإن و( عنوان البريد اإللكتروني  .9
 .تاريخ ومكان الميالد .10
 .المهنة أو الوظيفة  .11
 . جهة وعنوان العمل .12
ي أو        .13 خاص ناقص انونيين لألش ين الق ات الممثل اوين وبيان ماء وعن أس

 .عديمي األهلية، والمستندات الدالة على ذلك
 .اسم المستفيد الحقيقي من عالقة العمل .14
 . توقيع العميل .15



4 
 

 .الغرض من التعامل مع العميل .16
  .العميل بتحديث بياناته فور حدوث أي تغييرات بهاتعهد  .17
  

ادة   ان شخصًا      ) 8(م ة المستفيد الحقيقي إذا آ إجراءات التعرف والتحقق من هوي
  -:اعتباريًا

 .اسم المنشأة .1
 .عنوان المنشأة  .2
 .الفاآس/ رقم الهاتف .3
 .صورة من النظام الداخلي للمنشأة .4
ات آل     اسم وعنوان المالك وأسماء وعناوين الشرآاء   .5 د ملكي ذين تزي ال

 .من رأس مال المنشأة% 10منهم عن 
رار          .6 دائي وق د االبت 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
الي    .9 دير الم ام والم دير الع س اإلدارة والم يس مجل اوين رئ ماء وعن  أس

 .بشرآات المساهمة إضافة إلى ما سبق
تقديم إقرار خطي من العميل يبين فيه هوية المستفيد الحقيقي ويتضمن   .10

 .اسمه بالكامل ولقبه ومحل إقامته وبيانات عن وضعه المالي
ة المستفيد الحقيقي إذا آانت منظمة        ) 9(مادة  إجراءات التعرف والتحقق من هوي

  :للربح  هادفةغير 

عدم إجراء أي عمليات المعادن الثمينة واالحجار الكريمة  تجارعلى يجب 
  -:مع منظمة غير هادفة للربح إال بعد استيفاء الوثائق والبيانات التالية

 .صورة طبق األصل من الترخيص .1
 .صورة طبق األصل من النظام األساسي  .2
 .اسم المنظمة وشكلها القانوني .3
 .عنوان المقر الرئيسي والفروع .4
 .الفاآس رقم الهاتف أو .5
الغرض من التعامل ومصادر أموالها واستخداماتها وأية بيانات أخرى   .6

 .تطلبها السلطات المختصة
 

  :المستفيد الحقيقي) 10(مادة 

1K  ى ة   يجب عل ار الكريم ة واالحج ادن الثمين ار المع ل  تج ن آ وا م أن يطلب
ة      ن العالق ي م تفيد الحقيق ة المس ه هوي دد في رار خطي يح ع إق ل توقي عمي

 .ة أو العملية العابرةالمستمر
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2K     تم ات ومعلومات ي التعرف على هوية المستفيد الحقيقي باالطالع على بيان
ه         ديهم قناعة بأن د ل ات رسمية وبحيث تتول الحصول عليها من وثائق وبيان

 .على علم بهوية المستفيد الحقيقي
3K           اري ة الشخص االعتب تفيد الحقيقي في حال ى المس يراعى في التعرف عل

اذ  يطرة    اتخ ة واإلدارة المس ل الملكي ى هيك وف عل ة للوق راءات معقول إج
 .على الشخص االعتباري

 

  :األفراد المعرضون للمخاطر بحكم مناصبهم) 11(مادة 
وضع نظم مناسبة إلدارة تجار المعادن الثمينة واالحجار الكريمة يجب على  

ذلك شخصًا أو بعد ، وقت بدء المعاملة، المخاطر لتحديد ما إذا آان العميل
وعليها أن تستخدم آافة البيانات والمعلومات ، معرضًا للمخاطر بحكم منصبه

المتاحة للجمهور أو تلك الموجودة في قواعد البيانات التجارية عن 
األشخاص المعرضون للمخاطر بحكم مناصبهم ويجب تطبيق اإلجراءات 

  .المنصوص عليها في الالئحة للتنفيذية على هؤالء العمالء
 

ى ) 12(ادة م ة  عل ار الكريم ة واالحج ادن الثمين ار المع ة تج راءات العناي اذ إج اتخ
وتصنيفهم حسب درجة المخاطر    ) المرتفعة(الواجبة للعمالء ذوي المخاطر العالية 

  -:المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب مع مراعاة ما يلي

 .طبيعة العميل ونوعية نشاطه .1
 .ها العميلطبيعة التعامالت التي يقوم ب .2
 .الموقع الجغرافي للعميل أو للعمليات التي يقوم بها .3
دة           .4 ك الوسائل المعتم ا في ذل ة بم ديم الخدم ا تق الوسيلة التي يتم عن طريقه

 .على استخدام التقنيات الحديثة
ديها            .5 وفر ل دول التي ال يت تم مع أشخاص يتواجدون في ال العمليات التي ت

 .تمويل اإلرهابنظم مناسبة لمكافحة غسل األموال و
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     -:االحتفاظ بالسجالت والمستندات) 13(مادة 

  :االلتزام باآلتيتجار المعادن الثمينة واالحجار الكريمة على   

ا      . أ االحتفاظ بالسجالت والمستندات والوثائق المتعلقة بالعمليات التي يقومون به
ل أو   ع العمي ل م ا التعام اريخ إنه ن ت نوات م ل عن خمس س دة ال تق از لم إنج

 .العملية
تفيدين      . ب العمالء والمس ة ب تندات الخاص ات والمس ات والمعلوم ديث البيان تح

 .الحقيقيين بصفة دورية
د        . ج ات عن العمالء والعملي ة ب ائق المتعلق إتاحة جميع السجالت والمستندات والوث

 .طلبها من الوحدة والجهات المختصة
  

  -:تعيين مسئول امتثال) 14(مادة 

ادن ا على   . أ ة    تجار المع ة واالحجار الكريم ؤهلين     لثمين تسمية أحد موظفيهم الم
تبه           ة يش ة إخطار الوحدة عن أي عملي ولى مهم ديها يت ال ل ليكون مسئول امتث

ل إرهاب      وال أو تموي الوزارة باسم     ، بأنها مرتبطة بغسل أم د الوحدة ب وتزوي
 .هذا الشخص وبياناته بالكامل

ة     على   . ب ة واالحجار الكريم ادن الثمين وزارة في      تجار المع إعالم الوحدة في ال
 .حالة تغيير مسئول اإلخطار

  

  -:باآلتيتجار المعادن الثمينة واالحجار الكريمة يلتزم ) 15(مادة 

وال          . أ ل األم ة بغس ا مرتبط تبه بأنه ة يش ن أي عملي ال ع ئول االمتث الغ مس إب
 .وتمويل اإلرهاب

ات   . ب ن العملي ورًا ع دة ف ار الوح ال بإخط ئول االمتث زم مس ا يلت تبه بأنه المش
ل     ة غس انون مكافح تنادًا لق ك اس اب وذل ل إره وال أو تموي ل أم ة بغس مرتبط

اب   ل اإلره وال وتموي ات     ، األم دها بالبيان دة وتزوي ع الوح اون م ه التع وعلي
ال    ي ح ا ف دة عليه هيل إطالع الوح ه وتس وفرة لدي ات المت ائق والمعلوم والوث

 .طلبها
ر مباشرة     يحظر على آل من يطلع أو يعلم بحكم عمل   . ج ة مباشرة أو غي ه بطريق

انون مكافحة غسل   ام ق ا بموجب أحك ديمها أو تبادله م تق ات ت ى أي معلوم عل
رارات        ة والتعليمات والق ة واألنظم ه التنفيذي األموال وتمويل اإلرهاب والئحت
ذه       ذ ه الصادرة اإلفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة آانت ألغراض تنفي

 .التعليمات
طريق مباشر أو غير مباشر أو بأي وسيلة آانت عن إخطار  يحظر اإلفصاح ب  . د

تبه الوحدة بأي من إجراءات اإلخطار التي تتخذ بشأن العمليات  ا   المش ارتباطه
 .بغسل األموال وتمويل اإلرهاب أو عن أي من المعلومات المتعلقة بها
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ل الوحدة وأن            . ه ذا الغرض من قب د له ى النموذج المع يجب أن يتم اإلخطار عل
ا مع        يرفق تبه فيه ات المش ة بالعملي تندات المتعلق به آافة البيانات وصور المس

  .مراعاة االلتزام بطلبات استيفاء النموذج المشار إليه
  

  -:نظام الضبط الداخلي) 15(مادة 

ي مناسب يشتمل    تجار المعادن الثمينة واالحجار الكريمة يجب على  وضع نظام داخل
ل       على اإلجراءات والضوابط الداخلية وال وتموي ا لمكافحة غسل األم الواجب توفره

  :اإلرهاب وفقًا لما يلي

 .وضع سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب  . أ
ل اإلرهاب يراعى    . ب وال وتموي ة غسل األم ة لمكافح إجراءات تفصيلية مكتوب

ا يتفق مع المنشورات الصاد      رة فيها التحديد الدقيق للواجبات والمسئوليات بم
 من الجهات المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

راءات          . ج ات واإلج ورات والسياس زام بالمنش ن االلت ق م بة للتحق ة مناس آلي
 .الموضوعة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

وال    . د وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة للعاملين في مجال مكافحة غسل األم
 .وتمويل اإلرهاب

ة  وضع النظام الالزم لقبول العمالء في ضوء ما يتاح لدى   . ه تجار المعادن الثمين
 .من معلومات وبياناتواالحجار الكريمة 

م     . و اح له األسس الالزمة لتصنيف العمالء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يت
 .من وثائق ومعلومات وبيانات

  :مؤشرات االشتباه )16(المادة 
هناك العديد من المؤشرات تستدعي الشك بأن العملية قد تخفي غسًال لألموال 

آون اساليب ارتكاب جرائم غسل األموال تتنوع وتتطور  لإلرهاباو تمويًال 
بشكل مستمر ، آما أن حدوث أحد هذه المؤشرات ال يعني بالضرورة عمًال 

ومن أهم غير مشروع وإنما يجب ربط هذه المؤشرات مع ظروف العملية 
  :تلك المؤشرات  

أيه  اختيارشراء العميل مصوغات أو مجوهرات بقيم آبيرة دون  -1
  .مواصفات محددة أو دون مبرر واضح

شراء العميل مصوغات أو مجوهرات ال تتفق قيمتها الكبيرة مع ما هو  -2
 ).ة عملهعبعد التعرف على مهنته أو طبي(متوقع من العميل 

ل منتظم ، أو آميات آبيرة من سلعة شراء سلع ذات قيمة مرتفعة بشك -3
معينة ، بما ال يتناسب مع الصفقات االعتيادية التي يقوم بها العميل ، أو 

 .النمط االعتيادي للتجارة التي يمارسها أو مع دخله أو مظهره
محاولة استرداد قيمة مشتريات حديثة دون تفسير ُمرض ، أو حين   -4

 .بسعر أقل آثيرًا من سعر الشراء يحاول العميل أن يبيع ما اشتراه حديثًا
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محاولة بيع مصوغات أو مجوهرات عالية القيمة بقيم أقل آثيرًا من قيمتها  -5
 .الفعلية أو السوقية

استعداد العميل لدفع أي سعر للحصول على مصوغات أو مجوهرات  -6
 .باهظة الثمن دون محاولة تخفيض السعر أو التفاوض بشأنه

 
  
  
  

  :احكام ختامية )15(المادة 
المنصوص عليها في  الجزاءاتذه التعليمات يقع تحت طائلة آل من يخالف ه  -1

  .قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والئحته التنفيذية
مع مراعاة أحكام التعليمات التي تصدر باالستناد إلى أحكام قانون مكافحة  -2

لى األشخاص أو الجهات  غسل األموال وتمويل اإلرهاب والئحته التنفيذية ع
المرخصة لغايات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار 
الكريمة تنفيذ االلتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة 

أو الجهات  الجهات المختصة ذات العالقةالنفاذ والتي تم إبالغهم بها من قبل 
 .المختصة بهذا الخصوص

 .ما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات يتم الرجوع إلى القانون والالئحة -3
 

  واهللا الموفق ؛؛؛
 


