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 م٢٠١

 

الت 
يد 
حليل

النسب
من
المجمو

١ ١٠%

٢ ١١%

١ ٢١%

†ÏjÖ]

وحدة مجع ا
mation Unit

  م ٢

F ( ٣في

 الت الواردة

نسبة 
من 

جموع 

حاال
قيد
التح

٧ %٥

٢ %٧

٩ %٥

 

t

FIU ( ٢٠١٣يف

IU(مالية 

ـــــــــــــــــــاال

حاالت 
م تتم 
 حالتها

الن
م
المج

٥٥ ٢

٠ ٧

٥٥ ٥٩

é{{{{{{{{{{í

U(لومات املالية 

علومات الم

الحــوضعية 

سبة من 
 جموع 

ح
لم
إح

٥% 

٤% 

٥% 

éñ^’uý]<l^Þ

  
  

املعلمجع لوحدة  

المع جمع

الت
مت
التها

النس
المج

٨٦ ٢

٦ ٤

٩٢ ٦

éfÖ]{{{{{{{Þ^

الواردةحلاالت 

ردة لوحدة

 واردة

سبة من
 جموع

حا
تم
إحا

٦ %٩

٥% 

٢ %١

 

إمجايل احل

االت الوار

الـحاالت الو  

النس العدد
المج

١٥٨ ٥

٨ ٥

١٦٦ ٠٠

جمالي الحا

 لجهة

ا

 حلية

 رجية

 مالي

 

 

  
 

إج
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جهات مح

جهات خار
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وحدة مجع ا
mation Unit

 

t

@@

%

مت إحالتها 

é{{{{{{{{{{í

٩٥%

ت محلية

٥٩%

٢١%

حاالت تم

éñ^’uý]<l^Þ

جهات

تم إحالتها

éfÖ]{{{{{{{Þ^

ارجية

٥٦%

حاالت لم تت

الواردة  الت

٥%

جهات خا

دة

لتحليل

الحاال وضعية

الوارد لحاالت

حاالت قيد الت

و

 

 

 

  

 

 

 

ال
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  مالي

 

اإلخطارات

 المساعدة 

 المساعدة 

†ÏjÖ]

وحدة مجع ا
mation Unit

  م ٢٠١

االجمسبة من 

٧١  % 

٢٩  % 

٥٨  % 

٠  % 

٧٦  % 

١١  % 

١٣  % 

٣٧  % 

٣٨  % 

٦٣  % 

٥  % 

١٠٠  %

مجموع ا

مجموع طلبات
المحلية

مجموع طلبات
الخارجية

 

t

٣يف ) FIU(ة 

 

النس

%

é{{{{{{{{{{í

املعلومات املالية

ر والنوع 

 العدد 

٦٨ 

٢٨ 

٩٦ 

٠ 

٤٧ 

٧ 

٨ 

٦٢ 

٣ 

٥ 

٨ 

١٦٦ 

٣٧%

%

éñ^’uý]<l^Þ

ا مجع لوحدة ردة
  

وفق المصد

 كلي

 مالي الكلي

جمالي الكلي

%

٥%

éfÖ]{{{{{{{Þ^

الوارلحاالت ل ي

و :اوًال

 ر

 االجمالي الك

 عبر الحدود

من االجم حلية

من االج رجية

 ي

٥٨

بيان تفصيلي

المصدر

من إلخطارات

نقل األموال 

مساعدة المح

ساعدة الخار

االجمالي

 

 ت صرافة

اإلمجموع 

:يح الجمارك

 قانون 

  حكومية 

 ت قضائية

وع طلبات الم

 ت  نظيرة 

  خارجية

ع طلبات المس

 

 

بنوك 

شرآات

تصاري

ق إنفاذ

جهات

سلطات

مجمو

وحدات

جهات

مجموع
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نسبة من 
 الجمالي

١١.٤% 

٣.٦% 

١.٢% 

٠.٦% 

٣.٠% 

٦.٦% 

٤.٢% 

٣.٠% 

١.٨% 

٠.٠% 

٦٤.٥% 

١٠٠% 

غسل اموال

تمويل إرهاب

ارهاب

رب ضريبي  

عبر الحدود  

فساد

صب واحتيال

تزييف

مجلس االمن

مخدرات

اخرى

†ÏjÖ]

وحدة مجع ا
mation Unit

دد 
 ردة

الن
اال

٤

٥

٠

ت 

تهر

نقل اموال 

نص

قوائم م

 

t

مجموع عد
الحاالت الوار

١٩ 

٦ 

٢ 

١ 

٥ 

١١ 

٧ 

٥ 

٣ 

٠ 

١٠٧ 

١٦٦ 

é{{{{{{{{{{í

 م األصلي

واردة من 
 خارجية

٠ 

٠ 

٠ 

٠ 

٤ 

٠ 

٠ 

٠ 

٠ 

٠ 

٤ 

٨ 

٦٤%

éñ^’uý]<l^Þ

وفق الجرم

حاالت ون
جهات خ

٠

٠

٠

٠

٤

٠

٠

٠

٠

٠

٤

٨

éfÖ]{{{{{{{Þ^

:ثانيا

الت واردة من
جهات محلية

١٩ 

٦ 

٢ 

١ 

١ 

١١ 

٧ 

٥ 

٣ 

٠ 

١٠٣ 

١٥٨ 

١١%

حاال
ج

 ود

 

 نوع الجرم

 موال

  إرهاب

 

 ضريبي 

وال عبر الحدو

 واحتيال

 

جلس االمن

 ت

 االجمالي

٤%

١% ١%
٣%

٧%

%

٣%

٢%
٠%

 

 

غسل ام

تمويل 

ارهاب

تهرب ض

نقل امو

 فساد

نصب و

تزييف

قوائم مج

مخدرات

 اخرى

 

٤

٣
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وحدة مجع ا
mation Unit

 االجمالين 

٠ % 

٠ % 

٠. % 

٠. % 

١  % 

 االجمالين 

٠. % 
٠. % 
٠. % 
٠. % 
٠. % 

١  % 

 رج 

 االجمالين 

١  % 

١  % 

 

t

 الخارج

النسبة من

.٢٥

 .٥

١٢٥

١٢٥

٠٠

  

النسبة من

٨٦٧
٠٠٦
٠٠٦
٠٠٦
١١٤

٠٠

حدة الى الخار

النسبة من

١٠٠

٠٠

é{{{{{{{{{{í

 الواردة من ا

 ة

في للبالغات

درة من الوح

ة
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ت المساعدة

بات المساعدة

٢ 

٤ 

١ 

١ 

٨

وزيع الجغراف

 االخطارات

١٣٧
١ 
١ 
١ 
١٨

١٥٨

مساعدة الصاد

بات المساعدة
 صادرة

١ 

١

éfÖ]{{{{{{{Þ^

مصدر طلبات

عدد طلبا

التو: رابعًا

اعدد 

 

 

در طلبات الم

عدد طلبا
الص

:ثالثًا

 ول

 ي

 ظة

 ي

مصد: خامسًا

 ول

 ي

اسماء الد

 صر

 يكا

 حرين

 دن

االجمالي

المحافظة

 عاء

 ديدة

 

 ن
 ضرموت 

االجمالي

خ

اسماء الد

 حرين

االجمالي

 

 

مصر

امري

البح

االرد

صنع
الحد
تعز
عدن
حض

البح
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ة

ل

ن
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ة

االج

ات 
 جية
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وحدة مجع ا
mation Unit

مؤقت

نهائي

سلطات قضائية

جهات حكومية

قيد التحليل

جهات انفاذ القانون

وحدات نظيرة

جهات خارجية

ت 
  

جها
خارج

٥ 

 

t

   

  

ج

 خطارت

 المعنية

وحدات
نظيرة

١ 

é{{{{{{{{{{í

٤٤%

ــــــــي لالخ

ة الى الجهة ا

جهات انفاذ 
 القانون

٧٣ 

éñ^’uý]<l^Þ

١% %

اء النهائــــ

االحالة

جهات
 كومية

ج

٥

éfÖ]{{{{{{{Þ^

٣%١%

اإلجـــــــــر

طات
 ائية

ج
حك

٨

٣٣%

١٠%

ا

يد
حليل

١

سلط
قضا

٨ 

٣

٥%

١٧%

 ظ 
قي
التح

نهائي 

٧ 

٥٥ 

 

 

 

 

 

 

٥

٣%

حفظ

ن مؤقت
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من إجمالي% 
من% ٤١سبة 

من إجمالي% 
١١٤لغ عددها 

مقارنة خطارات

من إجمالي% ٥
من إجمالي% 

االخطاراتمالي 

مقارنة بعام رات

%٤ربة نسبة 
  %.١ل من 

استعالميث ورد 

م مقارنه بعام٢

†ÏjÖ]

وحدة مجع ا
mation Unit

%٥٠أن نسبة 
م فان نس٢٠١٣

%١٧م إلى ٢٠
البال االخطارات

االخمن إجمالي 
 

٥ يشكل نسبة 
%١١شكل نسبة 

م من إجم٢٠١

االخطارجمالي 

ما متقارلى حد 
عامين نسبة اقل

إلى الوحدة حيث

٢٠١٣دة لعام 

 

 

t

م نالحظ أ٢٠
٣م أما عام ٢

١٣لعام  رات
امن إجمالي % 

م% ٢٨نسبة 
 .االخطاراتي 

أي ما ستعالمات
م تش٢٠١٢م 

٣في عام % 

من إج% ٢٢ة 
  .ت

 آانت النسبة إل
متقاربة لكال الع

الواردة  طارات

ردة إلى الوحد

  . اإلرهاب

é{{{{{{{{{{í

١٢عام الم ب٢
٠١٢بالغ عام 

  .بالغ ١٦

االخطار ت نسبة
%٩بلغت نسبة 

أي ن استعالم ٤
من إجمالي% 

است ٨ى الوحدة 
في عام الماتع

١١ي ما يعادل 
  .ت

بالغ أي نسبة 
االخطاراتمالي

س النسبة حيث
ريبي فقد آانت م

االخطوظ بعدد 

الوار الخطارات

ألموال ومتويل 

éñ^’uý]<l^Þ

  .طارات

٠١٣حدة لعام
ب ١١٤جمالي

٦غ من إجمالي

فة فقد ارتفعت
م حيث ب٢٠١٢

٤٧م عدد ٢٠١
١٤نسبة  تعالم

ئية فقد ورد إلى
عاالستأن عدد
  .قضائية

  .ي
بالغ أي ١٩عدد
االخطاراتمالي

٢٥االخطارات
من إجم% ٧ة

فقد آانت بنفس
ة التهرب الضر

ناك تراجع ملحو
  .م٢٠١٢م

االعدد  ضاعف

هات غسل األ

éfÖ]{{{{{{{Þ^

االخط ملصدر 

ردة إلى الوحد
بالغ من إج ٥٧

بالغ ٦٨ك عدد

شرآات الصراف
٢غ مقارنة بعام

٣قانون لعام ل
است ١٦ عالمات

سلطات القضائ
ة ذلك نالحظ أ
رد من جهات ق

للجرم األصلي
ويل اإلرهاب ع

من إجم% ١٥

م فقد بلغ عدد
بالغ نسبة ١١

مويل اإلرهاب ف
وآذلك جريمة ت

ود فقد آان هنا
عام ستعالمات

لتزييف فقد تض

رتاتيجي الجتا

رتاتيجي وفقا 
  .ماليةالت 

إلخطارات الوا
٧ا البنوك عدد

ها البنوكمصدر

الواردة من ش 
بالغ ١٦٦ددها

 .قانونالذ 

ال جهات إنفاذ
االستعآان عدد

الواردة من الس 
م وبمقارنة٢٠
وا استعالم ١٣

رتاتيجي وفقا ل
ل األموال وتمو

م بلغت نسبة ٢

٢٠١٢اد لعام
االخطاراتعدد

ي اإلرهاب وتمو
االخطاراتمالي

موال عبر الحدو
انة بسبعة مقار

 واالحتيال وال

التحليل االسرت

التحليل االسرت 
مؤسساتال -

خالل مقارنة اإل
مصدرها ارات

م االخطاراتي 

االخطاراتعن 
البالغ عد ارات

   

جهات إنفاذ -

لى الوحدة من
م حيث آ٢٠١٢

االستعالماتن 
١٣لعام  ارات
٣أي عدد  ارات

التحليل االسرت 
رت جريمة غسل

٢٠١٢في عام 

ن جريمة الفسا
م حيث آان ع٢

لنسبة لجريمتي
لعامين من إجما

لنسبة لنقل األم
م م٢٠١٣لعام 

نصب جرائم ال
  .م٢

 

 

  

  

  

: اوالً
-

من خ
االخطا
إجمالي

أما ع
االخطا
.بالغ

-

ورد إل
٢بعام 

عناما 
االخطا
االخطا

  

: ثا�ياً
تصدر
بينما ف

أما عن
٠١٣

أما بال
لكال ال

أما بال
واحد ل

وعن
٠١٢
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%٦٤فة نسبة 
 .االخطاراتي 

لعاصمة صنعاء
من% ١٣سبة 

إخطارات لعام ٧

لة البحرين عام

  
لغة 

 ك 

 

†ÏjÖ]

وحدة مجع ا
mation Unit

مصنفالغير ئم 
من إجمالي% 

الواردة من ال ت
وبنس الخطارات

٧م مقارنة ب  

عالم واحد لدول
  دة

ة البنوك المبل
ن عدد البنوك

٣٢  % 

٥٣  % 

٦١  % 

2011

2012

2013

 

t
سياسيا والجرائ

٤١جرائم نسبة 

االخطاراتعظم 
االمن إجمالي % 

م٢٠١٣ت لعام 

ة فقد آان استع
ع طلبات مساعد

 آاملة

 
نسبة
من

é{{{{{{{{{{í

ص المعرضين س
 حازت تلك الج

  .واردة
ت الحظنا أن مع

%٨٩ث آانت 
  .م٢

إخطارات ٨غت

وحدات النظيرة
من الوحدة اربع

نسبة للبنوك آ

نوك المبلغة

٦

١٠

١١

٦١ %

éñ^’uý]<l^Þ

شخاصهة واأل
م حيث٢٠١٢

يف للبالغات الو
افي لإلخطارات

م حيث٢٠١٢م
٠١٢لعام %

 الوحدة فقد بلغ

الوحدة إلى الو
من ت المساعدة

ك المبلغة بالن

البن عدد

éfÖ]{{{{{{{Þ^

لحاالت المشبو
م مقارنة بعام

لتوزيع اجلغرايفل
 التوزيع الجغرا

مقارنة بعام ت
١١رنة بنسبة

من الخارج إلى

 الصادرة من 
عدد طلبات ث بلغ
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ية وصدر الحكم

الجريمة بعقوبة

الجر عقوبة عن

للموظف سنة

تابعه بنكية ت

 

باحلالة ملتعلقة

الم من به شتبه

للغرض الفترة 

التوق تزوير وت

ة ة ن ، للنياب وم

االشتباه محل ة
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تراعي وبشك
 مسئول عن

مكافحة غسل

ل في عالقات

عناية الخاصة

ل عن العملي
ت والمستندات

:   س اإلدارة

:   ة البرقية

ة الصيـرفيـة

 ومقاصد ه

من التعليم
 امتثال شر
ت الدولية الص
واعد وأفضل
ت واألنظمة

رآات الصر
خلية لمكافحة
آات الصراف
ة بنزاهة وس

لتطبيق وا
ق تطبيق هذه
إلدارة العليا 

رة شرآة الص
إلرهاب وموا
يمات وأنها ت
جلس اإلدارة

 .إلرهاب

اعد العامة لم

ل او الدخول
 ).ميلك

الع/ة الواجبة
 

إلبالغ الفعال
حفظ السجالت

  

 

مـجلس

الحوالة

العـالقة

 

ألغراض -
 

  

الهدف م  )
التأآد من -

والتوصيات
ارساء القو -

واإلجراءات
 .عنها

مساعدة شر -
النظم الداخ

حماية شرآ -
تعزيز الثقة -

 
 

نطاق ال   )
يشمل نطاق -
ة اإلمسئولي -

مجلس إدار
وتمويل اإل
وهذه التعلي
ويكون مج
وتمويل اإل

 

القوا: ثانيًا 

عدم التعامل -
أعرف عم(

بذل العناية -
).المعقولة

التعرف وا -
امساك وحف -
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مويل         

ع   جمي

ص   
ي   
ة  

ة   
ى 
ه    

ي  

ة 
ث   

فحة      
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األموال وتم

د من أن جم آ

رخيص ى الت
زي ك المرآ
تها  المسجلة

طة ع األنش ي
ت جديدة لدى
ن اضافة هذ
  .لمرآزي

ي ا ف  فروعه

رآزي بقائمة
ديث ليها وتح

موال 

جراءات مكاف

 

افحة غسل ا

ختصة والتأآ

ى حصول عل
ن البن رافة م
وتجديد بيانات

جيل جمي تس
 وأي خدمات

تأآد منان ت
ر من البنك ال
ع سجيل جمي

  . مرآزي

فاة البنك المر
ل ا ومراس ئه

ة غسل األم

ات واج تطلب

 .وع

. 
  .صال

 .ة الحسنة 

جراءات مكا

   هاب

مية المخ رس

الصرافة الح
ال الصر عم
ص األخرى  و

رافة ت ة الص
وم بمزاولتها
لى الشرآة ا
يص الصادر
لصرافة تس
من البنك  الم

صرافة مواف
ع وآالئ  جمي

  .ر

لمكافحة) 

داخلي لمت  ال

مستوى الفرو

.مال الشرآة
ع ضباط االتص

مانة والسمعة
 .ة

Ð{{{{ 

متطلبات واج

تمويل اإلره

ات الر ى الجه
  :ايلي

رآة ا ى ش عل
ة اع ي لمزاول
 االختصاص

  .ر
رآة ى ش عل
ات التي تـقو
مرآزي وعل
ت في الترخي
رآة ا ى ش عل
ص الصادر م

لى شرآة الص
ن ات ع بيان
ئمة باستمرار

)ظم داخلية

زام ارة االلت

 

تصال على م

مع حجم أعم
ة في الفروع

النزاهة واألم
عملية الكافية

{{{{{{{{{{{{{{

ي الشرآة بم

األموال وت ل

دى ا ل بياناته
ل التسجيل ما

يجب ع   
نوي الس
وجهات
باستمرار

ب ع     يج
والخدما
البنك الم
الخدمات

يجب عت
الترخيص

يجب عل   
وي ب تح
هذه القائ

اءات، نظم

ولى اد اال تت

:بط التالية

له وضباط ات

م بما يتناسب
ويمثل الوحدة

ان يتحلى با
لعة والخبرة ا

{{{uø¹{{{{{{{

لي وموظفي

.ت االمتثال

مكافحة غسل

ام بتسجيل ب
مر ، ويشمل

:   لصرافة

:   المقدمـة

دات ع والوح

:والمراسلين

سات،اجرا

 :المتثال

ا  وحدة امتث

فق الضواب

تثال ونائب له

 مهامها ، وب
والفروع ، و

- : ل ما يلي
لمية المناسبة

¹]

تمرة لمسئول
 ).ستمر

ة على إثبات

ت الصرافة لم

صرافة القي
ة بشكل مستم
يـل شرآـة ا

يل الخدمات

روع جيل الف
  :  عة

يل الوآالء و

سياس(امج
 

مة إلدارة اال

  :ل
صرافة انشاء

وف  اإلرهاب

ة مسئول امت
.دارة رأسًا

الكافية إلداء
وى المرآز و

:االمتثال
سؤول االمتثال
مؤهالت العلم

كافية والمست
التدريب المس(

متثال والقدر

بات شرآات

 : ل
ى شرآات الص
سجلة محدثة

تسجي - ١

تسجي - ٢

ج - ٣ تس
التابع

تسجي - ٤

تطوير برا
 اإلرهاب
تيبات الالزم

ء وحدة امتثا
 شرآة الص

وال وتمويل

م هذه الوحدة
ة مجلس اإلد
حدة الموارد ا
ة على مستو

ن مسئول 
ند تعيين مس
توفر لديه الم

  

 

المعرفة الك -
(اإلرهاب 

مراقبة االم -
  

واجب:ثالثًا  

التسجيل
ى يجب عل
بياناتها المس

  
  

 

وضع وت  -
وتمويل

وضع الترت -

انشاء .
ى يجب عل

غسل األمو

يتولى مهام
تتبع الوحدة  
تمتلك الوح 

تنشأ الوحد
 

تعيين .
يشترط عن   )أ

ان تت -
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جميع 
يرها 

لى 

ا   ظمه

وابط 

ءات 

عي    

رى    

 

ع          رف

رار           

خلية 

تظم       
شأن   

çßŠÖ]<†è†ÏjÖ]

ناسب إلى ج
 المنفذة وغي

الوظائف عل
. 

 .ستقالته 
ه والمسمى 

ا ونظ عماله

وانين والضو

سات واجراء

باب ودواع س
 .ليمات

ة األخ لرقابي

.األخرى ية

وال ور ل األم

 يتضمن الق

 والنظم الداخ

ال بشكل من
ئولياته بش مس

 .رة 
ي الوقت المن
ت العمليات

ال توثر هذه ا
.ك الوظائف 

المتثال أو اس
المتثال ونائبه

ة أ ا وطبيع ه
  :تالية 

ة بتطبيق القو
 . 

 بعمل الدراس

فوعة بأس  مش
ية وهذه التعل
 والجهات ال

جهات الرقابي

كافحة غسل
 .ة

، ويجب أن

يماتذه التعل

ا سئول االمتث
من الوفاء بم 

مجلس اإلدار
 الوصول في
ميل وسجالت

. 
شريطة أن ال
رض مع تلك
ات مسئول ا
ن مسئول اال

ع حجمه ب م
نى المهام الت

ابعة للشرآة
يل اإلرهاب
بوهة والقيام

ة ات المالي م
ات الماليلوم

ك المرآزي

ت المالية والج
 .ة 

الخاصة بمك
ة ذات الصلة

أنها ، بهة بش

والالئحة وهذ

  :ل 
دها مس ن يع
جلس اإلدارة

Ð{{{{ 

 .لكاملة
مباشرة إلى م
القة امكانية
الواجبة بالعم

ومات المالية
في الشرآة ش
ضارب او تعار
د انهاء خدما
ة باسم آل من

ا يتناسب ل بم
متثال آحد ادن

الوحدات التا
ألموال وتموي
عمليات المشب

ع المعلوم جم
دة جمع المعل
المالية والبنك

ع المعلومات
ي ذات الصلة
ة  ظم الداخلي
حلية والعالمية

 .إلدارة 
ب وجود أي ش

ب القانون و

ئول االمتثال
لتي ينبغي أن
ك ليتمكن مج

{{{{{{{{{{{{{{

الستقاللية ال
فع التقارير م
الين ذوي الع
صة بالعناية ا

 جمع المعلو
ائف أخرى ف
ال يوجد تضا
لمرآزي عند
ومات المالية

ال ول االمتث
 مسئول االمت

يع الفروع وا
حة غسل األ
شرآة عن الع

دة ج ى وح إل
درة من وحد
 المعلومات ا

 .هاب
ن وحدة جمع
نك المرآزي
نظ راءات وال
ستجدات المح
لى مجلس اإل
ه عدم و ن ل

متثال بموجب

ن قبل مسئ
رير العامة ال
ترفع ، وذلك

{{{uø¹{{{{{{{

 .عالي
إلمكانيات وا
صالحية لرف
ال والموظفي
ومات الخاص

اط مع وحدة
المتثال ووظا
متثال ، وان ال
وافقة البنك ال
ة جمع المعلو

  :ائبه
ئو ام مس د مه

لىن توآل إ

ى التزام جميع
متعلقة بمكافح
 موظفي الش

الها إ ة وإرس
خطار الصاد
ووحدة جمع

وتمويل اإلره
طلب مقدم من
ادرة من البنك
سات واإلجر
 يواآب المس
سل األموال إل
ين ي يتب ت الت

 .ظ
ى مسئول اال

س اإلدارة من
 ماهي التقار
ى يجب أن ت

 .إلرهاب

¹]

 .ي اليمن
توى اداري ع
ل االمتثال اإل
ل االمتثال الص
سئول االمتثا
عميل والمعلو

 .عالقة
 ضابط ارتبا

مسئول االفة 
 آمسئول ام
الصرافة مو
آزي ووحدة

المتثال ونا
د صرافة تحدي
حوال يجب ان

وميدانيًا على
ة للشرآة الم

فعهاالتي ير
 .ق منها

بوهة ت المش
متطلبات اإلخ
ن الشرآة  و
سل األموال و
فورية ألي ط
عليمات الصا
فعالية السياس
تطوير وبما
بمكافحة غس
حفظ العمليات
ها في الحفظ
ى مسندة إلى

إلى مجلس
رة ان يقرر
ة وتحديد متى
 وتمويل واإل

كون مقيم في
كون ذو مستو
توفر لمسئول
كون لمسئول
توفر لدى مس
ديد هوية الع
مات ذات الع
ول االمتثال
مع بين وظيفة
فته الرئيسية
طلب شرآة 

بنك المرآغ ال
 .كل منهما

م مسئول اال
ى شرآة الص
وفي آل األح

لعام مكتبيًا و
لنظم الداخلية
ير الداخلية 
الزمة للتحقق
ات رير العملي
فقًا لنماذج وم
قة وصل بين
 بمسائل غسل
الستجابة الف
ى تطبيق التع
ى مالءمة وف
ت الالزمة للت

المتعلقة ب ير
رات بشأن ح
تي أستند إليه
ي مهام أخرى

المرفوعة إ
 مجلس اإلدا
ضت الحاجة
سل األموال

  

 

ان يك -
ان يك -
يجب ان تت  
يجب ان تك 

يجب ان تت
بيانات تحد
من المعلوم
يعتبر مسئو

يجوز الجم 
أدائه لوظيف

يجب ان تط 
يجب ابالغ 

الوظيفي لك
  

مهام .
ى يجب عل
الداخلية  و

اإلشراف ا
الرقابية وال

تلقي التقار 
الفحص الال
ار داد تق اع
االشتباه وف
العمل آحلق
فيما يتعلق
التأآد من ا
متابعة مدى
مراقبة مدى
االقتراحات
رفع التقاري
اتخاذ القرار
األسباب الت
ممارسة أي

 .للشرآة 
 

التقارير ا
يجب على

او متى اقتض
مكافحة غس
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جب  

وال    
خلي            
ة       خلي

ال ،          
اذ        تخ

ئولي       

ا     وله

ا           وم

ة          تالي

نظم       

ا     ح م
زودة           

ل      وي

يهم    ف

 عند 

افحة 
تمثل 

دمها     

وع              ن
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ويج  اإلدارة   

ل األم ة غس
داخ دقيق ال الت
ة الداخ ألنظم

ا سئول االمتث
م اتخ ي ت ر الت

ه مسئو ل علي

ي يتناو رة الت

ا تبه به لمش

رة الت الل الفت

ال ل ى االمتث

راح اب واقت
تقلة ومز مس

وال وتمو ألم

تبه ف الء مش

هة واألمانة

لمتعلقة بمكا
ت آليًا، وتت

د ي تق ري الت

ات حسب ن ي
 

ى مجلس ا ل

ة ة بمكافح ق
ارير ادارة ا
صور في األ

ى مس عت إل
ارير عدد التق

 .لتقارير 
ذي حصل  ال

ر ل خالل الفت

ات ال والعملي

ا خال فروعه

ار مستوى تب

تمويل اإلره
ن أن تكون م

 . 
ل األ ة غس ح

ع عمال تم م  ت

اختبار النزاه

ها الداخلية ال
ذه اإلجراءات

لنشاط الجار

واع العملي ان
.ة المخاطر

ل آل سنة إل
 :لية 

وابط المتعلق
ا تق ا فيه  بم

وجوانب القص

ي رفع ة الت لي
ة وع ت المالي
 بشأن هذه الت
ل اإلرهاب

غسل األموال

ة و ر العادي غي

ع فر آة وجمي

داخلي الخت ل

ل األموال وتم
وير وضمان

قارير بذلكت
خاصة بمكافح

ي ة او الت دي

موظفين ، وا

ساتها ونظمه
يمكن من هذ

واًء أنشطة ال

. 
ا لمختلف ا ه

ليات وادارةم

Ð{{{{ 

رة على األقل
لومات التال
ة والض نظم
ا ة له الدوري
ب تحسينها و

شبوهة الداخل
مع المعلومات
ات المتخذة

ل موال وتموي
 .زم

 .رتفعة
مة مكافحة غ

ات غ  العملي

ى الشرآ  عل

دقيق ا ال الت
  :ي  اآلت

مكافحة غسل
حديث وتطو
ئية ، ورفع ت
نظم الخ ت وال

ر االعتياد غي

عند تعيين الم

اءاتها وسياس
م أتمتة ما ي

ا الشرآة سو

جبة بالعميل 
الزم إدخاله ل
ية لتنفيذ العم

{{{{{{{{{{{{{{

يرًا دوريًا مر
صيل والمعل

واألنظ راءات
ة ا ج المراجع
لنقاط الواجب

ات المش عملي
لى وحدة جم
وراء القرار
حة غسل األم
لتطوير الالز
لمخاطر المر
راءات وانظم

تقرير بشأن

دانيًاتبيًا وم ي

ة تقوم بأعما
ها التأآد من

عاليتها في م
حتاجه من تح
رات العشوائ
راءات واإلج

ات غ ف العملي

ى المعايير ع

ي تنفيذ اجرا
ة بحيث يتم

  :ألتي
ت التي تنفذها

بالعناية الواج
ات ال ن البيان
شرآة الداخلية

{{{uø¹{{{{{{{

ن يرفع تقري
على التفاص
ر ات واإلج س
ائج رافة  ونت
تقرير على ال

 .مة
الخاصة بالع
إلخطار بها إل

منة وات الكا
راءات مكافح
حات للقيام بال
فين ضمن ال
ياسات واجر

ي يتناولها الت

ف العام مكت

  : االمتثال
وظيفة مستقلة
رهاب وعليه

ن آفاءتها وفع
ا تح ص أو م
 فيها االختبار
ات و السياس

اف ى اآتش ل
 .ال

 تطبيق أعلى
 .نائبه

فة تلقائية في
 بصورة آنية
م اآللي في ا
ميع العمليات
.آة الداخلية

ت الخاصة ب
د األدنى من
لسياسات الش

¹]

ل االمتثال أن
آحد أدني 
ة السياس عالي
شرآة الصر
ن يتضمن التق
طوير الالزم
اع التقارير ا
ر التي تم اإل
اب والمبرر
لخاص بإجر
فيها االقتراح
شرآة المصنف
الت على سي

ل الفترة التي

وعة لإلشراف

خلي لمراقبة
رافة إنشاء و
 وتمويل اإلر

عة للتأآد من
ن به من نقص
االمتثال بما
ة  ي ومراجع

ة عل م الداخلي
سئول االمتثا
ي للتأآد من
ل االمتثال ون

 ة
شرآة الصراف
ل اإلرهاب

ها في النظام
ى تسجيل جم
مليات الشرآ
مات والبيانات
د الحد ى تحدي
خاطر ووفقًا ل

ب على مسئول
ن التقرير آ
توى فع م مس
إلرهاب في ش
ها، ويجب ان

ات التطقتراح
ن عدد وانوا
 هذه التقارير
ظها ، واألسبا
ن التدريب ال
لشرآة بما ف
ع عمالء الش

ه من تعديالء

ي تمت خالل
 .شأنها 

خطة الموضو

فة تدقيق داخ
 شرآة الصر
سل األموال

ظم الموضوع
كمال ما يكون
فية الختبار ا
دوري قييم ال

 
نظم درة ال  ق
تحت نظر مس
حص والتحري
 فيهم مسئول

م آلي للشرآة
كون لدى ش
وال وتمويل
 الالزم توفر
م القدرة على

عم مالئها أو
جيل المعلوم
ام قادر على
حساسية المخا

  

 

يجب .١
أن يتضمن
يم ائج تقي نت
وتمويل اإل
المتعلقة به
للشرآة واق
تفاصيل عن
والعدد من
قرار بحفظ
ملخص عن
وموظفي ال
عدد وانواع
ما تم اجرا

 .التقرير 
الجهود التي
اتخذ في ش
عرض الخ

 .للتقرير
 

انشاء وظيف .
يجب على
مكافحة غس

فحص النظ
يلزم الستك
بموارد آاف
التق ام ب القي
.اإلرهاب 
د من التأآ
ووضعها ت
حالقيام بالف
التعيين بما

وجود نظام .
يجب أن يك

ألموغسل ا
المتطلبات
يوفر النظام
الشرآة لعم

امكانية تسج  
يكون النظا 

العملية وح
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 لكل 
ل   وي

 .ة

رات     

اطر      
ئول           

حيات       
ل     غس

ات    ب

 .نية
ا             فيه
ن أي     

مات 

ل  وي

ضين   

çßŠÖ]<†è†ÏjÖ]

عالقة العمل
وال وتمو ألم

لقابلة لألتمتة

عطاء مؤشر

ا ة ذات المخ
ى مس ت عل

د الصالح دي
اطر غ  ومخ

ًا لمتطلبة        وفق

ال بصورة آن
ا ف شبوهين بم
داخلي عن ل

الئحة والتعليم

اة األمور 

وال وتموأل   م

ص المعرض

 .عًا واضحًا

 المرتبطة بع
اطر غسل األ

اإلرهاب وال

لموزعة وإع

دة ة والمعق ي
ات ذه العملي  ه

ن طريق تحد
ئولية م المس

ذة ات المنف لي

سئول االمتثا
شخاص المش
 واإلخطار ا

للقانون والال

رهاب مراعا

 .سئوليات
طر غسل األ

 .تفعة

 .ة آبيرة
ع األشخاص  م

 .ارجي
مشروعا ًا او

ف المخاطر
 إلدارة مخا

وال وتمويل ا

ات ال ن العملي

ر االعتياد غي
ا ومرور ه

ي عن م اآلل
م ع حج ب م

خاصة بالعملي

ضها على مس
جهات واألش
م لعمل معه

طبيق السليم ل
 .ب اإلرها

 وتمويل اإلر

جبات والمس
اط م مخ ع حج

مخاطر المر

  .  

ةمعقدة بدرج
ت الصيرفية

لداخلي والخا
ضًا اقتصاديًا

Ð{{{{ 

ظف بتصنيف
من الشرآة

 غسل األمو

لمحتملة بين
. 

ات غ  العملي
ات وتمييزه ي

ر عبر النظام
ا يتناسب  وبم

ائق الخ والوث

خلي  وعرض
لخاصة بالج
من عالقات ال

لمناسبة للتط
وال وتمويل 
غسل اموال

د الدقيق للواج
ع  متناسب م

مالء ذوي الم

تُجرى عليها

 .ة للعمالء
 .مرتفعة

العتيادية والم
ات ة بالعالق

ت اإلخطار الد
يس لها غرض

{{{{{{{{{{{{{{

ر ويقوم الموظ
د م نيف المع

منع عمليات
 .آلي

د العالقات ا
رآة عها الش

ذ اصة بتنفي
ذه العملي ى ه

جة المخاطر
وظفين ن الم

تندات و لمس

إلخطار الدا
لمرآزي وال
يذ أي نوع من

إلجراءات ا
ة غسل األمو
قة بمكافحة غ

 فيها التحديد
آة الصرافة

ف لفئات العم
.مال الشرآة

ي تحديثات ت

 :نى مايلي
 .مل معهم

قبة المستمرة
 المخاطر الم
ليات غير اال
طر المرتبط

ة واجراءات
مليات التي لي

{{{uø¹{{{{{{{

ص بالمخاطر
ق التص ة وف

ة لم التحوطي
ا في النظام آ
لمنفذة وايجاد
 معايير تضع
ة الخا حوطي
ى لتعرف عل

 .يا
ات وفقًا لدرج
ن تخدمين م س

ات وا ة للبيان

ذ اجراءات ا
 من البنك ال

نع تنفيذ، ويم

لسياسات وا
علقة بمكافحة
راءات المتعلق

توبة يراعى
رآ ذها ش تخ

 على وصف
جة تعقيد أعم

 يتم تعميد أي

ءات آحد أد
عمالء والتعام
اجبة والمراق
عمالء ذوي
لفحص للعمل
اط ن المخ ق م

ت المشبوهة
الالزمة للعم

¹]

صنيف الخاص
ة جيل العملي

ءات الرقابية
 يتم تسجيلها
ط العمليات ال
المنفذة وفق

راءات التح ج
لقدرة على ال
إلدارية العلي

ذ العمليالتنفي
خاصة بالمس

 الحفظ اآللية

رة على تنفيذ
ة ائم المعمم
جلس األمن 

 
رافة وضع ا
رآزي المتع
سات واإلجر

فصيلية ومكت
ي تت ءات الت

واإلجراءات
طبيعة ودرج

 .ار
إلدارة ، وأن

ات واإلجرا
ات قبول الع
ر العناية الوا
 الخاصة بالع
ف والتنبه وال
ق بة للتحق س

 .هم
ف عن العمليات

ي والفحص 

م اآللي التص
ة بتسج د قيام

 
طبيق اإلجراء
أي عملية ال
م اآللي ربط
ن العمليات ا
ذ اإلج ام تنفي
ما في ذلك ال
المستويات اإل
ام التفويض ل
وزرات الخ ي

م اجراءات
 .مات

م اآللي القدر
وا م حفظ الق
صادرة من مج

 .لك
:  اجراءات

 شرآة الصر
عن البنك المر
وضع السياس

إلجراءات تف
راء وع اإلج ن

 
ن السياسات و
 مع حجم وط
يثها باستمرا
من مجلس اإل

ساغطي السيا
سات واجراء
ءات وتدابير
ءات العناية
ءات التعرف
راءات المناس
حكم مناصبه
ءات الكشف
ءات التحري

  

 

يوفر النظام
د ة عن عملي
.اإلرهاب

امكانية تطب
عدم تنفيذ أ 
يوفر النظام 

االشتباه عن
وفر النظ  ي

المرتفعة بم
االمتثال وا

تطبيق نظا 
ة للي المتاح
 .األموال

يوفر النظام 
هذه التعليم

يوفر النظام 
يوفر النظام 

القوائم الص
محاولة لذلك

وضع أدلة -
يحب على 

الصادرة ع
يجب عند و 

 :التالية
ان تكون اإل 
ون ن  ان يك

.اإلرهاب
ان تتضمن 
ان تتناسب 
ان يتم تحدي 
ان تعتمد م 

 
يجب ان تغ 
سياس .٢
اجرا .٢
اجرا .٢
اجرا .٢
اإلجر .٢

للمخاطر بح
اجرا .٢
اجرا .٢
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ة       علق

رة 

ًا  وفق

سماء    

ين                 قي

ا                وبم
ضها      

ا    و م

ذه          ه

د    حدي
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ضوابط المتع

 .ت

جراءات إدار

 .ها 

د     و) ١(ي البن

ة أو بأس هوي

تفيدين الحقيق

ت األخرى و
بطة مع بعض

ال او لف ري

ي ة ف غ مبين

خصوص تح

والتحقق 

جراءات والض

وهذه التعليمات

دليل اج –ب 

طتهم وحجمه

ي ذآورة ف م

ولي اله  مجه

ت مالء والمس

من العمالت
دو مرتب دة تب

 عن مائتي ا

الغ عن أي مب

بق          ا مس ًا بخيه

الحقيقي و

اسات واإلج

 .فتها
ن والالئحة و

مويل اإلرهاب

وطبيعة انشط

 

ة الم ة الواجب

مع اشخاص

ة العم ى هوي

ا م ا يعادله  م
دد مليات متع

 تزيد قيمتها

ض النظر ع

حصول عليه

لمستفيد ا

Ð{{{{ 

ى السيا ة عل

ندات وارشف
ت القانونطلبا

 األموال وتم

  .ها
 الصيرفية و

 .عتها

.عند اللزوم

ة اءات العناي

م) مرار فيها

ى للتعرف عل

ي أو ال يمن
واحدة او عم

ويالت برقية

 إرهاب بغض

م الح ي ت ت الت

العميل وال

{{{{{{{{{{{{{{

ظفي الشرآة

ليات والمستن
وظفين بمتطل

كافحة غسل
. 

والتحقق منه
 في العالقة
لعملية وطبيع

صة بالعميل ع

ق اجر تطبي
  .العميل

أو االستم(ل
  .لوهمية

ة ل ة الواجب ي

ون ري ن ملي
صورة عملية و

حو صورة ت

ال او تمويل

ات صحة البيان

لى هوية ا

{{{uø¹{{{{{{{

مسئولي وموظ
 .رهاب

 وحفظ العمل
ام جميع المو

 :لية
 إجراءات مك
. والمراجعة

  : جبة

فيد الحقيقي و
ف المشترآة
غرض من ال

لعناية الخاص

دى ت رر م تق
ة بالعملية وا

ة عالقة عمل
و الشرآات ا
راءات العناي

  

ا عن د قيمته
مالت في ص

يل عابر في

مة غسل اموا

ة او ص  آفاي

لتعرف عل

¹]

لة باطالع مس
 وتمويل اإلر
صة بتسجيل
تأآد من التزا
جراءات التال
يلي ـــ دليل
ءات التدقيق

   الواجبة

لعناية الواجب

ميل والمستف
ونية لألطراف
ت تتعلق بالغ

 .ألموالا
ية متعلقة بال

صرافة أن ت
طر المرتبطة

صرافة اقامة
مع البنوك أو
ة باتخاذ إجر
:االت التالية

.ل مستمرة
د ابر تزي ل ع
م فيها المعام

عرضية لعمي
 .األخرى

حدوث جريم

ة او مدى دق

الواجبة لل

راءات الكفيل
غسل األموال
راءات الخاص
ت الالزمة للتأ
رآة ادلة اإلج
راءات التشغي

دليل اجراء –

ابير العناية

  ساسية  األ
 بإجراءات ا

لى هوية العم
وضاع القانو
على معلومات
لى مصادر ا
راءات اضافي

رآات الص  ش
وحجم المخاط

ى شرآات الص
صورية أو م
آات الصرافة
خص في الحا

عمل عالقات 
ل بعملية لعمي
الت التي تتم

 معامالت ع
من العمالت 
 اشتباه في ح

. 
 شك بشأن م

 .الء

ت العناية ا

  

 

اإلجر .٢
بمكافحة غ

االجر .٢
اإلجراءات .

تمسك الشر 
دليل اإلجر
–المخاطر 

  

تدا:رابعًا  

المتطلبات
يقصد  -١

التعرف عل
معرفة األو
الحصول ع
التعرف عل
تطبيق اجر

 
ى يجب عل
لحساسية و

يحظر على -
وهمية أو ص

تلتزم شرآ 
وعلى األخ

عند إنشاء
عند القيام ب
يشمل الحاال

 .البعض
عند اجراء
يعادلها   من
عند وجود
.التعليمات 
عند وجود
هوية العمال

  
  
 

إجراءات  )
  منهما
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ضمن         

كون          

ات              ن

مالء         

مات        

اوين  

ة او               
ورة 

  
ة      حال

اوين     
رين       

رار        

صادر               
ا         له
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مستفيد 

ى أن تتض عل

شريطة أن يك

ق من أي بيان

ا من العم يه

سية والمعلوم
  . الميالد 

اأسما   ء وعن

ة ة قانوني وآال
ى ضر فة إل
. التعليمات 

ي ح صبهم وف

ا ماء وعن س
دير دارة والم

دائي وق البت

تعامل ومص
تها والسماح

 العميل والم

ة الصرافة ع

واز السفر ش

ق اض التحق

لحصول علي

وع والجنس ن
اريخ ومكان
م وأ تعلقة به

من وجود و
صل باإلضاف
ليها في هذه
م مناص  بحك

اآس وأ و الف
ت مجلس اإل

د ا سي والعق

 

رض من الت
د شخصيت آ

  .المالي

 على هوية

ل شرآة ن قب
 .ة 

ورة من جو

 .رى 
ة او ألغر م

 .ع األصل

م ال ي ت ت الت

ل والن  للعمي
ل اإلقامة وتا
مستندات المت

د م جب التأآ
ق األص ة طب
منصوص عل
اطر ن للمخ

  . يمات 

اتف او م اله
ات أة ،وبيان ش

  .شاة
نظام األساس

  .صاص
 .يل المنشأة

  .شأة
د من الغر أآ
ة والعمل يؤآ

قي ووضعة 

Ð{{{{ 

ألقل للتعرف

د من ا المع ه
من الالئحة)

تم اخذ صو ي

ه وسيلة أخر
ج طلب الخدم

 .ة
 مطابقتها مع

 والمعلومات

ي مع اللقب
يمنيين ومحل
صول على الم

  .ك
ل يج ن العمي
ض او بنسخة
إلجراءات الم
ص المعرضين
ي هذه التعلي

 : بارية
ا ورق عنوانه
ال المنش س م
قيع عن المنش
لتجاري والن

هات االختص
لطبيعي بتمثي
ة على المنش
 اضافية للتأ

ة االجتم      اعي

مستفيد الحقيقي

{{{{{{{{{{{{{{

تالية على األ

ة أ نواعهبكاف
)٨(ي المادة

ين ي ر اليمني
 .ية

 العامة أو أيه
اذج ة في نم
راها الشرآة
هوية بما يفيد

ات صحة البيان

 :د
اعي إلسم الرب
سفر لغير الي
 يجب الحص
دالة على ذلك
ة ع ة بالوآال

التفويض ة وب
منها طبقًا لإل
خاص ى األش
وص عليها في

خاص االعتب
أة وع  المنش

من رأس%)
وضين بالتوق

السجل ال( س

نشاط من جه
ض للشخص الط
ية والسيطرة
ق اجراءات
زارة الشئون

فيه هوية المس

{{{uø¹{{{{{{{

إلجراءات الت

طلب خدمة ب
ت الواردة في

لعائلية، وغير
مهورية اليمني
تير المرافق
ات المسجلة
واجبة التي تر
ئق اثبات الهو

حقق من صح
 .ق بها

على األفراد
هوية على اإل
رقم جواز الس
يمي األهلية
لمستندات الد
آة الصرافة
اظ بالوآال تف
ل والتحقق م
ى رف عل لتع
ءات المنصو

على األشخ
م ة إس  الهوي

%١٠(هم عن
ديرين المفوم

صة بالتأسيس

ص مزاولة الن
تفويضصة بال

م هيكل الملكي
ق تم تطبي ح ي
صادر من وز

لعميل يبين ف

¹]

رافة اتباع اإل

يل لنموذج ط
 آافة البيانات

 :لتالية
شخصية أو ال
ول في الجم
امة مثل فوات
ق من البيان
ت العناية الو
ص على وثائ

ق الالزمة للتح
يدة وموثوق

ت التعرف ع
على اله رف

لشخصية ور
ألهلية أو عد
ونيين لهم وال
ص مع شرآ
ضرورة االحت
آيل والموآل
ة لل ت معقول
خاذ اإلجراء

ت التعرف ع
ى رف عل ع
كيات آل منه
، واسماء الم
تندات الخاص

  ).لي
 من ترخيص
ندات الخاص
ادفة إلى فهم
ربح ة لل لهادف
وخطاب ص

  .ارسالها
 خطي من ال

 شرآة الصر
 

ستيفاء العمي
ج آحد ادنى
فاء الوثائق ال
ن البطاقة الش

لمفعوسارية ا
ت محل اإلقا
أخرى للتحق

لقة بإجراءات
ظف المختص

ءات التحقق
مصادر محاي

ي إجراءات
 بيانات التعر
وثيقة إثبات ال
ص ناقصي األ
ممثلين القانو

تعامل شخص
ع ض د م عتم
لى هوية الوآ
راءات اذ إج خ
ليهم يجب اتخ

ءاتي إجرا
ات التع ل بيان
تي تزيد ملكي
ت المساهمة 
ى المست ل عل
النظام الداخل
ل على نسخة
ل على المستن
جراءات الها
ر ا ظمات غي
ستخداماتها و
لحواالت أو ا
ل على اقرار

  

 

يجب على -
 :الحقيقي

التأآد من ا .
تلك النماذج

يجب استيف .
صورة من
لدية إقامة س
مستند إثبات
أي وثائق أ
أخرى متعل

موظتوقيع ال 

اتخاذ إجرا 
من خالل م

  

يراعى في -
ان تشمل. ٢

المتعلقة بو
األشخاص. ٢

وبيانات الم
في حال ت. ٢

ويض مع تف
عل التعرف

يجب اتخ. ٢
التعرف عل

 

يراعى في -
مل. ٣ ان تش

المالكين الت
في شرآات

الحصول. ٣
التأسيس و

الحصول. ٣
الحصول. ٣
اتخاذ اإلج. ٣
مع المنظ. ٣

اموالها واس
باستقبال الح

الحصول. ٣
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ل      غس
ل              آي
ى   عل
ايير          
هاب          

خالل         

عامل 

ل       آي

 

ة   عناي

هور    

شاف      
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راءات 

ة غس  بمكافح
ستخدمها الوآ

تبي            ان ع االس
ا ومع ة به ص
ل اإلره تموي

ام من خ القي

 .هاب  
هات التي تتع

ئوليات الوآ س

.لتي تتبعها
 . صاص

الء وبذل العن

 

متاحة للجمه

ي حال اآتش

اتخاذ اإلجر

ة ات المتعلق
ي يس وابط الت
وي ب ان يحت
ة الخاص حلي
وال وت ل األم

 .سلة
ا وا ة عمله ع

 .ع لها 
تمويل اإلره
ء او مع الجه

ة مس حدد بدق

ختصاص ال
طات االختص

ن هوية العمال

.رض منها 

ي معلومات م

ة العمل في ق

لمراسلين ا

اإلجراءا لة ب
يم الضو  تقي
ة ، ويجب ال
ريعات المح
كافحة غسل

لجهة المراس
 آامل لطبيع
ة التي تخضع
ل األموال وت
 مالية جوفاء

لتزامات ويح

 .راسلة 
ن جهات اال
من قبل سلط

ت التحقق من

 :ة 

العملية والغر

جوع إلى أي

مواصلة عالق

Ð{{{{ 

الوآالء وال

ل ة المراس جه
ى ادرة عل  ق
ة وفعا ا آافي
زام بالتش اللت
ا في مك وده

 .ا الشأن
 الوآيل او ال
م ى فه صل إل
عية المراقبة
ق بشأن غسل
و مؤسسات

لحقوق وااللت

و الجهة المر
لة نشاطها من
رقابي فعال م

  ة
قة بإجراءات

ات التالية

وال وطبيعة ا

مستقلة والرج

 العميل او مو

{{{{{{{{{{{{{{

عرف على ا

ل والجه لوآي
آة الصرافة
ا د من أنه أآ
ن اال لة م س
ا وجهو مالئه
 لديها في هذ
ة العالقة مع
راسلة للتوص
متع بها ونوع
ضعت لتحقيق
 أية جهات او

ة ال ينظم آاف

مع الوآيل او
اسلة  لمزاول
ه إلشراف ر

ية الواجبة
ماتها المتعلق

 .ت المالية

ق اإلجراءا
).رابعًا(بند

صادر األمو

من مصادر م
 ).نت

 العالقة مع

 .قيين

{{{uø¹{{{{{{{

واجبة للتع

زام ال دى الت
يجعل شرآة
إلرهاب والتأ
ة المرا الجه
ى عم طبقة عل
داخلية فعالة
رة قبل إقامة
و الجهة المر
سمعة التي تتم
 مراسلة خض
 التعامل مع

افة والوآيل
. اإلرهاب

زي للتعاقد م
 الجهة المرا
ومن خضوعه

ءات العناي
الوفاء بالتزا

  :اليةات الت

 .عميل
مع المعلومات

  

صة تطبيق
واردة في الب

لتحقق من مص
.من العميل

عن العميل من
اإلنترن(لمية

يذي عند بدء
 .خاطر

تفيدين الحقيق
.ة ومستمرة

¹]

ت العناية الو

د ار م ن الختب
ا ي هاب ، وبم
ل اإل ل وتموي
ل او ا  الوآي
 الهوية المط
وإجراءات د
مجلس اإلدار
عن الوآيل او
حديد نوع الس
آيل او جهة
الستمرار في

 .الجوفاء
شرآة الصرا
وال وتمويل
البنك المرآز
ص الوآيل او
ي للوآيل و

مال إجراء
آة الصرافة 
خاذ اإلجراءا

 عمل مع الع
طار وحدة جم

ية الخاصة

ناية الخاص
ة الواجبة الو
سة الالزمة لل
ت إضافية م
ت اضافية ع
ى الشبكة العال
 المدير التنفيذ
مرتفعة المخ
عمالء والمست
صورة مكثفة

ي اجراءات

تبيا  نوذج اس
تمويل اإلره
وال غسل األم
ف ح موق ض
 التحقق من
فر سياسات و
على موافقة م
مات آافية ع
 المتاحة بتح
تعامل مع وآ
تعامل او اال
سات المالية ا
 وآالة بين ش
ة غسل األمو
على موافقة 
على ترخيص
لوجود الماد

 في استكم
ر على شرآ
جب عليها إتخ

رة أي عالقة
امكانية اخطا

تدابير العناي

تدابير العن
راءات العناية

الدراسحليل و
على معلومات
على معلومات
لبيانات على

موافقة  على
  أو العملية م
صدر ثروة العم
القة العمل بص

  

 

 

يراعى في -
 :التالية

و . داد نم إع
األموال وت
لمكافحة غس
ئلة توض أس
واجراءات
ومدى تواف

عالحصول  .

جمع معلوم .
المعلومات

الت ال يجوز .

ال يجوز الت .
مع المؤسس

توقيع عقد .
عن مكافحة

الحصول ع .

الحصول ع .

التأآد من ا .
 

اإلخفاق  )
حالما يتعذر
الواجبة يج

عدم مباشر -
النظر في ا -

 

 

ت/ خامسًا  

يقصد بتد 
تطبيق اجر -
القيام بالتح -
الحصول ع -
الحصول ع -

أو قواعد ال
الحصول ع -

أن العميل
تحديد مصد -
مراقبة عال -
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ت 

 في        
ذه            به

ات               ي

مني       

 في        

 من          

ى               عل

الب       

خالل        

ذه          ه

 في     

صة          
سبة      

 في          
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ي الحاالت

 .ة آبيرة

ة راءات فعال
رتبطين ب  م

 
استخدام تقني

ال يم لف ري

واردة طر وال

  والغرض

ع االطالع ع

لتعريفي لطا

ة خ رة آامل

ى طالع عل

ت المجمعة

لومات الناقص
دابير المناس لت

تباه ه لالش  ب

ونشاطه في

معقدة بدرجة

ال تطبق اجر
و مع عمالء

.ت األخرى
ًا لوجه او با

ائتي ال ى م عل

دارة المخاط

وان سم والعن
 .رة منها

ع ك من واق ل

رقم ال اق ال ف

الت المصد

ن طلب االط

ضمن الحواالت
 .اب

ومات والمعل
اذ ال رافة اتخ

د مؤشرًا يعت
 

 العميل و

العتيادية والم

دول ال طة ب
ة او ر الدولي

 من العمالت
ا تم وجه  ال ت

د ع التي تزي

يم وإد ات تقي

 ،تشمل االس
حتفاظ بصور

تم ذل ب ان ي

 
تم إرف احدة ي

 . التحويل 
ت عن الحوا

مختصة بشأن

 إرسالها ض
مويل اإلرها
ة المعلو  آاف
شرآة الصر

ر م ة ، يعتب
.ات المالية 

Ð{{{{ 

. 

اصة على

يات غير اال

اهر او مرتبط
ايير دئ والمع

و ما يعادلها
ي ات الت ملي

ا) ة والواردة

صة وإجراءا

تفيد ة والمس
نيين مع االح

ل ويجب تحوي

.ار الحوالة 
ة        وارة حوال

خص طالب
 بالمعلومات
 .خصوص

 الرسمية الم

وتينية ال يتم
 األموال وتم
ديم ة تق حوال
 يجب على ش

 .ة
ات المطلوب
جمع المعلوما

{{{{{{{{{{{{{{

ه الفئات لهذ

 عناية خا

صوصًا العملي
.م مناصبهم

ا و قانوني ظ
اد زم بالمب تلت

ليون ريال او
ة والعم تروني

 .كترونية
 .ح

الصادرة(ية

ة الخاص لعناي
:راعاة اآلتي
ة صدار الحوال
فر لغير اليمن

 .لحوالة
ة ت  أي عملي

  . األصل
لة عند إصدا
ل في صور

خاصة بالشخ
ة المختصة
طلب بهذا الخ
عن الجهات

الت غير الرو
عمليات غسل
المصدرة للح
 القيام بذلك
رفض الحوالة
عن المعلوم
طار لوحدة ج

{{{uø¹{{{{{{{

خاطر العالية

صرافة بذل

 العالية وخص
مخاطر بحكم

 . المقيمين
 اقتصادي او
رهاب وال ت

لعن عشرة م
وسائل اإللكت
ت الدفع اإللك
 الهادفة للربح

ويالت البرقي
. 

ة الواجبة وال
الصرافة مر
ن طالب اص
و جواز السف
لب إصدار ا
ل إجراء  قب
وثائق طبق
رة عن الحوال
ي ترس ة الت

لمعلومات الخ
هات الرسمية
ريخ استالم ط
أمر صادر ع

آد أن الحواال
ن مخاطر ع
ة ا  من الجه
للتحويل عن
ما في ذلك ر
 باإلفصاح ع
جة لعمل إخط

¹]

يف من المخ

شرآة الص

ت المخاطر
معرضين للم

ء غيرلعمال
 لها غرض
ل اإلر  وتموي

زيد قيمتها ع
ر الو ذ عب تنف
رنت وبطاقات
ظمات غير

  برقية

دة على التحو
ت األخرى
اءات العناية
على شرآة 
ت آاملة عن
الشخصية او
ي خاص لطال
ك ومات وذل
ب ان يعتد بالو
نات المتوفر
ة الت المجمع

 :ة ما يلي
رافة بكامل ال
لحوالة والجه
رصى من تا
فورية ألي أ

رافة أن تتأآد
نها أن تزيد م
رافة الطلب
ة المصدرة ل

لمخاطر بمة ا
صدار الحوالة
ي مدى الحاج

راءات للتخفي

ب على ش
 

والحاالت ذات
مع األفراد الم
لتي تتم مع ال
لتي ال يكون
سل األموال

لنقدية التي تز
تم او ت لتي ت
 شبكة اإلنتر
لمتعلقة بالمنظ

حواالت البل

كام هذه الماد
ها من العمال
إلخالل بإجرا

ت ، يجب ما
على معلومات

رقم البطاقة 
 رقم تعريفي
 آافة المعلو
ئق وال يجب
ق جميع البيان
صدار الحواال
حوالة شريطة
شرآة الصر
هة المتلقية لل

عمل آحد أقص
السريعة والف

. 
 شرآة الصر
تي من شأنها
 شرآة الصر
تخلفت الجهة
ى تقييم درجة
م طالب إص
ة والنظر في

  

 

تطبيق إجر -
 

يجب   ) 
:التالية

العمليات و -
العمليات م -
العمليات ال -
العمليات ال -

مكافحة غس
 .الدول

العمليات ال -
العمليات ال -

حديثة مثل
العمليات ال -

  

ال:سادسًا  

تسري احك
او مايعادله

مع عدم اإل  
هذه التعليم

الحصول ع -
التحويل ور

يتم إعطاء -
لتحقق منا -

أصل الوثائ
يجب ارفاق -
في حال إص -

إصدار الح
ان تحتفظ ش

تزويد الجه  
ثالثة أيام ع

االستجابة  
المعلومات
يجب على
الحاالت الت

يجب على -
وفي حال ت
استنادًا إلى

إن عدم قيام -
تلك العملية
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ة     وال
ا    عليه
احة   

 أنها 
ة في 
قيمة 

انون 
انات 

 لشك
 غير

عاملة 
ها ، 
ن ثم 

 مع 
ؤول 

 عملية

خلي 
 الت

 سرية
 ضوء
 ظف
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ة بالحو لمرفق
ة فيجب عل ي
علومات المتا

 االشتباه في
رائم الواردة
 النظر عن ق

تهم وفقا للقا
ا وربط البيا

ال إلى دفعهم
 أو إجرامي

 .إرهابية ة
متعلقة بالمع
لمقررة بشأنه
مشبوهة ومن

المباشر صال
مسؤ إلى يعة

بالعم داخلي ر

 التقرير الداخ
المعامال صيل

بالس لمتعلقة
ض على قرير

الموظ إعطاء

لمعلومات ال
باب فني ة ألس
من تقديم المع

صيرفية فور
حصالت الجر
 تتم وبغض

مالء وأنشطت
 عند حدوثها

تد معقولة ب
إ نشاط الت
منظمة قبل ن

لمستندات الم
إلجراءات ال
جود عملية م

 .ونية
االتص مكنهم
سري بصورة

تقرير برفع 

 عند تسليمه
 عن آل تفاص

ال  باألحكام
التق هذا في ر
وإ مشبوهة ة

  )ية

ن بقاء آافة ال
ة ة بالحوال فق
بما يمكنها م

  . ا

أي عملية ص
ما يشمل متح
العملية أم لم

افية عن العم
ت المشبوهة

بأسبا لديهم ن
متحصال من 

من أو رهابية
معلومات وال
ن ثم اتخاذ اإل
الئل على وج
لتزامات قانو

يم فيها ظفين
ب المشبوهة 

السرعة وجه

ل باإلستالم
ظف اإلبالغ

ام باإلبالغ
رالنظ المتثال
المعاملة نت

مات المالي

Ð{{{{ 

ل ضمانحوي
ات مرف علوم
س سنوات وب
 تاريخ طلبها

 المالية عن أ
ا ، بماطها به

ء تمت هذه ا

 معلومات آا
شاف العمليات

  .طتهم

  )تثال
تكون ي حين

لصرافة هي
إر بأعمال ام

راسة آل الم
شبوهة ومن
 اآتشاف الدال
ترتب عليه ال

والموظ ولين
العمليات ل

و على لقيام

سئول اإلمتثال
ول او الموظ

ف الذي قا
مسئول اال ى
آان إذا ما ار

ع المعلوم

{{{{{{{{{{{{{{

طًا لعملية تح
اء المع ن إبق
ها لمدة خمس
الثة أيام من

  وهة
 المعلومات
ب أو الرتباط
مليات وسواء

صول على
د على اآتشا
عمالء وأنشط

سئول اإلمت
الداخلي إلبالغ

شرآات ال ر
للقيا ستستخدم

ظيفية ودرلو
جود عملية مش
ء واجبه في
وجودها سيت

المسؤو آافة
حول الداخلية

ا ة الصرافة

خطي من مس
على المسئو

 أو الموظف
على يجب ما

القرا  واتخاذ

وحدة جمع

{{{uø¹{{{{{{{

صرافًا وسيط
 عجزت عن
 بها آما تلقته
خالل مدة ثال

ت المشبو
 وحدة جمع
ويل اإلرهاب

العم تلك راء

مل على الحص
 الذي  يساعد
جبة تجاه الع

خطار مس
باإل ملزمين
عبر تمريرها

س أنها أو ب
 بالتزاماته ال
ئل على وجو
موظف بأداء
مع افتراض و

آ بأن  تتأآد
 التقارير فع

شرآة داخل

أخذ إقرار خ
قرير يجب 

المسئول يه
آم ، شكل ي

آة الصرافة

إخطار و(

¹]

عندما تكون ص
ل ، وإذا حوي
مات المرفقة
حوالة وذلك خ

ن العمليات
رافة إخطار
ألموال وتمو

إجر محاوالت

صرافة أن تعم
ات ، األمر

ت العناية الواج

ا( الداخلي
والموظفين 
تم يتم التي ل

اإلرهاب مويل
ئول بالوفاء
آتشاف الدالئ
 إذا لم يقم الم
ررة بشأنها م
ت صرافة  أن

لهم رف تتيح 

د والموظفين 
   االمتثال

والموظفين أ
فع التقوبعد ر

 . يل
تنبي االمتثال

بأ او للعميل 
شرآ لدى حة

 الخارجي

ة الصرافة ع
د التح ا عن له
كافة المعلوم

ية للحة المتلق

 إلخطار  

إلبالغ عن
 شرآة الصر
ريمة غسل األ

مح ذلك في ما

ى شرآة الص
لتعليماوهذه ا

من اجراءات

اإلخطار  
المسؤولين 
األموال بان ه
بتم مرتبطة و

موظف المسئ
يمكنه من اآ
كس من ذلك
راءات المقر
 شرآة الص

وان المتثال

المسؤولين 
مسؤول الى

 المسئولين و
مشبوهة ، و

بالعمي خاصة
مسؤول ا ى
التلميح أو ح

المتاح ومات
 .بذلك يًا

اإلخطار 

  

 

على شرآة -
مصاحبة ل
االحتفاظ بك
لديها للجهة

 

اإل:سابعًا  

وجوب ا
يجب على -

تتعلق بجر
الالئحة  بم

  .العملية 
يتعين على -

والالئحة و
المأخوذة م

  

  )ب 

يعتبر آافة
االشتباه أو

أو مشروع
أن قيام الم
المالية  سي
وعلى العك
جراتخاذ اإل
على يجب

مسؤول اال
 .المتثالا

على يجب
ا المشبوهة
يجب على
بالعملية الم

الخ الالحقة
يجب على
وباإلفصاح

المعلو آافة
خطي بالغًا

 

 )ج 
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ميمه 
 صور

مكن 

التي 
ضمن 

 عن 
 وال

 

 

ت 

مويل 
ا في 
مالء 
صبهم 
اطر 
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تعم تم والذي
وص لبيانات

إليه ، ويم ار

م و٢٠١٢م 
 بأنها تقع ض

الالئحة و ن
أمو غسل من

)واز السفر
 .رية

مليات مالية

حالة العمليات

ألموال وتم
يتها وآفائتها
لخاصة بالعم
 بحكم مناص
 إدارة المخا

و الغرض هذا
ال آافة به ق

المشا نموذج
 .دة 

لعام) ٤(رقم 
ط المشتبهة

القانون أحكام
تتضم أنها ي

 .ن
 .جلة

جو –العائلية
ص اإلعتبار
على تنفيذ عم

 .عًا ب 

بيانات في ح

فحة غسل ا
رفع من فعالي

تصنيفات الل
ن للمخاطر
 اجراءات

لهذ لماليةا ت
يرفق وأن ،
الن استيفاء ت

تروني للوحد

ي المنشور ر
ف على االنماط

أ بتطبيق صة
في المشتبه ية

 .جبة
راسلين والم

ومات لمسج

البطاقة  –ية
شخاصري لأل

ة بالموافقة ع

ي الفقرة رابع

عند تحديث الب

متعلقة بمكاف
ولية وبما ير
جب تحديث ال

المعرضين ء
م وتحديث

Ð{{{{ 

المعلومات مع
، إستيفائه ت

تزام بتعليمات
الموقع اإللكت

ه الواردة في
على التعرف

المختص جهات
المالية امالت

العناية الواج
لقة بالوآالء
نات و المعلو

طاقة الشخصي
السجل التجار
سمية الخاصة

 .الخيرية
  :تالية

ل الواردة في

التعليمات عن

 الداخلية الم
المحلية والدو
رهاب ، ويج
على العمالء
تعامل معهم

{{{{{{{{{{{{{{

جم وحدة قبل
تعليمات به 

مراعاة االلت
إلخطار من ا

رات االشتباه
 للمساعدة ع

والج سلطات
المعا شأن ي
 

 :ت التالية
ت المتعلقة با
لومات المتعل
ة او دقة البيان

البطا(لألفراد
نة او أنتهاء ا
ذآرات الرس
والجمعيات ا
لمعلومات الت
واجبة بالعميل
.والمراسلين

ددة في هذه ا

 واجراءاتها
والتطورات ا
 وتمويل اإلر
ت التعرف 
لمرتبطة بالت

{{{uø¹{{{{{{{

ق من المعد ج
مرفًقا صرافة

مع ، فيها ه
 الخاصة باإل

ع الى مؤشر
ليمات وذلك

الس لغير أو د
في تتخذ التي

.ابه المتعلقة

  ت
ت في الحاالت
ت والمعلومات
يانات والمعل
فة في صحة

بات الهوية ل
مزاولة المهنة
خطابات والمذ
المؤسسات و
 البيانات والم

لعناية الوة با
ة بالوآالء و
ض المدة المحد

 .لعالية

ث انظمتها
المتغيرات و
سل األموال

يث اجراءات
المخاطر الم

¹]

النموذج على
شرآات الص

المشتبه عملية
عليمات والت

رافة الرجوع
من هذه التعل

 . 

  إلخطار
المستفيد أو ل
 اإلخطار ت
ا البيانات عن

  مر

 
حديث البيانات
 والمعلومات
وات للبيانات
وات على البي
شرآة الصراف
 .ن العميل

حية وثائق اثب
ن ترخيص م
القانونية للخ
 للربح مثل 
رافة تحديث
مات الخاصة
مات الخاصة
رافة تخفيض
 المخاطر الع

 
صرافة تحديث

 بما يواآب 
 عمليات غس
سنتين ، تحد
 من حجم ا

 .ها

ع اإلخطار تم
ش لوحدة إلى

بالع المتعلقة 
على النماذج

 شرآة الصر
ءا ال يتجزأ م

موالسل اال

سرية اإل 
للعميل صاح

إجراءات من 
ع أو  رهاب

حديث المستم

:لبيانات
 األساسية لتح
يث البيانات
ر خمس سنو
ر ثالث سنو
 شك لدى ش
د اشتباه بشأن
ء مدة صالح
ء مدة سريان
انتهاء المدة 
 غير الهادفة
 شرآة الصر
ات والمعلوم
ات والمعلوم
 شرآة الصر
لعمالء ذوي

:ظم الداخلية
ى شرآة الص
شكل مستمر
لتعرف على
خاطر آل س
 التخفيف

ت المتعلقة بها

  

 

يت أن يجب -
من قبل الو
المستندات
الحصول ع

يجب على -
تعتبر جزء
عمليات غس

  

 )د 

اإلفص يحظر
إجراء أي
إر تمويل أو

  

التح:ثامنًا 

تحديث ا
المتطلبات -
يجب تحدي  .

مرور -
مرور -
توفر -
وجود -
انتهاء -
انتهاء -
عند ا -

للمنظمات
يجب على .

البيانا -
البيانا -

يجب على -
الخاصة بال

  

تحديث النظ .
جب علىي

إلرهاب بش
الكشف وال
حسب المخ
واجراءات
والسياسات
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 ريب

 ولين
 نظم
 علقة
 حلية

 في ر
 رافة 
مدير 

 جمع

 لهذا
 انت

 يبية

 رامج
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ي والخاصة 
  .رآزي 

لتدر  قلاأل 

المسئو افظة
والن بالقواعد
المتع لجديدة
المح ستجدات

،والنظر ات
شرآة الصر

الم على جب

ج وحدة بين
 :يأتي ا

ل تنشأ التي 
آا محلية ، ها

تدري برامج 

بالبر لخاصة

نك المرآزي
ها البنك المر

على سنوًيا

محا لضمان
ب الدقيق تثال

ال لتطورات
والمس حتها،

االحتياجا هذه
ش ،وحجم ة

يج آما ورة

لصرافين وب
ما يراعى ن
 .فيه فين

لمتخصصة
أغراضه بين

لحضور حهم

ال البيانات ة

ميمها من البن
ى التي يحدده

س ومالئمة 
 .ب
ل مستمرًا ًا

االمت في تهم
ال على عهم
مكافح ونظم ب

ه ودراسة م
المطلوبة ار
المتصو جات

ة وجمعية ال
أ على رهاب
والموظف لين

الم وبالمعاهد
بي من رهاب

 . ص
ترشيحه يتم ن

المالية بكافة 

  

Ð{{{{ 

 التي يتم تعم
وائم األخرى

مستمرة بية
اإلرهاب ويل

صرافة تدريبًا
آفاءت زيادة ف

إطالع ضمان
اإلرهاب ويل

بانتظام ريب
واألدو ائف
والحاج سبق

آة الصرافة
اإلر وتمويل

المسؤول آافة
و المصرفية

اإل وتمويل ل
الخصوص هذا

الذين عاملين

المعلومات ع

{{{{{{{{{{{{{{

جميع القوائم
س األمن والقو

تدريب برامج
وتمو ألموال

بشرآة الص
بهدف  راتهم

وض رهاب،
وتمو ألموال

التد لحاجات
،والوظا مة

المس لتدريب
 .تبار
شرآ بين يق
األموال سل

وآ ة لصراف
ا الدراسات

األموال غسل
ه في لدولية

الع باختيار ق

جمع وحدة ا

{{{uø¹{{{{{{{

من تحديث ج
ن قبل مجلس

وب خطط ضع
ا غسل افحة

ب الخاص ب
وقدر هاراتهم
اإلر وتمويل

األ غسل يات
 
ل دورية ةجع

القائم قدرات
ال ة ونتيجة

االعت بعين ة
بالتنسي فيذها

غس لمكافحة
شرآة ا دات
بمعهد ريبية
غ مكافحة ل
وا محليةال ت
يتعلق فيما ل

البنوك  وآذا

¹]

 
فة التأآد مرا

ن المعممة من

وضع صرافة
مكا على فيها
التدريب مج

ومه معارفهم
األموال ل
لعملي العامة 
.الشأن هذا ي
مراج إجراء 

والق مهارات
رآة الصرافة

مراجعة آل ة
وتنف لبرامج
الوطنية جنة
وحد لكافة ال

التدر برامج
مجال في ريب
بالخبرات فادة

سؤول االمتثال

لرقابة على ا
 .بيانها

:ئم الحظر
 شرآة الصر
ص المشبوهين

  تدريب 

شرآة الص ى
ف والعاملين 
برنام يشمل 
م على فيها ن

غسل مكافحة
واالتجاهات 

في والعالمية
ة الصرافة 

والم خبرات
شر مخاطر 
تيجةن يأخذ ن

ال لهذه طيط
واللج المالية 

شامال لتدريب
الب تنفيذ في
التدر يكون و
االستفا ،مع ة

مسؤ مع سيق
 .مجال

طار قطاع الر
ب والسالف ها

  

 

تحديث قوا .
يجب على
باألشخاص

  
  
  

الت:تاسعًا  

على يجب
المسؤولين

أن يجب
والموظفين
لم المقررة

باألساليب
و واإلقليمية

شرآة على
الخ مسائل

وتصنيف
أن التنفيذي

يجب التخط
المعلومات

ال يكون أن .

االستعانة .
أو الغرض

خارجية أو
التنس يتم أن .

المج هذا في
إخط يتم أن .

هإلي المشار
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وفاء بمتطلبات

يخ انهاء العال

 يتم توفير أي

 .ر 
.ب التحويل

ار ة والتق اخلي

تندات والوث

ي  واردة ف ل
ل اإلرهاب ل

راسالت او 

متثال للمهام

 الالزمة للو

وات من تاري

ظها ، بحيث

 

 هذه التقارير
لشخص طالب

 ).ب
 .ال

إلخطار الدا

ة والمس مالي

لين ال المراس
ل موال وتموي

 : ضمن

ب ، وأية مر

فيذ وحدة اال

 والمعلومات
  :ية

ة خمس سنو

  .آلليةت ا
 التي تم حفظ

  ا

.لتحقق منها

يفيد مراجعة
ت الحوالة والش

ب-رابعًا(ند 
سئول االمتثا
ارير ا ا تق يه

ات الم معلوم

وآالء و ى ال
حة غسل األم

 العالقة وتتض

 .رآة
مويل اإلرهاب

 الخاصة بتنف

Ð{{{{ 

والمستندات
لمعايير التالي

 العمالء لمدة

pack للبيانات
 والمستندات

حتفاظ بها

 :وتشمل
 الخاصة بالت

تيادية  وما يف
في معلومات
عليها في البن
ها من قبل مس
به فيها بما في

ع الم دة جم ح

ى لتعرف عل
ى نظم مكافح

ألنظمة ذات

 خاطر
لداخلية للشر
 األموال وتم

والمعلومات

{{{{{{{{{{{{{{

ت والبيانات و
لضوابط وال

.ام اليدوي
واجبة بشأن

 .صة

k upوجود
ع السجالت

 . تأخير

ي يجب اال
 

بة بالعميل و
 والمستندات

 .عميل
  .ة

االعت ت غير
 بالنواقص ف
لمنصوص ع

ار بحفظه قر
مليات المشتبه

ى وح الها إل س

إجراءات ال ب
لتعرف على

الداخلية واأل
 شرآة

لة بإدارة المخ
ت واألنظمة ا

وهة بغسلشب

، والتقارير و

{{{uø¹{{{{{{{

ظ بالسجالت
رهاب وفق ال

 جانب النظا
قة بالعناية الو
لطات المختص

 ق
مكان آخر وو
عة استرجاع
 واٍف ودون

ندات التي
:اظ بما يلي

لعناية الواجب
هوية العميل
ي تتم مع الع
حلية والدولية
علقة بالعمليات
قية الخاصة
 الصيرفية ا
تي تم اتخاذ
خاصة بالعم

م ارس ي ت لت

ت الخاصة ب
ة واستبيان ا

واإلجراءات
ت المتبعة للش
ت ذات الصل
ير السياسات
لكيانات المش

ت االمتثال ،

¹]

  والتوثيق

رافة االحتفاظ
 وتمويل اإلر

 ألساسية
إلى شفة آلي

ندات المتعلقة
ى طلب السل

ظ والتوثيق
ية منها في م
سهولة وسر
طلبها بشكل

ت والمستن
صرافة االحتفا

المتعلقة بال 
عرف على ه
مراسالت التي
عامالت المح
تقارير المتع
حويالت البرق
يدة للعالقات
 والتقارير الت
لمستندات الخ

 . منها
ارات ال إلخط

تندات  والمس
عقود الوآالة

 السياسات و
ية والسياسات
ت والمنهجيات
خاصة بتطوي
ألشخاص والك

 .لشأن
لالزمة إلثبات

ظام الحفظ و

 شرآة الصر
سل األموال

طلبات األ
ام حفظ وأرش
الت والمستن
طول بناء على

وط الحفظ
نسخ احتياطي
ريقة الحفظ س
علومات يتم ط

ع السجالت
ى شرآة الص
والمستندات
لمتعلقة بالتع
لخاصة بالمر
لمتعلقة بالمع
والوثائق والت
في حالة التح
واألدلة المؤي
والمستندات
السجالت وال
تائج التحقق
الخاصة باإل

 .ها 
ات ظ البيان ف
بما في ذلك 

 . 

فظ وأرشفة
اءات الداخلي
واإلجراءات
والتقارير الخ
وحدة عن األ
متعلقة بهذا ال
المستندات ال

 .ها

  

 

نظ:عاشرًا 

يجب على
مكافحة غس

المتط .٢
تطوير نظا -
حفظ السجال -

او لفترة أط
 

شرو .٢
االحتفاظ بن -
أن تتيح طر -

بيانات ومع

أنوع .٢
يتعين على

السجالت و -
السجالت ا
السجالت ا
السجالت ا
السجالت و
السجالت ف
السجالت و
السجالت و
التقارير وا
الخاصة بنت
السجالت 
المتعلقة به
ق وحف توثي
التعليمات ب
.المراسلين

 
  
  
 

توثيق وحف
أدلة اإلجر  
السياسات و 

القرارات و
القوائم المو
تعميمات م

التقارير وا 
الموآلة أليه
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تي يحصل 

ال الفح بأعم

 اجراءات فع
ى التزا ة عل

واآتشاف وم

 .الصرافة 
ل الب ن قب ا م
ي تك ماء الت
باشر مع العم
د محاو ت عن
شف عن أي

وال وآ  األم
 

آيات العمل و
 وعن مستو
لالموظفين ا         
خا فة  أو أش

فة البرامج الت

ام ب آزي للقي

ق ا تطب بأنه
ة ائق الدال لوث

 إلى ضبط و

اولة أعمال 
ا غ عنه  المبل

ات أ    و األسم
بالتعامل المب
ات عدة البيان
حين يتم  الكش

افحة غسل
.م١٩٩٦ة 

تضمن سلوآ
المتثال بها
م وا وح له من
آات الصرا

صيلية عن آافة
 .هاب

 .لمرآزي 

 البنك المرآ

 المرآزي ب
ارير وال  التق

ءاتها الرامية

ترخيص مزا
ماء ع األس ي
ع المعلوم جم
ن المخولين ب
مائهم في قاع
مالية  فوًرا ح

انون مكا ي ق
لسنة)١٥(رقم

ملين لديها تت
غ عن عدم ا
دخل المم ع ال
الء شرآ  عم

Ð{{{{ 

فص بيانات ت
وتمويل اإلره

ة من البنك ال

ا مفتشي لبه

ك  تثبت للبن
ديم ى تق  عل

رافة وإجراء

لى أساسها ت
تتضمن جمي
دة ج ل وح ب
كين الموظفين
واردة أسم ال
معلومات الم

ي واردة ف ت ال
ل بالقانون ر
ة سلوك للعام
آيات واإلبالغ
ع  تتناسب م
ة م أو لخدم

{{{{{{{{{{{{{{

وتشمل على
سل األموال و

 .مرآزي
ات الصادرة

ي يطلب ئق الت

وقت على ان
ادرة تكون ق

 شرآة الصر

 التي منح عل
ة ت  الكتروني
ن قب رافة  م
، وذلك لتمكي
 األشخاص 

جمع الموحدة

ات فة للعقوب
المعدل ١٩٩

رف أو مدونة
 هذه السلوآي
ي ال ة  والت
م ق به ال تتعل

{{{uø¹{{{{{{{

ج التدريبية و
 مكافحة غسل
 من البنك الم
يذية والتعليما

  ل المتثا

ائ مات والوث
 .رآة

رة في أي و
رهاب وأن ت

. 

أ من أنظمة
  .هاب

من الشروط
ات دة بيان ع
رآات الص ش
رافة  نفسها ،
لكشف عن
هم وإبالغ و

رآة الصراف
٥لسنة )٢٠(

ضع ميثاق شر
 على اختبار
ات الصرافة
 ألغراض ال

¹]

صة بالبرامج
آة في مجال
ت الصادرة
الئحته التنفيذ

على إثبات ا

ديم المعلوم تق
م أنظمة الشر
لصرافة قادر
إلر وتمويل ا
ه التعليمات

  عامة

جزء ال يتجزأ
وتمويل اإلر
ت يعد شرط م
وفير قا افة ت
ا ش غ به لمبل
شرآات الصر
ة العمل من ا
ة  مع أي منه

ت يعرض شر
(صرافة رقم

وضع  صرافة
جعة الداخلية
ين في شرآا
ت الشخصية

لتقارير الخاص
ملون بالشرآ

ت والمنشورات
ل األموال وال

القدرة ع:شر 

ة الصرافة تق
لالزمة لتقييم
كون شرآة ا
غسل األموال
الالئحة وهذه

أحكام عا:ر 

 التعليمات ج
سل األموال و
ذه التعليمات
رآة صرا ش
ماء ال  واألس
ك من قبل شر
بإقامة عالقة
 عملية عابرة

  .اء
ات ذه التعليم
يم اعمال الص
 شرآات الص
ظفي المراج
رتفعة للعاملي
امالت ن المع

  

 

الوثائق وال 
عليها العام

المراسالت 
قانون غسل 

 

  

إحدى عش

على شرآة -
والتدقيق الال

يجب إن تك -
لمكافحة غس
بالقانون وا

  

إثنى عشر 

تعتبر هذه -
أنشطة غس

االلتزام بهذ -
ّل ش - ى آ عل

زي المرآ
موضع شك
عند البدء ب
إجراء أي
تلك األسما

ذ - ة ه مخالف
قانون تنظي

يجب على -
تدريب موظ
العيش المر
تخدمون يس

 .آخرين
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بت المراجع م
سياس آفاية ى

الغ  ورة  الب إب

  صر

 ى البنوك

إلزام خارجي
ي حول مدى

ضرو مع  رة 

، 

منصور املنتص
 الرقابة على

الخ المراجع 
ب وإبداء الرأي

دم  إلدار لمق ل

صدوره ،،

نبيل م  
ملساعد لقطاع 

Ð{{{{ 

وبين بينها ع
اإلرهابيل
ره  ي ال تقري

ن تاريخ ص

 اتنا،،

الوكيل املس

{{{{{{{{{{{{{{

الموقع  العقد
ألموال وتمو

ائج ك  نت في ذل
 .مات

نشور من
  

وتقبلوا تحيات
  

{{{uø¹{{{{{{{

في بنود من
فحة غسل األ

ن وتضمين ،
التعليم لهذه ة

 بهذا المن

و

¹]

رافة أن ُتضم
لمتعلقة بمكاف

، بذلك متعلقة
مخالفة ألي 

يعمل

شرآة الصر 
آة الداخلية ال
الم  الشرآة

اآتشافه فور

  

 

على يجب -
نظم الشرآ
وإجراءات
ف المرآزي
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  ورية اليمنية

بط الرقابيةضوا
تم اصدار هذ
د تتضمن غسل
 التزام شرآات

  . يذية

هاب بما يكفل

ستخدمة إلخفاء
شأ عن مصادر

ما إذا آانر ع

آات الصرافة
باإلضافة إلى ة
الحد وفيما يلي 
وجود اشتباه ى

ظاهر عادة من

مات ، ولكن في

  

عمل يف اجلمهور

تعليمات والض
المحافظ ت/ خ 

عمليات التي قد
دنى بما يكفل
 والئحته التنفي

 وتمويل اإلر

 والطرق المس
ب يمكن أن تنش
ة بغض النظر

شرآ في املين
ة ذات العالقة
يل اإلرهاب،

مدى على رف

ه التجاري الظ

 ضمن التعليما

.سباب واضحة

رخص هلا بالع

  

م بشأن الت٢٠
توجيهات األخ
 النوع من الع
 المالية آحد اد
ويل اإلرهاب

غسل األموال
  

تلك األساليب
ساندة اإلرهاب
 يتسم باألهمية

مدى إلمام العا
يمات الصادرة
 األموال وتموي

للتعر والفحص

نشاطهممن يتم

ن الحد الوارد

 .مة
  . ك

 آبيرة دون أس

Ð{{{{ 

ات الصرافة املر

   لالشتباه

مويل اإلرهاب

١٣لسنة ) ١(
ب وبناًء على ت
عرف على هذا
ع المعلومات

ل األموال وتمو

يات غصة بعمل
.ئحته التنفيذية

 أساسية مع ت
تستخدم في مس
ويل اإلرهاب

  رهاب

  األموال

م على ، موال
والتعلي تنفيذية

مكافحة غسل
و العناية من د

ي أو معنوي م

آل مرة اقل من

ها مبالغ ضخم
رافين أو بنوك
قدية من فئات

{{{{{{{{{{{{{{

ىل كافة شركا

ل شرات األساسية

سل األموال وتم

(لدوري رقم
مويل اإلرهاب
رافة  على التعر
الى وحدة جمع
ن مكافحة غسل

الشتباه الخاص
 اإلرهاب والئ

  .ة

 تتفق بصورة
ألموال التي ت
يه مصدر تمو

سل أموال أو تمويل إر

ا  تتضمن غسل

أم غسل ضمن
الت والئحته ب

عي في مجال م
 تتطلب المزيد

شخص طبيعي

 .يد وملحوظ
ن قيمتها في آ

ل في مجموعه
تومة بختم صر
غيرة بأوراق نق

{{{uø¹{{{{{{{

املوجه ا ٢٠١٣

المؤشر

الخاصة بغس

اقًا للمنشور ال
 األموال وتمو
شرآات الصر

اإلخطار بات
م بشأن٢٠١٠

 لمؤشرات اال
موال وتمويل

مهورية اليمنية

والغسل األم
حيث نجد أن ا
ما إال أن تمويه

 . وع

مكن أن تتضمن غس

 يشتبه في أنها

تتض أنها في به
تمويل اإلرهاب

النوع والتدريب
لعمليات التي

دية يقوم بها ش
  .ع األخرى

ح وبشكل متزاي
ددة بحيث تكون

دة بحيث تشكل
رزما نقدية مخت
 من فئات صغي

¹]

٣لسنة ) ٢(رقم 

اعاله ، والحا
 مكافحة غسل
تباه لمساعدة ش
والوفاء بمتطلبا

لسنة) ١(رقم

 بالحد األدني
افحة غسل األم

لعاملة في الجم

 تستخدم في غ
واستخداماته ح
مية أو آليهما
 أو غير مشرو

على العمليات التي يم

ي  العمليات التي

يشتب التي يات
األموال وت سل

و رسة العملية
خاصة بأنواع ا

 -:مايلي
رة ال تبدو عاد
و أدوات الدفع
ن مبرر واضح
ى مراحل متعد

 .ن ذلك
متعددى مراحل

خمة تتضمن ر
ألوراق النقدية

ة على البنوك ر

ى الموضوع ا
صرافة بشأن
ألساسية لالشت
ويل إرهاب و
طبيق القانون ر

  لمنشور

ات الصرافة
بيق قانون مكا

  ق المنشور

ت الصرافة  ال

  هاب

لمختلفة التي
يل اإلرهاب و
و أنشطة إجرا
 منشأ مشروع

 األساسية للتعرف ع

ا ت التعرف على

العملي على ف
غس مكافحة ن

الممار من تسبة
لمؤشرات الخ

   :وال
 :دية 

ع أو استبدال ما
بالغ نقدية آبير
الل الشيكات أو
بالغ نقدية دون
بالغ نقدية على
جملها تزيد عن
بالغ نقدية على
بالغ نقدية ضخ
ت آبيرة من األ

  

 

ةمنشور الرقاب

  

باالشارة الى
لشرآات الص
المؤشرات ا
أموال أو تمو
الصرافة بتط

الهدف من ال: أوًال

تزويد شرآا
االلتزام بتطب

نطاق تطبيق: ثانيًا

جميع شرآات

تمويل اإلر:  ثالثًا

إن الطرق ا
مصادر تموي
مشروعة أو
مصدره من

المؤشرات: رابعًا

مؤشرات:أوًال

التعرف يعتمد
قانون بأحكام
المكتس الخبرة

األدنى من ال
أمو غسل في

 

العمليات النقد
شراء أو بيع

مب  ١.١
خال

مب  ١.١
مب  ١.١

مج
مب  ١.١
مب  ١.١

تبديل آميات
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ن العميل وذلك

خاصة للعمليات

 
لتلك العميل ن

من أو ، رات

ة  آلما حاولو

ت الكافية حول

على المعلومات

 إبالغ الجهات

و تبديل عمالت

وم به أو يكون

 الموظف بعدم
 تزويد الشرآة

ووثائق خاصة

 .مل

خاص نيابة عن

ت العناية الخ

 . العميل اط
.الدفع نقدًا ت
من الصادرة ك

مخدال زراعة 

  .ميل

 

رآة الصرافة

طة بالمعلومات

فة الحصول ع

 بأنها تتطلب

ال حواالت أو

 مدرك لما يقو

محاولة إقناع
 فيها ويرفض

 ومعلومات و

 
 . الشهري

 .عمله
فيها بشكل آام

ن قبل عدة أشخ

 اتباع إجراءات

  .آبيرة

نشا مع تناسب
صحوبة بتعليمات

أو تلك عميل ،

 .فيد واحد

 .ضريبية
أو مثل تجارة

العم مع نشاط 
 .ل

.آحوالة واحدة

ن مسؤولي شر

 .نفيذ العملية
ت بهدف اإلحاط

 .بشأنها

 شرآة الصراف

نة عندما يعلم

صدار أو استقبا

ن العميل غير

ة الصرافة وم
صية مشكوك

ف عن بيانات

 :ير مشروعة
اسب مع دخله
 أثناء تأديته لع
غير معروف ف

Ð{{{{ 

القيام بذلك من

عرفته بوجوب

مة وبمعدالت آ

بما ال تت بمبالغ
ن الخارج مص

بالع واضحة ة

تلفة ، أو لمستف
 . ت مختلفة
 .دفعات

صرفية أو الض
م معينة ، رائم
 .ب
يتناسب ال بما
العميل نشاط ع

ي يتم تنفيذها آح

 والتهرب من

ب عنه أثناء تنف
فة والتعليمات
فات القانونية بش

حاولة موظفي

ملية مالية معين

 .مة
تظم بطلب إص

صرافة ويكون
 .صلة

موظف شرآة
ق إثبات الشخص

مله أو الكشف

طه بعمليات غي
جئ بما ال يتنا
اسة المراوغة
طرف المقابل غ

{{{{{{{{{{{{{{

و اة الصرافة أ
.  

نفيذها لدى معر

ه بالية أو قديمة

ب ت إلى الخارج
الت واردة من

عالقة تربطهم

ص في دول مخت
خارج وبعمالت
 أو على عدة د
الذ للسرية المص

بجر تشتهر طق
اإلرهاب تمويل
، نقًدا ممولة
مع معينة فترة

 الروتينية التي

رآة الصرافة

ن ينوببه أو م
 شرآة الصرا
 تجنب المخالفا

  .السرية ن
ملة بمجرد مح

 إجراءات عم

شخصية الالزم
بشكل غير منت

 الى شرآة الص
ال يمت له بأي ص
ديم رشاوى لم
 أو يقدم وثائق

ت المتعلقة بعم

شرًا على تورط
ل ملحوظ ومفاج
بية وإتباع سيا
لمستفيد أو الط

{{{uø¹{{{{{{{

 فروع لشرآة
ر واضح لذلك
ملية المراد تنف

ة مزيفة أو شبه

صدار حواالت
أو استالم حوا

ال متعددة ف

 من األشخاص
لخويالت إلى ا
ى دفعة واحدة
تتميز بأنها مال

مناط من تظمة
أو سل األموال

وتكون آبيرة
خالل جموعها

من الحواالت

ع موظفي شر

عميل المشتبه ب
لسجالت لدى
ب بحيث يمكنه

من يهف مبالغ ر
نه إلغاء المعام

 في استكمال

ثائق إثبات الش
دراسة ويقوم ب
.مة مع وضعه
ره لدى حضو

الية شخص ال
لمبررة أو تقد
وثائق األخرى

صيل النشاطات

الصرافة مؤش
ى إنفاقه بشكل
جراءات الرقا
ت تتميز بان ال

¹]

بيرة لدى عدة
ن وجود مبرر
 جزء من العم
 .ن التعليمات

ن أوراق نقدية

 الخارج أو إص
ة إلى الخارج أ

أطراف من ردة

 متقاربة لعدد
يرة يتبعها تحو
شرة سواء على
يرة إلى دول ت

منتظ بصفة يرة
غس لمكافحة ة

بمبالغ أو ررة
مج يتناسب ال 

 ضمن حزمة م

مل المباشر مع

رتباك على الع
ل األنظمة وال
مويل اإلرهاب

بقدر العمليات ض
و من ينوب عن

ء وعدم رغبة

ة الصرافة بوث
طور مقاعد الد
 وغير منسجم
 شخص آخر
فيذ العملية الما
 الهدايا غير ال
لشخصية والو

 .خاصة به
شف عن تفاص

موظف شرآة 
وظف ومستوى
ر بتجاوزه لإلج
ي تنفيذ عمليات

مليات نقدية آب
نية قصيرة دون
 بالتراجع عن
ة الواردة ضمن

ة تتضمنغ نقدي

الت واردة من
ت بمبالغ آبيرة

الوار لمتكررة

يم متساوية أو
حلية بمبالغ آبي
ى الخارج مباش
الت بمبالغ آبي

آبي بمبالغ الت
فعالة نظم لديها

المتكر لصادرة
التي لمتكررة

 غير روتينية

 :ميل 
لى عدم التعام

 
مات القلق واالر
شكل ملح حول
ل األموال وتم

بعض إحاطة 
ل المشتبه به أو

 .صة
 يظهر استياء

 .يلهافاص
ل تزويد شرآة
 ال يزال في ط
رة غير مألوفة
 يسيطر عليه
ويرافقه عند تنف
ي يقوم بتقديم
لوثائق إثبات ا
 الشخصية الخ
ي يرفض الكش

  . شرآته

 :وظف 
يات التالية لمآ

وى معيشة المو
ف بشكل متكرر
ف بالمساعدة في

  

 

تنفيذ عدة عم
في فترة زمن
قيام العميل
غير المعتادة
عرض مبالغ

 

  :الحواالت 
استالم حواال
تنفيذ حواالت
ا التحويالت
 .األطراف

تحويالت بقي
تحويالت مح
تحويالت إلى
إصدار حواال

تحويال ورود
لد ليست دول

ال التحويالت
ال التحويالت .
ةتنفيذ حوال  .

 
سلوآيات العم
الحرص على
.االتصال به
ظهور عالما
االستفسار بش
عمليات غسل

العميل طلب
طلب العميل
الهامة الناقص
العميل الذي
المختصة بتف
رفض العميل
العميل الذي
وبمبالغ آبير
العميل الذي
آبير السن و

العميل الذي .
التحقق من و
بالمعلومات

العميل الذي .
بمؤسسته أو

 

سلوآيات المو
تعتبر السلوآ
ارتفاع مستو
قيام الموظف

وظفقيام الم
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مرفوعة إلدار

ضعه االقتصادي

ئم الدول غير

يصدر في هذ
 .لية

 مجال مكافحة

حوالة ، العملة

لمبلغ والعملة 
و بنك خارجي

شحون والمسدد
، اإليرادات أو

خرى ال تهدف

 .ة
تربط واضحة 

 .المعيشية هم

مع المعلومات
فقًا الرشادات

  نتصر

على البنوك

ن تقاريره الم

اسب مع وض

 .هة خارجيه

 رقابية ، قوا

يما،خاصة ما 
لمنظمات الدول

ة الداخلية في

 ، مبلغ آل ح

 وتحدد فيها ال
شرآة صرافةأو

ها المبلغ المش
ملية الشحن ،

ت أو جهات آخ

الجهة ونشاط ض
عالقة  وجود

نفقاته تمويل ها

طار وحدة جم
ية أم لم تتم وف

ل منصور املن
طاع الرقابة ع

ية وذلك ضمن

يه وبما ال يتنا

 .لية

ت من قبل جهة

خالل تقارير

ءات مكافحتهم
وغيرها من ال

رافةشرآة الص

ية والخارجية

ذة بأي وسيلة
امل مع آل ش

يقة ويحدد فيه
مع أطراف عم

  . ت أخرى

 

ت أو جمعيات
 .إلرهاب

غرض مع جم
عند عدم اصة

عنه المعلن ض

م االلتزام بإخط
مت هذه العملي

  .وهه
  

  
نبيل
 املساعد لقط

Ð{{{{ 

 العميل المالي

بشكل مبالغ في

لعملد أطراف ا

محل تحقيقات)

شتبه بها من خ

رهاب واجراء
ي ولجنة بازل و

 .بيرة
فعالية أنظمة ش

صادرة الداخلي
 .ى حده

حواالت المنفذ
دد وحجم التعا

نفذة بأي طرم
حجم التعامل م
ن وأي متطلبات

 مويل اإلرهاب

منظمات من ت
اإل بدعم تشتهر

أو الحج النمط ث
للربح ، وخا ف

 .هاب
 .إرهابية

يكون الغرض ف

ر االشتباه ويتم
هاب سواء تم
لعمليات المشبو
.ريخ صدوره

،، 

الوكيل

{{{{{{{{{{{{{{

درة ومصادر

 .رامي
ه به وعائلته ب

لحقيقي أو أحد
.بقيمة عالية

)يقي أو غيرهم
 .لعنوان

لصفقات المش
 .ا

ل وتمويل اإلر
 والبنك الدولي
مبالغ نقدية آبي
زيادة آفاءة وفع

 :حة مايلي
أو الص/واردة و

لكل عميل على
شمل جميع الح
آما يوضح عد

ات الشحن الم
 المستفيد ، ح
ة لعملية الشحن

ن ان تتضمن تم

تحويالت تلقون
ت دول في هات
حيث من ماشى
تهدف ال  لجهة

اإلره بدعم ها
بأنشطة رتبطة

معروف غير ر

تحديد عناصر
 أو تمويل إر
إلخطار عن الع
لمنشور من تار

وتقبلوا تحياتنا،

  

{{{uø¹{{{{{{{

وأخالقيات وقد

 بالنشاط اإلجر
لعميل المشتبه

ه أو المستفيد ال
تلكات أخرى ب

 .ت أو وثائق
 المستفيد الحقيق
رية في نفس ا

ة العمليات وا
المالحقة دوليا
غسل األموال
ق النقد الدولي

عملية تتضمن م
تساعد على ز
تقارير المقترح
 الحواالت الو
قدا أو بشيك ول
تش:  المراسلين

سم المستفيد ، آ

ل جميع عمليا
صرافة واسم
وثائق المعززة

ليات التي يمكن

بالتحويل أو يت
الجه هذه آانت
يتما ال بما ربح
خارجيه ، ت

عنه يشتهر ول
مر دول إلى ن

مصدر من يرة

المنشور عند ت
 بغسل أموال
ضمن نماذج اإل
يعمل بهذا الم

¹]

ي مصداقية و

 .جازات

منطقة معروفة
رفاهية على ا

 ).جئ
يل المشتبه فيه

ممت/مجوهرات
ت أو محررات

المرسل أو(  
شخصية اعتبار

ممكنة لمتابعة
ص والكيانات ا
ية في أنماط 
مالي وصندوق
ند إجراء أي ع
لتقارير التي ت
رهاب ومن الت

تشمل جميع 
 الدفع سواء نقد
صدة حسابات
 الصرافة واسم

 
تشمل: ن النقد

ك أو شرآة الص
ن الشحن ، الو

على العملعرف

ذين يقومون با
آ إذا وخاصة 
للر فتهد ال هة

جهات من خاصة

دو إلى ترسل و
ينتمون فيدينست
آبي تحويالت م

سترشاد بهذا ا
في انها تتعلق
حدة والتى تتض

ف بالمبالغة في
 .رافة

لموظف بأي إج
 :رى 

فيد الحقيقي لمن
مات البذخ والر
آان بشكل مفاج
 إجرامي للعمي

م/مرآبات/ت 
ير في مستندات
ف في العملية
ص طبيعي وش

 :مة 
فة الوسائل الم
قوائم األشخاص
تجدات العالمي
لجنة العمل الم
در األموال عند
م آلي إلعداد ا
ل وتمويل اإلر
:ير الحواالت
خدمة ، طريقة

آة وأرصير حر
بنك أو شرآة
.غيرات أخرى

ير حرآة شحن
ة ، اسم البنك
الت الناجمة عن

ت االشتباه للتع

 األشخاص الذ
 أو خارجيه ،

جه على تتم ي
خ ضخمة، ات

أو من ترد لتي
مس إلى لواردة
إليهم ترد لذين

ماسبق يتم االس
عملية يشتبه ف
صادرة عن الو

  

 

قيام الموظف
شرآة الصر
تفادي قيام ال
مؤشرات أخر

تماء المستفان
ظهور عالم

خاصة إذا آ(
وجود سجل

شراء عقارات
ثبوت التزوي
وجود أطراف
اشتراك شخص

 
مهم ارشادات

استخدام آاف
المتعاونة ، ق
متابعة المست
المجال عن ل
معرفة مصد
برمجة نظام
غسل األموال

تقارير .٦.٤.١
المستخ

تقارير .٦.٤.٢
اسم البن
وأي تغ

تقارير .٦.٤.٣
والعملة
العموال

 

مؤشرات: ثانيا

الكيانات أو
محليه للربح

التي العمليات
تبرعا وجود
 .بينهم

ال التحويالت
ال التحويالت
ال األشخاص

  

وبناًء على م
المالية بأي 
اإلخطار الص
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يل 

٤ ،
ب  

ني 
ف 

جب

لتي
آان
كية

،ية
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ومتويل اإلرها

وال وتموي

 ،٤١، ٤٠
ويل اإلرهاب

أدناه المعان
 على خالف

مشكلة بموج

الت، ر منقولة
انونية أيًا آ
ل على ملك

ة و األجنبي

سل األموال و

  م٢٠

  ب

غسل األمو

 ،٣٥، ٣٣
ألموال وتمو

ت الواردة أ
لت القرينة

إلرهاب الم

قولة أو غير
لصكوك القا
ي والتي تد

عها المحلية

ن مكافحة غس

  م٢٠

١٠لسنة  

يل اإلرهاب

مكافحة غ

 ٣٢، ٣١،
حة غسل األ

 والعبارات
 آخر أو دل

ل وتمويل اإل

منق،  مادية
وثائق أو الص
ي أو الرقمي

بجميع أنواع

Ð{{{{ 

م بشأن٢٠١٠ 

١٣لسنة )

)١(ن رقم 

موال وتموي

  منية

م بشأن م

٢٧، ٢٦،
شأن مكافح

د باأللفاظ
نص معنى

  .منى

سل األموال

  .لية

  .ون

دية أو غير
والو،  آانت

 اإللكتروني
  .ها

 العمالت ب

{{{{{{{{{{{{{{

لسنة ) ١(رقم 

)١٧(رقم

واد القانون

 غسل األم

هورية اليم

م٢٠١٠ة

(  

٦، ١٧، ١
شم ب٢٠١٠

  :الي
انون يقصد
ض سياق الن

  .منية

  . اليمني

مرآزي اليم

 لمكافحة غس
  .ون

علومات المال

ة لهذا القانو

ن نوعها ماد
 بأي وسيلة
ذلك الشكل
 مصلحه فيه
سبيل المثال

{{{uø¹{{{{{{{

مواد القا�ون ر

قانون ر

ل بعض مو

ن مكافحة

الجمه ستور

لسنة) ١(

  .لنواب

)ألتي نصه

٠،١٣، ٤
لسنة) ١(

ى النحو التا
ام هذا القا
ما لم يقتض

ورية اليمنمه

ك المرآزي

فظ البنك الم

نة الوطنية
ام هذا القانو
دة جمع المع

ئحة التنفيذية

صول أيًا آان
صل عليها

ها بما في ذ
األموال أو
شمل على س

¹]

بتعديل بعض م

بتعديل

بشأن

  ..رية

ع على دس

نون رقم
  

قة مجلس ا

لقانون األ

،٢،٣(واد
لقانون رقم
وصها على
طبيق أحكا
 آل منها م

الجم
البنك  

محاف

اللجن
أحكا
وحد

الالئ

األص
يتحص
شكله
تلك
وتشم

م ب٢٠١٣سنة 

  ب 

س الجمهور

بعد اإلطالع

وعلى القان
.إلرهاب 

وبعد موافقة

أصدرنا ا(

تعدل المو 
من ال)  ٤٣

تصبح نصو
ألغراض تط
لمبينة أمام

  :لك
  :هوريــــة

:ك المرآــزي

  :افـــــظ 

  :نــــــة

  :حــــــدة 

  :ـةحـــــ

  :ــــوال

  

 

ل) ١٧(ون رقم 

  

سم الشعب

رئيس

ب

و
اإل

و

)

):١(مادة
٣
لت

أل):٢(مادة
ال
ذ
الجمه

  

البنك
  

المحا
  

اللجن
  

الوحـ
  

الالئح
  

األمــ
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حية
 أو
 أو

أى

 أو
شأة

دفع
رى

ري

راء
ف

رية

صر

يس

 أو
شأة

.ق
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كات السياح
ت االعتماد
ستحقة منها

من ارتكاب أ

الح العمالء
رآة أو منش

بطاقات الد
صرفية أخر

ويل العقار

ل بيعا وشر
سواق الصر

  .ة
 االستثمار

 ذات عنص

ار من رئيس

الح العمالء
شرآة أو منش

مناء التوثيق
  .ة

رفية والشيك
ت وخطابات
 القيمة المس

ر مباشرة من

عمليات لصا
خذ شكل شر

من ذلك ب
أعمال مص

  .ذ
 ذلك التمو

 رأس المال
ية وفى أس

ون الخزانة
ة للمحافظ

  .ينة
نية أخرى

حديدها قرا

 التالية لصا
تخذ شكل ش

ة وآتاب وأم
كاتب خاصة

  .قة بها

ادات المصر
 والكمبياالت

ألموال أو ا

شرة أو غير

  .لقانون

  .قانونل

شطة أو الع
ء آانت تتخ

  :التالية

 أنواعها وم
وك وأي أ
تجاري النافذ
ة بما في

دي وسوق
الت األجنبي

 في ذلك أذو
االستشارية

ألشياء الثمي
تجات تأمين

ي يصدر بتح
  .ح اللجنة

و العمليات
واء آانت تتخ

جار الكريمة
ل مكان خال

نشطة الملحق

Ð{{{{ 

ية واالعتما
م والسندات
ئد من هذه

بطريقة مباش

من هذا ال)

من هذا ال)

 أيًا من األنش
قانوني سوا
ن األعمال ا
  . أنواعها
 . أنواعه

 .ستبدالها
فع بكافة

ت والصكو
ي القانون التج
ات المالية

 السوق النقد
ل في العمال

ق المالية بما
إلدارية و

  .ثمارست
ق المالية وا
ة وأية منت

ألخرى التي
ء على اقترا
 األنشطة أو
لقانوني سو

ينة أو األحج
المحاسبة من
رآات واألن

{{{{{{{{{{{{{{

ية والتجاري
لية واألسهم
باح أو عوا

 أو العائدة ب

٣(ي المادة

٤(ي المادة

ية  تمارس
ن شكلها الق
ارس أي من
دائع بجميع
تمان بجميع
 .لتمويلي
 .ألموال

لعمالت واس
 أدوات الد
ن والشيكات
ص عليها في
ت والتعهد

  .يم
في أدوات

ذلك التعامل
  .آلجلة

في األوراق
لخدمات اإل
ت أمناء االست
حفظ األوراق
 على الحياة

 .ي
 المالية األ
لوزراء بناء
رس أيًا من
آان شكلها ا

  :مايلي
   العقارات

لمعادن الثمي
لمحاماة أو ا
تأسيس الشر

{{{uø¹{{{{{{{

وراق المالي
حواالت المال
فوائد أو أرب
  .شئة عنها

وال الناتجة
  .يمة

ل المحدد في

ل المحدد في

موسسة مالي
سابهم أيا آان
ية والتي تما

قبول الود 
منح االئت  -
تأجير اال  -
تحويل األ 
صرف ا 
إصدار 

واالئتمان
منصوص

الضمانات  
يوالتخص

التعامل ف  -
بما في ذ
اآلنية واآل

التعامل ف  -
تقديم ال  -

وخدمات
إدارة وح  -

التأمين  
استثماري

األنشطة 
مجلس ال

تمار مؤسسة
أيا آ، سابهم

ية وتشمل م
سمسرة 
تجارة الم  -

أعمال ال  
خدمات ت 

¹]

واألو
والح
أية ف
الناش

األمو 
جري

الفعل 
الفعل  
أي م  :ية

لحس
فردي

-أ 
-ب 
-ج 
-د 
-ه 
-و 

-ز 

-ح 

-ط 
-ي 

-ك 
-ل 

-م 

المالية
  

أي م
لحس
فردي

-أ 
-ب 
-ج 
-د 

 :حصــــالت

 :ل األمـــوال

:ل اإلرهــاب

سسات المالية

سسات غير ا
:هن الُمعيَّنة

  

 

المتح
  

غسل
  

تمويل
  

المؤس
  

المؤس
والمه
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ف
لية

من
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 أو

 أو
ساء
 أو
فين
اب
يفة
،ن
طة

يها
.ر
ين
لى

ول
راء
صة
راء
 أو
 أو
تلك
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 رئيس مجلس

حية اإلشرا
ت غير المال

 .ي
 

ف على أي م
معينة بمقتض
راح اللجنة 
لى العميل

 اليهم مهام
ة مثل رؤس
 المستوى
بار الموظف
ؤولو األحزا

ولية وظي د
ائهم المقربين
صب متوسط

التصرف في
ن ذلك القرا
شخاص الذ
حجز، وتتو

أصوأو أي 
دًا إلى إجر
ضائية مختص
تى يتم إجر
و األدوات
االعتباري

صلحة في تل

ها قرار من

اصها صالح
و المؤسسات

طيط العمراني
.بط الجودة

واالشر اف
 والمهن الم
ناء على اقتر
ة الفعلية عل

  .ادته
م أو أوآلت
بيةدولة أجن
ين رفيعي
ريين أو آب
ولة أو مسؤ
 اقليمية أو
ص أو شرآا

شغلون مناص

حويلها أو ا
ولمدة سريان
زة ملكا لألش
ت وقت الح

و األدوات أ
آتها استناد
 سلطة قض
جراء أو حت
المعدات أو
طبيعي أو ا
ت لهم مص

صدر بتحديده
  .نة

طاق اختصا
ات المالية و

 .عمل

 .لومات

 .حاسبة
ة والتخطاح

قاييس وضب
حية الرقابة و
غير المالية
 الوزراء بنا
و السيطرة
أو وفقا إلر
لموآلة اليهم
هورية أو د
ن السياسيي
 أو العسكر
لمملوآة للدو
يهم منظمة

الء األشخاص
ص الذين يش

ألخرى أو تح
 محكمة ، و
ى المحجوز
أو الممتلكات

 المعدات أو
يها أو حرآ
ى قرار من
ان هذا اإلج
تلكات أو ا
شخص الط
 الذين آانت

Ð{{{{ 

 أخرى يص
قتراح اللجن
ا آل في نط

ؤسساطة الم

جتماعية والع
 .لتجارة

وتقنية المعل
 .مني

لرقابة والمح
ضي والمسا
صفات والمق
خول صالح
 المالية أو غ
ئيس مجلس
ب الملكية أو
و لمصلحته 
ص الطبيعية ال
ا في الجمه
 غيرهم من
 القضائيين
لمؤسسات ال
ن أوآلت الي
عائالت هؤال

على األشخاص

ممتلكات األ
ادر عنص

ات األخرى
ك األموال أ

 
متلكات أو
لتصرف في
و بناء على
ل مدة سريا
ل أو الممت
دة ملكًا للش
العتبارية

{{{{{{{{{{{{{{

ط أو أنشطة
 بناء على ا
المنوط  بها
ي من أنشط

:  
 .لعدل

لشئون االج
لصناعة وال
التصاالت و
مرآزي اليم
. الجمارك
المرآزي لل
عامة لألراض
عامة للمواص
ة أخرى  تخ
 المؤسسات
صدر من رئي
عي صاحب
ة لحسابه أو
  األشخاص
 عامة عليا
كومات أو
كوميين أو
شرآات وال
ين أو الذين
ذلك أفراد ع
 التعريف ع

  .سسات
موال أو الم
 إلى قرار ص
 أو الممتلكا
لحة في تلك
. القضائية

وال أو المم
ويلها أو ال
مختصة، أو
تجميد طوال
ظل  األموال
رى المجمد
طبيعية أو ا

{{{uø¹{{{{{{{

أي نشاط 
الوزراء
هات اآلتية ا
رقابة على أي
:مهن المعينة

وزارة ال 
وزارة ال 
وزارة ال 
وزارة اال 
البنك الم 
مصلحة 
الجهاز ا 
الهيئة الع 
الهيئة الع 
أية جهة 

أنشطة 
قرار يص
خص الطبيع
ي تتم العملية
شخص من
وا وظائف
ل أو الحك
سئولين الحك
يذيين في الش
اسية الهامي
زة ويشمل ذ
 ينطبق هذا

قل في المؤس
ر إحالة األم
قلها استنادًا
ى األموال
ت لهم مصل
تها السلطة
ر نقل األمو
ى، أو تحو
ذته سلطة م
جب آلية للت
صادرة وتظ
خرصول األ

شخاص الط

¹]

-ه 

الجه
والر
والمه

-أ 
-ب 
-ج 
-د 
-ه 
-و 
-ز 
-ح 
-ط 
-ي 

الشخ  :ي
الذي

أي شضون
شغلو
الدول
المس
التنفي
السيا
بارز
وال
أو أق
حظر
أو نق
وتبقى
آانت
إدارت
حظر
أخر
اتخذ
بموج
المص
األص
لألش

ت الرقابة 
  :شراف

ستفيد الحقيقي

خاص المعرض
  :  سيًا

  :جز

  :ميد

  

 

جهات
واإلش

  

المس
  

األشخ
سياس

  

الحج
  

التجم
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ص
.(

في
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ران
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من
غام
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وقت التجمي
 ذلك الشخص
رية أو طر
ضائية المختص

  . تجميد
أو المؤسسا

رة زمنية و
القة تجارية
ا  المؤسسا
قعت المؤسس

خرى، بموج
 االعتباري
ة تلق ملكي

١٩٧٠(ات 
طيران المدن

ضد االشخاص
١٩٧٣(ون 

.  
  

لمشروعة ف
كميلي التفاق
المة الطير

ة ضد سال

مشروعة ض
)١٩٨٨(ي 
 )١٩٩٧.(
 

ني أو اصاب
 غير مشتر
ن الغرض م

أو ارغ، ان
 االمتناع ع

 المحددة و
 التي عينها
 أو االعتبار
سلطة القضا
جب آلية الت
سسة المالية 

ن تمتد لفتر
مرة أي عال
تي تمارسها
نة متى توق

متلكات األخ
لطبيعي أو

جميع حقوق

 :ت التالية
على الطائر
 سالمة الط

 ترتكب ض
 الدبلوماسيو

)١٩٧٩(ن 
)١٩٨٠ .(

عنف غير ال
ي الدولي التك
جهة ضد سال

عة الموجهة

ل غير الم
ف القاريجر

ابية بالقنابل
 )١٩٩٩.(

 شخص مدن
خر يكون
ح متى آان
رويع السكا
ل معين أو

أو األدوات
سسة المالية
ص الطبيعية

ختصة أو الس
 أجراء بموج
ة مع المؤسس

عند نشأتها أ
القة المستمر
لعمليات الت

مهن المعينل

صول أو المم
 الشخص ا
 االخرين ج

  .خرى
من االتفاقيات
 المشروع ع
تداء على

ئم التيرا
هم الممثلين
 أخذ الرهائن
واد النووية 
ع أعمال الع

المدنيران 
وعة الموج

ر المشروع
.  

مع األعمال
قائمة في الج
مات االرها
ل اإلرهاب
ب في موت

 شخص آخ
حب نزاع مسل
 موجهًا لتر
 القيام بعمل

Ð{{{{ 

 المعدات أ
وآلة للمؤس
و األشخاص
لسلطة المخ
د قبل اتخاذ
القة مستمرة

ة  يتوقع ع
وتشمل العال
نشطة أو ال
 المالية  وال

  .لزمن
ل أو األص
لدولة ويفقد
االعتبارية

متلكات األخ
ة وفقًا ألي م
ستيالء غير
جرائم االعت

معاقبة الجر
حماية بما فيه
ة لمناهضة
 المادية للمو
متعلق بقمع
ي تخدم الطير
غير المشرو

١.(  
العمال غير

)١٩٨٨(ية
لمتعلق بقم
ت الثابتة الق
ة لقمع الهجم
ة لقمع تمويل
 إلى التسبب

أو أي، مة
حالة نشوب
ه أو سياقه
دولية على

{{{{{{{{{{{{{{

ممتلكات أو
ل إدارتها مو

أو عتباري
 قرار من ال
قرار التجميد
 تربطه عال

ة أو تجارية
و. ت متعددة

لة بأحد األن
سسات غير
 لفترة من ال
ي من األموا
ت لصالح ا
طبيعية أو ا
صول أو المم
شكل جريمة
قية قمع االس
اقية قمع ج

١٩٧.( 
قية منع وم
شمولين بالح
فاقية الدولية
قية الحماية
وتوآول الم
طارات التي
 االعمال غ

١٩٨٨(ني
قية قمع اال
الحة البحرية
وتوآول ال
مة المنصات
فاقية الدولية
فاقية الدولية
آخر يهدف
بدنية جسيم
عدائية في ح
ل  بطبيعته
و منظمة د

 

{{{uø¹{{{{{{{

وال أو الم
وز أن تظل
بيعي أو اال
ث بناًء على
 اصدرت ق
يل الذي ال

  .لمالية ا
عالقة مالية
ضمن عمليات
ية ذات صل
لية و المؤس
تمتد العالقة
ريد النهائي
م قضائي بات
شخاص الط
وال أو األص

أي فعل يش 
اتفاق -١
اتفا  -٢

)٧١
اتفاق -٣

المش
االتف -٤
اتفاق -٥
البر -٦

المط
قمع
المدن

اتفاق -٧
المال

البر -٨
سالم

االتف -٩
االتف -١٠

أي فعل آ 
بجروح ب
بأعمال ع
هذا الفعل
حكومة أو
.القيام به

¹]

األمو
ويجو
الطبي
ثالث
التي
العمي
غير

آل   : 
تتض
مهني
المالي
أن تم
التجر
حكم
األش
األمو

- أ  : 

- ب

  :يل العابر 

قة المستمرة

  :صــادرة 

:اإلرهابي ل

  

 

العمي
  

العالق
  

المص

الفعل
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لبأي وسي، 

. 
من االشخاص
الرهابي أو م

  
بأي وسيل، 

. 
من االشخاص
الرهابي أو م

لفعل داخل

و متحصالت
د مساعدة أ
نونواقب القا

ها أو حرآت
ها عائدات

م وقت تسلم

روف الواقع

مراطأ أو تآ

ل أموال 

 
هابية عمدًا

لى ارتكابها
 مجموعة م
يز الفعل اال

  .ابي
:عال التالية
هابية عمدًا

بهالى ارتكا
ع جماعة م
يز الفعل اال

  .ي

سواء وقع ال

ا عائدات أو
، أو  قصد
ت من العو

لتصرف فيه
بأنه.  يعلم 

غي أن يعلم

ة من الظر

  أمر أو توا

 جرائم غسل

 :ال التالية
ب أفعال ار

 .شر
 .هابية

 اآلخرين إل
مع، رهابية

وبهدف تعزي
ب فعل ارها
عل من األفع
ب أفعال إر

 .ية
 اآلخرين إل

مع، رهابية
وبهدف تعزي
 فعل ارهابي

ال اآلتية س

ن يعلم بأنها
ك األموال،
على اإلفالت

ها أوآيفية ال
ن ينبغي أن

 أو آان ينبغ

 هذه المادة

 حرض أو
   البنود

ن هذه المادة

Ð{{{{ 

ي من األفعا
ع في ارتكاب
أو غير مباش
ي أفعال اره

أو توجيه، ة
ب افعال ار

و، ك عمدًا
ابة في ارتك

 تقوم بأي فع
ع في ارتكاب

 .ر مباشر
فعال إرهابي

أو توجيه، ة
اب أفعال إر

و، ك عمدًا
في ارتكاب

ًال من األفعا

ان ينبغي أن
مشروع لتلك
تجت منه، ع

ها أو مكانها
يعلم أو آان

شخص يعلم

من) أ(قرة

و شارك أو
الواردة في

من) أ(فقرة
  ن الجرائم

{{{{{{{{{{{{{{

يعي يقوم بأي
 أو الشروع
شكل مباشر أ
ك آطرف في
عال ارهابية
ة في ارتكاب
رض مشتر
ة المجموعة
اإلرهابيين
 أو الشروع
باشر أو غير
ك في تنفيذ أ
عال إرهابية
ة في ارتكا
رض مشتر

ة الجماعة في

ن يأتي فعال

 يعلم أو آا
در غير الم
صلية التي نت

 أو مصدره
ل شخص ي

ي شن قبل أ

 بنود  الفقر

 من شرع أو
من األفعال 

. 
من الف) ٣،

ن جريمة من

 .ن

{{{uø¹{{{{{{{

شخص طبيع
ارتكاب 

سواء بش
األشتراك  -
تنظيم أفع  -
المساهمة  -

تعمل لغر
العلم بنية
جماعة من 
ارتكاب
بشكل مبا

االشتراك 
تنظيم أفع 
المساهمة 

تعمل لغر
العلم بنية

موال آل من

 أي شخص
مويه المصد
جريمة األص

ية لألموال
ة بها من قبل

 األموال من
  . جرامية

ار إليه في

ألموال آل
رتكاب أي م
.ن هذه المادة

، ٢،  ١(ود
متحصلة من

 .منظمة
 .إلرهاب

ب المهاجرين

¹]

أي ش
- أ

- ب
- ج
- ح

أي ج  :ة
 -أ 

-ب 
-ج 
-د 

ة غسل األم
 

ل من قبل
خفاء أو تمو
ارتكاب الج

طبيعة الحقيقي
وق المتعلقة

 .ة
أو استخدام
حصالت إج
 العلم المشا

ريمة غسل ا
ساعد على ار

من) أ(فقرة
ددة في البنو
ه األموال م

ة إجرامية م
ك تمويل اإل
شر وتهريب

  : هابي

ظمة اإلرهابية

:(  
تكبا لجريمة
 :جمهورية

و نقل أموال
 بغرض أخ
ضالع في ا

 
و تمويه الطب
ها أو الحقو
الت إجرامية
 أو أحيازة أ
ئدات أو متح
ستخالص

 . عية
مرتكبًا لجر
شورة أو سا

من الف) ٣، 
ألفعال المحد
ى آانت هذ

  :ة التالية
ة في جماعة
ب بما في ذلك
التجار بالبش

  

 

اإلره
  

المنظ
  

)٣(مادة 
يعد مرت   -

خارج الج
تحويل أو
إجرامية

شخص ض
. ألفعاله

أخفاء أو
أو ملكيته
متحصال
اآتساب
بأنها عائ
ويمكن ا
الموضو

آما يعد م  -
أو قدم مش

)٢،  ١ ،
تعتبر األ   -

وذلك متى
ليةاألص 

المشارآة
اإلرهاب
الرق واال
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وترويج عم
مات الرسم

.ت التاريخية

ي أدواتها م

. 
رتكب  خار
ي ذات الوقت

واليشتر، ل
 .لجريمة

آانت بطري
خدامها أو م

ويمك، هابي
واًء استخدمت

.و خارجها
ى ارتكاب أ

 . المادة
ر من الجرا

 الغرض عل

 . فيها

ف العمالت و
ختام والعالم

مخطوطات

 واالتجار في

 .قوبات
.انين النافذة
لية  التي تر
 وتشكل في

ل منها المال
ت امتحصال

أي وسيلة آ
عة بنية استخ
أو لفعل إره
ية قائمة سو
جمهورية أو
 يساعد على

من هذه) د(
حدة أو أآثر

 : بهدف
 النشاط أو

ر المشروع

 .ى

ة، وتزييف
تزييف األخ

ب اآلثار والم

واق المالية

لجرائم والعق
ى أحكام القو
جرائم األصل
رتكبت فيها

ية المتحصل
لمشروع لم

 وبإرادته بأ
غير مشروع
و إلرهابي أ
ولية الجنائية
ال داخل الج
م مشورة أو

(أو الفقرة  
ب جريمة وا
عمدية وتنفذ
ينطوي ذلك

 .لمادة

Ð{{{{ 

 .ألطفال
االتجار غير

سلع األخرى

مية والعرفية
نة عليها وت

 .جارية

 . صة
يبي وتهريب

ي ذلك األسو

في قانون ال
ها بمقتضى
ه المادة الج
ولة التي ار

ريمة األصلي
صدر غير ال

نقلها عمدًا
شروعة أو غ
ة إرهابية أو
تبقى المسئو
ت هذه االفعا
آمر أو يقدم

)أ(ي الفقرة
بارتكابرك

 المشارآة ع
ة ، عندما ين

هذه المن )

{{{{{{{{{{{{{{

 الجنسي لأل
ت العقلية وا

. 
لمشروع بالس

رات الرسم
صنع والقر

عالمات التج

 .ياتهم
امة أو خاص
رب الضريب

سواق بما في
 .لنة

وص عليها ف
لمعاقب عليه

من هذه) أ(
 لقانون الدو

 .ة
لة عن الجر
الثبات المص

 عليها أو ين
مصادر مش
ة أو جمعية
وت، ضوعية

سواًء وقعت
تواطأ أو يتآ

 . المادة
ص عليها في
بقصد مشتر
وتكون هذه
ي للمجموعة
)أ(ي الفقرة

{{{uø¹{{{{{{{

 االستغالل
ة والمؤثرات
حة والذخائر
جار غير الم

وير المحرر
يف البضائع
 وتزييف الع

 .جسيمة
 وتقييد حري
ى أموال عا
مرآي والتهر

العب باألس
ت غير معل
طني المنصو
ها أعاله و ال
 في الفقرة

مة وفقًاجري
 الجمهورية
ريمة مستقل
ة األصلية  

:ب آل من
 الحصول
ً آانت من
ابية أو هيئة
واقعية الموض
م تستخدم و
و يأمر أو يت

من هذه) أ(
ئم المنصوص
ألشخاص ب
هذه المادة و
ض الجنائي
مشار إليها في

¹]

بما في ذلك
واد المخدرة
وع باألسلح
سروقة واالتج

 .والغش
بما فيها تزو
اولة، وتزيي
 في حكمها

ح جسدية ج
از الرهائن

الستيالء على
ريب الجمته
 

جاري والتال
على معلوما

تصاد الوطق
م يرد ذآره
صلية المبينة
ت تشكل ج
ن النافذة في
 األموال جر
اب الجريمة

ويل اإلرهاب
ال أو يؤمِّن
شرة وسواًء

ظمة إرهامن
لظروف الو
 جزئيًا أو لم
و يحرض أو
( في الفقرة
ة من الجرا
موعة من األ

من ه) أ(قرة
ئي أو الغرض
 الجرائم المش

ل الجنسي ب
وتصنيع المو

ر المشروغي
بالسلع المس

 .الرشوة
واالحتيال و
 والتزييف ب
و غير متدا
 العامة وما

 .لبيئة
حداث جروح
وأخذ واحتجا
والسرقة واال
 بما فيها الته

.الضريبية 
. 
 .ة

والتستر التج
طلعين بناًء ع
الماسة باالق
رائم التي لم
جرائم األص
رية إذا آانت
وفقًا للقوانين
ريمة غسل
 إدانة بارتكا

 لجريمة تمو
و يقدم أمواال
أو غير مباش
نها ستقدم لم
 العلم من ال
وال آليًا أو
و يشارك أو
عال الواردة
تكاب جريمة
في قيام مجم
ليها في الفقر
لنشاط الجنائ
جريمة من

  

 

االستغالل
زراعة و
االتجار غ
االتجار ب
الفساد وا
النصب و

التزوير -
مزيفة أو
واألسناد

جرائم  ال -
القتل وإح -
خطف و -
السطو و -
التهريب -
الجرائم ا -
.االبتزاز -
القرصنة -
التحايل و -

قبل المط
الجرائم ا -
آافة الجر -
تشمل الج  -

الجمهور
جريمة و

تعتبر جر  -
حصول

 : (  
يعد مرتكبا
يجمع أو
مباشرة أ
علمه بأنه
استنتاج

هذه األمو
ويشرع أ  

من األفع
ينظم ارت 

يشارك ف
المشار ال

توسيع ال -
ارتكاب ج
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بياتخاذ التدا
ي تمثل درج

غسل األمو

. 
جيلها وإتاحت

موال و تموي

ل أو المستف
 

 . فيها
.قي ألمواله

هاب وتطبيق
  .تطبيقها

و تتوفر لدي
أنها تشك أو

لة أو ارتبا
رهابية أو م
عمليات سو

اعدة وطالبا
متعلقة بتحد

موال واصو
س األمن ر
ال أو اصو
 أو ألشخاص
مؤسسات غي
ق الغير حس
 وغير المال

 :ت التالية
االرهاب و
لحاالت التي

 مكافحة غ

اية الخاصة
منها وتسج

  .ى األقل
ل غسل األم

، أو العميل
:ءات التالية
 االستمرار
ستفيد الحقيق

تمويل اإلره
والتاآد من ت

أو تي تشتبه
سل أموال 
ن  لها صل
يام بأفعال إر

هذه الع  عن
  

عقوبات القا
له والم الحقة

مة بتجميد أم
 قرار مجلس
دة من أموا
باشرة لهم
ت مالية أوم
راعاة حقوق
سات المالية

 .لمادة

ذ االجراءات
ل وتمويل ا
لتعامل مع ا

 فعالة في

 و بذل العنا
 الغرض م
 سنوات على
ية في مجال

 المستقبلي،
تخاذاإلجراء
ع العميل أو
ف على المس

 األموال وت
يبهم عليها و

 المعينة الت
 ارتباط بغس
قانون أو أن
خدم في القي
وحدة فورًا
.هذا اإللتزام

عن لجنة ع
قرارات الال

رات الالزم
  بموجب

وال المستمد
 أو غير مب
ى مؤسسات

مع مر، ى
لى المؤسسا

Ð{{{{ 

من هذه ال)

معينة باتخاذ
غسل األموال
خاصة في ال

 .ي
ق إجراءات

يف العمالء
والتأآد من
 لمدة خمس
 التكنولوجية

آان العميل
لك فيتعين ات
القة عمل مع
وته والتعرف

كافحة غسل
ها بها وتدري

لية والمهن
ها صلة أو
من هذا القا
و أنها ستستخ
أن تبلغ الو
 المتعلقة بهذ

 الصادرة ع
م  والق١٩٩

رجية القرار
جنة المنشأة
 ذلك األمو
رة مباشرة

 األموال لدى
ارية أخرتب

لقرارات عل

{{{{{{{{{{{{{{

)أ(ي الفقرة

ة والمهن الم
ة مخاطر غ
بذل عناية خ

برر اقتصاد
ل ال ُتطبِّق

  .لدولية
ها في تصني
 والمعقدة و

ات الحساب
 التطورات

ديد ما إذا آ
ا انه آذل له

ل إنشاء عال
 مصدر ثرو

 .ة ومكثفة
الداخلية لمك
الغ موظفيه

ت غير المال
 ممتلكات له

م) ٣(مادة
اإلرهاب أو
، اإلرهاب
اإلجراءات

ام بالقوائم
٩٩) ١٢٦٧

وزارة الخار
حددهم اللج
له بما في
ضعة بصور
 آانت هذه
يعية أو اعت
عميم هذه ال

 .عتبارية

{{{uø¹{{{{{{{

مشار اليها في

 غير المالية
حسب درجة
وعليها أن تب

 ليس لها مبر
بطون بدول
 والمعايير ا
يتعين إتباعه
ت الكبيرة
ضاء ومدققي
وء استخدام

خاطر لتحد
فإذاتبين، يًا

ارةالعليا قبل
رفة وتحديد
رة  مستمرة
والضوابط ا
 الجدد وإبال

 والمؤسسات
 أمواًال أو
ردة في الم
ة أو تمويل ا
من يمولون
الضوابط و

 النائب العا
(ألمن رقم

 .ورها
لقوائم من و
ت الذين تح
ت الالحقة

آة أو خاض
وسواًء، هم

شخاص طبي
الشراف تع
طبيعية واالع

¹]

 الجرائم المش

 المؤسسات
خدماتها بح
 المخاطر و
:ا في ذلك
عتادة والتي
اص المرتب
فقًا للمبادئ
ضوابط التي ي

ية المعامالت
 عند االقتض
مة لمنع سو

 إلدارة المخ
رضا سياسي
موافقة اإلدا
لالزمة لمعر
لعمل بصور
إلجراءات و
ين والعمالء

ات المالية
شتباه في أن
ألصلية الوا
ل اإلرهابية
هابية أو مم
ين الالئحة ا

جية موافاة
ر مجلس األ
ت فور صدو
 فور تلقيه ا

ص والكيانات
والقرارات) م

 عنها مملوآ
 بتوجيه منه
 أو لدى أش
 الرقابة وا
شخاص الط

جريمة من
١ : (  

ت المالية و
 عمالئها وخ
معالجة تلك
مرتفعة، بما
ت غير المع
ت واألشخا
اإلرهاب وف
لالئحة الضو
وبحث خلفي
ت المختصة
دابير الالزم

  .ب
ظم مناسبة
شخصا معر
صول على م
ذ التدابير ال
قبة عالقة ال
سياسات واإل
مالء الحاليين

١ : (  
لى المؤسسا
معقولة لالش
 للجرائم األ
ب أو األفعال
نظمات إره
لم تتم ، وتبي

١:(  
زارة الخارج
بموجب قرا
ص والكيانات
لنائب العام

ت االشخاص
م١٩٩٩) (

و المتولدة
بأسمهم أو
مهن معينه
على جهات
لمعينة واألش

  

 

ارتكاب ج -
١٠(مادة 

م المؤسسات
تصنيف
الكافية لم
مخاطر م

المعامالت -
المعامالت -

ويل اوتم
وتبين ال    

فحص و 
للسلطات

اتخاذ التد 
اإلرهاب
وضع ُنظ
الحقيقي 

الحص -١
اتخاذ -٢
مراق -٣

لسوضع ا
على العم

١٣(مادة 
يجب على
أسباب م
عائدات

باإلرهاب
جانب من
تمت أم ل

١٧(مادة 
على وز
المنشأة ب
األشخاص

يصدر ال 
وممتلكات

)١٢٦٧(
أخرى أو
يعملون ب
مالية أوم

وع، النية
والمهن ا
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ية تجميد تل
ص أو الكيانات
 المجمدة وف

 المالية  بتنف

سائل المتاح
مة بما يتماش
ت التجميد

 تلك الوسائ

لكات األخر
ت األساسية

موال وتموي

ون من ممث

ة واالعتباري
 لألشخاص
الممتلكات

 
سسات غير

ع آافة الو
سم من القائم
د بإجراءات
قوائم اتباع

ول او الممتل
طية النفقات

  .ة

 غسل األم

مالية، وتتكو

  لجنة
 ئيس
 ضوًا
 ضوًا
 ضوًا
 ضوًا
 ضوًا
 ضوًا
 ضوًا
 ضوًا
 ضوًا
 ضوًا
 ضوًا
 ضوًا
 ضوًا
 ضوًا
 ضوًا
 ضوًا
 ضوًا

ص الطبيعية
عار مسبق
األصول و
.نظمة لذلك
الية والمؤس

 .لمادة
ه المادة اتبا
 حذف األس
 دون قصد
في تلك القو

ل أو األصو
ضرورية لتغط
ت غير عادية

ية لمكافحة
 .صنعاء

ر المض وزي

رئيسًا لل     
نائبًا للرئ    

عض 
عض 
عض 
عض 
عض   
عض 
عض 
عض 
عض 
عض 
عض 
عض 
عض 
عض 
عض 
عض 
عض 

Ð{{{{ 

ة واألشخاص
 وبدون أشع
باألموال وا
جراءات المن
ؤسسات الما

من هذه ال)
يها في هذه
و الحجز أو
ذين تأثروا
ت المحددة ف

خدام األموال
دامات الضر
ت أو نفقات

جنة الوطنية
ها العاصمة ص

 . ستقلة
 على عرض

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ي
  
  
  
  

{{{{{{{{{{{{{{

مهن المعينة
خرى فورًا
غ الوحدة ب
جميد  واإلج
ن التزام المؤ

)ب(م الفقرة
ز المشار إلي
ء التجميد أو
ألشخاص الذ
أو الكيانات

خيص باستخ
لك لالستخد
رسوم خدمات

اللج(تسمى
يكون مقرها
 المالية المس
وزراء بناء

 :ها
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         
  
  

يط العمراني
  
  
  
  

{{{uø¹{{{{{{{

 المالية والم
تلكات األخر

وابالغ، جميد
حة آلية التج
ف التأآد من
وفقًا ألحكام
د أو الحجز
ضائية إللغاء

ولأل، ورية
ألشخاص أ

الئمة للترخ
ه المادة وذ
و نفقات أو ر

نون لجنة ت
 الوزراء وي
ارية والذمة
 مجلس الو
على ترشيحه
  
  
  
  
  
  

  عمل
  ومات

  
  

  حاسبة
             

  لفساد
  
حة والتخطي
  
  
  
  ية لصناع
 .ررًا لها

¹]

مالية وغير
ل أو الممت
رارات التجم
وتحدد الالئح
ة واإلشراف
م الصادرة و
رات التجميد

ة او القضوني
ولية للجمهو
كونوا هم األ

جراءات المال
ب أحكام هذ
ن الرسوم أو

م هذا القان
يس مجلس 
صية االعتبا
 من رئيس
تالية بناء ع

  
  
  
  
  

   لتجارة
تماعية والع
وتقنية المعلو

   ي
   

رقابة والمح
      

ا لمكافحة الف
   مار

ضي والمساح
  

 ت المالية
  

ف التجارية ا
عضاءها مقر

ؤسسات الم
 أو األصول
ة بحقهم قر
و، هذه المادة
ابةجهات الرق

 النائب العام
ر من قرار
سية أو القانو
زامات الدو
دون أن يك

 
لالئحة اإلج
دت بموجب
ع معينة من

 :(  
وجب أحكام

تتبع رئيس)  ب
جنة بالشخص
لجنة بقرار
ن الجهات الت

  لمالية
  مرآزي
  لعدل

  لداخلية
  لخارجية

لصناعة والت
لشئون االجت
التصاالت و
ألمن السياسي
ألمن القومي
لمرآزي للر

  ةعام
وطنية العليا
عامة لالستثم
عامة لألراض
   الجمارك

مع المعلوما
  لبنوك

لعام للغرف
لجنة أحد أع

  

 

على المؤ 
األموال
الصادرة
ألحكام ه
تتولى جه
قرارات
للمتضرر
الدبلوماس
مع االلتز
الحجز د
.المتاحة

وتبين ال    
التي جمد
دفع أنواع

٢٦(مادة
شأ بموتن

اإلرهاب
تتمتع اللج 
تشكل الل 

واحد من
وزارة ال
البنك الم
وزارة ال
وزارة ال
وزارة ال
وزارة ال
وزارة ال
وزارة اال
جهاز األ

جهاز األ -
الجهاز ال -
النيابة الع -
لوالهيئة ا -
الهيئة الع -
الهيئة الع -
مصلحة -
وحدة جم -
جمعية ال -
االتحاد ال -

تختار الل
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جلس الوزر

رهاب وتقد
بة واالشراف

 
تعلقة بمكافح

 .ة

المهن المعي
وال أو تموي
جهات المعن

ألحكام قانو

ومات سبق أ
ول األخرى
مدة ال تجاو
 الوحدة، وف

  
ات جدية ع

مشفوع، بها

عتبرتها مفي

ين من تاري

من المؤسسات

عها إلى مج

وتمويل اإلر
جهات الرقاب

 

ل اإلرهاب
تمرات المتع

لعامة للدولة

ر المالية وا
 غسل أمو
خطارات للج

عامة وفقًا أل

طة بأية معلو
في الدوظيرة 

ات خالل م
 الذي تقره
. ها الالئحة

لديها مؤشر
 المرتبطة ب

قاها متى اع

وز أسبوعي

قانون يقع م
  .نون

 .ب
رهاب ورفع

 األموال و
ادرة عن ج
.لتطورات

 .ب

وال وتمويل
تعات والمؤ

ن الموازنة ا

سسات غير
نها تتضمن
ة تحليل اإلخ

 للنيابة الع

انت مرتبطة
وحدات النظ
لك المعلوما
ى النموذج
هط التي تبين
دما تتوفر ل
ئم األصلية

ت التي تتلق

مدة ال تجاو

حكام هذا الق
كام هذا القان

Ð{{{{ 

يل اإلرهاب
تمويل اإلرو

فحة غسل
راءات الصا
ئم مع هذه ال
يل اإلرهاب

ة غسل األمو
ي االجتماع

راجها ضمن

الية والمؤسم
شتبه في أن
إحالة نتيجة

ت وإتاحتها

يفتها متى آا
تتلقاه من الو
 الوحدة بتل
خرى، وعلى
فقا للضوابط

عند، طارات
 من الجرائم

 باإلخطارات
  :يرة

مات خالل م

ي إخالل بأح
تخضع ألحك

{{{{{{{{{{{{{{

  .نيين

  :تية
ألموال وتموي
ل األموال و

 مجال مكاف
ظمة واإلجر

يتالئعية بما
موال وتموي

لقة بمكافحة
لمشارآة في

 .ة
ختصة إلدر

مؤسسات الم
يات التي يش

وإ، بطة بها

ن معلومات

 للقيام بوظيف
على طلب ت
 أن يزودوا
حدة مدة أخ
دة أقصر وف
تحليل االخط
اب أو أي

قافية تتعل
ن وحدة نظي

دة بالمعلوما

 المعنية بأي
معينة التي ت

{{{uø¹{{{{{{{

لخبراء والفن

 والمهام اآل
حة غسل األ
كافحة غسل

لدولية في
مات واألنظ
الت التشريع
ر غسل األم

 .ي اللجنة
لعمل المتعل
 الدولية وا

 .ب
 لعمل اللجنة
للجهات المخ

 :هام التالية
ردة من الم
 عن العمليا
صلية المرتب

ر لديها من

تبرها مفيدة
تها أو بناء ع
ب اإلخطار
م تحدد الوح
 أن تحدد مد
عنه نتيجة ت
تمويل إرها

لومات إضا
لب تتلقاه من

زويد الوحد

واإلشراف
ة والمهن الم

¹]

ن تراه من ال

ختصاصات
طنية لمكافح
لخاصة بمك

تطورات الد
طوير التعليم
راح التعديال
عي بمخاطر
ت الممثلة في
ت وورش ا
في المحافل
يل اإلرهاب
حة الداخلية
نة ورفعها ل

لوحدة بالمه
طارات الوار
واإلشرافية

لجرائم األص
 .القتضاء

ت لما يتوفر
  .ة

 إضافية تعتب
اختصاصاته
مين بواجب
طلبها ما لم
جوز للوحدة
 بما تسفر ع
 أموال أو ت
.مة بشأنها

 التالية معل
ناء على طلب

 .راف
 .خرى

شار إليها تز

ت الرقابة وا
 غير المالية

ستعانة بمن
٢ :(  

ممارسة االخ
سترتيجية وط
لسياسات ال

 .ا
ومتابعة التط
ت بشأن تط
هورية واقتر
لى رفع الوع
جهود الجهات
قامة الندوات
جمهورية ف
موال وتموي
قرار الالئح
موازنة اللجن

تختص ال)٣
حليل اإلخط
ت الرقابية و
و أي من ال
ف فيها عند ا
ناتاعدة بيا

ت الجزائية
ة معلومات 
ناء مباشرة ا
على الملتزم
من تاريخ ط
 الطارئة يج
نيابة العامة
شبهة غسل
الالت الالزم
من الجهات
ظيفتها أو بن
رقابة واإلشر
ت حكومية أخ
لجهات المش

للجنة وجها
المؤسسات

  

 

للجنة اال
٢٧(مادة 

لى اللجنة مم
وضع اس 
اقتراح ا  -

إلقرارها
دراسة و 

التوصيات
في الجمه

العمل عل 
تنسيق ج 
تنظيم واق 
تمثيل الج 

غسل األ
وضع وا 

مناقشة م  
  

٣١(مادة 
تلقي وتح
والجهات
إرهاب أ
للتصرف

إنشاء قا 
اإلجراءا
طلب أية
تلقتها أثنا
ويتعين ع
أسبوعًا م
األحوال
إبالغ الني
وجود ش
باالستدال
الطلب م
للقيام بوظ

جهات الر-١
أي جهات-٢

وعلى ال
  .طلبها

إخطار ال
المالية و
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يلية في مجا

ها بأحكام ه

ة ذات العال

رى حق تباد
ز أن تستخ
هاب وبشر

وظائف مماث

ولة من الدو
صوص علي

عدات القانون
بجريمة غس

 .ة

ج(ي الفقرة 
ويجوز طلب 

عد توقيع اتفا

ر قرارات

.م األصلية
ل اإلرهابية

 هذه المادة

صوص علي

راسات تحلي

مدى التزامه

  واإلقليمية

لدول األخر
 ، وال يجو
مويل اإلره

يرة تؤدي و

ة من أي دو
لجرائم المنص

بادل المساع
 أو جزئيا ب
 الدبلوماسية

ص عليها في
.بالمصادرة

 
إال بع ائدها

تصة اصدار

ل والجرائم
 في االفعال

من) ج، ب
  .حسن النية

 أموال المنص

حصائية ودر

للتحقق من م

ات الدولية

نظيرة في ال
عاملة بالمثل
ألموال وتم

 أجنبية نظي

مات المبلغة
ب أي من الج

  .قانون

 المتعلقة بتب
متعلقة آليا
يق القنوات

لمنصوصت ا
ت الصادر با
.نفيذ الحكم

موال أو عوا

لجهة المخت
  :آلتية

غسل األموا
 لإلستخدام

ب، أ(فقرات
وق الغير ح

ريمة غسل

Ð{{{{ 

ص بيانات إح

هذا القانون ل

 واالجتماعا

الوحدات الن
وبشرط المع
حة غسل ا

 .ت
 مع وحدات

سية المعلوم
رية بارتكاب
حكام هذا الق

ة األطراف
مصادرة الم
صة عن طري

ة للمعلومات
 الحكم البات
ة لغرض تن
من تلك األم

لوحدة أو ال
 األصول اآل

ستخدام في غ
ي خصصت

ة في الفقرد
 مرعاة حقو

 ارتكب جر

{{{{{{{{{{{{{{

على األخص
 

شمولة في ه

لمؤتمرات

 طلب من ا
عد السرية و
علقة بمكافح
ك المعلومات
آرات تفاهم

ق الدبلوماس
في الجمهور
ن النافذة وأح

ية أو متعددة
 طلبات الم
ائية المختص

 .  بات
ة، باإلضافة
رسمية من
عدة القانونية
للمصادرة م
  . األموال

على طلب ا
لألموال أو

 المعدة لإلس
معدة أو التي

ألصول الوا
مع، ف فيها

وات آل من

{{{uø¹{{{{{{{

ها تتضمن ع
. اإلهارب

سسات المش

ش العمل وا

و بناء على
تزمة بقواع
راض المتع

مة لتلك المقد
ة إبرام مذآر

 .ن السرية
 عبر الطرق
و موجود في
وفقًا للقوانين

اقيات الثنائية
 فيها، تقدم
سلطة القضا
حكم قضائي
عدة المتبادلة
ن، صورة ر
طالبة للمساع
لة الطالبة ل
 اقتسام هذه

ق أو بناًء ع
 أو التجميد ل

ستخدمت أو
خدمة أو الم
. اإلرهابية

موال أو األ
 أو التصرف

ى سبع سنو

¹]

عن أنشطته
ال وتمويل

جهات والمؤس

وات وورش

وقاء نفسها أ
ى آانت ملت
ال في األغر
قة الجهات
جوز للوحدة
 مماثلة بشأن
 مباشرة أو
خص مقيم أو
حقيق فيها و

ص عليه االتفا
ورية طرفا
هاب إلى الس
 بصدور حك
طلب المساع
ن هذا القانون
ن الدولة الط
ال ُتمّكن الدول
طالبة حول

ثناء التحقيق
ز التحفظي

 .ة
وات التي اس
لة أو المستخ
 المنظمات
ي القيمة لألم
بها أو نقلها

 ال تزيد على
.هذا القانون

رير دورية 
غسل األموا
لميداني للج

 .والئحته
ة في  الندو

  .صها 

٣ :(  
وحدة من تلق
ت معها متى
علومات إال
ل على موافق

يج) أ(الفقرة 
 اللتزامات
نيابة العامة

ام شخيد بقي
لقانون والتح

٣: (  
عاة ما تنص
كون الجمهو
و تمويل إره
مصادرة إال
 يتضمن ط

من) ٣٤(ة 
ت إضافية من
 األحوال ال
ع الدولة المط

بة العامة أث
ؤقتة بالحجز
ت المغسولة
الت واألدو
ت المتحصلة
إلرهاب  أو
 معادلة في
نع االتجار ب

٤:(  
السجن مدة

من ه) ٣(ة 

  

 

نشر تقار
مكافحة غ
النزول ال
القانون و
المشارآة
باختصاص

  
٣٢(مادة

يكون للو
المعلومات
تلك المع
الحصول
لغرض ا
وتخضع

تتلقى الني  )٣
والتي تفي
في هذا ا

  
٣٥(مادة

مع مراع 
كوالتي ت
أموال أو

ال تتم الم  -
يجب أن  -

من الماد
معلومات
وفي آل
ثنائي مع

للنياب): ٤٠(
أوامر مؤ

الممتلكات  
صالالمتح  -
الممتلكات  -

تمويل اإل
ممتلكات  -

وذلك لمن
٤١(مادة 

يعاقب با
في المادة
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ب المنصوص

هذا القانون
مختصة حك

ت أخرى،

تن متحصال

ى أي طرف
قديمه خدمات
. المشروع

ت الجريمة م
زء من أعما

اليين ريال آ
٢٥، ٢٣، ٢

 ريال آل م

 يخالف أحك

 الحكم بأحد

  ل

يل اإلرهاب

من ه)  ٤، 
الم لمحكمة

طت بممتلكات

تلكات أو من

ف فيها إلى
يها مقابل تق
صدرها غير

. 

 إذا ارتكبت
لجريمة آجز

ى عشرة مال
٠، ١٨، "ج

سة ماليين

ال آل مني

ز للمحكمة

غسل االموال

جريمة تموي

، ٣( ادتين 
ة، تصدر ا

 التي اختلط

ال أو الممت

ي تم التصرف
 حصل علي
ن يجهل مص
.عامة للدولة

 هذه المادة
ا أرتكبت الج

التزيد على
ج"رر فقرة 

د على خمس

ى مليون ري

المادة يجوز

ن مكافحة غس

Ð{{{{ 

من ارتكب ج

بينة في الما
ر حسن النية

متحصالت

ن تلك األمو

مادة ، والتي
 مناسب أو
ى، وأنه آان
 الخزينة الع

 .ة
من) ب،أ(

رهابية أو إذا

غرامة التي ال
مكر ١٧، "

 التي التزيد

ي التزيد على

من هذه ) ج

م بشأن٢٠١

{{{{{{{{{{{{{{

نوات آل م

لجرائم المب
حقوق الغير

بما فيها الم

ى متأتية من

 من هذه الم
ل دفع ثمن

روعة أخرى
ت لمصلحة
قوانين النافذ
ي الفقرتين
ل منظمة إر

  .لنفوذ

وات أو بالغ
ج"فقرة  ١

و بالغرامة
(" 

لغرامة التي
 .ون
ج، ب، أ(

٠لسنة )١(

{{{uø¹{{{{{{{

لى عشر سن
 .قانون

جريمة من ا
 اإلخالل بح

ت جريمة، ب
 .صالت
 .لجريمة

منافع أخرى

 .مة
ت السابقة
آتسبها مقابل
شر أسباب م

م قضائي بات
يلية وفقًا للقو
ص عليها في
أو من خالل
سلطات أو ال

ى ثالث سنو
٧، ١٥، ١٣

ى سنتين أو
ج"فقرة  ٣

ى سنة أو بال
من هذا القانو
في الفقرات

 .شاط
 .ماته

(لقانون رقم

¹]

ال تزيد عل 
من هذا الق) 

تكاب أي ج
 ومع عدم

 متحصالت
ة تلك المتحص
 موضوع ال
 عائدات وم

كاب الجريم
ها في الفقرا
مة أنه قد اآ
و بناًء على
موجب حكم
 عقوبة تكمي
ت المنصوص
مية منظمة أ
ستغالل للس

 التزيد على
٣، ٦(مواد

 التزيد على
١، ١٢(ين

 التزيد على
م) ١١، ١٠

ت الواردة ف
 :آلتية

مهنة أو النش
ييد صالحيا

 . بشأنه
  . أخرى

التالية الى ال
:  

  

السجن مدة
)٤(ي المادة 

 اإلدانة بارت
مة أصلية،

 :ة
 التي تشكل
 تعادل قيمة
التي تشكل
 التي تشكل

. 
وأدوات ارتك
 المشار إليه
بين للمحكمة
مع قيمتها أو
لمصادرة بم
 الحكم بأي
ف العقوبات
ماعة إجرام
 أخرى أو اس

٤:(  
الحبس مدة
ف أحكام الم

 .لقانون
الحبس مدة
حكام المادتي
الحبس مدة

٠، ٩، ٨، ٧
لى العقوبات
ت التكميلية ا

 .رخيص
ن مزاولة الم
مدراء أو تقي
كم الصادر
بات تكميلية
اف المواد ا
 االرهاب  

:مكرر ) ١

  

 

يعاقب با  -
عليها في

في حال  -
أي جريم
بمصادر

األموال -
ممتلكات

األموال  -
األموال -

.الجريمة
وسائط و -
األموال -

إال إذا تب
تتناسب م
وتكون ال

للمحكمة 
وتضاعف

جمخالل 
إجرامية

  
٤٣(مادة 

يعاقب با 
من يخالف
من هذا ا

يعاقب با  -
يخالف أح

يعاقب با 
٧(المواد 

إضافة إل 
العقوبات

الغاء التر 
المنع من 
تغيير الم 
نشر الحك 
أي عقوب 
تضا): ٢(ة

وتمويل 
  

١٧(مادة 
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ون 
فذة 

ددة 
 أو 
 أو 
ير 
، ية

هن 

لك 
ت 
فقًا 

ت 

عام 

 أو 
ت 

ير 
) أ(

ال 

 أو 
هم 

ألنه 
رة 
غي 

.  
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بولذين يرتك
قوانين الناف

انات المحد
 من أموال
باشرة لهم

 مالية أو غي
ر حسن النية
لمالية والمه

ية تجميد تل
ص أو الكيانات
 المجمدة وف

بتنفيذ قرارات

ر النائب الع

و ممتلكات
ة هذه الطلبات

 . صول
 المالية وغي
(جب الفقرة 

جميد االمو

 أعضاءها
قانوني ضده

لوفاته أو أل
حكم بمصادر
ألحوال ينبغ
.يين موقعها

والكيانات ال
 بموجب الق

اص والكيا
ل المستمدة
أو غير مب
ى مؤسسات
 حقوق الغير
لية وغير ال

بارية واالعت
 لألشخاص
الممتلكات

ر المالية  بت

ظلم من قرار

د أموال أو
عام بدراسة
ات أو األص
 المؤسسات
صادر بموج

لة بشأن تج

 أو أي من
أي إجراء ق

انة فاعلها ل
 إلصدار ح
في جميع األ
حديدها وتعي

ألشخاص و
ن ارتكابها

 . له
صول األشخا
ذلك األموال
ة مباشرة أ
ألموال لدى
عى في ذلك
سسات المال

ص الطبيعية
عار مسبق
األصول و

لمالية وغير

 المادة التظل
 .تجميد

علقة بتجميد
وم النائب الع
 أو الممتلكا
ن التزامات

ر التجميد الص

من أي دو

ئيس اللجنة
ها أو اتخاذ 

 ، وعدم إد
ة المختصة،

وف، لجريمة
 الالزمة لتح

Ð{{{{ 

ئم باسماء ا
 أو يسهلون
ات الالحقة
لكات وأصو

بما في ذ، ة
عة بصورة
آانت هذه األ

ويراع، رية
ت على المؤس

ة واألشخاص
 وبدون أشع
باألموال وا

المؤسسات 
 .ه المادة

ها في هذه
مه بقرار الت

  .ك

 دولة والمتع
ويقو، هورية

تلك األموال
مكرر بشأن
ي تنفيذ قرار

ت المقدمة م

ية ضد  رئ
 العاملين به

  . القانون

هذا القانون
وع للمحكمة
تحصالت ال
ن التفاصيل

{{{{{{{{{{{{{{

ب إعداد قوا
 يشارآون

والقرارا) ٢
موال وممتل
ن هذه المادة
ة أو خاضع

وسواًء آ، م
ية أو اعتبار
ذه القرارات

 
مهن المعينة
خرى فورًا
غ الوحدة ب

ن التزام الم
من هذه) ب

 المشار إليه
ن تاريخ علم
لمنظمة لذلك

مة من أي
ضي الجمهو
رًا  بتجميد تل

م) ١٧(مادة
الشراف في

 مع الطلبات

أو اإلداري ة
عضاءها أو
قتضى هذا

جب أحكام ه
فع الموضو
آافية أنها مت
وأن يتضمن

{{{uø¹{{{{{{{

حة اإلرهاب
رتكابها أو

٠٠١) (١٣
 بتجميد أم

من) أ(فقرة
نها مملوآة
بتوجيه منهم

طبيعي خاص
ف تعميم هذ
.واالعتبارية
 المالية والم
تلكات األخر

وابالغ، جميد

ف التأآد من
ب(كام الفقرة
 أو الحجز

يومًا من ٣٠
إلجراءات ال

جميد المقدم
ن على أراض
يصدر قرار

من الم) هـ
 الرقابة واال

مة للتعامل

المدنية  أو
أع و أي من

ندة اليهم بمق

 عليها بموج
ترفعامة أن

دمت أدلة آ
ل المعنية، و

¹]

ختصة بمكافح
 يحاولون ار

٣٧٣(ن رقم
ام قرارت
فققًا لنص ال
المتولدة عن
بأسمهم أو ب
أو لدى أشخ
بة واالشراف
 الطبيعية و
مالية وغير
ل أو الممت
رارات التجم

 
بة واإلشراف
رة وفقًا ألحك
ات التجميد
صة خالل

التجميد واإل

١: ( 
 طلبات التج
خاص مقيمين
لة الموافقة ي

،د، ج(ت
ينة وجهات

 .ظلم منه
سس الالزم

  
ى الجزائية
س الوحدة أو
المهام المسن

  
يمة معاقب
ق للنيابة الع
منها، إذا قد
ادرة األموال

جهات المخت
رهابية أو
مجلس األمن
 النائب العا
 بالقوائم وفق
أخرى أو 
ص يعملون ب
مهن معينه أ
جهات الرقابة
واألشخاص
ؤسسات الم
 أو األصول
ة بحقهم قر
.هذه المادة

جهات الرقابة
عام الصادر
ر من قرار

حكمة المختص
لالئحة آلية ا

(مكرر ) ١
نائب العام
خرى ألشخ
ليها وفي حا

حكام الفقرات
المهن المعي

مادة والتظال
لالئحة األس

  .ات

:مكرر ) ٢
 رفع الدعوى
 بها أو رئيس
سبب القيام با

:مكرر ) ٤
 وقوع جري

، يحقالهوية
 المتحصلة م
 حكم المصا

  

 

تتولى الج 
أعمال إر
وقرار مج

يصدر   -
اسمائهم
اصول أ
ألشخاص
مالية أوم
وعلى ج
المعينة و

على المؤ  -
األموال
الصادرة
ألحكام ه

تتولى ج  
النائب الع

للمتضرر 
أمام المح

الالوتحدد   -
  

١٧(مادة 
يتلقى الن 

اصول أخ
والبت في

تسري اح  -
المالية و
من هذه ا

وتحدد ال  -
والممتلكا

  
٢٦(مادة 

اليجوز
العاملين
وذلك بس

  
٤١(مادة 

في حال
مجهول 
األموال
أن يحدد
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 أو 
ض 
ين 

ص 
عن 
عت 

مة 

سل 

  ي
 ـة
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سل األموال
 لديه تفويض
 عما إذا أدي

اقبة الشخص
 المقررة ع
يمة قد وقعت

كاب الجريم

مكافحة غس

ر هــــادي
هوريـــــــ

 جريمة غس
ياديًا فيه أو
رف النظر

ادة من معا
ت العقوبات
آانت الجري

 .ة
 :لتالية

مت في ارتك

بشأن م م٢

ه منصور
س الجمه

ي ارتكبت
غل موقعًا قي
وذلك بصر

من هذه الما
خالف بذات
و آمه بها أ

ات الوظيفة
 التكميلية ال

لتي استخدم

٠١٠لسنة 

  .رسمية

  صنعاء
  هـ١
  م٢

عبد ربه
رئيـــس

  

Ð{{{{ 

خص اعتباري
طبيعي يشغ
و، سلطة فيه

م) أ(لفقرة 
عتباري المخ
إذا ثبت علم
هماله واجبا
ى العقوبات

لتابعة له الت

 . النافذة

ل)١(ون رقم

ي الجريدة الر

بص_ ورية
٤٣٤/عدة
٠١٣/مبر

{{{{{{{{{{{{{{

يال آل شخ
بل شخص ط
ممارسة الس

 .عدمه
ري وفقًا لل
شخص االع
ذا القانون إ
 ناتجًا عن اه
باري باحدى

و المرافق ال

كام القوانين

من القانو)

ه وينشر في

سة الجمهو
ذو القع/  

سبتم/ ١٢

{{{uø¹{{{{{{{

ة ماليين ري
سمه من قبل
و مخول بم
جريمة من ع
ص االعتبار
ة الفعلية للش
 ألحكام هذ
 أو إذا آان
خص االعتب

 
 .و النشاط

و النشاط أو

ة وفقًا ألحكا
  .ه

)٣٤(لمادة

ريخ صدوره

صدر برئاس
٦بتاريخ 
الموافق

¹]

  
ل عن خمسة
صالحه أو بأس
يابة عنه أو

اب الجارتك
قررة للشخص
 عن اإلدارة
ب بالمخالفة
ات وظيفته
كم على الشخ
.ة أو النشاط
ولة المهنة أو

أو ة المهنة
 .تة

سة القضائية
صادر بشأنه

من ال) أ( 
  .رهاب

نون من تار

ص

:مكرر ) ٤
التقلغرامة 

إلرهاب لص
لقرارات نيا
 الطبيعي با
لعقوبة المقر
 المسؤول

التي ترتكب
خالله بواجبا
محكمة الحك
زاولة المهنة
خيص مزاو
محل مزاولة
ئمة أو مؤقت

 .عماله
تحت الحراس
م االدانة الص
حذف الفقرة
وتمويل االر
مل بهذا القان

  

 

  
٤٤(مادة 

يعاقب بغ 
تمويل اإل
باتخاذ ال
الشخص

التمنع ال  -
الطبيعي
األفعال ا
بسبب اخ

يجوز للم  -
وقف مز -
الغاء ترخ -
اغالق م -

بصفة دائ
تصفية أع -
وضعه تح -
نشر حكم -
تحذ) :٣(ة

االموال و
يعم) : ٤(ة
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 رقم 

ءات 
 .ولية

ي قد 

رهاب 

لمالية 

ي تنتج 

جنبية 
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نشطة التأمين

ألحكام القانون

نظمة واإلجرا
فقًا للمعاير الدو

لمشروعة التي

موال وتمويل اإلر

ية، واألوراق ال

 الناشئة أو التي

 شرآة تأمين أج

  .ن

Repu
Ministry 

  ة التأمني

الرهاب في انش

ين األجنبية أل

سياسات واألن
إلبالغ عنها وفق

عامالت غير ا

كافحة غسل األم

 أجنبية أو محلي

إليرادات أو القيم

ين في اليمن أو

 سمسارًا للتأمين

ublic of Yem
of Industry 

شتباه يف أ�شطة

موال وتمويل ا

 شرآات التأمي

الل تطبيق الس
 اإلرهاب واإل

لعمليات والمع

  )ين

  .رهاب

يذية المتعلقة بمك

جميع أنواعها 

 وغيرها من اإل

ص لمزاولة التأمين

بصفته وآيًال أو

men 
& Trade 

Ð{{{{ 

ومؤشرات االش

حة غسل االمو

  عليمات

ء وفروعوآال
 .حته التنفيذية

وذلك من خال
ألموال وتمويل

وات لتمرير ال

  . مالئه

في أنشطة التأمي

  .نص غير ذلك

  .هاب

موال وتمويل اإلر

.  

ن واللوائح التنفيذ

ة، والعمالت بج

 حق متعلق بها،

 

ل على ترخيص

  .ع أو وآالة

و إعادة التأمين ب

{{{{{{{{{{{{{{

ل اإلرهاب و

  
  

 تعليمات مكافح

ف من التع

اء التأمين وو
إلرهاب والئح

يل اإلرهاب و
شطة غسل األ

ستغاللها آقنو

كفل حماية عم

  لتعاريف

وتمويل اإلرهاب ف

م يقض سياق الن

وال وتمويل اإلره

كافحة غسل األم

.وتمويل اإلرهاب

 

 تطبيق القوانين

نقولة أو ثابتة م

ك األموال أو أي

  .القانونمن )

.من القانون) ٤

ة التأمين تحصل

 عن طريق فرع

مليات التأمين أو

{{{uø¹{{{{{{{

 األموال ومتويل

م بشأن تنفيذ

الهدف

لتأمين ووسطا
وال وتمويل اإل

ألموال وتموي
ع واآتشاف أنش

انونية ومنع اس
 .اب

 ونزاهته بما يك

ال

 غسل األموال و

رين آل منها مالم

افحة غسل األمو

م بشأن مك٢٠١٠

  .جارة

ة غسل األموال و

. ألحكام القانون

 عن التحقق من

ت أو معنوية،

ت التي تثبت تملك

)٣(دد في المادة

(حدد في المادة

أو شرآات إعاد

أمينية في اليمن

وسط في عقد عم

¹]

كافحة غسل 

م٢٠١٢لسنة  

أمين وإعادة ال
حة غسل األمو

مليات غسل ا
لتي تكفل منع ا

مليات غير القا
و تمويل اإلرها
حماية سمعته

تعليمات مكافحة

معاني المبينة قر

م بشأن مكا٢٠١

٠لسنة ) ١(رقم

ة الصناعة والتج

الوطنية لمكافحة

ة المشكلة وفقًا

ي يكون مسئوًال

وعها مادية آانت

كوك والمستندات
  

هو الفعل المحد:

هو الفعل المح:ب

شرآات التأمين أ

رسة أعمالها التأ

ي أو اعتباري يتو

مكتعليمات 

)٥٨(ي رقم 

ل شرآات التأ
م بشأن مكافح٢

تأمين من عم
وائح والمبادئ

أمين من العم
سل األموال أو
طاع التأمين وح

ت(هذه التعليمات 

لكلمات اآلتية الم

٠لسنة ) ١(قم 

تنفيذية للقانون ر

وزارة :لوزارة

اللجنة ا :للجنة

لمعلومات المالية

هو الموظف الذي

  .ي الشرآة

صول أيا آان نو

التجارية والصكو
.ن هذه األصول

:غسل األموال

مويل اإلرهاب

ي شرآة من ش

رخص لها بممار

ل شخص طبيعي

  

 

قرار وزار

تأآد من امتثال
٢٠١٠لسنة ) ١

ماية قطاع الت
لضوابط واللو

ماية قطاع التأ
طوي على غس

مة قطعزيز سال

تسمى ه):١(ة

يكون لل):٢(ة

لقانون رقا:نون

الالئحة الت:ئحة

ال

ال

وحدة جمع ال:ةد

ه:ول االمتثال
في

األص:األموال

و
من

غ

تم

يقصد بها أ:آة

مر

آل:طاء التأمين
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الت .١
)١
 

حم .٢
وا

  

حم .٣
تنط

تع .٤
  

  

مادة

مادة

القان

الالئ

الوحد

مسئو

الشرآ

وسطا
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افذ أو 

غطية 

 

مة أو 

ائالت 

عالقة 

معينة 

سطاء 

 على 

ة هذه 

ي تتم 

وافق 

عليها 

عقولة 

عليها 

صبهم 

خطار 
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طاء التأمين النا

على أي من األغ

 .و وفقا إلرادته

س دولة أو حكوم

شمل ذلك أفراد عا

ي تتم في إطار ع

لية أو المهن الم

 شرآات ووس

 إلى التعرف

م آفاية صحة

ل الحاالت التي

آد من أنها تتو

عه وأن تقدر ع

 إجراءات مع

ه آما يتعين ع

طر بحكم مناص

 التأميني وإخ

ى شرآات ووسط

و في الحصول ع

ه أو لمصلحته أو

 أجنبية مثل رئيس

زب سياسي ويش

لتيصلة للعمليات ا

ؤسسة غير الما

وآالء وفروع

ريًا باإلضافة

 أو تقدير عدم

رى وبما يشمل

زوم وذلك للتأآ

قة التأمينية مع
 :آلتي

 التأمين اتخاذ

دم التعاقد معه

رضون للمخاط

يها فسخ العقد

اف والرقابة على

عمال التأمين أو

م العملية لحسابه

ة عليا في دولة

ت بارزة في حز

لمتابعة المتواص

ة المالية أو المؤ

طاء التأمين وو

بيعيًا أو اعتبار

 هوية العميل

لعمالت األخر
 .البعض

والهم عند اللز

اء نشوء العالق
آة القيام بها اآل

رآة ووسطاء

 
لى الشرآة عد

 العمالء المعر

د الحقيقي فعلي

Ð{{{{ 

في قانون اإلشرا

و في التعامل بأع

  .ير المالية

عميل أو الذي تتم

غلوا وظيفة عامة

توى أو شخصيات

والتحقق منها وا

ما بين المؤسسة

مين ووسط التأ

  :الية

 .ة
ان شخصًا طب

 التعرف على

 يعادلها من ال
طة مع بعضها 
ك مصادر أمو

 

  ل

عميل قبل وأثنا
الشرآ عين على

جب على الشر
 .قي

.قق من هويته
شان العميل فعل

لحقيقي وعلى

نشاط المستفيد

{{{{{{{{{{{{{{

نصوص عليها ف

  .ص

نشاط تأميني أو

سة المالية أو غي

ة الفعلية على الع

ن يشغلون أو شغ

ومي رفيع المست

ستفيد الحقيقي و

ة المستقبلية فيم

لتأمين وإعادة
  .منية

 بالضوابط التا

ألسماء وهمية
 منها سواًء آا

 .ل إرهاب
ها مسبقًا لدى

ال يمني أو ما
دة تبدو مرتبط
الء بما في ذلك
.جة مخاطرها

ة بشأن العميل

واجبة بشان الع
لعميل التي يتع

 .ها
لعميل الفعلييج
لمستفيد الحقيق
ت مناسبة للتحق
ية الواجبة بشا

على المستفيد ا

ق من هوية ون

{{{uø¹{{{{{{{

لق باألنواع المن

ن الوزير المختص

غب في القيام بن

تمرة مع المؤسس

ملكية أو السيطرة

األشخاص الذين:

أو منصب حكو ي
  .ثالثة

وية العميل والمس

لى طبيعة العالقة

ميع شرآات ال
لجمهورية اليم

تأمين االلتزام

و مستخدمين أل
يقي والتحقق
 :حوال التالية

موال أو تمويل
لمتحصل عليه

عن مليون ريا
 عمليات متعدد
يقوم بها العمال
أنشطتهم ودرج

لعناية الوجبة

ات العناية الو
واجبة بشأن ال
د والتحقق منه
بالنيابة عن ال
هوية العميل وا
تخاذ إجراءات
جراءات العناي

 .مات
جهد للتعرف ع

طلبات التحقق

¹]

ين النشاط المتعل

بها توجيهات من

و اعتباري يرغ

ربطه عالقة مست

بيعي صاحب الم

:كم مناصبهم
عسكريقاض أو

 حتى الدرجة الثا

للتعرف على هو

ة إلى التعرف عل
  .ض منها

  .لتعليمات

ليمات على جم
ة العاملة في ال

ة ووسطاء الت

هولي الهوية أو
يوالمستفيد الحق
 وذلك في األح

 .ع العميل
جريمة غسل أم
دقة البيانات ال

 .ها
 تزيد قيمتها ع
ملية واحدة أو
عمليات التي ي
ويتهم وطبيعة 

طة بمتطلبات ا

ن اتخاذ إجراءا
شمل العناية الو
عميل والمستفيد
 مع الشرآة ب
لتعرف على ه
فيد الحقيقي وا
من استيفاء إج
حكام هذه التعليم
لتأمين بذل الج

 .صة بهم
 من القيام بمتط

 . التعليمات

مل أعمال التأمي

الصادرة بألنواع 

شخص طبيعي أ

  .تأمينية

لعميل الذي ال تر

هو الشخص الطب

 للمخاطر بحك
ياسي بارز أو قس

هؤالء األشخاص

بذل الجهد ل:جبة

ستمرة باإلضافة
العميل والغرض

سريان أحكام الت

طبق هذه التعلي
لتأمين األجنبية

ب على الشرآة

 أشخاص مجه
هوية العميل و
عامل وطبيعته

 .العميل
ات مستمرة مع
اه في حدوث ج

شرآة في د ال
ة إلى استيفائه
ة لعميل عابر
في صورة عم
 والمستمرة للع
توافرة عن هو

م عامة مرتبط

وسطاء التأمين
ول العالقة وتش
وية ونشاط الع
 شخص آخر
بيانات آافية للت
عميل أو المستف
مكن الشرآة م
بشأنه وفقًا ألح
ء الآة ووسطا

ت العناية الخاص
مكن الشرآة

ألحكام هذه قًا

  

 

تشم:ل التأمين

األ

أي ش:العميل

الت

هو ال:ل العابر

ه:يد الحقيقي

 المعرضون
س
هؤ

 العناية الواج
مس
و

  

نطاق سر ):٣

تط
ال

يجب):٤(ادة

دم التعامل مع
تعرف على ه
غرض من التع
ء التعامل مع 
ند إنشاء عالقا
ند وجود اشتبا
جود شك لدى
بيانات والحاجة
ند القيام بعملية

امالت فها المع
متابعة الدقيقة
لمعلومات المت

أحكام):٥(دة ا

لى الشرآة وو
ول أو عدم قبو
تعرف على هو
ي حالة تعامل
حصول على ب

عرف على العت
ي حالة عدم تم
خطار الوحدة ب
جب على الشرآ
تخاذ إجراءات
ي حالة عدم تم
وحدة بذلك وفق

68

أعمال

العميل

مستفيال

األفراد

تدابير 

(مادة 

ما

عد  .أ 
الت  .ب 

الغ
بدء .١
عن .٢
عن .٣
وج .٤

الب
عن .٥

فيه
الم .٦

وا
  

ما

عل  .أ 
قبو

الت .١
في .٢

للح
الت .٣

في  .ب 
إخ

يج  .ج 
وا

في  .د 
الو



<ëçNLMO 

صحة 

ة من 

خالل 

خاص 

، مع 
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ها الشك في ص

ول على نسخة

ل وذلك من خ

يعيين واألشخ

ي الجمهورية،

 

متى توافر لديه
 .كم مناصبهم

طه مع الحصو

عليها من العميل

شخاص الطبي

ية المفعول في

.الة على ذلك

ة منتظمة أو م
 للمخاطر بحك

 وطبيعة نشاط
 

تي حصلت ع

قيقي من األش

يه إقامة ساري

 .صل

 .ة

المستندات الدا

 .ية لذلك

Ð{{{{ 

بيانات بصور
ء المعرضون

ف على العميل
. طبق األصل
والمعلومات الت

 المستفيد الحق

ة أن يكون لد

ها مطابقة لألص

ة أخرى ممكنة

مي األهلية، وا

لمؤسسة المالي

{{{{{{{{{{{{{{

تحديث هذه الب
خاصة بالعمالء

رسمية للتعرف
فيد إنها نسخة

بيانات وحة ال

ق من هوية
 : آحٍد أدنى

نيين،  شريطة

ف المختص بأنه

مة أو أيه وسيلة

قصي أو عديم

أو عند طلب ا

{{{uø¹{{{{{{{

شكل دوري وت
وإيالء عناية خ

  ل

ى الوثائق الر
ص لديها بما يف
لتحقق من صح

 .جة لذلك
عرف والتحقق
ةلبيانات اآلتي

 .عه

سفر لغير اليمن

ن قبل الموظف

 المرافق العامة

 لألشخاص ناق

 تغييرات بها أ

¹]

ات عمالئها بش
حصول عليها و

جبة بشأن العميل

ن االطالع على
موظف المختص
ت المناسبة لل
ذا دعت الحاج
ء التأمين التع
يفاء الوثائق وا

 .يل

لشخصية ونوع

 أو جواز الس

وقيع عليها من

 إحدى فواتير

 ).ن وجد

ثلين القانونيين

 .ساب

ور حدوث أي

  :تبارية

 .نشأة

ة مراجعة بيانا
ت التي تم الح

الواج ءات العناية

وسطاء التأمين
قعة من قبل الم
تخاذ اإلجراءا
 وموثوق بها إذ
شرآة ووسطاء
جب عليها استي

 

مع اللقب للعمي

 ).ثى

سمي إلثبات ال

صية أو العائلية

رة منها بعد التو

ل اإلقامة مثل

 .اآس

إن( إللكتروني 

 .ميالد

 .فة 

 . عمل

 وبيانات الممث

حقيقي من الحس

 
حديث بياناته فو

شخاص االعت

 

 .اآس

ام الداخلي للمن

  

 

على الشرآة- ـ
 مالئمة البيانات

إجراء):٦(ادة

لى الشرآة وو
ذه الوثائق موق
لى الشرآة  ات
صادر محايدة

جب على الشر
العتبارية، ويج

 :األفراد: وًال

السم الرباعي م

أنث/ ذآر( نوع

 .جنسية

قم المستند الرس

بطاقة الشخص

ورالحتفاظ بص

 . حل اإلقامة

ستند يحدد محل

الفا/ قم الهاتف

نوان البريد اإل

ريخ ومكان الم

مهنة أو الوظيف

هة وعنوان الع

سماء وعناوين

سم المستفيد الح

. وقيع العميل
عهد العميل بتح

األش: يًا ثان

 .سم المنشأة

.نوان المنشأة 

الفا/ قم الهاتف

صورة من النظا
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هـ
أو

ما

عل .١
هذ

عل .٢
مص

يج .٣
اال

 

أو

اال .١

الن .٢

الج .٣

رق .٤

الب .٥

اال

مح .٦

مس .٧

رق .٨

عن .٩

تار .١٠

الم .١١

جه .١٢

أس .١٣

اس .١٤

تو .١٥
تع .١٦

 

اس .١

عن .٢

رق .٣

ص .٤
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ضعه 

تضع 

عليها 

نشاء 
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بيانات عن وض

  :نات التالية 

كترونية وأن ت

ب آما يجب ع

 المطلوبة أو إن

 .ال المنشأة

محل إقامته وب

 الوثائق والبيان

 . البنكية 

.  

بالوسائل اإللكت

تمويل اإلرهاب

مكملة للوثائق

  

من رأس ما% 

كامل ولقبه وم

ح إال بعد تقديم

فتح الحسابات

.طات المختصة

 تتم أو تنفذ با

ألموال وتمل ا

 طلب وثائق م

.عناية الواجبة

 .رتفعة

 -:ي

Ð{{{{ 

%١٠منهم عن 

 .يص

ضمن اسمه بالك

ر الهادفة للربح

والسماح لها بفت

 تطلبها السلطا

لعمليات التي

ي عمليات غسل

 ولها في ذلك

ق إجراءات الع

 .ل اإلرهاب

ت مخاطر مر

تجاههم ما يلي

{{{{{{{{{{{{{{

 ملكيات آل م

الترخي  وقرار

لحقيقي ويتضم

 .دير المالي

.  

لمنظمات غير

آد شخصيتها و

 بيانات أخرى

ناية خاصة للع

تكنولوجية في

ر مع العمالء

رف ثالث يطبق

ألموال وتمويل

تي تمثل درجات

عناية خاصة ت

{{{uø¹{{{{{{{

آاء الذين تزيد

لعقد االبتدائي

 .نشأة

وية المستفيد ال

ير العام والمد

من هذه المادة

  :ح

 أية حسابات لل

ية والعمل يؤآد

خداماتها وأية

مين إيالء عن

 التطورات الت

ل غير المباشر

ى وساطة طر

  :ي

خاطر غسل األ

ص والحاالت الت

ين يجب بذل ع

 .هم

¹]

عناوين الشرآ

ام األساسي وا

 .جل التجاري

لتوقيع عن المن

ل يبين فيه هو

  :همة

اإلدارة والمد 

ي الفقرة ثانيًا م

 الهادفة للربح

أمين عدم فتح

ئون االجتماعي

.ام األساسي

 .خيص

 . 

 .ع

ر أموالها واستخ

 ووسطاء التأم

لمنع استخدام

صة عند التعامل

و االعتماد على

 القيام بما يلي

حسب درجة مخ

 مع األشخاص

ر المرتفعة الذي

 بحكم مناصبهم

مالك وأسماء و

صل من النظا

صل من السج

 المفوضين بال

طي من العميل

شرآات المساه

 رئيس مجلس

ثائق الواردة في

منظمات غير

ة ووسطاء التأ

من وزارة الشئ

صل من النظا

صل من الترخ

شكلها القانوني

رئيسي والفروع

 .لفاآس

ادرعامل ومص

على  الشرآة

ابير الالزمة ل

 العناية الخاص

ة مع العميل أو

وسطاء التأمين

ها وخدماتها بح

صة في التعامل

 ذوي المخاطر

ضون للمخاطر

  

 

سم وعنوان الما

صورة طبق األص

صورة طبق األص

سماء المديرين

ديم إقرار خط

 .مالي

الش: ثالثا 

سماء وعناوين

متطلبات والوث

  

الم: رابعا 

ب على الشرآة

طاب صادر م

صورة طبق األص

صورة طبق األص

سم المنظمة وش

نوان المقر الر

قم الهاتف أو ال

غرض من التع

يجب ع):٧(

سياسات والتدا

خاذ إجراءات

صاالت مستقلة

  ): ٨(مادة

الشرآة وو لى

صنيف عمالئه

ل عناية خاص

عد من العمالء

ألفراد المعرض
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اس .٥

ص .٦

ص .٧

أس .٨

تقد .٩

الم

أس .١

الم .٢

يجب

طخ .١

ص .٢

ص .٣

اس .٤

عن .٥

رق .٦

الغ .٧

المادة

الس

اتخ

اتص

الم

عل .١

تص  . أ

بذل  . ب

يع .٢

األ  -أ 
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عايير 

عايير 

والتي 

من ) 

خرى 

بحكم 

 أحد 

ك أو 

وثائق 

ذوي 
طبيق 
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بالمبادئ والمع

بالمبادئ والمع

وني واضح، و

)ج، ب، أ(ود 

ة إجراءات أخ

مخاطر عالية ب

ند اآتشاف إن

ب تدعو إلى ذلك

صول على الو

ل امتثال من ذ
لتحقيق من تط

 .الوحدة

ب وال تلتزم ب

ب وال تلتزم ب

صادي أو قانو

لمبينة في البنو

 األموال وأية

لذين يمثلون م

ذه الموافقة عن

 ظهور أسباب

 .ل اإلرهاب

ل فعليها الحص

وتعيين مسئول
مسئوًال عن ال
لمشبوهة إلى ا

تمويل اإلرهاب

مويل اإلرهاب

 لها مبرر اقتص

  .ط العميل

  .خرى

ت والعمليات ا

 من مصادر

هوية العمالء ال

 ).رنت
صول على هذ

 

سنوات أو عند

ألموال وتمويل

ة بشأن العميل
 .الحتفاظ بها

يل اإلرهاب و
فروع يكون م
عن العمليات ال

Ð{{{{ 

سل األموال وت

ل األموال وتم

تادة التي ليس

لق بمجال نشاط

 بالعمالت األخ

 بشأن الحاالت

الزمة للتحقق

لتعرف على ه

االنتر(مية لعال
آما يجب الحص

.ن عند اللزوم

ت آل خمس س

سل اعمليات غ

لعناية الواجبة
 طلبها ويتم اال

 .رآة

  إلرهاب 

ألموال وتموي
ى مستوى الف
ب واإلخطار ع

{{{{{{{{{{{{{{

في مكافحة غس

 .حاملها

ي مكافحة غسل

يات غير المعت

ت التي ال تتعلق

 أو ما يعادلها

 عناية خاصة

 والدراسة الال

الخاصة في ال

 :لية

 على الشبكة ال
ة مع العميل آ
.بحكم منصبه
ينفيدين الحقيقي

ت والمستندات

خاطر عالية لع

ن إجراءات ال
وفرة دائمًا عند
على عاتق الشر

وال وتمويل ا

كافحة غسل ا
ط اتصال على
تمويل اإلرهاب

 

{{{uø¹{{{{{{{

راءات فعالة في

 .  خاصة

ي شكل أسهم لح

:  

ءات فعالة في

ليو أنماط العم

به أو المعامالت

رة مليون ريال

تأمين أن تبذل

لقيام بالتحليل

راءات العناية 

إلجراءات التال
 .ل

واعد البيانات
ند إبداء عالقة
ضًا للمخاطر ب
والهم أو المستف

نات والمعلومات
.و المعلومات

تشكل نسبة مخ

ء التأمين بشأن
ميل وأنها متو
بات صحتها ع

ة غسل األمو

 عن عملية مك
رئيسي وضباط
سل األموال وتم
.عاتق الشرآة

¹]

 ال تطبق إجر

بعمليات بنكية

 أسميين أو في

خاطر مرتفعة

ال تطبق إجراء

غير المعتادة أو

 وحرآة حسابه

متها عن عشر

آة ووسطاء الت

 من خالل الق

  .لعملية

ن بتطبيق إجر

حد أدنى على اإل
فية من العميل
 للجمهور أو قو
إلدارة العليا عن
د أصبح معرض
ن مصادر أمو

 بتحديث البيان
 دقة البيانات أ

تقديرها بأنها ت

آالء ووسطاء
اجبة بشأن العم
ت العميل وإثب

ل عن مكافحة

 وحدة امتثال
المرآز الرى

ن مكافحة غس
التأمين على ع

 .مقيمين

رتبطون بدول

طلبون القيام ب

حملة أسهمها 

ت التي تمثل مخ

تبطة بدول ال

ة أو الكبيرة غ

امالت العميل

ة التي تزيد قيم

الشرآةل على 

ن هذه المادة

ق من طبيعة ال

ء التأمينووسطا

 أن ال تقل آحد
معلومات إضاف
لومات متاحة
موافقة من اإل
تفيد الحقيقي قد
 آافية للتأآد من

سطاء التأمين
 في صحة أو

الشرآة وفقًا لت

شرآة على وآ
قة بالعناية الوا

تحقق من بيانات

وحدة االمتثال

 لدى الشرآة
ة على مستوى
ح التنفيذية بشأن
متثال وسطاء ا

  

 

عمالء غير الم

عمالء الذين ير

  .دولية

لعمالء الذين يط

شرآات التي له

عد من الحاالت

معامالت المر

  .دولية

عمليات المعقدة

 تتالءم مع تعا

لعمليات النقدية

في آل األحوال

فقرة الثالثة من

ضرورية للتحقق

تزم شرآات و

ناصبهم وعلى
حصول على م
رجوع إلى معل
حصول على م
عمالء أو المست
خاذ إجراءات

زم الشرآة ووس
ند توافر الشك

ي عملية ترى ا

  ): ٩(مادة

ا اعتمدت الش
لبيانات المتعلق

لية التقى مسئو

و): ١٠(مادة

جب أن يكون
كفاءة والنزاهة
قوانين واللوائح
قى مسئولية ام
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األقل 
الحقًا 

خلية 

بوهة 

واجبة 

ل من 

غسل 
بالغ 

  .القة

مويل 

لفساد 

çßŠÖ]<†è†ÏjÖ]

سنوات على ا
أيهما يقع اليل 
 .صة

والضوابط الدا

عتيادية والمشب

ت العناية الو

ختبار االمتثال

ستخدامها في غ
 اآتشافها واإل

 .رهاب
 .وحدة

ن ليس لهم عال

 أموال أو تم

وى عاٍل من ال

. 

ة لمدة خمس س
عالقة مع العمي
لمحاآم المختص

 .ة

واإلجراءات و

 .ها
الت غير االع

من إجراءالة 

ط بما يضمن اخ

مل طبيعتها اس
رهاب وآيفية
 .ل اإلرهاب

ل أو تمويل إر
 المحدد من الو
ألشخاص الذين

تضمن غسل

. 

 .ة
 بانتشار مستو

.ء المبكر للفقد

محلية والدولية
ة أو انتهاء الع
وم آدليل في ال

ثال في الشرآة

ت واألسس و

غ الموظفين به
ف عن المعامال

خرى المتحصل

ت والضوابط

مينية التي تحتم
ل وتمويل اإلر
ألموال وتمويل

بط بغسل أموال
النموذجوعلى 

ميل بذلك أو األ

ت التي قد تتض

.ستفيد الحقيقي

ت غير العادية
ن لدول تستمر

 .تغطية
 بتاريخ اإلنهاء

 
 .ط العميل

Ð{{{{ 

بالمعامالت الم
سلطة المختصة
 بها عند اللزو

 :ي اآلتي
 .يق

 مسئول االمتث

  رهاب

على السياسات
  :ضمن

إلرهاب وإبالغ
جالت والكشف

معلومات األخ

ات واإلجراءا

 العمليات التأم
 غسل األموال
ألكافحة غسل ا

ُتشتبه انها ترتب
ة عن الوحدة و
ون إبالغ العم

مين للعمليات

  

و نشاط أو المس

ف على العمليات
ة الذين ينتمون

لتغمن تكاليف ا
 اهتمامًا آبيرًا
. نشاط العميل

 معينة مع نشاط

{{{{{{{{{{{{{{

  ندات

مات المتعلقة ب
الطلب من الس
الت لالستعانة
ظ بها آحد أدني
يلمستفيد الحقيق

.ر الوحدة بها
حفظها من قبل

 وتمويل اإلر

ناسبة تشتمل 
ب على أن يتض

وال وتمويل اإل
ة وحفظ السج

ة العمالء والم
 .ة

ل لهذه السياسا

عة التعامل مع
رامج أساليب
ت الخاصة بمك

  وهة

لعمليات التي ُت
بوهة الصادرة
ورة سرية وبدو

ة بأعمال التأم

:ويل اإلرهاب

عن شخص أو

فلمطبقة للتعر
آاالت المسندة

ت أو غيرها م
وثيقة مع إبداء
 اليتناسب مع

ة زمنيةل فتر

{{{uø¹{{{{{{{

انات والمستن

تندات والمعلوم
رة أطول عند 
صوير المعامال
ي يتم االحتفاظ
وية العميل وال

 .العميل
والتي تم إخطار
 اتخاذ قرار بح

 .رة

غسل األموال

عد مكتوبة من
مويل اإلرهاب

ة غسل األموح
العناية الواجبة

ى بيانات هوية
رى ذات الصلة
ر مدى االمتثال

ع تقتضي طبي
تشمل تلك البر
م وبالتشريعات

مليات المشبو

 الوحدة عن ال
لعمليات المشب
لمشبوهة بصو

سية الخاصة

ل األموال وتمو

و غير حقيقية 

ر عن النظم الم
الفروع أو الوآ

مين أو العموال
 المشمولة بالو
بالغ آبيرة بما

مجموعها خالل
.شاط المعتاد

¹]

سجالت والبيا

بيانات والمست
الوثيقة أو لفتر
وفرة إلعادة تص
لمستندات التي
ت المتعلقة بهو
ت التي تتم مع 
المشتبه فيها و
شتباه التي تم
تحددها الوزار

لي لمكافحة غ

ن وضع قواع
ل األموال وتم

ط داخلية لمكافح
م وإجراءات 

 االطالع على
علومات األخر
مستقلة الختبار

موظفين الذين
ع مراعاة أن ت
الء المشتبه بهم

خطار عن العم

لتأمين إخطار
إلخطار عن ال
عن العمليات ال

الشتباه األساس

شتباه في غسل

ومات آافية أو

 . ونشاطهم
الء باالستفسار
 الشرآات أو ا

 .شروعة
جاه سعر التأم
مًا بالتغطيات
يادة قيمتها بمب
الغ التتناسب م
ارج نطاق النش

تفاظ بالساالح

بالسجالت والب
ء مدة سريان ا
 السجالت متو
ن السجالت وال
نات والمستندات
صة بالمرسالت
صة بالعمليات ا
ات تقارير اال
بيانات أخرى ت

النظام الداخلي

وسطاء التأمين
ا لمكافحة غسل

ءات وضوابط
مراقبة والتزام

 .طار
ي االمتثال من
لعمليات والمع
دقيق داخلي م

 .فحص
امج معتمدة للم
ل اإلرهاب مع
عامل مع العمال

متطلبات اإلخ

آة ووسطاء ال
قًا إلرشادات اإل
لية اإلخطار ع

مؤشرات اال 

ت اآلتية لالش

عن توفير معلو
 .ورة

 طبيعة عملهم
عادي من العمال
طاء التأمين أو
خرى غير المش
يبدون مباالة تج
ب التامين اهتما
ين أو طلب زي
ائق تأمين بمبا
طية تأمينية خا

  

 

): ١١(مادة

جب االحتفاظ ب
ن تاريخ انتهاء
يجب أن تكون
جب أن تتضمن
سجالت والبيان
سجالت الخاص
سجالت الخاص
جالت ومستند
ة سجالت أو ب

 ):١٢(مادة

لى الشرآة وو
واجب توافرها

ياسات وإجراء
نظم م 

اللتزام باإلخط
مكين مسئولي
على سجالت ا
نشاء وظيفة تد
الل عينات الف
فيذ خطط وبرا
ألموال وتمويل
نها وآيفية التع

م):  ١٣(ادة

جب على الشرآ
م اإلخطار وفق
جب أن تتم عمل

): ١٤(ادة
  رهاب

مؤشراراعى ال

متناع العمالء ع
ديم وثائق مزو
صعوبة وصف
الهتمام غير الع
عمالء أو وسط
 األنشطة األخ
عمالء الذي الي
دم إبداء طالب
راء وثائق تأمي
كرار شراء وثا
لب العميل تغط
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 . أجنبية

 .دية

الرامية إلى ض

kÛb @ @
 

متها ألطراف 
 . بالعميل

خسائر ماد مل

ا وإجراءاتها 

 @åi@b@ï
ñŠbvnÛaë@ò

 .مينية
 .يل

 
اء وتحويل قيم
 صلة واضحة
ي ذلك إلى تحم

أ من أنظمتها

  

í‡Ûa@ïÜÇ@å
òÇbä—Ûa@‹íŒ

Ð{{{{ 

س التغطية التأمي
ت السابقة للعمي

. 

. فترة التعاقد
ة أو طلب شرا
ص اليوجد لهم
صة عندما يؤدي

 .ر واضح

 جزاًء اليتجز

 .ه التنفيذية

لوزارة

هـ١٤٣

م٢٠١

†@N‡È
Œë

{{{{{{{{{{{{{{

 شرآات بنفس
نمط التعامالت
ى دفعة واحدة

ر المستفيد بعد
أطراف أجنبية
ضمين أشخاص

وبخاص، حقاقها
شرآة دون مبر

لتأمين لتكون
 .رهاب

قانون والئحته

صدر بديوان عام ا

٢٨/٨/٣٣  اريخ

١٨/٧/٢موافق

{{{uø¹{{{{{{{

مينية من عدة
رة بما يخالف ن
آبير يسدد على

 .لتأمين
عادتها أو تغيير
تحويالت من أ
ن بحيث يتم تض
ير تاريخ استح
عاملين مع الشر

ت ووسطاء ال
ل وتمويل اإلر
لرجوع إلى الق

 صد

 بتا

 الم

¹]

على وثائق تأم
 أو مبالغ آبير
 التأمين مبلغ آ

 . التأمين
قساط وثيقة الت
رة وطلب استع

واسطة تمين ب
ي وثيقة التأمين
الوثيقة أو تغيي
عيشة أحد المتع

:  

لجميع شرآات
اة غسل األمو
لتعليمات يتم ال
.يخ إصدارها

ين بالحصول 
قة بقسط واحد
ادة قيمة وثيقة
ط تسديد قسط
آبيرة في دفع أ
ئق بمبالغ آبير
ساط وثيقة التأم
ن المحددين في
 المبكر لقيمة ا
في مستوى مع

:حكام ختامية

يمات ملزمة ل
 أنشطة مكافحة
نص في هذه ال
ليمات من تاري

 

  

 

ام طالب التأمي
تعاقد على وثيق

زيالب العميل
غيير العميل نمط
ستخدام مبالغ آ
تعاقد على وثائ
داد قيمة أو أقس
غيير المستفيدين
لب االسترداد
تغير المفاجئ ف

أح): ١٥(ادة

عتبر هذه التعلي
آتشاف ومنع
لم يرد بشأنه ن
عمل بهذه التعل
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  )ب

مينة 

مات 

جارة 

عها  
تعلق 

عملية 

جنبية 
صيات 

ليات 
جار 

القتها 
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وجتار الذهب

  

 المعادن الثم

  :غير ذلك

  .هاب

فيذية والتعليم

ن أنشطة تج

 بجميع أنوا
و أي حق مت

الذي تتم العم

 في دولة أج
ى أو شخص

.  
تتضمن عمل
لثمينة واألحج

شتبه في عال

Republ
Ministry of 

الصاغة و(رمية 

ويل االرهاب 
  )هب

خاصة بتجار

سياق النص غ
  

تمويل االره

واللوائح التنف

ذين يمارسون

، والعمالت
ك األموال أو

 العميل أو ا

  .كريمة
فةعامة عليا

رفيع المستوى
   .لثة

.جار الكريمة
ت زمنية وأن 
ر المعادن ال

كريمة المشت

lic of Yemen
Industry & 

الحجار الكر

ل االموال وتمو
غة وتجار الذه

اإلرهاب الخ

 لم يقضي س
.ل االرهاب
ل االموال و

ق القوانين و

عتباريين الذ

ولة أو ثابتة
ي تثبت تملك

لفعلية على

االحجار الك
 شغلوا وظيف
ب حكومي ر
 الدرجة الثال
مينة واالحج
 تمتد لفترة

بأنشطة تجار

واألحجار الك

n 
Trade 

Ð{{{{ 

ن الثمينة واال

 مكافحة غسل
الصاغ(كريمة 

  ـــف

ال وتمويل ا

 آل منها ما
يلموال وتمو

مكافحة غسل

  .ب

ق من تطبيق

يعيين أو االع

معنوية، منقو
مستندات التي

 
و السيطرة ا

دن الثمينة و
 يشغلون أو

ري أو منصب
شخاص حتى
ر المعادن الثم
ند نشأتها أن
ة ذات صلة ب

ن الثمينة و

{{{{{{{{{{{{{{

ار املعادنة بتج

  

  
بشأن تعليمات
ة واالحجار الك

  

عــــــــــاريــــ

 غسل األموا

لمبينة قرين
حة غسل األم

بشأن م ٢٠١

ويل االرهاب

ًال عن التحقق
.  

شخاص الطبي
 "ار الذهب

ة آانت أو م
صكوك والم

 .من القانون
.من القانون
ب الملكية أو

ع تجار المعاد
خاص الذين
ض أوعسكر
 هؤالء األشخ
مرة مع تجار
تي يتوقع عن
رية أو مهنية

جارة المعاد

{{{uø¹{{{{{{{

رهاب اخلاصة

ب ٢٠١٣سنة
لمعادن الثمينة

التعـ

مات مكافحة

تية المعاني ا
بشأن مكافح ٢
٠لسنة ) ١(

األموال وتمو
.  

يكون مسئوال
.يل اإلرهاب

هم األش: مة
لصاغة وتجا
نوعها مادية

لتجارية والص

م)  ٣( مادة
م)  ٤( لمادة

بيعي صاحب
  

ي يتعامل مع
األشخ: صبهم

ي بارز أو قاض
راد عائالت
 عالقة مستم
 التجارية الت
 عالقة تجار

في مجال تج
  .اب

¹]

ل ومتويل االر

لس) ٧٣(ي رقم
خاصة بتجار ال

تعليم(مات ي

 للكلمات اآلت
٢٠١٠لسنة  

(للقانون رقم
  .والتجارة

كافحة غسل ا
.مات المالية
وظف الذي ي
ألموال وتموي
حجار الكريم

الص"لكريمة  ا
ال أيا آان ن
ق المالية وا

لمحدد في الم
المحدد في ال
شخص الطب
.فقًا إلرادته

أو اعتباري ي
طر بحكم مناص
مة أو سياسي
ويشمل ذلكأفر
ي ال تربطه
قة المالية أو
لمستمرة أي

المعامالت ف
مويل اإلرها

ة غسل األموال

قرار وزاري
الخ

مى هذه التعلي
  )ريمة
يكون:  يف

) ١(ن رقم 
حة التنفيذية ل
رة الصناعة و
 الوطنية لمك
 جمع المعلوم

المو هو:  ل
حة غسل األ
الثمينة واألح
ة واألحجار
د بها األموا

واألوراق لية،

لفعل الهو ا 
هو الفعل ا: 

هو الش:  يقي
صلحته أو وف
خص طبيعي
ضون للمخاطر
ولة أو حكومة
ب سياسي و

العميل الذي  
العالق  :رة 

مل العالقة ال

ا: تبه بها 
ل الموال وتم

  :ف 

  

 

مات مكافحة

تسم) :١(ة
االحجار الكر

التعاري) ٢(ة
القانو:  نون
الالئح:  ئحة
وزار:  زارة
اللجنة:  جنة
وحدة:  حدة

سئول االمتثال
متعلقة بمكافح
ر المعادن ا
معادن الثمينة

يقصد:  موال
جنبية أو محل

  .ها
: سل األموال
ويل اإلرهاب
ستفيد الحقي
حسابه أو لمص

أي شخ :ميل
فراد المعرض
دو ثل رئيس
ي حزبرزة ف

:ميل العابر 
القة المستمر

وتشم، تعددة
  .كريمة

مليات المشت
جريمتي غسل

الهدف) ٣(ة
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جار 
رف 

. 

شأن 

موال 
عملية 

 هذه 

 عند 
رجة 

الت 
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 بجريمتي غ
حته التنفيذية
معلومات الم

تابعة المتواص
لثمينة واالحج
الواجبة للتعر

 .ى

ية أو وهمية

ية الواجبة بش

حة غسل األم
 تنفيذ أية عم

 في استيفاء

 إلى ذلك أو
وا ارتفاع در

ف أي معامال

 

في عالقتها
رهاب والئح
حدة جمع الم

ق منها والمت
ر المعادن ال
ءات العناية 

مالت األخرى

 .العملية

سماء صوري

راءات العناي

طنية لمكافحة
ما يجب عدم

ثطرف ثال

سباب تدعو
 أو إذا قدرو

تهم واآتشاف

  : عيًا
 :نات التالية

مة المشتبه ف
 وتمويل اإلر
 عنها إلى وح

 

حقيقي والتحقق
لعميل وتجار

اتخاذ إجراء 

 يعادلها بالعم
 .سلفًا

ظر عن قيمة 

الهوية أو بأس
 .لجدد

ى استيفاء إجر
 .عمالء

ها اللجنة الوط
مرة معه آما

مدوا على ط

عند ظهور أس
عليها مسبقًا

 .عمالء
 نمط تعامال

 شخصًا طبيع
وثائق والبيان

Ð{{{{ 

حجار الكريم
غسل األموال
ب واإلبالغ

 .ر الكريمة

المستفيد الح
ي تتم  بين ال
جار الكريمة

 ريال أو ما
ف المسجلة سل
ب بغض النظر

ص مجهولي 
ن والعمالء ا
لكريمة على
ت لصالح الع
 التي تعممها
 عالقة مستم

 لهم أن يعتم

 سنوات أو ع
ي تحصل ع
و فئة من الع
تعرفوا على

يقي إذا آان
 واستيفاء الو

{{{{{{{{{{{{{{

الثمينة واالح
ن مكافحة غس

ويل اإلرهابم
  .كريمة

مينة واالحجار

وية العميل و
مستقبلية التي
عادن واالحج
:االت التالية

ا عن مليون
تعرفنات ال

مويل إرهاب
- : الكريمة

ل مع أشخاص
مالء الحاليين
 واالحجار ا
يذ أية عمليات

لقوائمضمن ا
 الدخول في

 وال يجوز

ل آل خمس
معلومات التي

ميل بعينه أع
مالء حتى يت

  .الء

مستفيد الحقي
ل والمستفيد

 .ونوعه

{{{uø¹{{{{{{{

ر المعادن ا
 أحكام قانون
واألموال وتم
األحجار الكر

المعادن الثمي

رف على هو
مستمرة والم
هم تجار المعا
قيين في الحا

ر تزيد قيمتها
أو صحة بيان
ل أموال وتم
ة واالحجار

عالقات عمل
بة بشأن العم
عادن الثمينة
مالت أو تنفي
غير مدرج ض
ة وذلك قبل

. 
جبة بأنفسهم

 هوية العميل
لبيانات والم
ب بالنسبة لع
قتهم مع العم
ة نشاط العمال

من هوية الم
يعي المتعامل

 .ميل

 الشخصية و

¹]

مساعدة تجار
على تطبيق
شطة غسل ا
دن الثمينة و

  
جميع تجار 

  : الواجبة

الجهد بالتعر
ر العالقة الم
ر يجب عليهم
تفيدين الحقيق
. مع العميل
 لعميل عابر
ك حول دقة أ
 جريمة غسل
معادن الثمينة

لدخول في ع
اية الواجبلعن

رة تجار المع
ل في أي تعام
أن العميل غ
ت المختصة
ن تلك القوائم
 العناية الواج

تعرف على
حة أو دقة ا

مويل اإلرهاب
مستمر لعالقت
و مع طبيعة

ف والتحقق م
شخص الطبي

مع اللقب للعم
 ).ى

سمي إلثبات

عليمات إلى م
ل اإلرهاب 
 ومكافحة أنش
تجارة المعاد

: ق السريان
ليمات على ج

ءات العناية

بذل لواجبة 
 تتم في إطار
ي هذا اإلطار
عمالء والمست
قة المستمرة
القيام بعملية
وجود شكوك
شتباه حدوث
ات تجار الم

 التعامل أو ال
ذ إجراءات ال
حالة عدم قدر
 عدم الدخول
ب التأآد من أ
هاب والجهات
مدرج ضمن
ذ إجراءات

ث بيانات الت
ديهم في صح
 األموال وتم
قبة بشكل م
 هذا النمط أ

ءات التعرف
على هوية الش

م الرباعي مع
أنثى/ ذآر( ع 
 .سية

المستند الرس

  

 

ف هذه التعل
موال وتمويل
جل اآتشاف
حماية مهنة ت

نطاق) ٤(ة
ري هذه التعل

إجراء) ٥(ة

صد بالعناية ال
عمليات التي

وفي، كريمة
على هوية العم
عند بدء العالق

عند ا 
عند و 

عند وجود اش
واجبا) ٦(ة

عدم
اتخاذ
في ح
عمالء يجب
يجب
تمويل اإلره
عابرة لعميل م
اتخاذ
 .إلجراءات

تحديث
وفر الشك لد
خاطر غسل
المرا
غير متفقة مع

إجراء) ٧(ة
عرف عب الت

االسم
النوع
الجنس
رقم ا
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عول 
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لدالة 

 مال 

ى ما 

قامته 

 بعد 
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ة سارية المفع
.ابقة لألصل

لمستندات ال

من رأس% 

ة إضافة إلى

قبه ومحل إقا

  :بح 

فة للربح إال

. المختصة

ديه إقامةن ل
ص بأنها مطا

 .رى ممكنة

 األهلية، وا

  -:باريًا

%١٠م عن 

 

ت المساهمة

ه بالكامل ولق

ر هادفة للرب

مة غير هادف

ها السلطات

يطة أن يكون
ظف المختص

ه وسيلة أخر

ي أو عديمي

 شخصًا اعتب

ات آل منهم

. الترخيص

بشرآاتمالي 

تضمن اسمه

ت منظمة غير

ت مع منظم

 أخرى تطلبه

Ð{{{{ 

يمنيين،  شري
من قبل الموظ

العامة أو أيه

اص ناقصي

  . بها

يقي إذا آان

ن تزيد ملكيا

تدائي وقرار

م والمدير الم

 الحقيقي ويت

يقي إذا آانت

ء أي عمليات

وأية بيانات

{{{{{{{{{{{{{{

سفر لغير الي
وقيع عليها م

ير المرافق 

نيين لألشخا

أي تغييرات

مستفيد الحقي

لذينلشرآاء ا

 والعقد االبتد
 .ي

 .المنشأة
والمدير العام

وية المستفيد

مستفيد الحقي

ة عدم إجرا

. 

ستخداماتها و

{{{uø¹{{{{{{{

 أو جواز الس
 منها بعد التو

ل إحدى فواتي

 ).ن وجد

ممثلين القانون

 .القة العمل

 .يل
فور حدوث أ

من هوية الم

 .منشأة
 وعناوين ال

ظام األساسي
جل التجاري
التوقيع عن 
س اإلدارة و

ل يبين فيه هو

من هوية الم

حجار الكريمة

 .خيص
ظام األساسي

 .ي
 .وع

ر أموالها واس

¹]

ة أو العائلية
فاظ بصورة

ل اإلقامة مثل
 .آس

إن(  لكتروني
 .ميالد

 .ة 
 . مل

 وبيانات المم

قيقي من عال

امل مع العمي
ديث بياناته ف

ف والتحقق م

 
 .آس

م الداخلي للم
الك وأسماء

صل من النظ
صل من السج
المفوضين با
 رئيس مجلس

ي من العميل
 .ي

ف والتحقق م

لثمينة واالح
  -: التالية

صل من التر
صل من النظ
كلها القانوني
ئيسي والفرو

 .فاآس
امل ومصادر

  :قي

اقة الشخصية
ة، مع االحتف

 .  اإلقامة
ند يحدد محل

الفاآ/ الهاتف
ن البريد اإلل
خ ومكان المي
نة أو الوظيفة
 وعنوان العم
ء وعناوين

المستفيد الحق
 . ع العميل

ض من التعا
 العميل بتحد

ءات التعرف

 .المنشأة
.ن المنشأة 
الفاآ/ الهاتف

رة من النظام
وعنوان الما

رة طبق األص
رة طبق األص
ء المديرين ا
ء وعناوين

 إقرار خطي
وضعه المالي

ءات التعرف

المعادن ال ر
ق والبيانات

رة طبق األص
رة طبق األص
المنظمة وشك
ن المقر الرئ
الف الهاتف أو

ض من التعا

ستفيد الحقيق

  

 

البطا
ي الجمهورية
محل
مستند
رقم ا
عنوان

تاريخ .

المهن .

جهة .

أسماء .
 .على ذلك

اسم ا .

توقيع .

الغرض .

دتعه .

إجراء) ٨(ة

اسم ا
عنوان
رقم ا
صور
اسم و

 .منشأة
صور
صور
أسماء
أسماء

 .سبق
تقديم .

بيانات عن و

إجراء) ٩(ة

ب على تجار
ستيفاء الوثائق
صور
صور
اسم ا
عنوان
رقم ا

الغرض

المس) ١٠(ة
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هوية 

انات 

على 

ا إذا 
آافة 
ضون 

  .ء

خاطر 
ة ما 

 .ثة
غسل 

 من 

هات 

تولى 
زارة 
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ي يحدد فيه ه

ن وثائق وبيا

لة للوقوف ع

طر لتحديد ما
أن تستخدم آ
ص المعرض
ؤالء العمالء

ء ذوي المخ
 مع مراعاة

تقنيات الحديث
ة لمكافحة غ

خمس سنوات

 . دورية
لوحدة والجه

تثال لديها يتو
الوحدة بالوز

ة تغيير مس

 إقرار خطي

ل عليها من

ءات معقولرا

دارة المخاط
وعليها أ، به

 عن األشخاص
فيذية على هؤ

جبة للعمالء
ويل اإلرهاب

ى استخدام الت
 نظم مناسبة

ال تقل عن خم

قيقيين بصفة
د طلبها من ا

 مسئول امت
وتزويد ا، ب

رة في حالة

عميل توقيع

 يتم الحصول

ي اتخاذ إجر

م مناسبة إلد
 بحكم منصب
ت التجارية
 الالئحة للتنف

 العناية الوا
ألموال وتمو

لمعتمدة على
يتوفر لديها

ن بها لمدة ال

ستفيدين الحق
لعمليات عند

هلين ليكون
تمويل إرهاب

 في الوزار

Ð{{{{ 

وا من آل ع

 ومعلومات
 .د الحقيقي

ص االعتباري

ة وضع نظم
ضًا للمخاطر

قواعد البيانات
ص عليها في

اذ إجراءات
قة بغسل األ

ك الوسائل ال
ل التي ال ي

 

 التي يقومون

لعمالء والمس
 بالعمالء وال

وظفيهم المؤ
ل أموال أو ت

حدةعالم الو

  -:تي

{{{{{{{{{{{{{{

يمة أن يطلبو
 .العابرة

على بيانات
هوية المستفيد
حالة الشخص

 .العتباري

  :صبهم
جار الكريمة
خصًا معرض
موجودة في ق
ت المنصوص

الكريمة اتخا
خاطر المتعلق

.ي يقوم بها
ة بما في ذلك
ون في الدول

-

:تزام باآلتي

ة بالعمليات

ت الخاصة بال
ائق المتعلقة

سمية أحد مو
رتبطة بغسل

 الكريمة إع

الكريمة باآلت

{{{uø¹{{{{{{{

الحجار الكري
ة أو العملية 
ي باالطالع 
 على علم به
لحقيقي في ح
ى الشخص اال

ر بحكم مناص
لثمينة واالحج

شخبعد ذلك
ر أو تلك الم
ق اإلجراءات

ة واالحجار ا
 درجة المخ

 .ه
 .لعميلبها ا

للعمليات التي
 تقديم الخدمة
ص يتواجدو

-:المستندات

الكريمة االلت

ثائق المتعلقة
 .مليةز الع

 والمستندات
تندات والوثا

 الكريمة تس
شتبه بأنها مر

 واالحجار

ة واالحجار ا

¹]

ن الثمينة واال
ةالقة المستمر
ستفيد الحقيقي
م قناعة بأنه
ى المستفيد ال
سيطرة على

ضون للمخاطر
ر المعادن الث

أو ب، معاملة
احة للجمهور
ويجب تطبيق

عادن الثمينة
نيفهم حسب

وعية نشاطه
ت التي يقوم به
ي للعميل أو ل
 عن طريقها

تم مع أشخاص
. 

بالسجالت و

ة واالحجار ا

ستندات والوث
ميل أو إنجاز
والمعلومات
جالت والمست

  -:متثال

الحجارة وا
 أي عملية يش

 .ه بالكامل
ادن الثمينة

عادن الثمينة

جار المعادن
يقي من العال
ى هوية المس
ث تتولد لديهم
لتعرف على
واإلدارة المس

فراد المعرض
ب على تجار
وقت بدء الم
علومات المتا
م مناصبهم و

ى تجار المع
وتصن) تفعة

عة العميل ونو
عة التعامالت
قع الجغرافي
يلة التي يتم 
ليات التي تت

ل اإلرهابي

االحتفاظ ب) 

معادن الثمينة

جالت والمس
عامل مع العم
ث البيانات و
ة جميع السج

ين مسئول ا

معادن الثمينة
 الوحدة عن
خص وبياناته
 تجار المعا

زم تجار المع

  

 

يجب على تج
مستفيد الحقيق
لتعرف على
سمية وبحيث
يراعى في ال
يكل الملكية و

األف) ١١(ة
يجب 
و، ان العميل

بيانات والمع
مخاطر بحكم

على) ١٢(ة
المرت(عالية
  -:ي

طبيع
طبيع
الموق
الوسي
العملي
ألموال وتموي

)١٣(مادة 

على تجار المع

الحتفاظ بالسج
ريخ إنها التع

تحديث 
إتاحة 

 .مختصة

تعيي) ١٤(ة

على تجار الم
همة إخطار
سم هذا الشخ

على 
 .إلخطار

يلتز) ١٥(ة
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مويل 
يدها 

ت تم 
ظمة 

 .ت
ءات 
مات 

صور 

وابط 

جبات 
 

غسل 

مات 

 .ت

اليب 
يعني 

 :  
مبرر 

رف 

 مع 
 

شتراه 

حاولة 
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أموال أو تم
وحدة وتزوي

أي معلومات
نفيذية واألنظ
هذه التعليمات
ي من إجراء
ي من المعلوم

نات وصالبيا
  .يه

ءات والضو

الدقيق للواج
يل اإلرهاب
 لمكافحة غ

. 
مة من معلوم

مات وبيانات

ب آون اسا
شرات ال يع

 المؤشرات 
ة أو دون مب

بعد التعر(يل 

اسبا ال يتن
. أو مظهره
ن يبيع ما اشت

 .سوقية
ن دون محا

 .هاب
تبطة بغسل 
عاون مع الو

 .طلبها
اشرة على أ
 والئحته التن
راض تنفيذ ه
 الوحدة بأي
ب أو عن أي

ق به آافة ا
ج المشار إلي

 على اإلجرا

فيها التحديد ا
ألموال وتمويل
 الموضوعة

يل اإلرهاب
حجار الكريم

ثائق ومعلوم

مويًال لإلرهاب
حد هذه المؤش
من أهم تلك
صفات محددة

وقع من العمي

 معينة ، بما
 أو مع دخله
ل العميل أن

لفعلية أو الس
 باهظة الثمن

وتمويل اإلره
مرتتبه بأنها

وعليه التع، 
ها في حال ط
 أو غير مبا
ل اإلرهاب
ة آانت ألغر
 عن إخطار
ويل اإلرهاب

حدة وأن يرفق
تيفاء النموذج

سب يشتمل
  :ا يلي

 
اب يراعى ف
حة غسل األ
إلجراءات

ألموال وتموي
 الثمينة واالح

ح لهم من وث

ألموال او تمو
ن حدوث أح
ف العملية وم
ر أيه مواص

ع ما هو متو

ة من سلعة
تي يمارسها
و حين يحاول

 من قيمتها ال
 مجوهرات

Ð{{{{ 

ل األموال و
مليات المشتب
،ل اإلرهاب
 الوحدة عليه
ةريقة مباشر

موال وتمويل
ت بأي صورة
سيلة آانت
ألموال وتمو

ن قبل الوحد
م بطلبات است

م داخلي مناس
هاب وفقًا لما

.ل اإلرهاب
مويل اإلرها
لمعنية بمكافح
سياسات وا

فحة غسل األ
جار المعادن

ضوء ما يتاح

في غسًال لأل
ر ، آما أن
ت مع ظروف
 دون اختيار

ها الكبيرة مع

آميات آبيرة
ي للتجارة الت
 ُمرض ، أو

يم أقل آثيرًا
صوغات أو

{{{{{{{{{{{{{{

مرتبطة بغسل
ورًا عن العم
موال وتمويل
سهيل إطالع
م عمله بطر
ة غسل األمو
ه المعلومات
ر أو بأي وس
طها بغسل األ

 الغرض من
اعاة االلتزام

ة وضع نظام
تمويل اإلره

موال وتمويل
ل األموال وتم
لن الجهات ا

شورات والس

ي مجال مكاف
يتاح لدى تج

لمخاطر في ض

تخفيعملية قد
بشكل مستمر
هذه المؤشرات
 بقيم آبيرة

ال تتفق قيمته

تظم ، أو آ
مط االعتيادي
 دون تفسير

لية القيمة بقي
ل على مص

{{{uø¹{{{{{{{

يشتبه بأنها م
ار الوحدة فو
ة غسل األم
فرة لديه وتس
و يعلم بحكم
نون مكافحة
صاح عن هذه
غير مباشر
مشتبه ارتباط

ج المعد لهذا
 فيها مع مرا

جار الكريمة
ل األموال و

ت غسل األم
مكافحة غسل
 الصادرة من
اللتزام بالمنش

ة للعاملين في
ي ضوء ما ي

سب درجة ال

لشك بأن الع
ع وتتطور بش
يجب ربط ه
ات مجوهر

مجوهرات ال

عة بشكل منت
ميل ، أو النم
ريات حديثة

 .ء
جوهرات عال
سعر للحصول

¹]

ن أي عملية ي
متثال بإخطا
نون مكافحة
ومات المتوفر
 من يطلع أو
ب أحكام قان
صادرة اإلفص
 مباشر أو
 العمليات الم

على النموذج
يات المشتبه

  -:داخلي

ثمينة واالحج
مكافحة غسل

كافحة عمليات
ية مكتوبة لم
 المنشورات
حقق من اال

. 
ريب مستمرة

عمالء فيل ال

ف العمالء حس

  :شتباه
ت تستدعي ال
موال تتنوع
روع وإنما ي
صوغات أو

صوغات أو م
 ).ه

 قيمة مرتفع
يقوم بها العم
د قيمة مشتر
 سعر الشرا

أو مجوغات
 لدفع أي سع

 .ض بشأنه

:  

 االمتثال عن
م مسئول االم
 استنادًا لقان
ثائق والمعلو
ر على آل

ادلها بموجب
لقرارات الص
صاح بطريق
 تتخذ بشأن

 اإلخطار ع
متعلقة بالعملي

ام الضبط الد

ر المعادن الث
لم جب توفرها

واضحة لمك
ءات تفصيلي
بما يتفق مع
 مناسبة للتح
يل اإلرهاب
 وبرامج تدر
 الالزم لقبول

مة لتصنيف

ؤشرات االش
ن المؤشرات
ئم غسل األم
مًال غير مشر
ء العميل مص

ء العميل مص
 طبيعة عمله
ء سلع ذات
عتيادية التي ي
ولة استرداد
قل آثيرًا من
ولة بيع مصو
داد العميل

ر أو التفاوض

حكام ختامية

  

 

الغ مسئول
يلتزم 

رهاب وذلك
لبيانات والوث

يحظر 
ديمها أو تبا
التعليمات وا
يحظر اإلفص
إلخطار التي
 .متعلقة بها

يجب أن يتم
مستندات الم

نظا) ١٥(ة

ب على تجار
داخلية الواج

ضع سياسة
إجرا 

المسئوليات ب
آلية 

ألموال وتموي
وضع خطط
وضع النظام

 .بيانات
ألسس الالز

مؤ) ١٦(ادة
ك العديد من
رتكاب جرائ
لضرورة عم

شراء - ١
  .اضح
شراء - ٢

على مهنته أو
شراء - ٣

صفقات االع
محاو  - ٤

حديثًا بسعر أق
محاو - ٥
استعد - ٦

خفيض السعر
  

اح) ١٥(ادة
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ن مكافحة غ

األموال وتم
بيع المجوهر
 والواجبة ال

 .ص

kÛb @åi@ @
ñŠb 

ليها في قانون

افحة غسل ا
غة الحلي وب
 ذات الصلة
ذا الخصوص

 

åi@b@ïÜÇ@
bvnÛaë@òÇbä

نصوص علي

م قانون مكا
غايات صياغ
رات الدولية
لمختصة بهذ
.ةن والالئح

  
åí‡Ûa@‡È
ä—Ûa@‹íŒë

Ð{{{{ 

المنجزاءات 

د إلى أحكام
مرخصة لغا
ة في القرار
و الجهات ال
ع إلى القانون

  ؛؛

عام الوزارة

هـ١٤٣٤/ن

م٦/٢٠١٣

†@N

{{{{{{{{{{{{{{

حت طائلة الج

صدر باالستناد
الجهات  الم
مات الواردة
ات العالقة أ
ت يتم الرجوع

اهللا الموفق ؛

صدر بديوان ع

شعبان/٢اريخ

١١/٦لموافق

{{{uø¹{{{{{{{

مات يقع تحت
  .نفيذية

ت التي تص
شخاص أو 
تنفيذ االلتزام
 المختصة ذا
هذه التعليمات

وا

 ص

 بتا

 ال

¹]

ف هذه التعليم
 والئحته التن
حكام التعليمات
ية على األش
ار الكريمة ت
قبل الجهات
ه نص في ه

ل من يخالف
يل اإلرهاب
 مراعاة أح
ئحته التنفيذي
مينة واألحجا
غهم بها من ق
 لم يرد بشأنه

  

 

آل  - ١
ألموال وتموي

مع - ٢
إلرهاب والئ
المعادن الثمي
التي تم إبالغ

ما - ٣
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خاصة بمهن

روع الشرآ
ام بأحك بأحك
ه رة بموجب
ى وحدة ج

  .غير ذلك

ة غس ن مكافح

لمتعلقة بمكاف

ن المرخص

ع أنواع  بجمي
 أي حق متع

R
Minist

  عة احلسابات

 االرهاب الخ

ر ة وف ليمني
د بأ ن التقي م
ت الصادر
الغ عنها إلى

  ٠ ئم

سياق النص غ

  .ب
أن٢٠١ م بش

ح التنفيذية ال

  ٠)ني
ين ر اليمني غي

، والعمالت
وال أو  األم

Republic of 
try of Indus

دقيق ومراجع

ال وتمويل
 

لشرآات ال
ابات م حس
ات ة والتعليم
هاب واإلبال
 تلك الجرائ

  

مالم يقضي س

مويل اإلرهاب
نة ) ١ ١٠لس

وانين واللوائح

حاسب قانوني
ع شرآات غ

ة، ة أو ثابت ول
ي تثبت تملك

  .من القانون 

Yemen 
stry & Trade

Ð{{{{ 

خلاصة مبهنة تد

غسل االموا
 لحسابات

لمكاتب وال
ة الح مراجع

ةه التنفي   ذي
مويل ٌاإلره
ابات   من

  ـــف

ل وتمويل  

ن آل منها م

األموال وتم
م   (انون رق

  .هاب

ن تطبيق القو

مح(على إجازة
روع ة     وف

  ٠ية
ة، منقو معنوي
مستندات التي

)٣(ي المادة 

e 

{{{{{{{{{{{{{{

ول اإلرهاب ا

  

  
ن مكافحة غ
ومراجعة ال

راد وال االف
دقيق وم ة ت
اب والئحت
ألموال وتم
جعة الحسا

  

  أوال

عــــــــــاريــــ

غسل األموال

  )ت

 المبينة قرين

كافحة غسل 
ا٢٠١٠ م للق

تمويل اإلره

ن التحقق من

 الحاصل عل
ليمنيةرآات ا

هورية اليمني
ة آانت أو مع
صكوك والمس

رائم المحددة في

{{{uø¹{{{{{{{

ل األموال ومتويل

م بشأن٢٠١
دقيق وت

زام ا من الت
ة ين بمهن مني
ا ويل اإلره
طة غسل األ
دقيق ومراج

التعـ

ات مكافحة غ

عة الحسابات

آلتية المعاني

م بشأن مك٢
نة ) ٢٢ لس

ل األموال وت
  .ية

ون مسؤالعن

واألعتباري
مكاتب والشر
ابات بالجمه
ة ا مادي نوعه
صلتجارية وال

جريمة من الجر

¹]

كافحة غسل 

٢لسنة ) ١

د م ى التأآ
ر اليمن ن غي
ألموال وتمو
كافحة انشط
ماية مهنة تد

اتعليم(يمات

دقيق ومراجع

ن للكلمات اآل

٠١٠لسنة ) 
م ة رق ٦(ي

.  
 . والتجارة

مكافحة غسل
علومات المالي
ف الذي يكو

  رهاب
ص الطبيعي أ

االفرادوالم:
راجعة الحسا
ان نو ال أيا آ
ق المالية وال

متحصلة من ج

تعليمات ملك

١٠٠(ي رقم 

تعليمات إل
ين ص الطبيعي
حة غسل األ
آتشاف ومك
لمالية وحم

ى هذه التعليم

صة بمهنة تد

يكون - :ريف

)١(نون رقم 
ة التنفيذ الئح
يل اإلرهاب
رة الصناعة
نة الوطنية لم
دة جمع المع

هوالموضف:ل
 وتمويل اإلر

الشخص:وني
ب والشرآات
ة تدقيق ومر
صد بها األموا
لية، واألوراق

األموال المت :ل

  

 

رار وزاري

  :دمة
ذه الت دف ه
واالشخص
انون مكافح
جل منع واآ
معلومات ال

تسمى: )١(ة

رهاب الخاص

التعار) ٢(ة

القان:  نــون
ـحة الال :ئـــ

ألموال وتموي
وزار:وزارة
اللجن:جنـــــة
وحد :حـــدة

سئول االمتثال
غسل األموال
حاسب القانو
فراد،المكاتب
مزاولة مهنة

يقص :مـــوال
جنبية أو محلي

  .ها
سل األمـــوال
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و ا س م بأنه عل

ذي ل أو ال ي

ار وتجار العق

ة وأن تتض ي
واردة طة ال

ديم الخ هنة،وتق
ذة،وال ن الناف

 أو التي ال ت
دعو شكل ي

تمويل اإلرها

غير اليمنية ال

تابعة المتواص
ي، ونيين   وف

تفي الء والمس

 .ى

 .ي الالئحة

ورية ماء ص

 
مالء يجب ع

ة غسل األم
درج ضمن

تيفاء في اس

ع الع ت م آان
  .لقانون

ى العمي ة عل

ع سماسرة و

  . المالية
رة زمني د لفت
ط د األنش  بأح

  .من الزمن
فقآالصول المه
وانين ام الق حك

بيعة نشاطه
ا بش ل به لعمي

  .وعة 
ل الموال وتم

ت األجنبية غي

ق منها والمت
انو اسبين الق
ة العمال  هوي

الت األخرى

بالغ مبينة في

ة أو بأس هوي

.ء الحاليين
جبة بشأن العم

طنية لمكافحة
د ل م رة لعمي

طرف ثالث ف

يلة آ أي وس
من ا) ٤(دة 

ة يطرة الفعلي

ع املين م متع

الية أو غير
أتها   دش أن تمت

لة ة ذات ص
عالقة لفترة م
رأي فيهاوفق  ال
فيات وفق أح

لعميل أو طب
ام الع رر قي ك
راض مشرو
جريمتي غسل

وع الشرآات

حقيقي والتحقق
ل والمح   اعمي
ى تعرف عل

ادلها بالعماليع
 .سلفًا

ظر عن أي مب

ولي اله مجه

بشأن العمالء
العناية الواج

 اللجنة الوط
ة عملية عابر

ى ط دوا عل م

Ð{{{{ 

ر مباشر وب
ددة  في الماد
ي ة أو الس لكي

ًا من الم باري

لمؤسسة الما
د نش ع عن وق
ة ة أو مهني ي
ة أن تمتد الع
داء ة وإب لمالي
عمال التصف

ب مع دخل ال
ك التي يتك تل
ضحة أو أغر
ي عالقتها بج

اليمنية وفرو

المستفيد الح
ين الع  تتم  ب
ة الواجبة للت

 ريال أو ماي
ف المسجلة س
ب بغض النظ

خاص مع أ ش

اية الواجبة ب
ء إجراءات ا

 .مالء
التي تعممها
عدم تنفيذ أية

م أن يعتم له

{{{{{{{{{{{{{{

ر اشر أو غي
ألفعال المحد
صاحب المل

ًا أو اعتب بيعي

مستمرة مع ال
ي يتو ة الت ري
ة تجاري عالق
عت المؤسسة
وائم ا بات والق
بية والقيام بأ

تي ال تتناسب
شرآات  أو ت

واضها مقاصد
 المشتبه في

 والشرآات ا

وية العميل و
مستقبلية التي
راءات العناية

ا عن مليون
نات التعرف
مويل إرهاب

ع ة م ت مالي

جراءات العنا
 على استيفاء
ت لصالح العم
ضمن القوائم 
ه آما يجب ع

 وال يجوز ل

{{{uø¹{{{{{{{

كل مبا ل بش
اب أي من ا

ي ص ص الطبيع
  .إلرادته

ن شخصًا طب
  .ة

بطه عالقة م
ة أو التجار ي
تمرة أي ع س
لية متى توقع

لحسابوتدقيق ا
رية والضريب

٠  

غ الكبيرة الت
لمكاتب والش
 ال تتوفر لها
 المحاسبية

د والمكاتب
  .بات

رف على هو
مستمرة والمس
ين اتخاذ إجر

 .ع العميل
ر تزيد قيمتها
أو صحة بيان
ل أموال وتم

 -:ين

ات ي عالق  ف

يين اتخاذ إج
ن القانونيين
ذ أية عمليات
ير مدرج ض
مستمرة معه

ة بأن    فسهمجب

¹]

وال ديم أم و تق
 تمويل ارتكا
و الشخص ه
حته أو وفقا إل
ي سواًء آان
قوانين النافذة
 الذي ال ترب
ة المالي لعالق
ة المس  العالق
ة و غير المال

مراجعة و:دية
مالية واإلدار
٠وانين النافذة
  :العتيادية

ة ذات المبالغ
 األفراد أو ال
عامالت التي
ي المعامالت

 

جميع األفراد
اجعة الحساب

 -: الواجبة

الجهد بالتعر
ر العالقة الم
سبين القانونيين

 :لية
المستمرة مع
 لعميل عابر
ك حول دقة أ
 جريمة غسل

بين القانونيي

دخول ل أو ال

سبين القانوني
رة المحاسبين
ذمالية أو تنفي
ن العميل غي
ل في عالقة م

ة الواج العناي

ع أو :اب جم
جزئيًا في و
ه   :قي

ه أو لمصلح
ئع والمشتري
قًا ألحكام الق

هو العميل  
هي ا  :مرة 
مل. ددة وتش

سسات المالية
سبيةاألعتياد
لمجاالت الم
ص عليها القو
سبية غير اال
ت المحاسبية
السابقة مع
ة وآذلك المع

هي: تبه بها 

 -:لسريان

ليمات على ج
ة تدقيق ومر

ءات العناية

لواجبة بذل 
 تتم في إطار
على المحاسب
الحاالت التال
بدء العالقة ا
القيام بعملية
وجود شكوك
شتباه حدوث

ات المحاسبي

ل وز التعام

ب على المحاس
حالة عدم قدر
ي تعامالت م
ب التأآد من أن
 قبل الدخول

ذ إجراءات ا

  

 

ـا ل اإلرهـ وي
ستخدم آليًا أو
ستفيد الحقيق
عملية لحسابه

هو البائ:ميل
تطويرها وفق

:ميل العابر 
تم ة المس الق
د ات متع عملي
عريف المؤس
مليات المحاس

في اللمشورة
ية مهام تنص
مليات المحاس
ل المعامالت
ع معامالته ا
شك والريبة
مليات المشت

نطاق ا)٣(ة

ري هذه التعل
ن مهنةزاولو

إجراء) ٤(ة

صد بالعناية ال
عمليات التي
إلطار يجب ع
حقيقيين في ا

عند ب 
عند ا 
عند و 

عند وجود اش

واجبا) ٥(ة

اليج
 .همية

يجب
في ح .

دخول في أي
يجب .

تمويل وذلك
 .وائم

اتخاذ .
 .إلجراءات
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ك آ ى ذل و إل
وا ارتفاع در

امال ف أي مع

ة سارية المفع
.ابقة لألصل

تندات الد لمس

ار ار العق تج

من رأس م% 

قبه ومحل إقا

دعو أسباب ت
ًا أو إذا قدرو

تهم واآتشاف

  -:عيًا

ن لديه إقامة
ص بأنها مطا

 .رى ممكنة

ة، وال  األهلي

رة وت  سماس

  -:باريًا

%١٠م عن        

 

ه بالكامل ولق

د ظهور  عن
 عليها مسبقًا

 .عمالء
امالت نمط تع

 شخصًا طبيع

يطة أن يكون
ظف المختص

ه وسيلة أخر

ي أو عديمي

ب      د طل عن

 شخصًا اعتب

نهم ات آل م

. الترخيص

تضمن اسمه

Ð{{{{ 

سنوات أو ع
التي تحصل
أو فئة من الع
ى ن وا عل عرف

يقي إذا آان

يمنيين،  شري
من قبل الموظ

العامة أو أيه

ص ناقصي

ا أو رات به

يقي إذا آان

ا د ملكي ن تزي

تدائي وقرار

الحقيقي ويت

{{{{{{{{{{{{{{

ل آل خمس 
والمعلومات ا
عميل بعينه أ
الء حتى يتع

  .الء

يد الحقيمستف

 .ونوعه
سفر لغير الي
وقيع عليها م

تير المرافق 

نيين لألشخاص

ر وث أي تغيي

مستفيد الحقي

ذين شرآاء ال

 والعقد االبتد
 .ي

 .المنشأة
وية المستفيد

{{{uø¹{{{{{{{

 هوية العميل
مة البيانات و
ب بالنسبة لع
تهم مع العمال
ة نشاط العمال

من هوية الم

 .ميل

 الشخصية و
 أو جواز الس
 منها بعد التو

ل إحدى فواتي

 ).ن وجد

انون ين الق مثل

 .ملية

 .ميل
دو ور ح ه ف

من هوية الم

 .منشأة
ين الشوعناو

ظام األساسي
جل التجاري
التوقيع عن 
ل يبين فيه هو

¹]

تعرف على
حة أو مالئم

مويل اإلرهاب
مستمر لعالقت
و مع طبيعة

ف والتحقق م

مع اللقب للعم
 ).ى

سمي إلثبات
ة أو العائلية

اظ بصورةف

ل اإلقامة مثل
 .آس

إن( لكتروني
 .ميالد

 .ة 
 . مل

وبيانات المم

قيقي من العم

امل مع العمي
ديث بيانات ح

ف والتحقق م

 
 .آس

م الداخلي للم
لك وأسماء و

صل من النظ
صل من السج
المفوضين با
ي من العميل

 .ي

ث بيانات الت
لديهم في صح
 األموال وتم
قبة بشكل مس
 هذا النمط أ

ءات التعرف

م الرباعي مع
أنثى/ ذآر( ع 
 .سية

المستند الرس
اقة الشخصية
ة، مع االحتف

 .  اإلقامة
ند يحدد محل

الفاآ/ الهاتف
ن البريد اإلل
خ ومكان المي
يفةنة أو الوظ

 وعنوان العم
ء وعناوين و

المستفيد الحق
 . ع العميل

ض من التعا
ل بتح د العمي

ءات التعرف

  :عتبارية 
 .المنشأة

.ن المنشأة 
الفاآ/ الهاتف

رة من النظام
وعنوان المال

رة طبق األص
رة طبق األص
ء المديرين ا
 إقرار خطي
وضعه المالي

  

 

تحديث .
وافر الشك ل
خاطر غسل

المرا .
غير متفقة مع

إجراء) ٦(ة

االسم .

النوع .

الجنس .

رقم ا .

البطا .
ي الجمهورية

محل .

مستند .

رقم ا .

عنوان .

تاريخ .

المهن .

جهة .

أسماء .
 .على ذلك

اسم ا .

توقيع .

الغرض .

د . تعه
  .تطويرها

إجراء) ٥(ة

ألشخاص اال
اسم ا .
عنوان .
رقم ا .
صور .
اسم و .

 .منشأة
صور .
صور .
أسماء .
تقديم .

بيانات عن و
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ى           عل

ائق   ث

ي من 

تم          ي
هوية 

ى          عل

 في      
توى   

) فعة

 .ثة
يدين        
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ي التعامل ع

تيفاء الوث اس

 .تصة
 . والعمل

ستفيد الحقيقي

ات  ومعلوم
 على علم به

ة للوقوف ع

ا ة علي ة عام
ت ع المس  رفي

  . الثالثة

المرتف(عالية 

الحديثتقنيات 
تفي هم والمس

 .مناصبهم

ه الحق في  ل

د  ربح إال بع

سلطات المختص
 االجتماعية

ه هوية المست

ات ى بيان عل
عقارات بأنه

اءات معقول

ة شغلوا وظيف
صب حكومي
حتى الدرجة

المخاطر الع
  -: بمايلي

ى استخدام الت
به م مناص حك

خاطر بحكم م
 .عمالء

ساب، ومن

ر ة لل ر هادف

 .صيتها

ى تطلبها السل
زارة الشئون

طي يحدد فيه

اإلطالع ع ي ب
اب تجارة الع

اذ إجر ي اتخ

شغلون أو ش
كري أو منص
ألشخاص ح

عمالء ذوي 
 مع االلتزام

لمعتمدة على
اطر بح للمخ

رضين للمخ
بها هؤالء الع

Ð{{{{ 

تح الحس ي بف

 .مالي
   .لمادة 

ر ة غي  منظم

ل يؤآد شخص

بيانات أخرى
ا يرد من وز

قيع إقرار خط

ي تفيد الحقيق
ة لدى أصحا

اري ص االعتب

اص الذين يش
ض أو عسك
الت هؤالء ا

ة الواجبة للع
ويل اإلرهاب

ك الوسائل ال
ين ل لمعرض

لعمالء المعر
التي يقوم بت

{{{{{{{{{{{{{{

سئول اإلدار

لمم والمدير ا
من هذه ال) أ

ع ات م عملي

اعية والعمل
. 

اماتها وأية ب
ينهم وفقًا لما

ل عميل توقي

ى هوية المست
ث تتولد قناعة

ة الشخص ال
 .العتباري

األشخا :صبهم
اضي بارز أو ق

ك أفراد عائال

ءات العناية
ألموال وتمو

 .صرفية
ة بما في ذلك
خاص ال ألش

صادر ثروة ا
ع المعامالت

{{{uø¹{{{{{{{

شرآة أو المس

والمدير العام
( في الفقرة

 إجراء أي ع

اشئون االجتم
ظام األساسي

 .خيص

الها واستخدا
نظمة وعناوي

يطلبوا من آل

يتعرفوا على
سمية وبحيث

ي حاحقيق ف
ى الشخص اال

 بحكم مناصب
مة أو سياسي
ي ويشمل ذلك

ن اتخاذ إجرا
علقة بغسل األ

 .ه
 .بها العميل

للعمليات المص
 تقديم الخدمة
بة لأل ر بالنس

لتأآد من مص
مستمر لجميع

¹]

س إدارة الش
 ).ه

س اإلدارة و
ثائق الواردة

  :للربح

دم نونيين ع

ن وزارة الش
صل من النظ
صل من التر

 .لقانوني
 .والفروع

. 
مصادر أموا
قيع عن المنظ

  :ي

انونيين أن ي
 .ةية العابر

انونيين أن ي
 وبيانات رس

تفيد الح المس
مسيطرة على

ون للمخاطر
ولة أو حكوم
حزب سياسي

ن القانونيين
لمتعمخاطر ا

وعية نشاطه
ت التي يقوم ب
ي للعميل أو ل
 عن طريقها
اطر ارة المخ

 .هذه الفئة
ءات آافية لل
شكل دقيق وم

 رئيس مجلس
التعرف عليه

  :مساهمة

ن رئيس مجلس
طلبات والوث

غير الهادفة ل
ان بين الق حاس

  -:ية
ب صادر من
رة طبق األص
رة طبق األص
مة وشكلها ال
قر الرئيسي و
.ف أو الفاآس
ن التعامل وم
وضين بالتوق

تفيد الحقيقي

محاسبين القا
مرة أو العملي
محاسبين القا
ها من وثائق

 .يقي
تعرف على 
 واإلدارة المس

اد المعرضو
ثل رئيس دو
 بارزة في ح

ى المحاسبين
سب درجة الم

عة العميل ونو
عة التعامالت
قع الجغرافي
يلة التي يتم
ام إلدا ع نظ
ن ينتمون لهذ
ب اتخاذ إجراء
ب المتابعة بش

  

 

قرار .
مع (حساب

الشرآات الم
ماء وعناوين
ضافة إلى المتط

المنظمات غ
ى المح ب عل
البيانات التالي
خطاب
صور
صور

اسم المنظم .

عنوان المق .

رقم الهاتف .

الغرض من .

أسماء المفو .

المست) ٨(ة

يجب على الم
عالقة المستم
يجب على الم
حصول عليه
مستفيد الحقي
يرعى في الت
يكل الملكية

األفرا) ٩(ة
ولة أجنبية مث
و شخصيات

على) ١٠(ة
صنيفهم حسب

طبيع
طبيع
الموق

الوسي .

وض .
حقيقيين الذين

يجب .

يجب .

83

٢٠
الح

ا   . ب
أسم
إض

ا   . ج
يجب
وا
٧.
٨.
٩.
١٠
١١
١٢
١٣
١٤

 

ماد

٤K يج
الع

٥K يج
الح
الم

٦K ير
هي

 

ماد
دو
أو

 

ماد
تص

٧.
٨.
٩.
١٠
١١
الح
١٢
١٣



<ëçNLMO 

ل     وي

فحة   

يطة   

هاب         

وات     

هات 

طار  
ذا   ه

ل       وي
دها   ي
حدة     

م                ت ت
رات  

ءات     
مات       

صور            
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وال وتمو ألم

مناسبة لمكاف

ظروف المحي

ل إره و تموي

ن خمس سنو

 . دورية
لوحدة والجه

لى مهمة إخط
ما ة باس لهيئ

 .ب
وال أو تمو م
دة وتزوي وح
ام الوح ات قي

ات أي معلوم
رار مات والق

راء ن إج ي م
 من المعلوم

ات وص لبيان
 .يه

ات غسل األ

ر لديها نظم م

ى خلفية الظ

وال أو سل أم
 .الشتباه

ل عن دة ألتق

قيقيين بصفة
د طلبها من ا

ل لديها يتولى
دة با د الوح ي

 .خطار

ويل اإلرهاب
بطة بغسل أ
ع الو اون م ع

ا لغايل ط       لبه

ى أ اشرة عل
ظمة والتعليم

 .يمات
أي دة ب  الوح
ب أو عن أي

ة ال ه آاف  هب
ج المشار إلي

 .هذه الفئة

ة عملي كافح

التي اليتوفر

 للوقوف على

حصالت غس
 وفور قيام اال

ي يجريها مد

ستفيدين الحق
لعمليات عند

مسئول امتثال
اب   وتزوي، ه

ر مسئول اإلخ

األموال وتمو
ا مرتب ه بأنه

ه التع،  وعلي
ا في حال يه

ر مبا  أو غي
رهاب واألنظ
فيذ هذه التعلي
ار ن إخط ع
ل اإلرهاب ي

ق ة وأن يرف
ستيفاء النموذج

Ð{{{{ 

 عالقة مع ه

بة لمك  مناس

ن في الدول 

دية واضحة

ق بمتح  تتعل
تمام العملية

العمليات التي

لعمالء والمس
ء وال بالعمال

هلين ليكون م
ل إره و تموي

ي حالة تغيير

تبطة بغسل ا
مليات المشتبه
اب   ،ل اإلره
ع الوحدة علي

ة مباشرة يق
 وتمويل اإلر
ألغراض تنف
ت ع يلة آان س
وال وتموي م

ل الوحدة  قب
م بطلبات است

{{{{{{{{{{{{{{

ا على إنشاء

م ديها نظ  ل
  : بمايلي

ص يتواجدون

رات اقتصاد

ات      به في إنه
خطار قبل إت

 

ق المتعلقة با
 .ة

ت الخاصة بال
ائق المتعلقة

وظفيه المؤه
وال أو ل أم

 في الهيئة في

تبه بأنها مرت
ورًا عن العمل
ل وال وتموي م
سهيل إطالع

ه بطر م عمل
غسل األموال
رة آانت إل أل
أي وس ر أو ب
ها بغسل األم

ن لغرض م
اعاة االلتزام

{{{uø¹{{{{{{{

اإلدارة العليا

وفر ول التت
االلتزام يين

م مع أشخاص

ال تستند لمبر

ي يشت الت الت
ب أن يتم اإلخ

   -:تندات

  :آلتي

والوثائق دات
إنجاز العملية
 والمستندات
تندات والوثا

سمية أحد مو
ة بغس مرتبط

عالم الوحدة

  -:باآلتي

ي عملية يشت
ر الوحدة فو
ل األم ة غس
فرة لديه وتس

 .سنوات
م م بحك و يعل
ن مكافحة غس
ت بأي صور
ر مباشر  غي
مشبه ارتباطه

ذا ال د له المع
 فيها مع مرا

¹]

على موافقة ا

د ون ل  ينتم
سبين القانوني

ليات التي تتم
 .رهاب

مليات التي ال

امال عن المع
 لم تتم ويجب

جالت والمست

ن االلتزام باآل

الت والمستند
ع العميل أو إ
والمعلومات
جالت والمست

  -:امتثال

القانونيين  تس
ا مر تبه بأنه ش

 
القانونيين إع

ن القانونيين

متثال عن أي
متثال بإخطار
ة انون مكافح
ومات المتوفر
عن خمس س
ع أو  من يطل
 أحكام قانون
ذه المعلومات
ر أو ق مباش
 العمليات الم

لى النموذج ا
يات المشتبه

  -:داخلي

ب الحصول ع

ذين الء ال عم
المحاسب على 

 خاصة للعمل
 وتمويل اإلر
ري عن العم

 
ار الوحدة ع
ذه العملية أو

حتفاظ بالسج

ين القانونيين

تفاظ بالسجال
ا التعامل مع
ث البيانات و
ة جميع السج

ين مسئول ا

 المحاسبين ا
ة يش ي عملي
.ناته بالكامل
 المحاسبين ا

المحاسبينزم 

غ مسئول االم
االم م مسئول

ا تنادًا لق ك اس
ثائق والمعلو
 مدة ألتقل ع
ى آل ر عل
دلها بموجب
صاح عن هذ
ق صاح بطري
 تتخذ بشأن

اإلخطار على
متعلقة بالعملي
ام الضبط الد

  

 

يجب .

العم) ١١(دة
إلرهاب يجب

ايةن إيأل عن
غسل األموال

التحر 
.هذه العملية

إخطا 
سواًء تمت هذ

االح) ١٢(ة

على المحاسبي

االحت 
ن تاريخ إنها

تحديث 
إتاحة 

 .مختصة

تعيي) ١٣(ة

على 
دة عن أي وح
شخص وبيان

على 

يلتز) ١٤(ة

إبالغ 
يلتزم 

ك اب وذل ره
لبيانات والوث
مهامها خالل

يحظر 
ديمها أو تباد
فصصادرة اإل

يحظر اإلفص
إلخطار التي

 .تعلقة بهام
يجب أن يتم 
مستندات الم

نظا) ١٥(ة
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ا   ره

جبات 
 

ل          س

ات     م

.  

غسل              

ل    وي
ي     ف
وال      

ات  ب
ة    يذي

جب  

ة     جع
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 الواجب توفر

لدقيق للواجا
يل اإلرهاب

ة غس  لمكافح

 .ب
ن معلوم ا م

.ات وبيانات

ن مكافحة غ

وال وتمو ألم
واردة ات ال
ة غسل األم

يمات بالعقوب
ه التنفي الئحت

ات يج التعليم

دقيق ومراج ت

kÛb @åi@
ñŠbvnÛ 

بط الداخلية

فيها التحديد ا
ألموال وتموي
وعة لموض

يل اإلرهاب
ت وتطويره

ثائق ومعلوما

انون ا في ق ه

ة غسل األ فح
ا ذ االلتزام في
ة لمكافحة طني

ذه التعليم ف ه
م و٢٠١٠ة  

ذه ا زأ من ه

 .يذية
ة ت صة بمهن

b@ïÜÇ@åí‡
Ûaë@òÇbä—Ûa

ات والضواب

 .إلرهاب
اب يراعي ف
حة غسل األ
راءات ا إلج

ألموال وتموي
ارات ار العق

ح لهم من وثا

صوص عليه

انون مكاف  ق
انونيين  تنف ق
ة الوط  اللجن

ن يخالفل م
م        لسنة) ١(ق

جزء اليتجز

والئحته التنفي
إلرهاب الخاص

†@N‡Ûa@‡È
a@‹íŒë

Ð{{{{ 

على اإلجراء

ل وتمويل اإل
مويل اإلرها
لمعنية بمكافح
ات واإل سياس

فحة غسل األ
دى تج اح ل ت

 ضوء مايتاح

زاءات المنص

ام ى أحك د إل
بين الق محاس
 بها من قبل

ا يعاقب آل ه
اإلرهاب رق

ية ج ه األساس

لى القانون و
ل وتمويل اإل

،،  
رة الوزا
هـ١٤٣

م٢٠١٢

{{{{{{{{{{{{{{

سب يشتمل ع
:  

غسل األموال
ل األموال وتم
ن الجهات ال
ورات والس ش

ي مجال مكاف
ي ضوء مايت

لمخاطر في

ة الجز ت طائل

تناد در باالس
ى ة عل الم ذي

ي تم إبالغه
 .صوص

 النص عليه
ل  ال وتموي

تباه رات االش

تم الرجوع إل
غسل األموال

واهللا الموفق،
ر بديوان عام

٢/١/٣٣ريخ 
/١٦/١٢افق
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 داخلي مناس
:اب آما يلي

حة عمليات غ
مكافحة غسل
 الصادرة من
زام بالمنش لت

ية للعاملين ف
ي الء ف  العم

سب درجة ال

ع تحت ت يق
 .نفيذية

ي تصد ت الت
ه التنفيذ الئحت
ة النفاذ والتي
ة بهذا الخص
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