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لمعالجــة أوجــه القصــور الرئيســية المرتبطــة بالتوصــيات  الجمهوريــة اليمنيــةالتــدابير التــي اتخــذتها  نة عامــة عــيشــتمل هــذا التقريــر علــى لمحــ
يشـير التقـدم الملحـوظ إلـى أنـه تـم اتخـاذ إجـراء . منـذ تـاريخ التقيـيم األخيـر" ملتزمـة جزئيـا"أو " غيـر ملتزمـة"التي حصلت بشأنها علـى درجـة 

، والخاصـــة األولـــى، ٤٠ ،٣٦ ،٢٦، ٢٣، ١٣، ٥، ٤ ،٣، ١خاصـــة تلـــك المرتبطـــة بالتوصـــيات ية كـــاف لمعالجـــة حـــاالت القصـــور الرئيســـ
وتجـــدر مالحظـــة أن درجـــة االلتـــزام األصـــلية لـــم تتـــأثر بالتقـــدم . ، والخاصـــة الخامســـةوالخاصـــة الثانيـــة، والخاصـــة الثالثـــة، والخاصـــة الرابعـــة

 .الالحق الذي أحرزته الدولة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ٢٠١٤© 
 

ويمكـــن . دون الحصـــول علـــى إذن مســـبقأو ترجمتـــه أو نشـــره ال يجـــوز القيـــام بإعـــادة إصـــدار هـــذا المســـتند . جميـــع الحقـــوق محفوظـــة
ة الشــرق األوسـط وشــمال أفريقيــا مـن مجموعــة العمــل المـالي لمنطقــأو ترجمتــه أو نشــره الحصـول علــى إذن بإعـادة إصــدار هــذا المسـتند 

 ).info@menafatf.org: عنوان البريد اإللكتروني(
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   تقرير المتابعة السابع للجمھورية اليمنية
 

 
 ٦٢من  ٣صفحة 

 

  السابع للجمهورية اليمنيةتقرير المتابعة 
  طلب االنتقال من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين

  
  مقدمة  . أ

ونتيجة لما .  م٢٠٠٨أبريل  ٩في ) اليمن( للجمهورية اليمنيةتقرير التقييم المشترك  السابعاالجتماع العام اعتمد  .١
تقرير المتابعة  اليمنوقدم . ة وفقًا لورقة إجراءات عملية التقييم المشتركتحت المتابعة العادي اليمنجاء في هذا التقرير، كانت 

 ٢٠١٠ نوفمبرالثاني في  تقرير المتابعة: عدد من تقارير المتابعة على النحو اآلتي اليمنبعدها قدم  م، ٢٠١٠مايو األول في 
م، ٢٠١٣، تقرير المتابعة الخامس في مايو م٢٠١٢، تقرير المتابعة الرابع في مايو م٢٠١١مايو م، تقرير المتابعة الثالث في 

 االجتماععن تطلعه إلى أن ينظر  السادسعند مناقشة التقرير  اليمنأعرب وقد . م٢٠١٣تقرير المتابعة السادس في نوفمبر 
 . في رغبته في الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامينعشر  لتاسعاالعام 

 

نــوفمبر (ر علــى إجــراءات الخــروج مــن عمليــة المتابعــة المعتمــدة خــالل االجتمــاع العــام الثــاني عشــر يســتند هــذا التقريــ .٢
 ٢والرئيســية ١فيمــا يتعلــق بالتوصــيات األساســية الــيمنتفصــيليًا وتحليليــًا عــن التــدابير المتخــذة مــن قبــل  وصــفاً ، ويتضــمن )م٢٠١٠

يتضـــمن التقريـــر أيضـــًا وصـــفًا وتحلـــيًال للتوصـــيات األخـــرى . لمشـــتركغير ملتزمـــة وملتزمـــة جزئيـــًا فـــي تقريـــر التقيـــيم ابــــالمصـــنفة 
الئحـة بـأهم القـوانين والمسـتندات المتعلقـة بنظـام مكافحـة غسـل  ١ونورد في الملحق رقم . ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمةبالمصنفة 

الدولـة مـن عمليـة المتابعـة العاديـة إذا  ينظر االجتماع العام في إخراجتتطلب اإلجراءات أن . اليمن األموال وتمويل اإلرهاب في
نظــام فعــال لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب يكــون قــد مكنهــا مــن تطبيــق  -العــام  االجتمــاعحســب مــا يــراه  -كــان لــديها 

تعـديل  مـع األخـذ فـي االعتبـار أنـه لـن يـتم" ملتزمـة إلـى حـد كبيـر"أو " ملتزمـة"التوصيات األساسية والرئيسية بدرجـة تقابـل درجـة 
  .درجات االلتزام األصلية

  

 :توصية ٤٣بمجموع ة وغير ملتزم جزئياً  ةملتزمب اليمنتم تصنيف  .٣

 

  ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمةالتوصيات األساسية المصنفة 
  ٤، خ٢، خ١٣، ٥، ١

  التوصيات الرئيسية المصنفة ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمة
  ٥، خ٣، خ١، خ٤٠، ٣٦، ٢٦، ٢٣، ٤، ٣
  صيات أخرى مصنفة ملتزمة جزئياً تو 
  ٨، خ٣٩، ٣٧، ٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٧، ٢٤، ٢٢، ١٨، ١٥، ١٤، ٢

  توصيات أخرى مصنفة غير ملتزمة 
، ٦، خ٣٨، ٣٢، ٢٩، ٢٥، ٢١، ١٩، ١٧، ١٦، ١٢، ١١، ٨، ٧، ٦

                                                 
 .٤،خ٢، خ١٣، ١٠، ٥، ١: التوصيات األساسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي ١
 .٥، خ٣،خ١، خ٤٠، ٣٦، ٣٥، ٢٦، ٢٣، ٤، ٣: التوصيات الرئيسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي ٢
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  ٩، خ٧خ
 

 عـــن تقدمـــه، وقامـــت للســـكرتارية تقريـــرًا كـــامالً  الـــيمن وكمـــا تقضـــي إجـــراءات الخـــروج مـــن عمليـــة المتابعـــة، فقـــد قـــدم .٤
فيما يتعلـق بالتوصـيات األساسـية والرئيسـية المصـنفة غيـر  اليمن هالسكرتارية بإعداد تقرير تحليلي تفصيلي عن التقدم الذي أحرز 

وقــدمت الســكرتارية . ملتزمــة أو ملتزمــة جزئيــًا، متضــمنًا تحليــل عــن التوصــيات األخــرى المصــنفة غيــر ملتزمــة أو ملتزمــة جزئيــاً 
وتــم األخــذ بــبعض التعليقــات المقدمــة مــن قبــل الجمهوريــة مــزودًا بــبعض االستفســارات والطلبــات،  اليمنيــةإلــى الســلطات تقريرهــا 

 .اليمنية، وقامت اليمن بتوفير جميع المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل السكرتارية خالل هذه العملية

 

طبيعـة مكتبيـة وبالتـالي فهـو  وإن هـذا اإلجـراء ذ: عاديـةكمالحظة عامة لجميع طلبـات الخـروج مـن عمليـة المتابعـة ال .٥
ركز التحليل على التوصيات المصـنفة غيـر ملتزمـة أو ملتزمـة جزئيـًا، وبالتـالي وي. أقل تفصيال وشموًال من تقرير التقييم المشترك

ــ .لــن يــتم اســتعراض ســوى جــزء مــن نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب النظــر فــي القــوانين ى ويســتند هــذا التحليــل إل
ولتقيـيم مـدى إحـراز . الفنـي للتشـريعات المحليـة مـع معـايير مجموعـة العمـل المـالي االلتـزامواللوائح وغيرها من المواد للتحقـق مـن 

تقدم كاف، يؤخذ بعين االعتبار الفعالية إلى أقصـى حـد ممكـن فـي المراجعـة المكتبيـة والورقيـة وذلـك مـن خـالل مراجعـة البيانـات 
وٕان أية خالصة أو استنتاج في هذا التقرير ال يحكم مسبقا على نتائج عمليات التقييم فـي المسـتقبل، إذ أنهـا . دمة من الدولةالمق

  .تستند إلى معلومات لم يتم التحقق منها ميدانيًا وليست شاملة كما هو الحال في التقييم المشترك
  

 العام االجتماعالخالصة والتوصية إلى   . ب

  
  ساسيةالتوصيات األ

مـن خـالل تعـديل قـانون  بهـذه التوصـية أوجـه القصـور المتعلقـة تـم معالجـة ):جريمة غسـل األمـوال(التوصية األولى  .٦
، وتحديــد مكافحــة غســل األمــوال، حيــث تــم توســيع قائمــة الجــرائم األصــلية بحيــث تشــمل الجــرائم العشــرين الــواردة فــي المنهجيــة

تعريـف الجـرائم األصـلية ليشـمل األفعـال التـي ارتكبـت فـي تـم تمديـد وكـذلك ات، تعريف لألموال بحيث يشمل أي نوع من الممتلكـ
كانــت  إذاتكبــت الجــرائم األصــلية خــارج الــيمن علــى ارتكــاب جــرائم غســل األمــوال حتــى لــو ار  القــانون يعاقــبدولــة أخــرى، بحيــث 

  .للقوانين النافذة في اليمن تشكل جريمة وفقًا لقانون الدولة التي ارتكبت فيها وتشكل في ذات الوقت جريمة وفقاً 

تمـت معالجـة أوجـه القصـور المتعلقـة بهـذه التوصـية  ):العناية الواجبـة فـي التحقـق مـن هويـة العمـالء( ٥التوصية  .٧
تحديد جهـات اإلشـراف والرقابـة علـى المؤسسـات الماليـة، وتعـديل  حيث، من وذلك من خالل تعديل قانون مكافحة غسل األموال

ماليــة ليصـــبح مرتكــزًا علــى األنشــطة الماليـــة التــي تمارســها المؤسســات، كمـــا تمــت معالجــة أوجــه القصـــور تعريــف المؤسســات ال
شـمول العنايـة الواجبـة  للتعـرف علـى نشـاطات االلتزامـات األساسـية المتعلقـة بتـدابير العنايـة الواجبـة، مـن حيـث  يـةغطالمتعلقة بت

وطبيعتهــا، والرقابــة المســتمرة علــى العمليــات، وتحديــد المســـتويات العمــالء وحجمهــا، والتعــرف علــى الغــرض مــن عالقــة العمــل 
الحدية للعمليات العارضة والعمليات المتعددة التي تبدو مترابطة ببعضها البعض، وٕالزام المؤسسـات بـالتحقق مـن الشـخص الـذي 

، رف علـــى المســـتفيد الحقيقـــيحقيقـــي والتأكيـــد علـــى ضـــرورة قيـــام المؤسســـات بـــالتعوتحديـــد المســـتفيد اليعمـــل نيابـــة عـــن العميـــل، 
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وتصــنيف العمــالء حســب درجــة المخــاطر، وٕالــزام األشــخاص الخاضــعين بتحــديث ملفــات عمالئهــم بشــكل مســتمر، وٕانهــاء عالقــة 
 . العمل في حال تعذر تطبيق إجراءات العناية الواجبة من قبل األشخاص الخاضعين

 

متعلقة بهذه التوصية وذلك مـن خـالل التعـديالت علـى تمت معالجة أوجه القصور ال: والخاصة الرابعة ١٣التوصية  .٨
إلــزام المؤسســات الماليــة بــاإلبالغ عــن حــاالت االشــتباه عــن العمليــات المتعلقــة بغســل  قــانون مكافحــة غســل األمــوال مــن خــالل

لعشرين المنصـوص فئات الجرائم األصلية ااألموال أو تمويل اإلرهاب، ومعالجة أوجه القصور المتعلقة بشمول الجرائم األصلية ل
كمــا تــم إلــزام األشــخاص الخاضــعين للقــانون بــاإلبالغ عــن محــاوالت تنفيــذ العمليــات المشــتبه فــي ارتباطهــا . عليهــا فــي المنهجيــة

 . بجريمة غسل األموال والجرائم األصلية المرتبطة بها، وجريمة تمويل اإلرهاب

 

ــل اإلرهــاب(التوصــية الخاصــة الثانيــة  .٩ أوجــه القصــور لهــذه التوصــية مــن خــالل قــانون جــة تمــت معال  ):تجــريم تموي
م، حيــث أصــبح ٢٠١٣لســنة ) ١٧(وتعديالتــه فــي القــانون رقــم  ٢٠١٠لســنة ) ١(مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب رقــم 

م مـن تقديم أو تأمين الحصول على أو نقل األموال بنية استخدامها أو العلم بأنها ستستخد اإلطار التشريعي لليمن يجرم جمع أو
قبل شـخص إرهـابي أو منظمـة إرهابيـة أو الرتكـاب فعـل إرهـابي، وبمـا يتطـابق مـع التعريـف الـوارد لتجـريم تمويـل اإلرهـاب الـوارد 

الدوليـة، كمـا تـم  االتفاقيـةوضع تعريف لألموال يتضمن كافة العناصر الواردة في  إلى باإلضافةفي اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب، 
رهـاب كجريمـة أصـلية لجريمـة غسـل األمـوال، وامتـداد المسـئولية الجنائيـة للشـخص االعتبـاري، وخضـوع اعتبار جريمـة تمويـل اإل

 .  الشخص الطبيعي والشخص االعتباري لعقوبات جنائية عن جريمة تمويل اإلرهاب

  
زم إلـى ملتـ" فـي هـذه التوصـيات يمكـن أن يصـنف بدرجـة تقابـل  الـيمن التزامجة عامة، يمكن القول أن مستوى يوكنت  .١٠

 " حد كبير

  
  الرئيسية التوصيات

  
تمت معالجـة أوجـه القصـور المتعلقـة بهـذه التوصـية مـن خـالل التعـديالت  :)المصادرة والتدابير المؤقتة ( الثالثةالتوصية  .١١

مـوال على قانون مكافحة غسل األموال، واعتبار المصادرة كعقوبة جنائية في حالة اإلدانة بارتكاب جريمة غسـل األالتي أجريت 
كما أضحت عقوبة المصادرة تتضمن كل األموال والممتلكات التـي تشـكل متحصـالت أو وسـائط مسـتخدمة أو . وتمويل اإلرهاب

 . كانت ستستخدم في الجريمة أو اتجهت النية الستخدامها في الجريمة

 

وصــية مــن خــالل القــانون تمــت معالجــة أوجــه القصــور المتعلقــة بهــذه الت :)قــوانين ســرية المعلومــات(التوصــية الرابعــة  .١٢
وتعديالته، بحيث أصبحت الوحدة لها الحق في تبادل المعلومات بشكل مباشـر مـع الوحـدات النظيـرة فـي الـدول األخـرى متـى مـا 

كمـــا تـــم إعطـــاء الصـــالحية للوحـــدة بـــإبرام مـــذكرات تفـــاهم مـــع الوحـــدات . كانـــت ملتزمـــة بقواعـــد الســـرية وبشـــرط المعاملـــة بالمثـــل
 . األجنبية
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تمــت معالجــة غالــب أوجــه القصــور المتعلقــة بهــذه التوصــية، وذلــك مــن خــالل تحديــد  ):الرقابــة واإلشــراف( ٢٣صــية التو  .١٣
التـزام األشـخاص الخاضـعين بمتطلبـات القـانون، كمـا تـم اشـتراط تـوافر عناصـر الجهات الرقابية واإلشرافية المختصة بالتأكـد مـن 

دارة والمــوظفين فــي المؤسســات الماليــة والمصــرفية، وتــوفير الــدعم للجهــات نزاهــة كافــة المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإل
  . اإلشرافية على شركات التأمين لمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  
تـــم الـــنص علـــى تمـــت معالجـــة أوجـــه القصـــور المتعلقـــة بهـــذه التوصـــية، حيـــث  ):وحـــدة المعلومـــات الماليـــة ( ٢٦التوصـــية   .١٤

بتلقـــي اإلخطـــارات عـــن عمليـــات تمويـــل اإلرهـــاب، وتحليـــل تلـــك البالغـــات وٕاحالتهـــا إلـــى الجهـــات المختصـــة،  اختصـــاص الوحـــدة
. وٕاعطاء الوحدة الصالحية الكاملة والمباشرة في طلب المعلومات مـن قبـل الجهـات المبلغـة أو مـن قبـل جهـات الرقابـة واإلشـراف

، ٢٠١٠(نشــطتها، وقامــت الوحــدة بإصــدار تقــارير ســنوية لألعــوام كمــا تــم الــنص علــى قيــام الوحــدة بإصــدار تقــارير دوريــة عــن أ
والتحليـل  بالبالغـات، كما تم النص على قيـام الوحـدة بإنشـاء قاعـدة بيانـات تتضـمن جميـع المعلومـات الخاصـة )٢٠١٢، ٢٠١١

ج لإلبــالغ عــن العمليــات الــذي تقــوم بــه، باإلضــافة إلــى تــوفير قاعــدة البيانــات إلــى النيابــة العامــة، وقامــت الوحــدة بإصــدار نمــاذ
، إال أن الوحــدة الزالــت بحاجــة إلــى زيــادة فــي المــوارد البشــرية لكــي البالغــاتالمشــتبه فيهــا، وٕارشــادات إلــى الجهــات المبلغــة حــول 

  .  تتمكن من أداء عملها بصورة أكثر فعالية من الوقت الحالي
  

لقصــور المتعلقــة بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة مــن خــالل تــم معالجــة أوجــه ا): المتبادلــةالمســاعدة القانونيــة (  ٣٦التوصــية  .١٥
م، مــن حيــث تجــريم تمويــل اإلرهــاب، وتــأثيره علــى قــدرة ٢٠١٣لســنة ) ١٧(م المعــدل بالقــانون رقــم ٢٠١٠لســنة ) ١(القــانون رقــم 

حية التعـاون مـع الجهـات اليمن على تقديم المساعدات القانونية في هذا المجال، كما منح القانون الجهات القضائية اليمنية صـال
 . القضائية األجنبية النظيرة، في مجال تنفيذ طلبات الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة

 

أوجــه القصــور المتعلقــة بهــذه التوصــية مــن خــالل مــنح  كبيــرتمــت معالجــة جــزء ): أشــكال أخــرى للتعــاون(  ٤٠التوصــية  .١٦
، ومــنح جهــات الرقابــة واإلشــراف صــالحية يــرة فــي مجــال تبــادل المعلومــاتالوحــدة صــالحية تبــادل المعلومــات مــع الجهــات النظ

 .التعاون والتنسيق مع السلطات النظيرة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لتقديم المساعدة

  
ألمـم المتحـدة، أوجـه القصـور المتعلقـة بتطبيـق أدوات االـيمن  عـالج ):المتحدةتطبيق أدوات األمـم (التوصية الخاصة األولى  .١٧
و القــرار ) م١٩٩٩(١٢٦٧رقــم  وتطبيــق قــرارات مجلــس األمــن  إلــى االتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل اإلرهــاب،خــالل االنضــمام مــن 
 .القرارات السابقةوٕاصدار اإلجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق والقرارات الالحقة ) م٢٠٠١(١٣٧٣رقم 

  
إيجاد إجراءات قانونية تم معالجة أوجه القصور المتعلقة ب ):رهابيين ومصادرتهاتجميد أموال اإل (التوصية الخاصة الثالثة  .١٨
، بحيث تتضمن التجميد الفوري ١٣٧٣والقرار رقم  ١٢٦٧المحددين وفق قرارات مجلس األمن رقم  تجميد أموال اإلرهابيينل

مملوكة أو خاضعة بصورة  أخرىو أصول لألموال واألصول والممتلكات بما في ذلك أية أموال أو أصول مستمدة من أموال أ
كما تم إيجاد آلية لدارسة وتنفيذ اإلجراءات . مباشرة أو غير مباشرة لألشخاص والكيانات المحددة وفق قرارات مجلس األمن

باإلضافة إلى إيجاد إجراءات خاصة بالنظر في . والتجميد الفوري لتلك الطلبات التي اتخذت بموجب آليات في دول أخرى،
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بات الرفع من القوائم، وٕالغاء التجميد لألموال واألصول، وٕاجراءات للنظر في طلبات الترخيص بالوصول إلى تلك األصول طل
 . المجمدة، مع تكليف جهات الرقابة واإلشراف بالتأكد من التزام المؤسسات الخاضعة لها من تنفيذ القرارات

  
تمت معالجة أوجه القصور المتعلقة بالتعاون ): تمويل اإلرهاب التعاون الدولي في مجال( التوصية الخاصة الخامسة  .١٩

الدولي في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، حيث تضمن القانون المعدل أحكامًا خاصة بالتعامل مع طلبات 
  . المساعدة القانونية المتبادلة، وطلبات تسليم المجرمين

  
  األخرى التوصيات

  
، وتجـدر اإلشـارة إلـى أن جزء كبير من أوجه القصور المتعلقة بالتوصيات األخرىبمعالجة  يةالجمهورية اليمنقامت   .٢٠

ال يقـدم هـذا التقريـر تحلـيًال و . من عملية المتابعة مبني في األساس علـى التوصـيات األساسـية والرئيسـية اليمناتخاذ قرار بخروج 
 .تفصيليًا بالنسبة للتوصيات األخرى

    
  الخالصة

  
اءات المتابعة للنظـر فـي إخـراج الدولـة مـن عمليـة المتابعـة اتخاذهـا إجـراءات كافيـة تسـمح بـذلك، وبالتـالي تشير إجر   .٢١

نظـــام فعـــال لمكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب قـــد مكنهـــا مـــن تطبيـــق التوصـــيات األساســـية يجـــب أن يكـــون لـــدى الدولـــة 
مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار أنـــه لـــن يـــتم تعـــديل درجـــات االلتـــزام " يـــرملتزمـــة إلـــى حـــد كب"أو " ملتزمـــة"والرئيســـية بدرجـــة تقابـــل درجـــة 

مـع اإلشـارة إلــى أنـه يتـوفر لالجتمـاع العــام بعـض المرونـة تجـاه التوصــيات الرئيسـية إذا مـا تـم إحــراز تقـدم ملحـوظ فــي . األصـلية
 ".غير ملتزمة"أو " ملتزمة جزئياً "جميع التوصيات والتي حصلت فيها الدولة على درجة 

  
فـي هـذه التوصــيات يمكـن أن يصـنف بدرجــة  الـيمن التــزاممسـتوى يتعلـق بالتوصـيات األساســية يمكـن القـول أن  ففيمـا .٢٢
 .على األقل" ملتزم إلى حد كبير" تقابل

 

التوصــيات يمكــن أن يصــنف أمــا فيمــا يتعلــق بالتوصــيات الرئيســية، فــيمكن القــول أن مســتوى التــزام الــيمن فــي مجمــل  .٢٣
 .على األقل" يربد كملتزم إلى ح" تقابل بدرجة 

  
علـى درجـة التـزام غيـر ملتزمـة أو ملتزمـة جزئيـًا، فـيمكن  لـيمنأما فيما يتعلق بالتوصيات األخرى التي حصلت فيهـا ا .٢٤

  .على األقل" ملتزم إلى حد كبير" رجة بشكل عام في هذه التوصيات يقابل د اليمنالقول أن مستوى التزام 

  
تمويـل  قضـية فـيواحـد ، وحكـم أحكـام إدانـة فـي قضـايا غسـل األمـوال) ٤(عـدد  أصـدر الـيمن وفيما يتعلـق بالفعاليـة، .٢٥

، فقــد تزايــد عــدد تقــارير المعــامالت المشــبوهة التــي تلقتهــا الوحــدة خــالل األعــوام الماضــية البالغــاتأمــا علــى مســتوى  .اإلرهــاب
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رات مـن قبـل األعمـال والمهـن غيـر وال يوجـد إخطـا المصـارف بشـكل أكبـر ركزهـا فـي قطـاعمبشـكل عـام وتها بالرغم من قلة عدد
ه إلـى هـجـزًء كبيـرًا مـن تلـك اإلخطـارات تـم توجيكما أن تحليل اإلخطارات قد يأخذ وقتًا لدى الوحـدة مـع العلـم أن  .المالية المعينة

 .فقــط بالغــًا فــي قضــايا غســل األمــوال) ٣٠(م عــدد ٢٠١٠الوحــدة فــي عــام وتوضــح اإلحصــائيات  تلقــي . جهــات إنفــاذ القــانون
وفــي عــام  .م٢٠١١فــي قضــايا تمويــل إرهــاب خــالل عــام بالغــين ) ٢(بالغــًا فــي قضــايا غســل األمــوال وعــدد ) ٢٩(تلقــت عــدد و 

وفــي عــام  .بالغــات فــي قضــايا تمويــل إرهــاب) ٦(بالغــًا فــي قضــايا غســل األمــوال وعــدد ) ١١٤(م تلقــت الوحــدة عــدد ٢٠١٢
 .بالغات في قضايا تمويل اإلرهاب) ٥(موال وعدد بالغًا في قضايا غسل األ) ١٦٦(م تلقت الوحدة عدد ٢٠١٣

 

، فيمكن القول بـأن المعينةغير المالية والمهن  واألعمالالجهات الرقابية على المؤسسات المالية وفيما يتعلق بفعالية  .٢٦
 .اإلشـرافية لجهـاتلـبعض ا للعـاملينرفـع كفـاءة تعزيـز المـوارد البشـرية و اليمن قد قام باتخاذ العديد من الخطوات التي تهدف إلـى 

بمزيد من العـاملين المختصـين فـي مكافحـة غسـل األمـوال جهات أخرى تعزيز الموارد البشرية في إلى زال هناك حاجة يولكن ما 
 باإلضــافة إلــى تــوفير المزيــد مــن الــدورات التدريبيــة للعــاملين فــي المؤسســات الماليــة .وتمويــل اإلرهــاب وتــدريبهم علــى المتطلبــات

يساعد في زيادة وعـي تلـك الجهـات وزيـادة س، األمر الذي يهاوتكثيف الجوالت التفتيشية عل هن غير المالية المعينةواألعمال والم
مــن  علــى التنفيــذ الفعــال ايجابيــةومــن ناحيــة فعاليــة جهــات إنفــاذ القــانون، فــيمكن القــول بــأن هنــاك مؤشــرات  .التـزامهم بالمتطلبــات
الجهـات، هذه يزال أمام اليمن القيام بمزيد من الخطوات في سبيل رفع كفاءة العاملين في ولكن ال  .الصادرة خالل أحكام اإلدانة

وبشــكل عــام يتضــح مــن . التــي تســاعد علــى زيــادة فعاليــة النظــام المطبــق فــي الــيمنالمــوارد وتــوفير المزيــد مــن العــاملين وتــوفير 
نفيذيــة وتعزيــز المتطلبــات المفروضــة وٕاصــدار اإلرشــادات التــي اتخــذها الــيمن فــي إصــدار القــانون والئحتــه التالملموســة الخطــوات 

وجهــات إنفــاذ والرقابيــة للمؤسســات الماليــة واألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المعينــة والعمــل علــى تعزيــز قــدرات الجهــات اإلشــرافية 
 .القانون أن ترفع من مستوى فعالية نظام المكافحة لديه

  
، ومسـتوى "ملتـزم إلـى حـد كبيـر" ن بالتوصـيات األساسـية يقابـل درجـة التـزام ونتيجة لذلك، وبما أن مستوى التزام الـيم .٢٧

وأن هنـاك خطـوات ايجابيـة نحـو تعزيـز فعاليـة نظـام المكافحـة، ، "ملتـزم إلـى حـد كبيـر" االلتزام بالتوصـيات الرئيسـية يقابـل درجـة 
  .لى التحديث كل عامينالعام الموافقة على طلب اليمن الخروج من عملية المتابعة إ االجتماعفقد يرى 

  
 الجمهورية اليمنيةنظرة عامة عن تطور   . ت

  
  نظرة عامة عن التطورات الرئيسية منذ اعتماد تقرير التقييم المشترك

 

م بشـأن مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل ٢٠١٠لسـنة ) ١(رقـم  القانون إصدارعلى  ركز اليمن، المشتركمنذ اعتماد تقرير التقييم  .٢٨
ـــالقرار ٢٠١٣لســـنة ) ١٧(خـــالل القـــانون رقـــم وتعديلـــه مـــن اإلرهـــاب،  ، باإلضـــافة إلـــى إصـــدار الالئحـــة التنفيذيـــة للقـــانون الصـــادرة ب

لمعالجــة أوجــه القصــور المشــار م ٢٠١٤لســنة ) ٢(، وتعــديلها مــن خــالل القــرار الجمهــوري رقــم ٢٠١٠لســنة ) ٢٢٦(الجمهــوري رقــم 
 .ام القانونواستكمال تنفيذ بعض أحك إليها في تقرير التقييم المشترك
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  اإلطار القانوني والتنظيمي
  

م بشــأن مكافحــة ٢٠١٠لســنة ) ١(علــى القــانون رقــم قــائم  اليمنــيإن نظــام مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب  .٢٩
م، والالئحة التنفيذية للقانون الصـادرة بـالقرار الجمهـوري ٢٠١٣لسنة ) ١٧(غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والمعدل بالقانون رقم 

لســــنة ) ١(قــــام الــــيمن بإصــــدار القــــانون رقــــم . م٢٠١٤لســــنة ) ٢(، وتعــــديلها بــــالقرار الجمهــــوري رقــــم ٢٠١٠لســــنة ) ٢٢٦(قــــم ر 
م، بهــدف معالجــة أوجــه القصــور التــي تــم تحديــدها فــي تقريــر التقيــيم المشــترك، وأحــدث القــانون بعــض التعــديالت علــى ٢٠١٠

م األصـــلية لجريمـــة غســـل األمـــوال، وتجـــريم تمويـــل اإلرهـــاب، ووضـــع المســـتوى القـــانوني للـــيمن مـــن حيـــث توســـيع نطـــاق الجـــرائ
. االلتزامـــات األساســـية لتـــدابير العنايـــة الواجبـــة للعمـــالء، بحيـــث تشـــمل جميـــع المؤسســـات الماليـــة وغيـــر الماليـــة والمهـــن المعينـــة

لهــا بمتطلبــات تنفيــذ القــانون،  باإلضــافة إلــى تحديــد جهــات اإلشــراف والرقابــة التــي تقــوم بالتأكــد مــن التــزام األشــخاص الخاضــعين
ومــن ناحيــة . وٕايضــاح الواجبــات المتعلقــة باليقظــة والمراقبــة وتقــديم تقــارير المعــامالت المشــبوهة لوحــدة جمــع المعلومــات الماليــة

أخــرى، أحــدث القــانون بعــض التعــديالت علــى مســتوى وحــدة جمــع المعلومــات الماليــة، مــن اختصاصــاتها التــي تقــوم بهــا، وٕايجــاد 
كما قام اليمن باالنضـمام إلـى االتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل اإلرهـاب . ١٣٧٣و  ١٢٦٧ات لتنفيذ قرارات مجلس األمن رقم إجراء

م والموجـه للبنـوك العاملـة ٢٠١٢لسـنة ) ١(وأصدر البنك المركزي المنشـور الـدوري رقـم . م٢٠١٠لسنة ) ٣(بموجب القانون رقم 
بط الرقابيــة بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، كمــا أصــدر البنــك المنشــور فــي الــيمن، والمتضــمن التعليمــات والضــوا

م، والموجـه لشـركات الصـرافة المـرخص لهـا بالعمـل فـي الـيمن، والمتضـمن تعليمـات مكافحـة غسـل ٢٠١٣لسـنة ) ١(الدوري رقـم 
م، والمتضــمن ٢٠١٢لســنة ) ٥٨(رار رقــم كمــا أصــدرت وزارة التجــارة والصــناعة القــاألمــوال وتمويــل اإلرهــاب بشــركات الصــرافة، 

كمـا أصـدرت الهيئـة العامـة للبريـد والتـوفير البريـدي التعمـيم . تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في شركات التأمين
م، بشـــأن تعزيـــز إجـــراءات مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب فـــي ٢٠١٤لســـنة ) ٧(والتعمـــيم رقـــم  ٢٠١٣لعـــام ) ١١(رقـــم 
المتضـمن تعليمـات مكافحـة ) ٩٢(مكاتب البريديـة، وأصـدرت الهيئـة العامـة لألراضـي والمسـاحة والتخطـيط العمرانـي القـرار رقـم ال

لســنة ) ١٠٠(وزارة التجــارة والصــناعة القــرار رقــم غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الخاصــة بتجــار وسماســرة العقــارات، وأصــدرت 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الخاصــة بمهنــة تــدقيق ومراجعــة الحســابات، والقــرار رقــم م، والمتضــمن تعليمــات مكافحــة غســل ٢٠١٢

م، والمتضــمن تعليمــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الخاصــة بتجــار المعــادن الثمينــة واألحجــار ٢٠١٣لســنة ) ٧٣(
عليمات مكافحة غسل األموال وتمويـل الخاص بت ٢٠١٣لسنة ) ٥٠٢(كما أصدرت وزارة الشئون االجتماعية القرار رقم . الكريمة

  .  اإلرهاب في الجمعيات والمؤسسات األهلية
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  استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات األساسية  . ث
  

  )ملتزمة جزئياً ( االلتزامدرجة  –التوصية األولى 
  
  .عدم وجود تعريف لألموال وشموله ألي نوع من الممتلكات: األولوجه القصور  
  

حيـث  م،٢٠١٣لسـنة ) ١٧(مـن خـالل القـانون رقـم  م٢٠١٠لسـنة ) ١(مـن القـانون رقـم ) ٢(تعديل المادة ب اليمن قام .٣٠
األصــول أيــًا كــان نوعهــا ماديــة أو غيــر ماديــة، منقولــة أو غيــر منقولــة، التــي يتحصــل عليهــا بــأي  ":ألمــوال بأنهــااتعريــف أصــبح 

ًا كان شـكلها بمـا فـي ذلـك الشـكل اإللكترونـي أو الرقمـي والتـي تـدل إلـى ملكيـة تلـك وسلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية أي
العمـــالت بجميـــع أنواعهـــا المحليـــة واألجنبيـــة، واألوراق الماليـــة والتجاريـــة : وتشـــمل علـــى ســـبيل المثـــال. األمـــوال أو مصـــلحة فيهـــا

لسـندات والكمبيـاالت وخطابـات االعتمـاد أو أيـة فوائـد أو واإلعتمادات المصرفية والشيكات السياحية والحواالت المالية واألسهم وا
وبــذلك يكــون التعريــف الــوارد فــي القــانون اليمنــي . "أربــاح أو عوائــد مــن هــذه األمــوال أو القيمــة المســتحقة منهــا أو الناشــئة عنهــا

لى أن الـيمن قـد قـام بتعـديل المـادة ، يشمل جميع أنواع الممتلكات، وتجدر اإلشارة إالدولية اتمطابقًا لتعريف األموال في االتفاقي
يعـد مرتكبـًا لجريمـة غسـل األمـوال  :، والتي تجـرم غسـل األمـوال فـي الـيمن وفـق مـا يلـي٢٠١٣لسنة ) ١٧(بالقانون رقم ) ٣(رقم 

 : كل من يأتي فعًال من األفعال اآلتية سواًء وقع الفعل داخل أو خارج الجمهورية

يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بأنها عائدات أو متحصالت إجرامية بغرض إخفـاء او  تحويل أو نقل أموال من قبل أي شخص -١
تمويه المصدر غير المشروع لتلك األموال، أو قصد مساعدة أي شخص ضـالع فـي ارتكـاب الجريمـة األصـلية التـي نتجـت منـه، 

  .على اإلفالت من العواقب القانونية ألفعاله
ألمــوال أو مصــدرها أو مكانهــا أو كيفيــة التصــرف فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة ل-٢

  . المتعلقة بها من قبل شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بأنها عائدات أو متحصالت إجرامية
ا عائـــدات أو اكتســـاب أو حيـــازة أو اســـتخدام األمـــوال مـــن قبـــل أي شـــخص يعلـــم أو كـــان ينبغـــي أن يعلـــم وقـــت تســـلمها بأنهـــ -٣

مــن المــادة بــالنص علــى أن كــل مــن شــرع أو شــارك أو حــرض أو أمــر أو توطــأ أو ) ب(كمــا جــاءت الفقــرة  .متحصــالت إجراميــة
وبـالنظر إلـى . يعـد مرتكبـًا لجريمـة غسـل األمـوال) أ(فـي الفقـرة  الواردةتآمر أو قدم مشورة أو ساعد على ارتكاب أي من األفعال 

يتبين أن اليمن قد قام بتجريم صور غسـل األمـوال بمـا يتطـابق ) ١٧(تي تم تعديلها في القانون رقم صور تجريم غسل األموال ال
) اتفاقيــة فيينــا(لمكافحــة االتجــار بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة  ١٩٨٨مــع الصــور التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة األمــم المتحــدة لعــام 

مـن القـانون رقـم ) ٢(، وعرفت المادة )اتفاقية باليرمو(لمنظمة عبر الوطنية لمكافحة الجريمة ا ٢٠٠٠واتفاقية األمم المتحدة لعام 
 .األمـــوال الناتجـــة أو العائـــدة بطريقـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة مـــن ارتكـــاب أي جريمـــة" : المتحصـــالت بأنهـــا ٢٠١٣لســـنة ) ١٧(

تلكـات بغـض النظـر عـن قيمتهـا والتـي وعليه يمكن القـول بـأن جريمـة غسـل األمـوال وفـق القـانون اليمنـي تشـمل أي نـوع مـن المم
وعليـه، يكـون الـيمن قـد عـالج وجـه القصـور المحـدد فـي هـذه . تمثل بصورة مباشرة أو غير مباشرة متحصـالت ناتجـة عـن جريمـة

  . التوصية
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 .ألول من المنهجيةم تضمن الجرائم األصلية على جميع الفئات المحددة للجرائم األصلية الواردة في الملحق اعد : جه القصور الثانيو
  

لسنة  ١٧بالقانون رقم قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من ) ج(الفقرة ) ٣(قام اليمن بتعديل المادة رقم  .٣١
باإلضافة إلى اعتبار جميع الجرائم التي لم يرد ذكرها في على تحديد قائمة بالجرائم األصلية لجريمة غسل األموال، م ٢٠١٣

عليها بمقتضى أحكام القوانين النافذة كجرائم أصلية لجريمة غسل األموال، األمر الذي يمكن القول معه بأن القائمة والمعاقب 
وفيما يلي جدول يبين مدى امتداد نطاق الجرائم اليمن اتخذ مزيج بين المنهج الحدي والمنهج القائم على جميع الجرائم، 

  :حسب منهجية التقييم، إذ يجب أن تكون جميع الفئات العشرين مجرمةلجميع الفئات العشرين اليمني األصلية في القانون 

  
  األفعال/ المواد القانونية التي تجرم الفعل  األداة التشريعية  الفئة

المشاركة في مجموعة إجرامية 
  منظمة وابتزاز األموال

  

  )١٣٣(المادة   قانون الجرائم والعقوبات

  )٣، ١(المادة   قانون مكافحة االختطاف والتقطع

اإلرهاب، بما يشمل تمويل 
  اإلرهاب

  )٤(المادة   ٢٠١٠لعام ) ١(قانون رقم : تمويل اإلرهاب

االتجار في البشر وتهريب 
  المهاجرين

  )٢٤٨(المادة   قانون بشأن الجرائم والعقوبات

  )١٦٤(المادة   قانون حقوق الطفل

االستغالل الجنسي، بما في 
ذلك االستغالل الجنسي 

  لألطفال

  )٢٨١ -٢٧٧(والمواد ) ١٩٩(مادة ال  نون بشأن الجرائم والعقوباتقا

  )١٦٣، ١٩٥، ٩٥(المواد   قانون حقوق الطفل

االتجار غير المشروع في 
العقاقير المخدرة والمؤثرات 

  العقلية

  )٢٨٨(المادة   قانون الجرائم والعقوبات

قانون تجريم االتجار بالمخدرات والمؤثرات 
  .العقلية

  )٩، ٨(المادة 

االتجار غير المشروع في 
  األسلحة

  )١٤٦،  ١٤٤(المادتين   قانون بشأن الجرائم والعقوبات

  )١١(المادة   .قانون تنظيم حمل األسلحة النارية

االتجار غير المشروع في السلع 
  )١٦، ١٥(المادتين   قانون التموين  عالمسروقة وغيرها من السل

  ) ١٦٥ -١٥١( المواد   وباتقانون الجرائم والعق  الفساد والرشوة
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  )٣٠(المادة   .قانون مكافحة الفساد

  ) ٣١١،  ٣١٠(المادتين   قانون  الجرائم والعقوبات  االحتيال

  )٣١٢(والمادة ) ٢١١ -٢٠٤(المواد   قانون بشأن الجرائم والعقوبات  تزييف العملة

تزييف المنتجات والقرصنة 
  عليها

  ) ٣١٢(المادة   قانون الجرائم والعقوبات

  )١١٤، ١٩، ١٨، ١٥( المواد  قانون حماية الملكية الفكرية

  )٦٣(المادة   قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة

  جرائم البيئة

  )١٤١، ١٤٠(المادتين  قانون الجرائم والعقوبات

  )٧٦(المادة   قانون حماية البيئة 

  )٣٥ -٣٤(, ) ٣٢ -٢٨( ,) ٢٦، ٥، ٣(المواد   قانون حماية البيئة البحرية من التلوث

  )٦٩،  ٦٨(المادتين   .قانون المياه

  )٦٨(دة االم  قانون التخطيط الحضري

  )٣١(المادة   قانون النظافة

قانون المنشآت الطبية والصحية 
  الخاصة

  )٣٤، ٣٢، ١٣(المواد 

القتل وٕاحداث جروح بدنية 
  جسيمة
  

  )٢٤٣ -٢٤١(و  ,)٢٣٨ -٢٣٤(المواد   قانون بشأن الجرائم والعقوبات

االختطاف، وأعمال التقييد وأخذ 
  الرهائن غير المشروعة

م بشأن ١٩٩٤لعام ) ١٢(قانون رقم 
  .الجرائم والعقوبات

  )٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٩(المواد 

  القانون كامالً   .قانون مكافحة االختطاف والتقطع

  السطو أو السرقة
  )٣٠٨ - ٣٠٦(و ) ٣٠٣ -٢٩٤(المواد   .قانون الجرائم والعقوبات  

  التهريب
  

, ٢١١, ٢٠١, ٢٠٠, ١٩٨, ١٩٢, ١٩١(المواد   قانون الجمارك
٢٧١, ٢٧٠, ٢٦٩, ٢٦٨, ٢٤٤, ٢٣٣, ٢٢١(  

  )٤٣، ٤٢(المادتين   قانون المناجم والمحاجر

  االبتزاز
  

  )٣١٣،  ٢٥٧(المادتين   .قانون الجرائم والعقوبات

  التزوير
  

  )٢١٩(و ) ٢١٥ - ٢١٢(المواد   .قانون الجرائم والعقوبات

  )١٩٦(المادة   قانون الجمارك

  القرصنة
  

  )٣٠٨،  ٣٠٧،  ٣٠٦(و ) ١٣٨(المواد   .قانون الجرائم والعقوبات

  )١٠،  ٩،  ٤(المواد  .قانون مكافحة االختطاف والتقطع
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المتاجرة الداخلية والتالعب 
  باألسواق

  

  ) ١٦، ١٥( المادتين   التموين  قانون

  )٢٤٤(المادة   قانون الجمارك

  )٢٠(المادة   .قانون الرقابة على األغذية

  
  . عدم شمول تعريف الجرائم األصلية األفعال التي ارتكبت في دولة أخرى والتي تمثل جريمة في تلك الدولة : الثالث وجه القصور

م ٢٠١٣سنة ل) ١٧(من خالل القانون رقم ) ١(قام اليمن بتعديل لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم  .٣٢
الجرائم األصلية التي ترتكب خارج الجمهورية إذا كانت ) ٣(من المادة رقم ) أ(بحيث تشمل الجرائم األصلية الواردة في الفقرة 

تشمل جريمة وفقًا لقانون الدولة التي ارتكبت فيها، وتشكل جريمة في ذات الوقت وفقًا للقوانين النافذة في الجمهورية، وفقًا لنص 
  .  من القانون، وبذلك تكون اليمن قد عالجت وجه القصور المتعلق بهذه التوصية) ٣(من المادة ) د(الفقرة 

  
   )غير ملتزمة(درجة االلتزام : التوصية الخامسة

  
عمـالء دون اقتصـار عمليـة العنايـة الواجبـة فـي معظـم المؤسسـات الماليـة، والسـيما غيـر المصـرفية، علـى التعـرف علـى هويـة ال  :وجـه القصـور األول 

  .الدخول في تفصيالت نشاطهم وحجمه
  

مـن قـانون مكافحـة غسـل ) ٢(قام اليمن بتعديل مفهوم المؤسسات المالية المخاطبة بالقانون، حيث نصت المادة رقم  .٣٣
م علـى أن المؤسسـات الماليـة المقصـودة فـي ٢٠١٣لسـنة ) ١٧(وتعديالته في القـانون رقـم ٢٠١٠األموال وتمويل اإلرهاب لسنة 

أية مؤسسات مالية تمارس أيًا مـن األنشـطة أو العمليـات التـي حـددتها المـادة لصـالح العمـالء أو لحسـابهم أيـًا كـان : قانون هيال
الشــكل القــانوني لتــك المؤسســات ســواًء كانــت تتخــذ شــكل شــركة أو منشــأة فرديــة، وبــذلك يمكــن القــول بــأن االلتزامــات الــواردة فــي 

اليـة، وكـذا بالنسـبة لالئحـة التنفيذيـة، وبمـا يسـمح بـإدراج العديـد مـن المؤسسـات التـي تمـارس القانون تشمل جميـع المؤسسـات الم
أمــا مــن حيــث . أي مــن األنشــطة الماليــة تحــت المؤسســات الخاضــعة لمتطلبــات قــانون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب

ء دون الـدخول فـي تفصـيالت نشـاطهم وحجمـه، اقتصار العنايـة الواجبـة فـي المؤسسـات الماليـة علـى التعـرف علـى هويـة العمـال
بــالنص علــى إلــزام المؤسســات  ٢٠١٠لســنة ) ١(فقــد قــام الــيمن مــن خــالل قــانون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب رقــم 

ريين المالية على بذل العناية الواجبة في التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين من األشـخاص الطبيعيـين أو االعتبـا
فـي شـأن إجـراءات التعـرف  إتباعهـاواتخاذ التدابير المعقولة للتحقق منها، وأحال القانون إلى الالئحة لبيان الضوابط التي يتعـين 

والتحقـــق مـــن هويـــة العمـــالء، ومـــن الغـــرض المتوقـــع للعالقـــة وطبيعتهـــا ونشـــاطات العمـــالء وحجمهـــا بمـــا يتناســـب مـــع الطبيعـــة 
بإلزام المؤسسات المالية بالحصول مـن ) ١١(درجة المخاطر، حيث جاءت الالئحة في المادة الخاصة لكل نشاط وبكل عميل و 

عمالئهـــا علـــى المعلومـــات التـــي تتعلـــق بـــالغرض مـــن عالقـــة العمـــل وطبيعتهـــا ونشـــاطات العمـــالء وحجمهـــا، وبمـــا يتناســـب مـــع 
مـن القـانون بـإلزام ) ٩(ى ما تضمنته المادة الطبيعة الخاصة لكل نشاط وبكل عميل والمخاطر التي يتعرضون لها، باإلضافة إل

المؤسسات المالية بالمتابعة الدقيقة والمسـتمرة للعمليـات التـي يقـوم بهـا العمـالء بمـا فـي ذلـك مصـادر أمـوالهم عنـد اللـزوم، وذلـك 
مـن الالئحـة ) ١٤(للتأكد منها أنهـا تتوافـق والمعلومـات المتـوافرة عـن هـويتهم وطبيعـة أنشـطتهم ودرجـة مخاطرهـا، وتـنص المـادة 

على إلزام المؤسسات المالية بتصنيف عمالئها وخدماتها بحسب درجة مخاطر غسل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب، واتخـاذ التـدابير 
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الكافية لمعالجة تلك المخاطر وبذل عناية خاصة في التعامل مع األشخاص والحاالت التي تمثـل درجـات مخـاطر مرتفعـة، بمـا 
م، الصـــادر مـــن البنـــك ٢٠١٢لســـنة ) ١(وقـــد تضـــمن المنشـــور الـــدوري رقـــم . صـــيالت نشـــاط العمـــالءفـــي ذلـــك التعـــرف علـــى تف

وكـذلك مـا تضـمنه المنشـور . المركزي للبنوك العاملة في الجمهورية للتأكيد على امتثـال البنـوك بأحكـام القـانون والئحتـه التنفيذيـة
شـــركات الصـــرافة المـــرخص لهـــا بالعمـــل فـــي الجمهوريـــة،  م، والصـــادر مـــن البنـــك المركـــزي لكافـــة٢٠١٣لســـنة ) ١(الـــدوري رقـــم 

م، بشـأن تنفيـذ تعليمـات مكافحـة غسـل ٢٠١٢لسـنة ) ٥٨(وكذلك التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصناعة بالقرار الوزاري رقـم 
، ٢٠١٣لعـام ) ١١(قـم كما أصدرت الهيئـة العامـة للبريـد والتـوفير البريـدي التعمـيم ر األموال وتمويل اإلرهاب في أنشطة التأمين،

       . م، بخصوص تعزيز إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المكاتب البريدية٢٠١٤لعام ) ٧(والتعميم رقم 

  
  .ال يشمل المستوى الحدي للعمليات العارضة العمليات المتعددة التي تبدو مرتبطة مع بعضها البعض :الثانيوجه القصور  
  

ص علـــى إجـــراء العنايـــة الواجبـــة فـــي التعـــرف علـــى هويـــة العميـــل والمســـتفيد الحقيقـــي مـــن األشـــخاص قـــام الـــيمن بـــالن .٣٤
الطبيعيين أو االعتباريين والتحقق منها في العمليات العارضة، والتي تزيد قيمتهـا عـن الحـد الـذي بينتـه الالئحـة، وهـو مـا يعـادل 

ادلهــا مــن العمــالت األخــرى، وبمــا يشــمل الحــاالت التــي تــتم فيهــا أو مــا يع) دوالر أمريكــي ٤,٦٥٠مــا يعــادل ( مليــون لایر يمنــي 
المعــامالت فــي صــورة عمليــة واحــدة أو عمليــات مرتبطــة ببعضــها الــبعض، وقــام الــيمن بــالنص علــى بــذل العنايــة الواجبــة لهــذه 

اليــة باتخــاذ إجــراءات مــن الالئحــة وتحديــد المســتوى الحــدي الــذي تلتــزم فيــه المؤسســات الم) ب(الفقــرة ) ٧(الحــاالت فــي المــادة 
 .العناية الواجبة

  
  .ال يوجد إلزام بالتحقق من الشخص الذي يعمل نيابة عن العميل بأنه شخص مصرح له ذلك بالفعل وتحديد هويته: وجه القصور الثالث

  
ة التعامـل على التزام المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة فـي حالـ) ٩(نصت الالئحة التنفيذية في المادة   .٣٥

مع شخص بالوكالة عن عميل، بأن تتأكد من وجود وكالة قانونيـة أو تفـويض معتمـد مـع ضـرورة االحتفـاظ بالوكالـة وبـالتفويض 
أو بنســخة طبــق األصــل، باإلضــافة إلــى التعــرف علــى هويــة الوكيــل والموكــل والتحقــق منهــا طبقــًا لإلجــراءات التــي نصــت عليهــا 

مـن الالئحـة التنفيذيـة إلـزام المؤسسـات الماليـة وغيـر الماليـة بإسـتيفاء البيانـات المثبتـة لطبيعـة  )٨(كمـا تضـمنت المـادة . الالئحة
الشــــخص وكيانــــه القــــانوني، وأســــماء وبيانــــات األشــــخاص المصــــرح لهــــم بالتعامــــل مــــع الحســــاب والمســــتندات الدالــــة علــــى ذلــــك 

لـس اإلدارة أو المسـئول اإلداري بفـتح الحسـاب، ومـن وجنسياتهم، وبالنسبة للشخص االعتباري تضـمنت البيانـات قـرار رئـيس مج
  .  له الحق في التعامل على الحساب، مع التعرف عليه

  
  .لم يتم تحديد مفهوم المستفيد الحقيقي أو مفهوم صاحب الحق االقتصادي ال في القانون وال في أي الئحة أخرى: وجه القصور الرابع

  
وتعديالتــه فــي القــانون  ٢٠١٠لســنة ) ١(مــوال وتمويــل اإلرهــاب رقــم مــن قــانون مكافحــة غســل األ) ٢(نصــت المــادة   .٣٦
على تعريف المستفيد الحقيقي، بأنه الشخص الطبيعي صاحب الملكية أو السيطرة الفعليـة علـى العميـل  ٢٠١٣لسنة ) ١٧(رقم 

ؤسسـات الماليـة ببـذل العنايـة الواجبـة مـن القـانون الم) ٧(وتلـزم المـادة . أو الذي تتم العملية لحسابه أو لمصلحته أو وفقًا إلرادته
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كمـا تلـزم المـادة . في التعرف على هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين من األشخاص الطبيعيين أو االعتبـاريين، والتحقـق منهـا
ضـمنت البيانـات من الالئحة التنفيذية المؤسسات المالية باتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقـي، كمـا ت) ٨(

 .   التي تلتزم المؤسسات المالية باستيفائها ضرورة التعرف على المستفيد الحقيقي بالنسبة للشخص الطبيعي أو االعتباري

  
ال تقوم معظم المؤسسـات الماليـة بـالتعرف علـى المسـتفيدين الحقيقيـين، حيـث يقتصـر التعـرف علـى العميـل، دون التأكـد : وجه القصور الخامس 

 .ه يعمل لصالحه أو لصالح أحد آخر، أو دون التأكد من حقيقة الشخص المسيطر على الشخصية االعتباريةمن أن

 

والصــادر للبنــوك العاملــة فــي الــيمن، بالتأكيــد علــى  ٢٠١٢لســنة ) ١(قــام البنــك المركــزي اليمنــي مــن خــالل التعمــيم رقــم   .٣٧
. تبارهـا ضـمن المتطلبـات األساسـية فـي تـدابير العنايـة الواجبـةضرورة التعرف علـى المسـتفيد الحقيقـي، والتحقـق مـن هويتـه، واع

كمــا تضــمنت التعليمــات التــي أصــدرتها وزارة التجــارة والصــناعة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي شــركات التــأمين 
ق منهـا سـواًء كـان شخصـًا ضرورة إلتزام شركات التأمين ووسطاء التأمين بالتعرف على هوية العميل والمسـتفيد الحقيقـي، والتحقـ

طبيعيــًا أو اعتباريــًا، كمــا تضــمنت التعليمــات الصــادرة لشــركات الصــرافة اعتبــار التعــرف علــى هويــة العميــل والمســتفيد الحقيقــي 
لعـام ) ١١(كمـا أصـدرت الهيئـة العامـة للبريـد والتـوفير البريـدي التعمـيم رقـم  .ضـمن المتطلبـات األساسـية لتـدابير العنايـة الواجبـة

م، بخصـــوص تعزيـــز إجـــراءات مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب فـــي المكاتـــب ٢٠١٤لعـــام ) ٧(، والتعمـــيم رقـــم ٢٠١٣
  .البريدية

  
  . ال يوجد إلزام للمؤسسات المالية بالحصول على معلومات تتعلق بالغرض من عالقة العمل وطبيعتها: وجه القصور السادس

  
علـى إلـزام المؤسسـات الماليـة  ٢٠١٠لسـنة ) ١(ألموال وتمويل اإلرهاب رقم من قانون مكافحة غسل ا) ٧(نصت المادة  .٣٨

ببذل العناية الواجبة في التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي من الشخص الطبيعـي أو االعتبـاري، كمـا أشـارت إلـى أن 
هويـة العمـالء والتحقـق منهـا، ومـن الغـرض في شأن إجراءات التعـرف علـى  إتباعهاالالئحة التنفيذية تحدد الضوابط التي يتعين 

المتوقع للعالقة وطبيعتها بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة لكل نشاط وبكل عميل ودرجة المخاطر، حيث تضمنت الالئحـة فـي 
ضرورة قيام المؤسسات المالية بالحصول مـن عمالئهـا علـى معلومـات حـول الغـرض مـن عالقـة العمـل وطبيعتهـا، ) ١١(المادة 
ضافة إلـى نشـاطات العمـالء وحجمهـا، وبمـا يتناسـب مـع الطبيعـة الخاصـة لكـل عميـل ولكـل نشـاط والمخـاطر التـي يتعـرض باإل
 . لها

  
إجراءات العناية الواجبة ال تطلب بشكل صريح التدقيق في المعامالت التي تتم مع معرفة المؤسسة بالعمالء ونمط نشـاطهم : وجه القصور السابع
  . ون لهاوالمخاطر التي يتعرض

المؤسســات الماليــة بالمتابعــة  ٢٠١٠لســنة ) ١(مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب رقــم ) ٩(تلــزم المــادة  .٣٩
الدقيقـــة والمســـتمرة للعمليـــات التـــي يقـــوم بهـــا العمـــالء بمـــا فـــي ذلـــك مصـــادر أمـــوالهم عنـــد اللـــزوم، وذلـــك للتأكـــد مـــن أنهـــا تتوافـــق 

 . وطبيعة أنشطتهم ودرجة مخاطرهاوالمعلومات المتوفرة عن هويتهم 
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  .عدم وجود ممارسة عملية تتعلق بتحديث بيانات ووثائق العمالء: وجه القصور الثامن
  
المؤسسـات الماليـة بتحـديث البيانـات والمعلومـات  ٢٠١٠لسنة ) ١(من قانون مكافحة غسل األموال رقم ) ٨(تلزم المادة   .٤٠

مـن القـانون، وذلـك وفقـًا للضـوابط التـي تحـددها الالئحـة، حيـث ) ٧(ها في المـادة والمستندات الخاصة بالحاالت المنصوص علي
من الالئحة التنفيذية التزام المؤسسات المالية بتحديث البيانات والمعلومـات والمسـتندات للحـاالت المنصـوص ) ١٩(بينت المادة 

وذلك وفقًا للضوابط التي حـددتها الالئحـة، وهـي أن  من القانون، وخاصة العمالء ذوي المخاطر المرتفعة،) ٧(عليها في المادة 
مــــن الالئحــــة وذلــــك بالنســــبة لألفــــراد ) ٨(تــــتم عمليــــة التحــــديث بالنســــبة للبيانــــات والمعلومــــات والمســــتندات الــــواردة فــــي المــــادة 

تـدعو إلـى واألشخاص االعتبارية والشركات المساهمة، ومنظمات غير الهادفة للربح، كـل خمـس سـنوات أو عنـد ظهـور أسـباب 
ذلــك أو عنــد تــوافر الشــك لــدى المؤسســة الماليــة فــي صــحة أو دقــة البيانــات أو المعلومــات المســجلة ســابقًا، وتــتم عمليــة تحــديث 

 : المستندات الخاصة وفقًا لآللية التالية
 
 مــس ســنوات إذا بالنســبة للحســابات األفــراد المفتوحــة بالبطاقــة الشخصــية أو العائليــة أو جــوازات الســفر يــتم التحــديث كــل خ

 .كانت مدة صالحيتها تتجاوز هذه المدة أو قبل انتهاء صالحيتها بثالثة أشهر
  يـتم التحـديث عنـد ) الشـركات والمنشـآت التجاريـة(بالنسبة للحسابات المفتوحة بموجب ترخيص مزاولة مهنة أو سجل تجـاري

 .نهاية سريان الترخيص أو السجل
 للمنظمــات غيــر الهادفــة للــربح  -مــن الجهــة المختصــة  –بــات أو مــذكرات رســمية بالنســبة للحســابات المفتوحــة بموجــب خطا

 . مثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية يتم التحديث عند انتهاء المدة المحددة وفقًا للقوانين النافذة
  ورةبالنسبة لحسابات البنوك المراسلة يتم تحديث البيانات والمعلومات كل ثالث سنوات أو عندما تقتضي الضر . 

  
العناية الواجبة المكثفة لفئات العمالء أو عالقات العمل أو المعامالت العاليـة  بإجراءاتعدم وجود إلزام للمؤسسات المالية : وجه القصور التاسع

  . المخاطر
علـى  ٢٠١٣لسـنة ) ١٧(من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتعديالتـه فـي القـانون رقـم ) ١٠(تنص المادة  .٤١
لتــزام المؤسســات الماليــة بتصــنيف عمالئهــا وخــدماتها بحســب درجــة مخــاطر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، واتخــاذ التــدابير إ

الكافية لمعالجة تلك المخاطر، وعلـى المؤسسـات الماليـة بـذل عنايـة خاصـة فـي التعامـل مـع الحـاالت التـي تمثـل درجـة مخـاطر 
ة، والتــي لــيس لهــا مبــرر اقتصــادي، والمعــامالت واألشــخاص المرتبطــون بــدول ال مرتفعــة، بمــا فــي ذلــك المعــامالت غيــر المعتــاد

مـن ) ١٤(وقـد قـدمت المـادة . تطبق إجراءات فعالـة فـي مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب وفقـًا للمبـادئ والمعـايير الدوليـة
يـث يكـون تصـنف المؤسسـات الماليـة عمالئهـا علـى الالئحة التنفيذية تفصيًال حول قيام المؤسسات المالية بتنفيذ هذا االلتـزام، ح

نــوع ) ١: درجتــين، وأن يــتم مراجعــة هــذا التصــنيف كــل ســنتين، وأن يــتم التصــنيف باالعتمــاد علــى عــدة عناصــر، وكحــد أدنــى
واإلشـرافية كما تقـوم الجهـات الرقابيـة . المكان الجغرافي للعميل) ٤نوع المعاملة التي يقوم بها العميل ) ٣نوع المنتج ) ٢العميل 

 .بوضع التعليمات الخاصة بتصنيف العمالء على أساس طبيعة المؤسسة ونشاطها
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كما ألزمت المـادة المؤسسـات الماليـة ببـذل عنايـة خاصـة فـي التعامـل مـع األشـخاص والحـاالت التـي تمثـل درجـة مخـاطر  .٤٢
األشــخاص المعرضـــون ) ١: عــة كالتــاليالــذين يعــدون مــن ذوي المخــاطر المرتف) العمــالء(مرتفعــة، وحــددت المــادة األشــخاص 

العمــالء المــرتبطين بــدول ال تطبــق إجــراءات فعالــة فــي مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل ) ٣. العمــالء غيــر المقيمــين) ٢. سياســياً 
لهــا الشــركات التــي ) ٥. العمــالء الــذين يطلبــون القيــام بعمليــات بنكيــة خاصــة) ٤. اإلرهــاب وال تلتــزم بالمبــادئ والمعــايير الدوليــة
المعـامالت ) ١: كما حددت المادة الحاالت التي تمثل مخـاطر مرتفعـة، كالتـالي. حملة أسهم اسميين أو في شكل أسهم لحاملها

) ٢. المرتبطــة بــدول ال تطبــق إجــراءات فعالــة فــي مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وال تلتــزم بالمبــادئ والمعــايير الدوليــة
غيــر المعتــادة أو أنمــاط العمليــات غيــر المعتــادة التــي لــيس لهــا مبــرر اقتصــادي أو قــانوني واضــح،  العمليــات المعقــدة أو الكبيــرة

العمليــات النقديــة ) ٣. والتــي ال تــتالءم مــع تعــامالت العميــل وحركــة حســابه أو المعــامالت التــي ال تتعلــق بمجــال نشــاط العميــل
حيث تلتزم المؤسسات المالية ببذل عناية خاصـة . العمالت األخرىالتي تزيد قيمتها عن عشرة ماليين لایر يمني أو ما يعادلها ب

بشأن تلك الحاالت من خالل القيام بالتحليل والدراسة الالزمة للتحقق من مصادر األموال وأية إجراءات أخرى ضرورية للتحقـق 
 .من طبيعة العملية

 
اليـة بتطبيـق إجـراءات العنايـة الخاصـة فـي التعـرف من الالئحة التنفيذية على إلتزام المؤسسات الم) ١٥(كما تنص المادة  .٤٣

الحصــول علــى ) ١: علــى هويــة العمــالء الــذين يمثلــون درجــة مخــاطر عاليــة، علــى أن ال تقــل كحــد أدنــى عــن اإلجــراءات التاليــة
ــــل ــــة ) ٢. معلومــــات إضــــافية مــــن العمي ــــى الشــــبكة العالمي ــــات عل ــــى أي معلومــــات متاحــــة للجمهــــور أو قواعــــد البيان الرجــــوع إل

اتخــاذ إجــراءات معقولــة لتحديــد مصــدر ثــروة ) ٤. الحصــول علــى موافقــة اإلدارة العليــا فــي فــتح الحســاب للعميــل) ٣). اإلنترنــت(
 .  وأموال العمالء والمستفيدين الحقيقيين

 
م الصادر من البنك المركزي وجوب اعتماد البنوك على منهج مسـتند إلـى ٢٠١٢لعام ) ١(ويتضمن المنشور الدوري رقم  .٤٤
مخــــاطر، أو تبنــــي مقاربــــة مبنيــــة علــــى المخــــاطر فــــي تعامالتهــــا مــــع عمالئهــــا بحســــب متطلبــــات القــــانون والالئحــــة التنفيذيــــة ال

والتعليمات الصادرة بالمنشور، ويقدم هـذا المنشـور دليـل أمـام البنـوك لتطبيـق المـنهج المسـتند إلـى المخـاطر، وكيفيـة تطبيقـه مـن 
الصــادر لشــركات الصــرافة أيــة التزامــات علــى شــركات  ٢٠١٣لعــام ) ١(المنشــور رقــم فــي حــين ال يتضــمن . قبـل البنــوك العاملــة

فــي تعامالتهــا مــع عمالئهــا بحســب مــا يتطلبــه القــانون أو الالئحــة التنفيذيــة، أمــا  الصــرافة باعتمــاد مــنهج مســتند علــى المخــاطر
منــه علــى ) ٨(ين، فيتضــمن فــي المــادة بالنســبة للتعليمــات الصــادرة مــن قبــل وزارة التجــارة والصــناعة بخصــوص شــركات التــأم

التزامات على شركات التأمين بتصنيف العمالء على حسب درجـة المخـاطر، وبـذل عنايـة خاصـة تجـاه التعامـل مـع األشـخاص 
والحاالت التـي تمثـل درجـة عاليـة مـن المخـاطر علـى النحـو المبـين فـي القـانون والالئحـة، ولكـن ال يقـدم التفصـيل المطلـوب مـن 

 . إلشرافية والرقابية بوضع التعليمات الخاصة بتصنيف العمالء على أساس طبيعة المؤسسة ونشاطهاالجهات ا
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المستوى الحدي الستخدام العناية المخففة للحواالت يتجاوز الحد الوارد بالمذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة السابعة التـي : وجه القصور العاشر
  . دوالر أمريكي ١٠٠٠تنص أال يتجاوز المستوى الحدي 

  
المؤسسـات الماليـة بـالتحقق مـن  ٢٠١٠لسـنة ) ١(من قانون مكافحة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب رقـم ) ٧(تلزم المادة  .٤٥

هوية العميل والمستفيد الحقيقي من الشخص الطبيعي أو االعتباري في عدة حاالت، ومنها عند القيام بعمليـة لعميـل عـابر تزيـد 
وحـددت . ذي تبينه الالئحة، أو عند القيام بتحويالت برقية محلية أو دوليـة تزيـد عـن الحـد الـذي تبينـه الالئحـةقيمتها عن الحد ال

الالئحة المستوى الحدي بمائتي ألف لایر يمني أو ما يعادلها من العمالت األخرى، حيث ال يتجاوز هذا المبلغ المسـتوى الحـدي 
وعليــه تلــزم المؤسســات الماليــة بتطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة عنــد تجــاوز المنصــوص عليــه فــي التوصــية الخاصــة الســابعة، 

، باإلضافة إلى االلتزامات المفروضة على المؤسسات المالية التي تزاول عمليـات التحويـل )مائتي ألف لایر يمني(المبلغ المحدد 
  . ماتالبرقي من ضرورة تضمن التحويالت بيانات التعرف على العميل، وبقية االلتزا

  
  . ال يوجد إلزام بالتقيد بمعايير التحقق من هوية العمالء الحاليين: وجه القصور الحادي عشر

  
م ٢٠١٣لسـنة ) ١٧(وتعديالته في القانون رقم  ٢٠١٠لسنة ) ١(ينص قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم  .٤٦

غسـل  لمكافحـةوضـع السياسـات واإلجـراءات والضـوابط الداخليـة على التـزام المؤسسـات الماليـة ب) ١٠(من المادة ) ه(في الفقرة 
مــن الالئحــة التنفيذيــة ) ٢٧(كمــا تضــمنت المــادة . األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وتطبيقهــا علــى العمــالء الحــاليين والعمــالء الجــدد

ة بوضــع الــنظم الكفيلــة تفصــيًال لاللتزامــات المفروضــة علــى المؤسســات الماليــة فــي هــذا الجانــب، حيــث ألزمــت المؤسســات الماليــ
بتطبيــق أحكــام القــانون، وهــذه الالئحــة وفقــًا للضــوابط والمعــايير التــي تضــعها جهــات الرقابــة واإلشــراف، ومنهــا وضــع السياســات 
واإلجـــراءات والضـــوابط الداخليـــة لمكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب وتطبيقهـــا علـــى العمـــالء الحـــاليين والعمـــالء الجـــدد، 

إبــالغ المــوظفين بهــا والتأكــد مــن تطبيقهــا، ويكــون مجلــس اإلدارة أو المــدير العــام أو المالــك أو مــن يفــوض فــي باإلضــافة إلــى 
 . المؤسسات المالية هو المسئول عن إصدار وتطبيق وتطوير هذه السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية

 
المؤسســات الماليــة بعــدم فــتح حســاب للعميــل، أو  مــن الالئحــة التنفيذيــة علــى إلــزام) ١٧(ى، تــنص المــادة ومــن ناحيــة أخــر  .٤٧

مباشــرة عالقــة عمــل أو إجــراء أي معاملــة معــه، فــي حــال تعــذر عليهــا الوفــاء بااللتزامــات المطلوبــة بــإجراءات التحقــق مــن هويــة 
  . ئحة التنفيذيةالعميل وبذل العناية الواجبة المحددة، ويتعين عليها عند االقتضاء إخطار الوحدة وفقًا ألحكام القانون والال

 
عدم شـمول البنـك المركـزي بـاجراءات العنايـة الواجبـة، فيمـا يتعلـق بالحسـابات المفتوحـة للمـوظفين وادارة الـدين العـام، : جه القصور الثاني عشرو 

  . بخصوص سندات الخزينة
  
لسـنة ) ١(ويل اإلرهاب رقم قام اليمن بتعديل تعريف المؤسسات المالية الخاضعة ألحكام قانون مكافحة غسل األموال وتم  .٤٨

مــــن القــــانون يعــــرف ) ٢(م، حيــــث أصــــبح التعريــــف الــــوارد فــــي المــــادة ٢٠١٣لســــنة ) ١٧(وتعديالتــــه فــــي القــــانون رقــــم  ٢٠١٠
المؤسســات الماليــة التــي : المؤسســات الماليــة بحســب األنشــطة الماليــة التــي تمارســها المؤسســات، حيــث أصــبح التعريــف يتضــمن

و العمليات لصالح العمـالء أو لحسـابهم أيـا كـان الشـكل القـانوني لتلـك المؤسسـات، وسـواء كانـت تتخـذ تمارس أيًا من األنشطة أ
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شكل شركة أو منشأة فردية، وحدد العديد مـن األنشـطة الماليـة التـي تـدخل ضـمن تعريـف المؤسسـات الماليـة الخاضـعة للقـانون، 
طة لمتطلبـات قـانون مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهــاب، بمـا يسـمح بشـمول جميـع المؤسسـات الماليـة التـي تقـوم تلــك األنشـ

وبالتالي أصبح البنك المركزي اليمني خاضـعًا لمتطلبـات قـانون مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب أثنـاء ممارسـة األنشـطة 
ة، حيـــث يســـمح باشـــتراك الماليـــة التـــي يزاولهـــا مـــن حيـــث فـــتح الحســـابات للمـــوظفين العـــاملين لديـــه، والتعامـــل فـــي األوراق الماليـــ

األشخاص الطبيعيين بمـزادات سـندات الخزينـة التـي يصـدرها، باإلضـافة إلـى اشـتراك البنـوك وصـناديق التقاعـد والمؤسسـات بمـا 
كمـــا أن صـــندوق التـــوفير البريـــدي أصـــبح خاضـــعًا لمتطلبـــات قـــانون مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل . فيهـــا الجمعيـــات الخيريـــة
  . ألنشطة المالية المحددة وفق تعريف المؤسسات الماليةاإلرهاب، لوقوعه ضمن ا

  
  )غير ملتزم(درجة االلتزام : التوصية الثالثة عشر

  
عن العمليات التي تستهدف غسـل األمـوال عنـدما يتحقـق لـديها مـا يؤكـد ذلـك، ولـيس عنـد  باإلبالغمطالبة المؤسسات المالية  :وجه القصور األول

  .ة غسل األموالمجرد االشتباه في ارتكاب جريم
  

قـــام الـــيمن بـــالنص علـــى إلـــزام المؤسســـات الماليـــة التـــي تشـــتبه أو تتـــوفر لـــديها أســـباب معقولـــة لالشـــتباه فـــي أن أمـــوال أو   .٤٩
مــن قــانون مكافحــة ) ٣(ممتلكــات لهــا صــلة أو ارتبــاط بغســل أمــوال أو أنهــا تشــكل عائــدات للجــرائم األصــلية الــواردة فــي المــادة 

رهــاب بــأن تبلــغ الوحــدة فــورًا عــن هــذه العمليــات ســواًء تمــت هــذه العمليــات أو لــم تــتم، وتضــمنت المــادة غســل األمــوال وتمويــل اإل
وبــذلك يكــون الــيمن قــد ألغــى . بشــكل مفصــل مــن الالئحــة التنفيذيــة الضــوابط واإلجــراءات إلبــالغ الوحــدة بتلــك العمليــات) ٢٥(

ي تستهدف غسل األموال إذا تحقـق لـدى المؤسسـات الماليـة مـا يؤكـد اإللزام السابق للمؤسسات المالية باإلبالغ عن العمليات الت
 . ذلك

  
   .غياب اإللزام باإلبالغ عن العمليات المشبوهة ذات الصلة بتمويل اإلرهاب: وجه القصور الثاني 

  
م، ٢٠١٣لســنة ) ١٧(فــي القــانون رقــم ) ١٣(المتعلــق بهــذه التوصــية مــن خــالل المــادة  قــام الــيمن بمعالجــة أوجــه القصــور .٥٠

والتي أوجبت على المؤسسات المالية في حالة االشتباه أو توافر أسباب معقولة لالشتباه في أن أمواًال أو ممتلكـات لهـا صـلة أو 
أو األفعــال االرهابيــة أو تمويــل االرهــاب أو أنهــا ستســتخدم فــي القيــام بأفعــال ارهابيــة أو مــن جانــب منظمــات  باإلرهــابارتبــاط 

وكمـا تمـت اإلشـارة إلـى ذلـك مـن . االرهـاب بـإبالغ الوحـدة فـورًا عـن هـذه العمليـات سـواء تمـت أم لـم تـتمارهابية أو ممن يمولون 
  .   قبل فقد تضمنت الالئحة التنفيذية الضوابط واإلجراءات التي تتبعها المؤسسات عند إبالغ الوحدة بتلك العمليات

  
  . لتها بالمعامالت للفئات العشرين للجرائم األصلية المحددة في التوصياتعدم شمول الجرائم األصلية المشتبه في ص :الثالثوجه القصور 
  

ســبق الحــديث عــن قيــام الســلطات اليمنيــة بمعالجــة هــذه المســالة مــن خــالل توســيع المشــرع اليمنــي لنطــاق الجــرائم   .٥١
لــيمن قــد اســتكملت أوجــه األصــلية لغســل األمــوال بحيــث تشــمل الجــرائم األصــلية العشــرين الــواردة فــي المنهجيــة، وبــذلك تكــون ا

 . القصور المحدد لهذه التوصية
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   .غياب التطبيق العملي بخصوص اإلبالغ عن العمليات التي يشتبه بأنها عمليات غسل األموال: وجه القصور الرابع

  
ة التـي تلقتهـا خـالل السـنوات الماضـي البالغـاتيالحظ من خالل اإلحصائيات التي قدمتها السلطات اليمنية بخصـوص    .٥٢

 : النحو التالي على الماضيةالتي تلقتها الوحدة، خالل السنوات الثالث  البالغاتارتفاع مستوى عدد 

  
 إحصائية حول عدد البالغات التي تلقتها الوحدة: ١جدول رقم 

  عدد البالغات التي تلقتها الوحدة  العام
٢٩  ٢٠١١  
١١٤  ٢٠١٢  
١٦٦  ٢٠١٣  

  
  م٢٠١٣خالل عام ي قامت بتقديم بالغات للوحدة الجهات الت بحسبإحصائية : ٢جدول رقم 
  عدد الحاالت  المبلغة جهاتال

  ٦٩  البنوك
  ٢٨  شركات الصرافة

  ١  الجمارك
  ٥  جهات حكومية
  ٨  سلطات قضائية
  ٤٧  جهات إنفاذ القانون
  ٣  وحدات نظيرة
  ٥  جهات خارجية

  ٠  مؤسسات غير مالية
  ٠  مهن معينة

  ٠  جهات الرقابة واإلشراف
  ٠  ى أخر 

  
  م٢٠١٣خالل عام  إحصائية حول مآل البالغات المقدمة للوحدة: ٣جدول رقم 

  عدد الحاالت  آخر إجراء
  ٣٢  حفظ

  ٢  حفظ مؤقت
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  ٧١  قيد التحليل
  ٣  سلطات قضائية
  ٢  جهات حكومية
  ٥٣  جهات إنفاذ قانون

  ١  وحدات نظير خارجية
  ٢  جهات خارجية

  
 

لقتها الوحدة خالل الفترة الماضية يعد منخفضًا بشكل عام، إال أنه بالمقارنة مع عدد التي ت البالغاتوبالرغم من أن عدد  .٥٣
، وفـي إحالـة تلـك البالغـاتم، فـيمكن القـول بـأن هنـاك ارتفـاع ملحـوظ فـي عـدد ٢٠١١التي تلقتها الوحدة ما قبـل عـام  البالغات

، فــي المقابــلو  .الجهــات المبلغــة بعــض الــوعي لــدى هــذا األمــر إلــى ارتفــاعإرجــاع ويمكــن  ،البالغــات إلــى جهــات إنفــاذ القــانون
عــدم وجــود ، و تمركــز البالغــات فــي قطاعــات معينــة مثــل المصــارف وشــركات الصــرافة بشــكل أكبــر مــن غيرهــا مــن القطاعــاتت

ذ تحليـل البالغـات يأخـبـأن أيضـًا ويمكـن القـول  .المعينـةغيـر الماليـة األعمـال والمهـن شـركات التـأمين و بالغات مقدمة من قبل 
مقارنـة بالعـدد الصـادر بحقهـا  تم توجيهـه إلـى جهـات إنفـاذ القـانون معتبرًا من تلك البالغات جزءً مع العلم بأن  ،لدى الوحدةوقتًا 

المؤسسـات الماليـة مـن الجهـات المبلغـة رفـع كفـاءة حاجـة إلـى مزيـد مـن هنـاك زال يـال يظهـر أنـه  بناًء على ذلك،و . ةدانإأحكام 
ول مخــاطر غســل هــا حــعينــة حــول طــرق وأســاليب غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وزيــادة وعيماللماليــة غيــر االمهــن األعمــال و و 

جهـات ورفـع كفـاءة التعـرف علـى العمليـات المشـبوهة وأنظمتـه الداخليـة لل األموال وتمويل اإلرهاب، وزيـادة قـدرات القطـاع المـالي
  .ةيوالرقاب يةاإلشراف

  
   .العمليات المشتبه بها إجراءلمؤسسات المالية باإلبالغ عن محاوالت غياب اإللزام ل: وجه القصور الخامس

  
مــن القــانون لتلــزم المؤسســات الماليــة بــاإلبالغ عــن ) ١٣(فــي نــص المــادة  الــواردة" ســواء تمــت أو لــم تــتم " تــأتي عبــارة   .٥٤

 .التوصية محاوالت إجراء العمليات المشبوهة، وبذلك يكون اليمن قد عالج أوجه القصور المحدد في هذه

  
  )غير ملتزم: (درجة االلتزام: التوصية الخاصة الثانية

  
  . عدم تجريم فعل تمويل اإلرهاب :وجه القصور األول 

  
م وتعديلــه مــن خــالل القــانون رقــم ٢٠١٠لســنة ) ١(يســتند اإلطــار القــانوني اليمنــي لتجــريم تمويــل اإلرهــاب علــى القــانون رقــم  .٥٥

يعـد مرتكبـًا لجريمـة تمويـل اإلرهـاب كـل : " النحـو التـالي) ٤(في القـانون فـي المـادة رقـم م، حيث جاء التجريم ٢٠١٣لسنة ) ١٧(
 : من
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بأي وسيلة كانـت بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة  وبإرادتهيجمع أو يقدم أمواًال أو يؤمن الحصول عليها أو ينقلها عمدًا   )أ 
مــع علمــه بأنهــا ســتقدم لمنظمــة إرهابيــة أو وســواء كانــت مــن مصــادر مشــروعة أو غيــر مشــروعة بنيــة اســتخدامها أو 

هيئة أو جمعية إرهابية أو إلرهابي أو لفعـل إرهـابي، ويمكـن اسـتنتاج العلـم مـن الظـروف الواقعيـة الموضـوعية، وتبقـى 
المسؤولية الجنائية قائمة سـواء اسـتخدمت هـذه األمـوال كليـًا أو جزئيـًا أو لـم تسـتخدم وسـواء وقعـت هـذه األفعـال داخـل 

 . رية أو خارجهاالجمهو 

يشرع أو يشارك أو يحرض أو يأمر أو يتواطأ أو يتآمر أو يقدم مشـورة أو يسـاعد علـى إرتكـاب أي مـن األفعـال الـواردة   )ب 
 . من هذه المادة) أ(في الفقرة 

 .من هذه المادة) د(أو الفقرة ) أ( ينظم إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة  )ج 

ة مــن األشــخاص بقصــد مشــترك بإرتكــاب جريمــة واحــد أو أكثــر مــن الجــرائم المشــار اليهــا فــي يشــارك فــي قيــام مجموعــ  )د 
 :من هذه المادة وتكون هذه المشاركة عمدية، وتنفذ بهدف) أ(الفقرة

توســيع النشــاط الجنــائي أو الغــرض الجنــائي للمجموعــة، عنــدما ينطــوي ذلــك النشــاط أو الغــرض علــى ارتكــاب  .١
 من هذه المادة) أ(ليها في الفقرة جريمة من الجرائم المشار إ

 . من هذه المادة) أ(ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة  .٢

  
مـــن القـــانون علـــى ضـــرورة تـــوافر معظـــم األركـــان لتجـــريم تمويـــل اإلرهـــاب، وتشـــمل هـــذه المـــادة أي ) ٤(حيـــث تـــنص المـــادة  .٥٦

نقلهـا، وبأيـة وسـيلة كانـت بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، وبنيـة  شخص يقوم بجمع أو تقديم أموال، أو تأمين الحصول عليها أو
) منظمـة إرهابيـة أو جمعيـة أو هيئـة، ب) أ: استخدامها أو بعلمه بأنها ستقدم هذه األمـوال كليـًا أو جزئيـًا أو لـم تسـتخدم مـن قبـل 

. مــن القــانون) ٢(اإلرهابيــة فــي المــادة  وقــد تــم تعريــف اإلرهــابي والفعــل اإلرهــابي والمنظمــات. أو لفعــل إرهــابي) أو إلرهــابي، ج
حيث تم تعريف الفعل اإلرهابي بأنه أي فعل يشكل جريمة وفقًا ألي من االتفاقيـات الدوليـة التسـع المرفقـة باالتفاقيـة الدوليـة لقمـع 

و أي تمويــل اإلرهــاب، باإلضــافة إلــى أيــة فعــل يهــدف إلــى التســبب فــي مــوت شــخص مــدني أو إصــابته بجــروح بدنيــة جســيمة، أ
شــخص آخــر يكــون غيــر مشــترك بأعمــال عدائيــة فــي حالــة نشــوب نــزاع مســلح متــى مــا كــان الغــرض مــن هــذا الفعــل بطبيعتــه أو 
ســياقه موجهــًا لترويــع الســكان، أو إرغــام حكومــة أو منظمــة دوليــة علــى القيــام بعمــل معــين أو االمتنــاع عــن القيــام بــه، ويتطــابق 

، وتجــدر اإلشــارة ن اليمنــي مــع تعريــف العمـل اإلرهــابي الــوارد فــي اتفاقيــة تمويــل اإلرهــابتعريـف العمــل اإلرهــابي الــوارد فــي القــانو 
 .إلى أن اليمن قد صادق على كل االتفاقيات المرفقة باالتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب

 

ــ) أ: أي شــخص طبيعــي يقــوم بــأي مــن األفعــال التاليــة :وجــاء تعريــف اإلرهــابي بأنــه .٥٧ ي ارتكــاب أفعــال ارتكــاب أو الشــروع ف
تنظيم أفعال إرهابية، ) ج. االشتراك كطرف في أفعال إرهابية) ب. إرهابية عمدًا، بأي وسيلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

المســاهمة فــي ارتكــاب أفعــال إرهابيــة، مــع مجموعــة مــن األشــخاص تعمــل لغــرض مشــترك ) ح. أو توجيــه اآلخــرين إلــى ارتكابهــا
فــي حــين تضــمن تعريــف المنظمــة . فعــل اإلرهــابي أو مــع العلــم بنيــة المجموعــة فــي ارتكــاب فعــل إرهــابيعمــدًا، وبهــدف تعزيــز ال

ارتكـاب أو الشـروع فـي ارتكـاب أفعـال إرهابيـة عمـدًا، ) أ: أي جماعة مـن اإلرهـابيين تقـوم بـأي فعـل مـن األفعـال التاليـة: اإلرهابية
تنظــيم أفعــال إرهابيــة، أو توجيــه اآلخــرين ) ج. تنفيــذ أفعــال إرهابيــةاالشــتراك فــي ) ب. بــأي وســيلة، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر
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المســاهمة فــي ارتكــاب أفعــال إرهابيــة، مــع جماعــة مــن األشــخاص تعمــل لغــرض مشــترك عمــدًا، وبهــدف تعزيــز ) د. إلــى ارتكابهــا
  .الفعل اإلرهابي أو مع العلم بنية الجماعة في ارتكاب فعل إرهابي

 

بحيـث يتسـع بالقـدر الـذي " عمـدًا بإرادتـه" تمويـل اإلرهـاب فـي القـانون اليمنـي علـى العلـم واإلرادة  يقوم الركن المادي لجريمـة .٥٨
من اتفاقية مكافحة تمويل اإلرهاب الخاصة باألمم ) ، ب( و ) ، أ١(الفقرتين  ٢يكفي لشمول األركان المادية المحددة في المادة 

 .المتحدة

 

مـن ) ١(مـن القـانون، ويعكـس هـذا التعريـف الخـاص بـاألموال فـي المـادة ) ٢(ادة كما سبقت اإلشارة، تعرف األمـوال فـي المـ .٥٩
م لقمع تمويل اإلرهاب بصورة دقيقة، كما تجريم تمويل اإلرهاب في القانون اليمنـي يمتـد ليشـمل ١٩٩٩اتفاقية األمم المتحدة لعام 

 . أي أموال سواء كانت هذه األموال من مصدر مشروع أو غير مشروع

 

ب تجـريم تمويـل اإلرهـاب فـي القـانون اليمنـي اسـتخدام األمـوال فعليـًا لتنفيـذ أو محاولـة القيـام بعمـل إرهـابي أو أعمـال ال يتطل .٦٠
وتبقــى المســؤولية الجنائيــة قائمــة ســواء اســتخدمت هــذه األمــوال كليــًا أو جزئيــًا أو لــم  "إرهابيــة، ويمكــن اســتنتاج ذلــك مــن عبــارة 

) ٤(موال بعمل إرهابي معين، حيث يمكن استنتاج ذلك من اللغة الخاصة بالتجريم فـي المـادة يتطلب ارتباط األال كما ، "تستخدم
من القانون، وأن مجرد التمويل يعد جريمة حسب القانون، كما يعتبر الشـروع أو المشـاركة أو التحـريض أو التـآمر أو التواطـؤ أو 

لتمويــل أو تنظــيم ارتكــاب الجريمــة، أو المشــاركة مــع مجموعــة األمــر أو تقــديم مشــورة أو المســاعدة علــى ارتكــاب أي مــن أفعــال ا
 . أشخاص بقصد ارتكاب جريمة تمويل اإلرهاب، كل ذلك يعد مساويًا الرتكاب جريمة تمويل اإلرهاب بحسب القانون اليمني

 

علــى اعتبــار ) ج(الفقــرة ) ٣(تعــد جريمــة تمويــل اإلرهــاب مــن الجــرائم األصــلية لجريمــة غســل األمــوال، حيــث تــنص المــادة  .٦١
كمـا يمتـد تطبيـق القـوانين اليمنيـة الخاصـة بجـرائم . جريمة اإلرهاب بما في جريمـة تمويـل اإلرهـاب كجريمـة أصـلية لغسـل األمـوال

 . تمويل اإلرهاب بصرف النظر عن مكان وقوع األفعال سواًء تم داخل الجمهورية أو خارجها

 

مــن القــانون، ) ٤(لــم مــن الظــروف الواقعيــة الموضــوعية فــي المــادة ويــنص القــانون اليمنــي علــى إمكانيــة اســتنتاج عنصــر الع .٦٢
وتمتد المسئولية الجنائية إلـى كـل الشخصـيات االعتباريـة فـي الـيمن، ويتـوفر لـدى السـلطات اليمنيـة مجموعـة كبيـرة مـن العقوبـات 

لــى معاقبــة الشــخص الطبيعــي ع) ب(الفقــرة ) ٤١(للمعاقبــة علــى جريمــة تمويــل اإلرهــاب، حيــث يــنص القــانون اليمنــي فــي المــادة 
بالســجن مــدة ال تزيــد عــن عشــر ســنوات، وعقوبــة المصــادرة لألمــوال التــي تشــكل متحصــالت جريمــة، بمــا فيهــا المتحصــالت التــي 
اختلطــت بممتلكــات أخــرى، أو ممتلكــات تعــادل قيمــة تلــك المتحصــالت، واألمــوال التــي تشــكل موضــوع الجريمــة، واألمــوال التــي 

ع أخـــرى متأتيـــة مـــن تلـــك األمـــوال أو الممتلكـــات أو مـــن متحصـــالت الجريمـــة، ووســـائط وأدوات ارتكـــاب تشـــكل عائـــدات أو منـــاف
الجريمة، باإلضافة إلى أية أموال تم التصرف فيها إلى أي طرف، إال إذا تبين للمحكمة أنـه قـد اكتسـبها مقابـل دفـع ثمـن مناسـب 

ًء علــى أســباب مشــروعة أخــرى أو كــان يجهــل ذلــك الشــخص أو حصــل عليهــا مقابــل تقديمــه خــدمات تتناســب مــع قيمتهــا أو بنــا
مصـــدرها غيـــر المشـــروع وللمحكمـــة الحكـــم بـــأي عقوبـــة تكميليـــة وفقـــًا للقـــوانين النافـــذة، كمـــا تضـــاعف عقوبـــة الســـجن إذا ارتكبـــت 

رامية أخـرى، الجريمة من خالل جماعة إجرامية منظمة أو من خالل منظمة إرهابية، أو إذا ارتكبت الجريمة كجزء من أعمال إج
 . أو استغالل للسلطات أو النفوذ
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مـن القـانون علـى أنـه فـي األحـوال التـي يـتم فيهـا ارتكـاب الجريمـة بواسـطة شـخص اعتبـاري فيعاقـب ) ٤٤(كما تنص المـادة  .٦٣
انـت الشخص الطبيعي المسؤول عـن اإلدارة الفعليـة للشـخص االعتبـاري المخـالف بـذات العقوبـات المقـررة، إذا ثبـت علمـه بهـا وك

الجريمة قد وقعت نتيجة إخالله بواجبات وظيفته، أو إذا كان عدم علمه ناتجًا عن إهمالـه فـي واجبـات وظيفتـه، ويكـون الشـخص 
االعتباري مسئوال بالتضامن عن الوفاء بما يحكـم بـه مـن تعويضـات إذا كانـت الجريمـة قـد ارتكبـت مـن أحـد العـاملين لديـه باسـمه 

مكـرر علـى معاقبـة الشـخص االعتبـاري الـذي ارتكبـت جريمـة تمويـل اإلرهـاب ) ٤٤(مـن المـادة ) أ(أو لصالحه، كما تنص الفقـرة 
لصالحه أو باسمه من قبل شخص قيادي يشغل موقعـًا قياديـًا فيـه أو لديـه تفـويض باتخـاذ القـرارات نيابـة عنـه أو مخـول بممارسـة 

 . ين الشخص الطبيعي بارتكاب الجريمة من عدمهالسلطة فيه، بغرامة ال تقل خمسة ماليين، وبصرف النظر عما إذا أد

 

مكـــرر علـــى أن العقوبـــة المقـــررة علـــى الشـــخص االعتبـــاري ال تمنـــع مـــن معاقبـــة ) ٤٤(مـــن المـــادة ) ب(كمـــا تـــنص الفقـــرة  .٦٤
الشــخص الطبيعــي المســؤول عــن اإلدارة الفعليــة للشــخص االعتبــاري المخــالف بــذات العقوبــات المقــررة عــن األفعــال التــي ترتكــب 

مخالفــة ألحكــام هــذا القــانون إذا ثبــت علمــه بهــا أو كانــت الجريمــة قــد وقعــت بســبب إخاللــه بواجبــات وظيفتــه، أو إذا كــان ناتجــًا بال
، كمــا يمكــن للمحكمــة إضــافة إلــى عقوبــة الغرامــة علــى الشــخص االعتبــاري إيقــاع إحــدى العقوبــات وظيفتــهمــن إهمالــه واجبــات 

إغـالق محـل مزاولـة المهنـة ) ٣. إلغاء تـرخيص مزاولـة المهنـة أو النشـاط) ٢. نة أو النشاطالمه مزاولةوقف ) ١: التكميلية التالية
وضعه تحـت ) ٥. تصفية أعماله) ٤. أو النشاط أو المرافق التابعة له التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة

 .  نشر حكم اإلدانة الصادر بحقه) ٦. الحراسة القضائية

 

 .أفادت السلطات بصدور حكم إدانة واحد في جريمة تمويل اإلرهاب خالل الفترة الماضية لفعالية، فقدومن حيث ا .٦٥

 

  )غير ملتزمة: (تزاماالل درجة: الرابعة التوصية الخاصة
  

ا أسـباب معقولـة لالشـتباه لم تلزم النصوص التشريعية المؤسسات المالية باإلبالغ عن العمليات المشبوهة، والتي تتـوافر بشـأنه :وجه القصور األول 
ت فــي صــلة األمــوال أو ارتباطهــا باإلرهــاب أو األعمــال االرهابيــة أو فــي أنهــا ستســتخدم ألغــراض اإلرهــاب أو األعمــال االرهابيــة مــن جانــب منظمــا

  . ارهابية أو من يمولون اإلرهاب
  

لســنة ) ١٧(مـن خــالل القـانون رقـم  م، وتعديلـه٢٠١٠لسـنة ) ١(يوجـب قـانون مكافحـة غســل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب رقــم   .٦٦
م، علــى المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة والمهــن المعينــة إبــالغ وحــدة جمــع المعلومــات الماليــة عــن األمــوال أو الممتلكــات ٢٠١٣

فعــال باإلرهــاب أو األ ارتبــاطالتــي يشــتبه أو تتــوفر لــديها أســباب معقولــة لالشــتباه فــي أن تلــك األمــوال أو الممتلكــات لهــا صــلة أو 
اإلرهابية أو تمويل اإلرهاب، أو أنها ستستخدم من القيام بأفعال إرهابية أو من جانب منظمات إرهابية أو ممن يمولون اإلرهاب، 

علــى ضـرورة إرسـال اإلخطــار فـورًا عبـر النظــام ) ٢٥(وتـنص الالئحـة التنفيذيــة فـي المـادة . وسـواء تمـت هــذه العمليـات أو لـم تــتم
ـــد ـــة وســـيلة أخـــرى تحـــددها الوحـــدة، علـــى أن يتضـــمن  اإللكترونـــي أو البري اإللكترونـــي أو الفـــاكس أو عبـــر التســـليم اليـــدوي أو أي

اإلخطار بيانات وافية عن الجهة التـي تقـوم باإلخطـار، والتفاصـيل المتعلقـة باألشـخاص الضـالعين فـي العمليـة المشـبوهة وأسـماء 
إلــيهم وقيمــة العمليــة وطبيعتهــا ومصــدر األمــوال وأســباب االشــتباه أو المتعــاملين وأرقــام حســاباتهم، واألشــخاص المحــول مــنهم أو 

ويحظر على كل من يباشر عمل في المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة اإلفصـاح بطريـق مباشـر . الشك
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طبيــق أحكــام القــانون عــن أي أو غيــر مباشــر أو بأيــة وســيلة كانــت للعميــل أو المســتفيد أو لغيــر الســلطات والجهــات المختصــة بت
كما تنص الالئحـة التنفيذيـة علـى . إجراء من إجراءات اإلخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن العمليات المشتبه فيها

 وقد أصـدرت. قيام الوحدة بإصدار التعليمات الالزمة لبيان اإلجراءات الواجب مراعاتها عند تقديم اإلخطار والشكل الذي يقدم به
م، وقامــت ٢٠١٠ســبتمبر  ٢٧وحــدة جمــع المعلومــات الماليــة اليمنيــة إرشــادات حــول اإلخطــارات التــي تقــدم إلــى الوحــدة بتــاريخ 

 .   م٢٠١٣ديسمبر  ١١بتحديث تلك اإلرشادات بتاريخ 

 

) ٦(، وتلقــت عــدد إخطــارات تتعلــق بتمويــل اإلرهــاب) ٥(م، عــدد ٢٠١٣ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد تلقــت الوحــدة خــالل عــام  .٦٧
    .م٢٠١١بالغين في عام ) ٢(، في حين تلقت عدد م٢٠١٢خالل عام  بالغات في قضايا تمويل اإلرهاب

  
 استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية  . ج

  
  ) ملتزمة جزئياً ( درجة االلتزام : ٣التوصية 
  

   ).وما يتعلق بالمصادرة( عدم تجريم تمويل اإلرهاب : وجه القصور األول 
  
) ١(إلــى مــواد قــانون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب رقــم  اســتناداً متحصــالت جريمــة تمويــل اإلرهــاب  مصــادرةيــتم  .٦٨

من القانون على عقوبة المصادرة فـي ) ٤١(م، وقد نصت المادة رقم ٢٠١٣لسنة ) ١٧(، وتعديالته في القانون رقم ٢٠١٠لسنة 
 هــاب، وتكــون المصــادرة بنــاًء علــى حكــم قضــائي بــات لمصــلحة الخزينــة العامــة للدولــة،انــة بارتكــاب جريمــة تمويــل اإلر حــال اإلد

 . في الفقرة الالحقةذلك وسيأتي تفصيل 

  
استخدامها في جرائم غسل  إلىعدم إمكانية مصادرة الممتلكات التي تشكل وسائط مستخدمة أو وسائط اتجهت النية  :الثانيوجه القصور 

  .األموال
  
، فـي م، فإن المحكمـة٢٠١٣لسنة ) ١٧(وتعديالته بالقانون رقم ) ١(كافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم وفقًا لقانون م .٦٩

األمــوال التــي تشــكل متحصــالت ) ١: حالــة اإلدانــة بإحــدى الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي القــانون، تقــوم بإصــدار حكمــًا بمصــادرة
األمــوال التــي ) ٢. ى، أو ممتلكــات تعــادل قيمــة تلــك المتحصــالتجريمــة، بمــا فيهــا المتحصــالت التــي اختلطــت بممتلكــات أخــر 

األموال التي تشكل عائدات ومنافع أخـرى متأتيـة مـن تلـك األمـوال أو الممتلكـات أو مـن متحصـالت ) ٣. تشكل موضوع الجريمة
تــم التصــرف فيهــا إلــى أي األمــوال المشــار إليهــا فــي الفقــرات الســابقة، والتــي ) ٥. وســائط وأدوات ارتكــاب الجريمــة) ٤. الجريمــة

طــرف، إال إذا تبــين للمحكمــة أنــه قــد تــم اكتســابها مقابــل دفــع ثمــن مناســب أو حصــل عليهــا مقابــل تقديمــه خــدمات تتناســب مــع 
إال أنـه تجـدر اإلشـارة إلـى تعريـف المصـادرة . قيمتها، أو بناًء على أسباب مشروعة، وأنه كان يجهـل المصـدر غيـر المشـروع لهـا

والـــذي يشـــير فيـــه إلـــى أن المصـــادرة تشـــمل األدوات والوســـائط المســـتخدمة فـــي ارتكـــاب  ،مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة) ٢(فـــي المـــادة 
وكذلك الحال عند اإلشارة إلى حق النيابة العامـة فـي إصـدار قـرارات  ،الجريمة، واألدوات والوسائط التي اتجهت النية الستخدامها

متحصـــالت واألدوات التـــي اســـتخدمت أو معـــدة لالســـتخدام فـــي غســـل األمـــوال أو أوامـــر مؤقتـــة بـــالحجز التحفظـــي أو التجميـــد لل
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وعليـــه يمكـــن القـــول بـــأن عقوبـــة المصـــادرة فـــي القـــانون اليمنـــي تشـــمل مصـــادرة . مـــن القـــانون) ٤٠(والجــرائم األصـــلية فـــي المـــادة 
 . ألموال وجرائم تمويل اإلرهابالممتلكات التي تشكل وسائط مستخدمة أو وسائط اتجهت النية إلى استخدامها في جرائم غسل ا

 
ومن حيث الفعالية، فقد أفادت السلطات بصدور حكمين بالمصادرة فـي قضـايا غسـل األمـوال وٕاعـادة المبـالغ، حيـث تضـمن  .٧٠

الحكــم األول الصــادر مــن المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة بمصــادرة بعــض الممتلكــات وٕاتــالف المخــدرات ومبــالغ مزيفــة، فــي حــين 
  .دوالر أمريكي) ٣٥,٠٠٠(بمصادرة مبلغ  اني الصادر من محكمة األموال العامةتضمن الحكم الث

   
  .اقتصار إمكانية التجميد أو الضبط على الحسابات فقط: وجه القصور الثالث

  
يمكــن للنيابــة العامــة أثنــاء ممارســة ســلطاتها فــي إجــراءات التحقيــق ورفــع الــدعاوى الجزائيــة أمــام المحكمــة فــي جــرائم غســل  .٧١
مــوال وتمويــل اإلرهــاب والجــرائم المرتبطــة بهــا إصــدار قــرارات أو أوامــر مؤقتــة بــالحجز التحفظــي أو التجميــد لألمــوال واألصــول األ

في غسل األموال والجـرائم األصـلية،  لالستخدامالتي تمثل ممتلكات تم غسلها، والمتحصالت واألدوات التي استخدمت أو المعدة 
فــــي األفعــــال اإلرهابيــــة أو تمويــــل اإلرهــــاب أو  لالســــتخداممة أو المعــــدة أو التــــي خصصــــت والممتلكــــات المتحصــــلة أو المســــتخد

المنظمات اإلرهابيـة، كمـا يشـمل الحجـز التحفظـي أو التجميـد الممتلكـات المعادلـة فـي القيمـة لألمـوال أو األصـول، لمنـع االتجـار 
كــن للنيابــة العامــة إصــدار األوامــر أو  القــرارات المؤقتــة بهــا أو نقلهــا أو التصــرف فيهــا، مــع مراعــاة حقــوق الغيــر حســن النيــة، ويم

مـن قـانون ) ٢(وتجـدر اإلشـارة إلـى أن المـادة رقـم . بالحجز التحفظي أو التجميد بناًء على طلب مـن الوحـدة أو الجهـة المختصـة
م، قــد عرفــت ٢٠١٣لســنة ) ١٧(وتعديالتــه مــن خــالل قــانون رقــم  ٢٠١٠لســنة ) ١(مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب رقــم 

  .  الحجز والتجميد والفرق بينهما
  

  ) ملتزمة جزئياً ( درجة االلتزام : ٤التوصية 
  

  . اشتراط موافقة الجهات القضائية لتقديم معلومات لجهات أجنبية، واشتراط تقدم الجهات األجنبية بطلب قضائي: وجه القصور األول
  
علــى عــدم جــواز االحتجــاج ) ٥٠(فــي المــادة  ٢٠١٠لســنة ) ١(قــم نــص قــانون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ر  .٧٢

بالســرية الماليــة أو المصــرفية فــي مواجهــة وحــدة جمــع المعلومــات الماليــة والســلطات المختصــة بــالتحقيق والمحاكمــة عنــد قيامهــا 
شـخاص الخاضـعين لإلخطـار، كما يمكن للوحدة طلب معلومات إضافية مـن قبـل األ. هذا القانون أحكامبواجباتها المتعلقة بتنفيذ 

متى ما كانت تلك المعلومات متعلقة بمعلومات سبق وأن تلقتها أثناء مباشرة اختصاصها، أو بناًء على طلب تتلقاه من الوحدات 
كمـا يمكـن للوحـدة . مـن الالئحـة التنفيذيـة) ٤٠(مـن المـادة ) ٣(مـن القـانون، والفقـرة ) ٣١(النظيرة، بحسب مـا تـنص عليـه المـادة 

من القـانون مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاًء علـى طلـب مـن الوحـدات النظيـرة فـي الـدول األخـرى فـي ) ٣٢(ب ما تنص عليه المادة بحس
كما يشترط القـانون عـدم جـواز . تبادل المعلومات معها متى ما كانت تلك الجهات ملتزمة بقواعد السرية، وبشرط المعاملة بالمثل

موافقـة الجهـات المقدمـة ويشـترط القـانون  متعلقـة بمكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب،استخدام تلك المعلومـات إال ألغـراض 
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للمعلومــات فــي حــال مــا إذا أرادت الجهــة طالبــة المعلومــات اســتخدامها فــي أغــراض أخــرى غيــر مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
   .اإلرهاب

  
  )غير ملتزم(درجة االلتزام : ٢٣التوصية 

  
  .دم فعالية عمل الرقابة على المؤسسات الماليةع: وجه القصور األول

  
م تفصيل جهـات الرقابـة واإلشـراف علـى تطبيـق ٢٠١٠لسنة ) ١(تضمن قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم   .٧٣

، تحديــد الجهــات التــي تقــوم باإلشــراف والرقابــة) ٢(أحكــام قــانون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، حيــث تضــمنت المــادة 
وزارة االتصـــاالت ) ٤. وزارة الصـــناعة والتجـــارة) ٣. البنـــك المركـــزي اليمنـــي) ٢الجهـــاز المركـــزي للرقابـــة والمحاســـبة، ) ١: وهـــي

وزارة ) ٧. الهيئـة اليمنيـة للمواصـفات والمقـاييس) ٦. الهيئة العامة لألراضي والمسـاحة والتخطـيط العمرانـي) ٥. وتقنية المعلومات
أيـة جهـة أخـرى يصـدر قـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء ) ١٠. مصلحة الجمـارك) ٩. والعمل االجتماعية وزارة الشئون) ٨. العدل

باختصاصــها كجهــة رقابــة وٕاشــراف علــى أي مــن أنشــطة المؤسســات الماليــة أو غيــر الماليــة المشــار إليهــا فــي القــانون، بنــاًء علــى 
مــن القــانون تفصــيًال بااللتزامــات ) ٢١(كمــا تضـمنت المــادة . اقتـراح مــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غسـل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب

الخاصة بجهات الرقابة واإلشراف فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون، حيث ُعهـد إلـى جهـات الرقابـة واإلشـراف سـلطة التحقـق مـن 
رة بموجـــب أحكـــام القـــانون، وفـــاء كـــل مـــن المؤسســـات الماليـــة وغيـــر الماليـــة التـــي تخضـــع إلشـــرافها أو رقابتهـــا بااللتزامـــات المقـــر 

وٕاصــدار التعليمــات واإلرشــادات والتوصــيات لمســاعدة المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة علــى تطبيــق أحكــام هــذا القــانون، بمــا فــي 
 مختصـينذلك مؤشرات االشتباه وفقًا للمعايير المعتبرة وطنيًا ودوليًا، كمـا تضـمن االلتزامـات الـواردة علـى الجهـات الرقابيـة تعيـين 

إلــزام جهــات الرقابــة واإلشــراف ) ٢٩(كمــا تضــمنت الالئحــة التنفيذيــة فــي المــادة . للوفــاء بالمتطلبــات المشــمولة فــي هــذا القــانون
بالتحقق من وفاء كل من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية التي تخضع إلشرافها أو رقابتها لاللتزامات المقـررة بموجـب 

 . القانون والالئحة
 

ناحية أخرى، قام اليمن باعتماد خطة لتحسين أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، من خـالل تشـكيل لجنـة ومن   .٧٤
م، ورئاسة وزيـر الماليـة، وعضـوية عـدد مـن الجهـات اإلشـرافية والرقابيـة ٢٠٠٩لسنة ) ٢١(إشرافية بقرار من مجلس الوزراء برقم 

لمتعلقة بتحسين أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب، وتتـولى تلـك اللجنـة واألمنية في اليمن، بهدف تنفيذ خطة العمل ا
اإلشراف والمتابعة للجهات المعنية بتنفيذ الخطة، والمهام المناطة بها، بما يكفل تعزيز اإلجراءات ومعالجة أوجه القصور الـواردة 

إلصـــدار القـــانون، وعقـــد اجتماعـــات دوريـــة لتقيـــيم البرنـــامج  فـــي تقريـــر التقيـــيم المشـــترك، ومتابعـــة اســـتكمال اإلجـــراءات الدســـتورية
توجيه جهات الرقابة واإلشراف وجهات إنفاذ القانون بتعيين مسئول إلتزام بمكافحة غسل األمـوال  تضمنتوالتي . التنفيذي للخطة

 . وتمويل اإلرهاب ضمن الهيكل اإلداري لتلك الجهات
 

البنــوك، محــالت (مارســة دوره الرقــابي واإلشــرافي علــى المؤسســات الخاضــعة لــه فعلــى مســتوى البنــك المركــزي، قــام البنــك بم .٧٥
، حيــث قــام البنــك بإصــدار تعليمــات خاصــة بــإجراءات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وبــذل العنايــة الواجبــة، )الصــرافة
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جـــراءات وطـــرق الرقابـــة المعتمـــدة علـــى كمـــا تـــم تـــوفير كـــادر للقيـــام بعمليـــات الرقابـــة، وتدريبـــه علـــى تلـــك اإل. ومؤشـــرات االشـــتباه
) البنــوك ومحــالت الصــرافة(حيــث يقــوم القطــاع الخــاص بالرقابــة علــى المؤسســات الخاضــعة . المخــاطر فــي المؤسســات الماليــة

  .موظف) ٥٥(، ويبلغ عدد المفتشين الحاليين لدى البنك المركزي بإجراء التفتيش المكتبي والميداني على تلك المؤسسات
 

البنك المركزي قد حصل على مساعدة فنية مـن البنـك الـدولي بهـدف تعزيـز الـدور الرقـابي واإلشـرافي للبنـك المركـزي كما أن  .٧٦
، ويتضــــمن هــــذا )مشــــروع تطــــوير البنيــــة التحتيــــة للقطــــاع المصــــرفي اليمنــــي(مليــــون دوالر أمريكــــي، تحــــت مســــمى ) ٢٠(بمبلــــغ 

) ٣). Core Banking(يـــب نظـــام بنكـــي للبنـــك المركـــزي وترك) ٢). RTGS(تركيـــب نظـــام مـــدفوعات لحظـــي ) ١: المشـــروع
 . تحديث آلية الرقابة في قطاع الرقابة على البنوك) ٤). Credit Registry(وتركيب سجل استعالم ائتماني 

 
وفيمــا يتعلــق بــوزارة الصــناعة والتجــارة، فقــد قــام الــيمن بإنشــاء وحــدة خاصــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب تشــرف  .٧٧

وقـد . شركات التـأمين العاملـة فـي الـيمن وتراقـب تطبيـق أنظمـة مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب فـي شـركات التـأمينعلى 
) ٥(ويعمـــل فـــي هـــذه الوحـــدة عـــدد  .تعليمـــات مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب لشـــركات التـــأمين بإصـــدار الـــوزارةقامـــت 

شـركة ) ١٦(ويقوم هؤالء العاملون بالتفتيش على عدد  ).خارجيةواحدة محلية و  منها ٦(دورات تدريبية  سبع موظفين، وتلقوا عدد
ــيمنتــأمين مــرخص  ــم ) ١٤(وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عــدد الشــركات التــي خضــعت للتفتــيش  .لهــا بالعمــل فــي ال شــركة تــأمين، ول

ة مؤشـرًا علـى وجـود رقابـة علـى هـذا اإلجـراءات التـي اتخـذتها وزارة التجـارة والصـناعوتعطـي  .تسجل فيهـا السـلطات أيـة مخالفـات
، إال أنه ال يزال هناك حاجة لتعزيز الموارد البشرية للجهات اإلشرافية، وتوفير التدريب المتخصـص لتلـك الجهـات، بشـكل القطاع

  .يساعد على زيادة فعالية تلك الجهات
 

والتــي تشــرف بــدورها علــى  والتــوفير البريــديوتمــارس وزارة االتصــاالت دورهــا الرقــابي واإلشــرافي علــى الهيئــة العامــة للبريــد  .٧٨
 .م٢٠٠٩حيــث قامـــت الهيئــة العامـــة للبريــد بإنشـــاء وحــدة لمكافحـــة غســل األمـــوال وتمويــل اإلرهـــاب فــي عـــام  ،المكاتــب البريديـــة

م بخصــوص تعزيــز إجــراءات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل ٢٠١٤لســنة ) ٧(، ورقــم ٢٠١٣لســنة ) ١١(وأصــدرت التعــاميم رقــم 
مكتـــب بريـــد علـــى مســـتوى الـــيمن مركزيـــًا بشـــبكة ) ٣٥٥(وأوجـــدت الهيئـــة نظـــام آلـــي يـــربط عـــدد  .ب فـــي المكاتـــب البريديـــةاإلرهـــا
بيوتر الخاصة بالهيئة، وهو األمر الذي ترى معه السـلطات بأنـه يسـهل عمليـة المراقبـة لجميـع الخـدمات الماليـة التـي تـتم فـي مالك

) ١٤(تشـمل و  .زيـارة تفتيشـية خـالل السـنة الواحـدة) ٢٨(للرقابـة والتفتـيش بالهيئـة بعـدد  وتقـوم اإلدارة العامـة .جميع مكاتب البريـد
زيارة تفتيشية شـهريًا لمكاتـب البريـد فـي نطـاق ) ٤٨(وتقوم إدارات التفتيش في فروع الهيئة بعدد  .فرعًا، وبواقع زيارتين في الشهر

ارات التفتيشـــية كـــل مـــا يتعلـــق بشـــئون البريـــد ومـــن ضـــمن ذلـــك وتشـــمل الزيـــ .زيـــارة تفتيشـــية) ٦٧٢(وبإجمـــالي عـــدد  .اختصاصـــها
مـوظفي أن تجـدر اإلشـارة إلـى و  .التحقق من مدى التزام الفروع ومكاتب البريد بـإجراءات مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب

 ).ويــل اإلرهــابمتخصصــين بمكافحــة غســل األمــوال وتم ٢مــنهم عــدد (موظــف ) ٥٠(الرقابــة والتفتــيش فــي الهيئــة يبلــغ عــددهم 
وأفادت السلطات بعدم اكتشاف أية مخالفات علـى الجهـات الخاضـعة  .دورات تدريبية) ٨(قامت الهيئة بإشراك موظفيها في عدد 

الــيمن قــد اتخــذ عــدد مــن الخطــوات التــي تســاعد علــى مراقبــة التــزام تلــك أخــرى يمكــن القــول بــأن  جهــةومــن  .للهيئــة العامــة للبريــد
تعزيـز المـوارد البشـرية  ينبغـي علـى السـلطات لخاصة بقانون مكافحة غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب إال أنـهالجهات بالمتطلبات ا
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إحصــائيات شــاملة لإلجــراءات آليــات لجمــع وٕاعــداد بعــدد كــاف مــن المتخصصــين فــي مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، 
   .تلك الجهاتالمتخذة في هذا الشأن بهدف مراجعة فعالية النظام المطبق على 

 
وقــام الجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة بإنشــاء لجنــة لمتابعــة وتقيــيم مــدى التــزام الجهــات الخاضــعة لرقابــة الجهــاز المركــزي  .٧٩

مــا يتعلــق بمكــون مكافحــة  إدراجبمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بقــرار مــن رئــيس الجهــاز المركــزي، حيــث تــم 
الجهــات الخاضــعة لرقابــة الجهــاز المركــزي ضــمن الخطــط الســنوية  التــزامإلرهــاب ومتابعــة وتقيــيم مــدى غســل األمــوال وتمويــل ا

وقـام الجهـاز المركـزي  .تنفيذًا لقواعد قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتعديالتـه) ٢٠١٤، ٢٠١٣، ٢٠١٢(لألعوام 
تعلقــة بــالجرائم األصــلية، حيــث يبلــغ عــدد المفتشــين المختصــين مــن خــالل الزيــارات التفتيشــية باكتشــاف عــدد مــن المخالفــات الم

) ١٠(مــوظفين علــى مســتوى المركــز الرئيســي، و) ٥(مــنهم (موظــف ) ١٥(بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي الجهــاز 
) ١٢((ة تدريبيـة دور ) ١٩(مـن المـوظفين فـي دورات تدريبيـة بلـغ عـددها وقام الجهاز المركزي بإلحاق عدد  ).على مستوى الفروع

        . )خارجية) ٧(دورة محلية و
  

تــوافر عناصــر الصــالحية والنزاهــة لكافــة المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة للمؤسســات المصــرفية  اشــتراطعــدم  :وجــه القصــور الثــاني
   .والمالية

  
تنظم ملكية منضبطة زمة لتحديد معايير قام اليمن بالنص على قيام جهات الرقابة واإلشراف على اعتماد التدابير الال .٨٠

وٕادارة وتشغيل المؤسسات المالية، كما جاءت الالئحة التنفيذية بنوع من التفصيل، حيث تضمنت قيام جهات الرقابة واإلشراف 
ي تنظم إنشاء باعتماد التدابير الالزمة لتحديد معايير منضبطة تنظم ملكية وٕادارة وتشغيل المؤسسات المالية وفقًا للقوانين الت

وٕادارة تلك المؤسسات على نحو يكفل عدم استغاللها في عمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب بما في ذلك اشتراط توافر 
عناصر الصالحية والنزاهة لكافة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفين لتلك المؤسسات، كما يجب 

ترخيص وتسجيل المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة وتنظيمها بالصورة على هذه الجهات التحقق من 
 . المناسبة وخضوعها للرقابة المعتمدة على المخاطر

 

شمل التدابير الالزمة لعمل مجالس اإلدارة  "دليل حوكمة البنوك في الجمهورية اليمنية"أصدر البنك المركزي اليمني  .٨١
وتنظيم العمل في مجالس  ،واألدوار التي يقومون بها ،كوين هذه المجالس والمؤهالت المطلوبة في أعضائهامن حيث ت ،للبنوك

والتقييم الذاتي وتقييم  ،الذي ينص على النزاهة وعدم تعارض المصالح األخالقياتاإلدارة من حيث التخطيط والتعيينات وميثاق 
ية والتي تشتمل على وظيفة أنظمة الضوابط والمراجعة الداخلية والخارجية وٕادارة األداء، إضافة إلى بيئة الضبط والرقابة الداخل

في  إشهارهالمصالح األخرى، وتم  وأصحابوالشفافية عن الجوانب التنظيمية واإلدارية وحقوق المساهمين  واإلفصاحالمخاطر 
ولكن ال توجد أية  .م٢٠١٤ابتداًء من عام  م وعلى أن يعمل به٢٠١٣نوفمبر  ٢٣المؤتمر الثاني للحوكمة في اليمن بتاريخ 

      .إجراءات أو تدابير اتخذتها اليمن في خصوص شركات الصرافة، وشركات التأمين في هذا الخصوص
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 اإلدارةو عدم دورية واستمرارية الرقابة الميدانية للتحقـق مـن التـزام المؤسسـات المصـرفية ومؤسسـات الصـرافة بنظمهـا األساسـية :وجه القصور الثالث
   .األموالللمخاطر والقوانين والتعليمات الرقابية المنظمة ألعمالها، ومن جهة أخرى التزامها بمعايير مكافحة غسل 

  
م، و الموجه لكافة البنوك العاملة في اليمن، والمتعلق ٢٠١٢لسنة ) ١(قام البنك المركزي اليمني بإصدار المنشور رقم   .٨٢

م، ٢٠١٣لسنة ) ١(للبنوك بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، كما أصدر المنشور رقم بالتعليمات والضوابط الرقابية 
كما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة التعليمات الخاصة بمكافحة غسل . والموجه لكافة شركات الصرافة العاملة في اليمن

 . األموال وتمويل اإلرهاب في شركات التأمين

 

، والموجه لكافة البنوك العاملة في اليمن على أربعة مبادئ رئيسية، تضمنت ٢٠١٢لسنة ) ١(قم تضمن المنشور الدوري ر  .٨٣
تلك المبادئ مسؤولية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا في البنوك عن موائمة السياسات والضوابط واإلجراءات واألنظمة 

رهاب والئحته التنفيذية، وهذه التعليمات، وأن تعتمد البنوك على منهج الداخلية للبنك مع قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإل
مستند إلى المخاطر أو تبني مقاربة مبنية على المخاطر في تعامالتها مع عمالئها، بحسب متطلبات القانون والالئحة التنفيذية، 

م والموجه لكافة شركات الصرافة في ٢٠١٣ لسنة) ١(كما تضمن المنشور الدوري رقم . والتعليمات الصادرة من البنك المركزي
اليمن مسؤولية مجلس اإلدارة عن وجود وفعالية برامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وموائمة السياسات واإلجراءات 

تراعي وبشكل والضوابط واألنظمة الداخلية للشركة مع القانون والالئحة التنفيذية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، وأنها 
وتغطي تلك المنشورات من بين عدة أمور عملية التعرف . مالئم وكاف جميع متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

على العميل، وٕاجراءات العناية الواجبة، ووضع السياسات الداخلية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وٕاجراءات 
وأفادت السلطات بأن الرقابة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أصبحت منذ عام . ىااللتزام، وعدة أمور أخر 

م جزء من عملية الرقابة المصرفية التي يقوم بها قطاع الرقابة المصرفية، حيث تفرد له تقارير خاصة وجداول زمنية فيما ٢٠١٠
 .يتعلق بالتفتيش الميداني

 

، والتي تبين الجهود التي بذلتها اليمن في سبيل التنفيذ الفعال لمتطلبات مكافحة غسل ليةوقدمت السلطات اإلحصائيات التا .٨٤
األموال وتمويل اإلرهاب في القطاع المصرفي، وهو األمر الذي يعطي مؤشرًا على وجود فعالية نسبية في هذا القطاع، ويرجح 

إال أنه يوضح الجهود  قليلة،من أن تلك البالغات ال تزال  وبالرغم .ذلك وجود عدد من البالغات مقدمة للوحدة من هذا القطاع
تظهر هذه اإلحصائيات تناقص في أعداد المفتشين خالل ومن جهة أخرى  .الذي بذلتها السلطات اليمنية بهذا الخصوص

مالية على  إال أن اإلحصائيات تظهر تغطية الجوالت التفتيشية لنسبة كبيرة من المصارف وفرض عقوبات السنوات الماضية،
وأما بالنسبة لإلحصائية المتعلقة بشركات الصرافة، . لكن لم توضح طبيعة تلك المخالفات التي قامت بها البنوك ،المخالفين

رقابة على تلك المؤسسات من ال إال أن هناك مؤشرات على تحسن مستوىفتظهر تلك اإلحصائيات قلة في الزيارات التفتيشية، 
جهات المخالفة، بالرغم من عدم وضوح طبيعة تلك المخالفات التي تم رصدها، وهو األمر الذي يدعو زيادة في أعداد الخالل 

بتعزيز الجوالت التفتيشية، وتعزيز الموارد البشرية قطاع الصرافة والشركات التي تقوم بتحويل األموال، على  الجهة اإلشرافية
 :الكبير للجهات التي تعمل في هذا النشاط ، مقارنة بالعددالقطاع لهذا وال سيما في ظل وجود عدد قليل من المفتشين ،لها
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 عدد العاملين في قطاع الرقابة على البنوك: ٤جدول رقم  

عدد المفتشين   السنة
  الميدانيين

عدد المفتشين 
  المكتبيين

شئون النقد األجنبي 
  اإلجمالي  والصرافة

٥٨  ١١  ٢٦  ٢١  ٢٠١٠  
٥٦  ١١  ٢٤  ٢١  ٢٠١٢  
٥٥  ١١  ٢٣  ٢١  ٢٠١٣  

  
  الجوالت التفتيشية التي قام بها البنك المركزي: ٥جدول رقم 

  عدد البنوك المخالفة  العاملة في اليمن عدد البنوك  عدد الجوالت التفتيشية  السنة
بنك، وتم فرض عقوبات  ١١  ١٦   ١١  ٢٠١١

  بنك ٢مالية على 
بنوك وتم فرض عقوبات  ١٠  ١٦   ١٥  ٢٠١٢

  بنوك ١٠مالية على 
١٠  ٢٠١٣  

  
بنوك وتم فرض عقوبة مالية  ٤   ١٦

  بنوك) ٣(على عدد 

  
  الجوالت التفتيشية على قطاع الصرافة: ٦جدول رقم 

عدد المحالت   عدد محالت الصرافة  عدد الجوالت التفتيشية  السنة
  المخالفة

عدد الشركات التي 
  تقوم بالتحويل 

عدد المحالين إلى 
  النيابة العامة

  ال يوجد  ٢٧  ال يوجد  ٤٨٦  ال يوجد  ٢٠١١
  ٤٥  ٣٠  ٦٥  ٥٤٩  ال يوجد  ٢٠١٢
٦٥  ٣٧  ١٢٨  ٤٨٣  ٧  ٢٠١٣  

 

الصناعة والتجارة تفصيًال لمتطلبات العناية الواجبة بشأن  وزارةومن ناحية أخرى، تضمنت التعليمات التي أصدرتها  .٨٥
ل اإلرهاب، وٕاجراءات العميل، ووضع السياسة الداخلية واإلجراءات الداخلية الواجب توفرها لمكافحة غسل األموال وتموي

 : حول التفتيش الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة على شركات التأمين ةوقدمت اليمن اإلحصائية التالي.االلتزام

  
  
  



   تقرير المتابعة السابع للجمھورية اليمنية
 

 
 ٦٢من  ٣٢صفحة 

 

  ٣الجوالت التفتيشية التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة: ٧جدول رقم 
  نعدد المخالفي  عدد شركات التأمين  عدد الجوالت التفتيشية  السنة
٢٠١١  -  -  -  
٢٠١٢  -  -  -  
  ال يوجد  ١٦  ١٤  ٢٠١٣

  
   .عن لعب هذا الدور غياب الجهات اإلشرافية على قطاع التأمين: وجه القصور الرابع 

  
م قد نص على أن وزارة ٢٠١٠لسنة ) ١(كما تم توضيحه سابقًا من أن قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم  .٨٦

جهات اإلشراف والرقابة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتقوم وزارة الصناعة  الصناعة والتجارة هي إحدى
والتجارة باإلشراف والرقابة على شركات التأمين، وقامت الوزارة بإنشاء وحدة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بموجب 

ذه الوحدة إعداد الخطط والبرامج واقتراح اآلليات المناسبة ألداء م، بديوان عام الوزارة، وتتولى ه٢٠٠٩لسنة ) ٣٦٠(القرار رقم 
ومكاتبها لضمان تنفيذ المهام المحددة في  الوزارةبها، والتنسيق مع اإلدارات المعنية في  المنوطالوحدة للمهام واالختصاصات 

وتقوم وزارة التجارة والصناعة مختصة، مجال مكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والمتابعة والتنسيق مع الجهات ال
بالتفتيش على شركات التأمين، بما يشمل التأكد من مدى التزام شركات التأمين بقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

لداخلية واإلطالع على اإلجراءات التي تتبعها شركات التأمين ممثلة في مسئول االمتثال في كل شركة، ومدى مالئمة أنظمتها ا
  .في مراقبة عمالئها، للتأكد من المستفيد الحقيقي، وحاالت االشتباه، والتأكد من إجراءات العناية الواجبة للعمالء وٕادارة المخاطر

  
  ) غير ملتزمة(درجة االلتزام : ٢٦التوصية 

  
   .يل اإلرهابانحصار اختصاص وحدة المعلومات المالية في مجال غسل األموال دون تمو : وجه القصور األول 

 

مــن قـانون مكافحــة غسـل األمــوال ) ٣١(قـام الـيمن بــالنص علـى اختصــاص وحـدة المعلومـات الماليــة مـن خــالل المـادة رقـم   .٨٧
حيـث أصـبحت الوحـدة مختصـة بتلقـي . م٢٠١٣لسـنة ) ١٧(م، وتعديالته فـي القـانون رقـم ٢٠١٠لسنة ) ١(وتمويل اإلرهاب رقم 
ســـات الماليـــة والمؤسســـات غيـــر الماليـــة والمهـــن المعينـــة والجهـــات الرقابيـــة واإلشـــرافية عـــن مـــن المؤس الـــواردةوتحليـــل اإلخطـــارات 

العمليــات التــي يشــتبه فــي أنهــا تتضــمن غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب أو أي مــن الجــرائم األصــلية المرتبطــة بهــا، وٕاحالــة نتيجــة 
مــن القــانون علــى أن تقــوم الوحــدة بــإبالغ النيابــة ) د(كمــا نصــت الفقــرة . التحليــل للجهــات المعنيــة للتصــرف فيهــا عنــد االقتضــاء

العامة بما تسفر عنه نتيجة تحليل اإلخطارات، عندما تتوفر لديها مؤشرات جدية عـن وجـود شـبهة غسـل أمـوال أو تمويـل إرهـاب 
الرقابــة واإلشــراف أو أي مــن الجــرائم األصــلية المرتبطــة بهــا، مشــفوعة باالســتدالالت الالزمــة، كمــا تقــوم بإخطــار اللجنــة وجهــات 

المعنيــة بــأي إخــالل بأحكــام القــانون يقــع مــن المؤسســات الماليــة والمؤسســات غيــر الماليــة والمهــن المعنيــة والتــي تخضــع ألحكــام 
) ٥(م، تشــكل جريمــة تمويــل اإلرهــاب عــدد ٢٠١٣إخطــار خــالل عــام ) ١٦٦(وتجــدر اإلشــارة بــأن الوحــدة تلقــت عــدد . القــانون

                                                 
م لتضرر مبنى الوزارة من األحداث التي شھدتھا العاصمة في ٢٠١٢-٢٠١١سلطات بأن وزارة التجارة والصناعة لم تقم بأية جوالت تفتيشية خالل األعوام أفادت ال ٣

 .تلك الفترة
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وتتنـوع بقيـة اإلخطـارات بـين الجـرائم األصـلية المرتبطـة بجريمـة . إخطـار) ٢٠(مة غسل األموال منهـا إخطارات، بينما تشكل جري
   . غسل األموال

  
   .عدم إصدار نماذج اإلبالغ للمؤسسات المالية والمصارف والجهات المعنية بالتصريح باالشتباه: وجه القصور الثاني 

 

مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة لقـــانون مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، الصـــادرة ) ٤٠(مـــن المـــادة ) ٤(نصـــت الفقـــرة رقـــم  .٨٨
م، علــى قيــام الوحــدة ٢٠١٠لســنة ) ١(م، بتعــديل الالئحــة التنفيذيــة للقــانون رقــم ٢٠١٤لســنة ) ٢(بموجــب القــرار الجمهــوري رقــم 

تبه فـي أنهـا تتضـمن غسـل أمـوال أو تمويـل إرهـاب أو تمثـل متحصـالت للجـرائم بوضع نماذج اإلخطارات عن العمليـات التـي يشـ
األصلية، وعلى نحو يشمل كافة البيانـات التـي تعـين الوحـدة علـى قيامهـا بأعمـال جمـع المعلومـات والتحليـل والتسـجيل فـي قاعـدة 

ه فيهـا، وأطرافهـا، وظـروف اكتشـافها، وحالتهـا بيـان العمليـة المشـتب) أ: البيانات على أن يتضمن نمـوذج اإلخطـار البيانـات التاليـة
أســباب ودواعــي االشــتباه التــي اســتند إليهــا مســؤول االمتثــال أو مالــك ) ج. تحديــد المبــالغ محــل العمليــة المشــتبه فيهــا) ب. الراهنــة

اإلبــــالغ كمــــا قامــــت الوحــــدة بإصــــدار نمــــاذج . المؤسســــة الفرديــــة وتوقيعــــه، علــــى أن يــــتم تحــــديث النمــــوذج كلمــــا اقتضــــى األمــــر
، مـع إرشـادات حـول اإلخطـارات التـي تقـدمها ٢٠١٠سـبتمبر  ٢٧للمؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينـة فـي 

 .الجهات الخاضعة

  
   .عدم فعالية الوحدة وعدم استقالليتها: وجه القصور الثالث

  
لبنك المركزي تتمتع باالسـتقاللية، وتسـمى وحـدة على إنشاء وحدة في ا) ٣٠(م في المادة ٢٠١٠لسنة ) ١(نص القانون رقم  .٨٩

جمع المعلومات المالية، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء على عرض من محـافظ البنـك المركـزي، وتتكـون مـن رئـيس 
قــم وصــدر قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء ر . وأعضــاء ذوي تخصــص وخبــراء مــاليين وخبــراء إنفــاذ القــانون، ونظــم معلومــات وقــانوني

كما نص القانون على . م بتشكيل وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي، متكونة من سبعة أشخاص٢٠١٠لسنة ) ٣٥٠(
. تزويــد الوحــدة بمــا يلزمهــا مــن العــاملين المــؤهلين علميــًا وفنيــًا إلنجــاز عملهــا، واشــترط القــانون تفــرغ كــل األعضــاء والعــاملين فيهــا

. ية لعملها تشتمل على الهيكل التنظيمي والنظم اإلدارية والتشـغيلية، وترفـع لمجلـس الـوزراء العتمادهـاكما تعد الوحدة الئحة داخل
وأفادت السلطات بأنهـا قـد أعـدت مشـروع الالئحـة الداخليـة لوحـدة جمـع المعلومـات الماليـة، وجـاري عرضـها علـى مجلـس الـوزراء 

الــة اإلخطــارات إلــى الجهــات المعنيــة للتصــرف فيهــا عنــد االقتضــاء مــن وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الوحــدة تملــك قــرار إح .العتمادهــا
علـى ذلـك، كمـا نصـت أيضـًا علـى أن تقـوم الوحـدة بـإبالغ النيابـة العامـة بمـا تسـفر عنـه نتيجـة ) ٣١(نفسها، حيث نصـت المـادة 

ف المعنيــة بــأي إخــالل بأحكــام تحليــل اإلخطــارات التــي تقــوم بهــا الوحــدة، باإلضــافة إلــى إخطــار اللجنــة وجهــات الرقابــة واإلشــرا
 . القانون يقع من قبل المؤسسات المالية، باإلضافة إلى تمتع الوحدة بميزانية مستقلة يقوم بتغطيتها البنك المركزي
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   .عدم وجود موارد مالية وبشرية كافية: وجه القصور الرابع
  
) ١١(، حيــث يعمــل فــي الوحــدة حاليــًا عـــدد ي الوحــدةقامــت الوحــدة بزيــادة الكــادر الخــاص بالوحــدة والعــاملين اإلداريـــين فــ .٩٠

، ومحلـل وصـفي واحـد، وموظـف مخـتص بالتعـاون الـدولي، ينماليال المحللينمن موظف، بما يشمل رئيس الوحدة، ونائبه، وعدد 
 . وموظف مختص بنظم المعلومات، وأفادت السلطات بأنها تنوي مضاعفة عدد العاملين مستقبالً 

 
 : على النحو التالي اليمنية بمشاركة الوحدة في فعاليات التدريب وورش العمل المحلية والخارجية كذلك أفادت السلطات .٩١

  
  التي شاركت فيها الوحدة يبيةالتدر إحصائية حول الدورات : ٨جدول رقم 

  عدد الموظفين  عدد الدورات  السنة
١٥  ٨  ٢٠١٠  
١٦  ٦  ٢٠١١  
١٥  ٨  ٢٠١٢  
٢٦  ١٣  ٢٠١٣  

  
وجـود عـدد باإلضـافة إلـى  )٣، ٢، ١ :ول رقـمافـي الجـدمـن التقريـر،  ٥٢الفقـرة ( المقدمة أعـاله،ويالحظ من اإلحصائيات  .٩٢

ينبغــي للــيمن زيــادة المــوارد البشــرية للوحــدة بمــا يمكــن الوحــدة مــن أداء عملهــا  هبأنــ ،كبيــر مــن البالغــات لــدى الوحــدة قيــد التحليــل
، وباإلضافة إلى ذلك لم توفر السـلطات مـا يثبـت الوحدةوفعالية  اءةورفع كفمما هي عليه في الوقت الحالي،  ةيفعالأكثر بصورة 

 .توفير الموارد المالية الكافية لعمل الوحدة
   
عـدم إعطـاء الوحـدة الصـالحية للحصـول علـى المعلومـات مـن الجهـات األخـرى المختصـة دون الرجـوع الـى لجنـة مكافحـة : وجه القصور الخـامس 

   .غسل األموال أو المحافظ
 

الــيمن بإعطــاء وحــدة معالجــة المعلومــات الماليــة الصــالحية الكاملــة والمباشــرة لطلــب أيــة معلومــات إضــافية مــن قبــل قــام  .٩٣
األشخاص الخاضعين، كما أن الوحدة لها الصالحية بطلب أية معلومات إضافية من قبل جهـات الرقابـة واإلشـراف، وأي جهـات 

لســنة ) ١٧(م، وتعديالتــه فــي القــانون رقــم ٢٠١٠لســنة ) ١(ن رقــم حكوميــة أخــرى، حيــث تــم الــنص علــى ذلــك مــن خــالل القــانو 
وبحسـب مـا نـص عليـه القـانون، فـإن الجهـات الملزمـة باإلخطـار يقـع عليهـا االلتـزام ). ج، هــ(الفقـرات ) ٣١(م، في المادة ٢٠١٣

كمــا أن القــانون . دة مــدة أخــرىبتزويــد الوحــدة بتلــك المعلومــات خــالل مــدة ال تتجــاوز أســبوعًا مــن تــاريخ طلبهــا، مــا لــم تحــدد الوحــ
يــنص علــى جــواز قيــام الوحــدة بتحديــد مــدة أقــل لتزويــدها بالمعلومــات المطلوبــة، وذلــك بحســب األحــوال الطارئــة، حيــث حــددت 

 ، الضوابط التالية لتحديد األحوال الطارئة التي يجـوز للوحـدة فيهـا تحديـد مـدة زمنيـة أقـل)٤٠(الالئحة التنفيذية للقانون في المادة 
إذا كانــت المعلومــات المطلوبــة مــن جهــات التحقيــق أو المحاكمــة تتعلــق بجريمــة غســل أمــوال أو تمويــل ) أ: لتزويــدها بالمعلومــات

إذا كانـــت المعلومـــات المطلوبـــة يترتـــب عليهـــا تـــدابير وٕاجـــراءات تحفظيـــة لحجـــز وتجميـــد األمـــوال ) ب. إرهـــاب معروضـــة أمامهـــا
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إذا كانـــت المعلومـــات المطلوبـــة تتعلـــق بتجميـــد أمـــوال ) ج. ال أو تمويـــل إرهـــابوالممتلكـــات المتحصـــلة عـــن جريمـــة غســـل أمـــو 
إذا كانــــت ) د. األشـــخاص أو الكيانــــات المحــــددة أســـماؤها فــــي القائمــــة الموحــــدة أو القـــوائم األخــــرى الصــــادرة مـــن مجلــــس األمــــن

دد القـانون الفتـرة الزمنيـة لجهـات كمـا حـ. المعلومات المطلوبـة يترتـب عليهـا اتخـاذ إجـراءات عاجلـة لتجنـب ضـرر يصـعب تداركـه
وتعطــي اإلجــراءات التــي ، الرقابــة واإلشــراف بمــدة أســبوعين لتزويــد الوحــدة بالمعلومــات التــي تحتاجهــا، وتطلبهــا مــن تلــك الجهــات

هـا ، ووجود نسبة معتبرة  من مجمـوع البالغـات تـم إحالتالالزمة لطلب المعلومات اتخذتها اليمن من خالل منح الوحدة الصالحية
ات إنفاذ القانون مؤشرًا جيدًا على قيام الوحدة بطلب المعلومات من الجهات المبلغة، نتج عنهـا إحالـة تلـك البالغـات إلـى إلى جه

 . .جهات إنفاذ القانون
 
والمتعلقـة بتزويـد الوحـدة بالمعلومـات ) ج(الفقـرة ) ٣١(وتجدر اإلشـارة إلـى أن القـانون يعاقـب كـل مـن يخـالف أحكـام المـادة  .٩٤
لتي تطلبها من قبل الجهات الملزمة باإلبالغ بالحبس مدة ال تزيد على سـنتين أو بالغرامـة التـي ال تزيـد علـى خمسـة ماليـين لایر ا

 . يمني
  

   .عدم إصدار أية تقارير سنوية: وجه القصور السادس
  
ـــم م، وتعديالتـــه فـــي القـــانو ٢٠١٠لســـنة ) ١(نـــص قـــانون مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب رقـــم  .٩٥ لســـنة ) ١٧(ن رق

م، علــى قيــام وحــدة معالجــة المعلومــات الماليــة اليمنيــة بنشــر تقــارير دوريــة عــن أنشــطتها، تتضــمن علــى األخــص بيانــات ٢٠١٣
وقامـت الوحـدة بإصـدار التقـارير السـنوية لألعـوام . إحصائية ودراسات تحليلية فـي مجـال مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب

م حتـــى اآلن، وتتضـــمن تلـــك التقـــارير معلومـــات عـــن ٢٠١٣لـــم يـــتم إصـــدار التقريـــر الســـنوي لعـــام ، و )٢٠١٢، ٢٠١١، ٢٠١٠(
األنشــطة التــي تقــوم بهــا وحــدة معالجــة المعلومــات اليمنيــة، خــالل تلــك األعــوام، والقــوانين واللــوائح الصــادرة خــالل تلــك األعــوام، 

ك األعــوام، ولكــن تجــدر اإلشــارة إلــى أن تلــك التقــارير ال باإلضــافة إلــى بيانــات إحصــائية عــن اإلخطــارات التــي تتلقهــا خــالل تلــ
 .تتضمن أية تطبيقات أو اتجاهات عامة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  
   .عدم وجود قاعدة بيانات كاملة وآمنة: وجه القصور السابع

  
م ٢٠١٣لسـنة ) ١٧(لقانون رقم م، وتعديالته في ا٢٠١٠لسنة ) ١(نص قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم  .٩٦

للنيابة العامة وفقـًا ألحكـام قـانون اإلجـراءات الجزائيـة،  وٕاتاحتهاعلى قيام الوحدة بإنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لها من معلومات 
يتـوفر لهـا مــن اإلشـارة إلــى قيـام الوحـدة بإنشـاء قاعـدة بيانـات لمـا ) ٤٠(مـن المـادة ) ٢(كمـا تضـمنت الالئحـة التنفيذيـة فـي الفقـرة 

للنيابة العامـة، وفقـًا ألحكـام قـانون اإلجـراءات الجزائيـة، وتضـمنت تلـك الفقـرة بعـض التفاصـيل عـن مـا يجـب  وٕاتاحتاهامعلومات، 
أن تتضمنه قاعدة البيانات، بحيث تدون الوحدة في قاعدة البيانات ما يرد إليها مـن إخطـارات ومعلومـات، وخاصـة رقـم اإلخطـار 

ود اإلخطـــار إلـــى الوحـــدة، وملخصـــًا عـــن بيانـــات اإلخطـــار يشـــتمل علـــى العمليـــة المشـــبوهة، وأســـباب ودواعـــي وســـاعة وتـــاريخ ور 
وتحليالت واإلجراءات التي اتخذت في شأن التصرف فـي اإلخطـار ومـا يصـدر مـن قـرارات معلومات االشتباه، وما تم جمعه من 
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نهـا قامـت بتـوفير قاعـدة بيانـات، وتـم تجهيـز مقـر جديـد خـاص ومن ناحية أخـرى، فقـد أفـادت السـلطات بأ. وأحكام قضائية بشأنه
  . بالوحدة، يؤمن سرية العمل

  
  ): ملتزمة جزئياً ( درجة اإللتزام : ٣٦التوصية 

  
  .عدم إمكانية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في مجال تمويل اإلرهاب: وجه القصور األول

   
وقــد نــص . بق مــع االتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل اإلرهــاب، كمــا ســبق إيضــاحهقــام الــيمن بتجــريم تمويــل اإلرهــاب بمــا يتطــا .٩٧

م فــي المــادة ٢٠١٣لســنة ) ١٧(وتعديالتــه فــي القــانون رقــم  ٢٠١٠لســنة ) ١(قــانون مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب رقــم 
أقــوال الشــهود والخبــراء، وٕاعــالن  اإلنابــة القضــائية فــي ســماع: علــى أوجــه المســاعدة القانونيــة، حيــث تضــمنت) ب(الفقــرة ) ٣٤(

األوراق القضــائية مــن الســلطات النظيــرة، وتــوفير النســخ األصــلية أو صــور منهــا مــن المســتندات أو الســجالت، والكشــف عــن أو 
تعقـــب العائـــدات اإلجراميـــة أو األمـــوال أو الممتلكـــات أو األدوات أو األشـــياء األخـــرى ألغـــراض اإلثبـــات أو المصـــادرة و اتخـــاذ 

اءات التحفظية بما فـي ذلـك التجميـد أو الحجـز، واتخـاذ إجـراءات التفتـيش و الضـبط، وأي شـكل آخـر مـن أشـكال المسـاعدة اإلجر 
القانونيــة بمــا ال يتعــارض مــع القــوانين النافــذة، ومــع مراعــاة مــا تضــمنته االتفاقيــات الثنائيــة أو متعــددة األطــراف المتعلقــة بتبــادل 

 .  اليمن طرفًا فيها، ومبدأ المعاملة بالمثلالمساعدات القانونية والتي تكون 
  

   .عدم وجود آلية واضحة وفعالة لتنفيذ طلبات الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب: وجه القصور الثاني
  
ديــد النيابــة العامــة قــام الــيمن بإيجــاد آليــة لتنفيــذ طلبــات الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة المتبادلــة، حيــث قــام الــيمن بتح .٩٨

كجهة تتلقى المعلومات المبلغة من أي دولة من الدول التي تفيد بقيام شخص مقيم أو موجود في اليمن بارتكـاب أي مـن الجـرائم 
المنصـوص عليهـا فـي قــانون مكافحـة غسـل األمــوال وتمويـل اإلرهـاب، والتحقيـق فيهــا وفقـًا للقـوانين النافــذة وأحكـام قـانون مكافحــة 

المعلومـــات الواجـــب توفرهـــا فـــي طلبـــات المســـاعدة ) ٣٤(مـــن المـــادة ) ج(وال وتمويـــل اإلرهـــاب، كمـــا تضـــمنت الفقـــرة غســـل األمـــ
) ٣٤(مـن المـادة ) هــ(القانونية، ويمكن للسلطات اليمنية أن تطلب مزيـد مـن المعلومـات بغـرض تنفيـذ الطلـب، كمـا حـددت الفقـرة 

مـن قبـل دول  طلبـات المسـاعدة القانونيـة تـم تقـديمهاطات بأنهـا لـم تتلـق أيـة أفـادت السـلحاالت رفض طلـب المسـاعدة القانونيـة، و 
  . لجهات النظيرة األجنبيةلطلب أخرى، كما لم تقدم السلطات أية 

  
  ) ملتزمة جزئياً (درجة االلتزام : ٤٠التوصية 

  
  .تبادل المعلومات محلياً ودولياً  إجراءاتعدم وجود آلية لتسهيل  :القصور األول وجه

  
مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب ) ٣٢(طى القـانون لوحـدة جمـع المعلومـات الماليـة اليمنيـة فـي المـادة أع .٩٩
، الصــالحية الكاملــة والمباشــرة فــي تبــادل المعلومــات مــع ٢٠١٣لســنة ) ١٧(م، وتعديالتــه فــي القــانون رقــم ٢٠١٠لســنة ) ١(رقــم 

ويجـوز للوحـدة فـي سـبيل ذلـك . انت ملتزمة بقواعد السرية، وبشرط المعاملة بالمثـلالوحدات النظيرة في الدول األخرى، متى ما ك
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كمـــا أن . إبـــرام مـــذكرات تفـــاهم مـــع الوحـــدات األجنبيـــة النظيـــرة، تـــؤدي وظـــائف مماثلـــة، وتخضـــع اللتزامـــات مماثلـــة بشـــأن الســـرية
ى التعـاون والتنسـيق الفعـال مـع سـائر السـلطات نص على التزام الجهات المختصة بالرقابة واإلشراف عل) ٢١(القانون في المادة 

المحلية والسلطات النظيرة المختصة لتقديم المساعدة في إجراء التحريات وفي كافـة مراحـل التحقيـق والمحاكمـة المتعلقـة بمكافحـة 
بـت دخـول الجهـات يث مـابـالرغم مـن الصـالحيات الممنوحـة للسـلطات اإلشـرافية إال أنـه ال يوجـد و  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

   .  في اتفاقيات تبادل للمعلومات )غير الوحدة( اإلشرافية

  
ــاني ــادل المعلومــات فيمــا يتعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل : وجــه القصــور الث مــع  اإلرهــابال تتمتــع الســلطات المختصــة بالصــالحية فــي تب

  .الجهات النظيرة وغير النظيرة
  

اليـــة اليمنيـــة بصـــالحية تبـــادل المعلومـــات مـــع الجهـــات النظيـــرة، كمـــا أن الســـلطات تتمتـــع وحـــدة معالجـــة المعلومـــات الم .١٠٠
القضائية اليمنية يمكن لهـا تبـادل المعلومـات مـع الجهـات النظيـرة فـي تبـادل المعلومـات، كمـا يمكـن للنيابـة العامـة ان تتعـاون مـع 

علـــى صـــالحية الجهـــات المختصـــة باإلشـــراف ) ٢١(مـــن المـــادة ) ٥(، وتـــنص الفقـــرة الجهـــات النظيـــرة األجنبيـــة فـــي هـــذا الجانـــب
والرقابة في التعاون والتنسيق الفعال مع سائر السلطات النظيرة المختصة لتقديم المساعدة في إجراء التحريات، وفي كافة مراحـل 

    .التحقيق والمحاكمة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 

    .ات تبين التعاون الدولي في مجال تبادل المعلوماتعدم وجود إحصائي: وجه القصور الثالث
 

 : التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات التالية في مجال حصائياتاإل بتقديمالسلطات اليمنية  قامت  .١٠١
  

  طلبات تبادل المعلومات بخصوص وحدة جمع المعلومات المالية: ٩جدول رقم 
  اإلجمالي  الحالة   ادرةالطلبات الص  الحالة  الطلبات الواردة  السنة
٢٠١٠  -    -    -  
تم تلقي اإلجابة   ٣  ٢٠١١

  أم ال
-    ٣  

تم تلقي اإلجابة   ٧  ٢٠١٢
  أم ال

تمت اإلجابة أم   ٤
  ال

١١  

تم تلقي اإلجابة   ٨  ٢٠١٣
  أم ال

تمت اإلجابة أم   ٤
  ال

١٢  
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  ) غير ملتزم: (درجة االلتزام: التوصية الخاصة األولى
  

  .قمع تمويل اإلرهاب التفاقيةبعد  االنضمام عدم: وجه القصور األول 
 

االتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل  إلـىعالجت اليمن وجه القصور المتعلق بهذه التوصية، حيث انضمت الجمهورية اليمنيـة  .١٠٢
 . وبذلك يكون اليمن قد عالج وجه القصور المحدد في هذه التوصية. م٢٠١٠لسنة ) ٣(اإلرهاب بموجب القانون رقم 

  
  .عدم تطبيق التوصية فيما يتعلق بقرارات مجلس األمن: القصور الثانيوجه 

  
قام اليمن باتخاذ العديد من اإلجراءات فيما يتعلق بتطبيق قرارات مجلس األمن ذات الصلة بمكافحـة تمويـل اإلرهـاب،   .١٠٣

 . وسوف يأتي الحديث بالتفصيل عند التطرق إلى التوصية الخاصة الثالثة

  
  )غير ملتزم (درجة االلتزام : ثالثةالخاصة الالتوصية 

  
  .عدم وجود نظام قانوني يحكم إجراءات تجميد األموال والممتلكات لألشخاص الواردة أسمائهم بقرارات مجلس األمن:ألولوجه القصور ا

  
لسنة ) ١٧(وتعديالته في القانون رقم ٢٠١٠لسنة ) ١(نص قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم  .١٠٤
والقرارات الالحقة له، والمتعلقة بتحديد  ١٢٦٧على آلية قانونية لتنفيذ قرارات مجلس األمن رقم ) ١٧(في المادة  م٢٠١٣

وتتمثل تلك اآللية في قيام وزارة . األشخاص والكيانات من قبل لجنة عقوبات القاعدة، وطالبان وفق القوائم التي تصدرها
الصادرة فور صدورها، وٕاصدار النائب العام فور تلقيه القوائم من قبل وزارة الخارجية الخارجية بموافاة النائب العام بالقوائم 

القرارات الالزمة لتجميد أموال وأصول وممتلكات األشخاص والكيانات المحددة أسمائهم في القوائم، وتقوم جهات الرقابة 
مهن المعينة واألشخاص الطبيعية واالعتبارية، وتقوم تلك واإلشراف بتعميم تلك القرارات على المؤسسات المالية وغير المالية وال

وتتولى جهات الرقابة . الجهات فورًا بتجميد تلك األموال أو األصول أو الممتلكات وبدون إشعار مسبق لهؤالء األشخاص
 . واإلشراف التأكد من التزام المؤسسات المالية وغير المالية بتنفيذ قرارات النائب العام

 
مكرر من القانون على قيام الجهات ) ١٧(، فقد نصت المادة ١٣٧٣تنفيذ قرار مجلس األمن رقم  وعلى سياق .١٠٥

أو يشاركون أو  ارتكابهاالمختصة بمكافحة اإلرهاب بإعداد قوائم األشخاص والكيانات الذين يرتكبون أعمال إرهابية أو يحاولون 
والقرارات الالحقة له، ويصدر النائب العام قرارات  ١٣٧٣من رقم يسهلون ارتكابها بموجب القوانين النافذة، وقرار مجلس األ

نات المحددة أسمائهم في القوائم، وتقوم جهات الرقابة واإلشراف بتعميم هذه ابتجميد أموال وممتلكات وأصول األشخاص والكي
ارية، وعلى هؤالء األشخاص تجميد القرارات على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعنية واألشخاص الطبيعية واالعتب

تلك األموال أو األصول أو الممتلكات األخرى فورًا وبدون إشعار مسبق لتلك األشخاص أو الكيانات الصادر بحقهم قرارات 
ؤسسات وتتولى جهات الرقابة واإلشراف التأكد من التزام الم. وٕابالغ الوحدة فورًا باألموال واألصول والممتلكات المجمدة. التجميد

 . المالية وغير المالية بتنفيذ قرارات النائب العام بتجميد أموال أو أصول أو ممتلكات القوائم الصادرة
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على قيام النائب العام بتلقي طلبات التجميد المقدمة من أي دولة، والمتعلقة بتجميد ) ١(مكرر ) ١٧(وتنص المادة  .١٠٦

ى أراضي اليمن، ويقوم النائب العام بدراسة تلك الطلبات والبت فيها، أموال أو ممتلكات أو أصول أخرى ألشخاص مقيمين عل
وتقوم الجهات الرقابية واإلشرافية بتعميم تلك . وفي حالة الموافقة يصدر قرارًا بتجميد تلك األموال أو الممتلكات أو األصول

لية والمهن المعينة، والتي تقوم بتجميد تلك القرارات في حالة صدورها من قبل النائب العام على المؤسسات المالية وغير الما
األموال أو األصول أو الممتلكات فورًا وبدون إشعار مسبق لألشخاص أو الكيانات الصادر بحقهم قرارات التجميد، وتتولى 

 . جهات الرقابة واإلشراف التأكد من التزام المؤسسات المالية بتنفيذ قرارات التجميد
 

إلى األموال المستمدة من أموال  ١٢٦٧ار إليها في القانون عند تنفيذ قرار مجلس األمن رقم تمتد أعمال التجميد المش .١٠٧
أو المتولدة عنها مملوكة أو خاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لألشخاص المحددة أسمائهم وفق القوائم أو  أخرىأو أصول 

ل مؤسسات مالية أو مؤسسات غير مالية أو مهن معينة أو ألشخاص يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم، وسواًء كانت تلك األموا
من ) ٨(كما تضمنت الفقرة . لدى أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين، على أن يراعى في ذلك حقوق الغير حسن النية

قرار النص على أن العوائد واألرباح على الحسابات المجمدة، بحسب طبيعة تلك الحسابات، ال يترتب على ) ٣١(المادة 
وتجدر اإلشارة إلى القانون قد عرف التجميد في . التجميد حرمان تلك الحسابات من تلك العوائد واألرباح، وتخضع للتجميد

بأنه حظر نقل األموال أو الممتلكات أو المعدات أو األدوات أو أي أصول أخرى أو تحويلها أو التصرف فيها، أو ) ٢(المادة 
تخذته سلطة مختصة، أو بناًء على قرار صادر من سلطة قضائية، بموجب آلية للتجميد، طوال حركتها استنادًا إلى إجراء ا

سريان مدة هذا اإلجراء أو حتى يتم إجراء المصادرة، وتظل تلك األموال واألصول والممتلكات المجمدة ملكًا للشخص الطبيعي 
واألصول والممتلكات وقت التجميد، ويجوز إدارتها من أو االعتباري، أو لألشخاص الذين كانت لهم مصلحة في تلك األموال 

قبل المؤسسة المالية التي عينها ذلك الشخص الطبيعي أو االعتباري، أو من قبل طرف ثالث بناًء على قرار صادر من 
 . السلطة المختصة أو السلطة القضائية

 
واإلشراف بقرارات النائب العام، حيث تنص  يتم إبالغ القطاع المالي من خالل التعاميم التي تصدرها جهات الرقابة .١٠٨
من الالئحة التنفيذية بأن يقوم النائب العام بإبالغ جهات الرقابة واإلشراف بالقرارات التي يصدرها ) ٣١(من المادة ) ٣(الفقرة 

قابة واإلشراف تعميم في اليوم التالي لصدروها، وعلى جهات الر  ١٢٦٧بالتجميد، وفق القوائم الصادرة طبقًا لقرار مجلس األمن 
مكرر ) ٣٢(من المادة ) ج(إضافة إلى ذلك، تتضمن الفقرة . تلك القرارات على المؤسسات المالية فور تلقيها من النائب العام

 .١٣٧٣من الالئحة التنفيذية نفس اآللية، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 
 

ى المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة لتنفيذ قرارات التجميد واضحة عل التزاماتتضمن القانون والالئحة  .١٠٩
على أن المؤسسات ) ٣١(من المادة ) ٧(الصادرة وفقًا لقرارات مجلس األمن، كما أن الالئحة التنفيذية قد نصت في الفقرة 
انات المحددة أسمائهم في القائمة الصادرة المالية وغير المالية والمهن المعينة عليها مسؤولية التحقق من أن األشخاص والكي

ن فعًال، وفي حال تحقق لها أن يوالمعني المقصودينهم  ١٢٦٧من قبل لجنة العقوبات في مجلس األمن وفقًا للقرار رقم 
الالزمة األشخاص والكيانات المحددة ليسوا هم المقصودين فعًال فعلى تلك الجهات إبالغ الوحدة بذلك، لتقوم باتخاذ اإلجراءات 



   تقرير المتابعة السابع للجمھورية اليمنية
 

 
 ٦٢من  ٤٠صفحة 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن السلطات لم تقم بإصدار أية إرشادات محددة للجهات التي قد تكون األموال أو األصول . لرفع التجميد
 . األخرى المستهدفة بحوزتهم، ما عدا ما تم ذكره في القانون أو الالئحة

 
من القوائم التي تصدرها لجنة العقوبات في  من القانون إجراءات النظر في الرفع) ١٧(من المادة ) هـ(تضمنت الفقرة  .١١٠

مجلس األمن، حيث كفلت للمتضرر اتخاذ كافة الوسائل المتاحة الدبلوماسية أو القانونية أو القضائية إللغاء التجميد أو الحجز 
من الالئحة ) ٣١(من المادة ) ٦(وتضمنت الفقرة . أو حذف االسم من القائمة، بما يتماشى مع االلتزامات الدولية لليمن

التقدم بتظلم إلى وزير الخارجية ) أ: التنفيذية تفصيًال عن اإلجراءات التي يمكن للمتضرر اتخاذها في هذا الجانب، ومنها
التقدم بدعوى أمام القضاء ) ب. االسم أو تصحيحه وفقًا لآلليات المحددة بقرارات مجلس األمن ببطلب رفع التجميد أو شط

 . انون وأحكام الالئحة التنفيذيةلرفع التجميد وفقًا للق
 

وفي حال تم إبالغ الوحدة من قبل المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية أو المهن المعينة بعد التحقق الذي  .١١١
تقوم به تلك المؤسسات بأن الشخص المحدد في القائمة ليس هو الشخص المحدد وفق القوائم الصادرة طبقًا لقرار مجلس األمن 

من الالئحة ) ٣١(من المادة ) ٧(، تقوم الوحدة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لرفع التجميد، بحسب ما تنص عليه الفقرة ١٢٦٧رقم 
من ) هـ(، فإن الفقرة ١٣٧٣وبالنسبة للمتضرر من قرارات التجميد وفقًا للقوائم الصادرة طبقًا لقرار مجلس األمن رقم . التنفيذية
يومًا من تاريخ علمه بقرار  ٣٠يتظلم من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة خالل  مكرر تنص على أن) ١٧(المادة 

التجميد، وٕاذا أصدرت المحكمة قرارًا برفع التجميد يقوم النائب العام باتخاذ اإلجراءات القانونية لرفع التجميد في موعد أقصاه 
 .صة بذلكاسبوع من تاريخ صدور قرار المحكمة، وٕابالغ الجهات المخت

 
من ) ٣٢(بينت الالئحة التنفيذية للقانون اإلجراءات التي تسمح بالوصول إلى األموال المجمدة، حيث نصت المادة  .١١٢

الالئحة على أن المتضرر من قرار التجميد يتقدم إلى النائب العام بطلب الصرف من حساباته المجمدة لمواجهة نفقات أي من 
غطية المصروفات األساسية بما في ذلك مصروفات الغذاء والكساء والدواء واإليجار والوفاء ت) ١: الحاالت اإلنسانية التالية

سداد المصاريف والنفقات الضرورية ) ٣. سداد النفقات المستحقة للدولة كالضرائب والزكاة وغيرها) ٢. بسداد أقساط الديون
و األجور وتكاليف الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العادية التي تدفع نظير األتعاب المهنية المقبولة، والخدمات القانونية أ

ويقوم النائب العام بإحالة الطلب إلى وزير الخارجية ليتولى اتخاذ اإلجراءات الالزمة وفقًا لآلليات المحددة . لألموال المجمدة
 .بقرارات مجلس األمن

 
في  الواردةالية وغير المالية والمهن المعينة بااللتزامات تتولى جهات الرقابة واإلشراف التأكد من التزام المؤسسات الم .١١٣

قرارات التجميد الصادرة من قبل النائب العام، طبقًا لقرارات مجلس األمن، ويعاقب القانون المؤسسات التي تخالف التزاماتها 
 .  لى عشرة ماليين لایر يمنيتزيد على ثالث سنوات أو بالغرامة التي ال تزيد ع بعقوبات جنائية، تتمثل في الحبس مدة ال
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   .غياب األدلة على فعالية اإلجراءات المتعلقة بالتجميد وفق قرارات مجلس األمن: القصور الثاني وجه
  

م بشأن تجميد أموال وممتلكات وأصول األشخاص والكيانات الواردة ٢٠١٣لعام ) ٢٨٢(أصدر النائب العام القرار رقم  .١١٤
وأفادت السلطات بأن جهات االشراف والرقابة تقوم بتعميم القوائم . الخاصة بالقاعدة وطالبانأسمائهم في قوائم مجلس األمن 

الواردة من مجلس األمن على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة فور ورودها، كما أفادت السلطات بأنه من 
ولم توفر السلطات أية . )١٢٦٧(مجلس األمن رقم  في سياق تطبيق قرارلعدد حالتين  الناحية العملية تم تجميد أموال

   ).١٣٧٣(إحصائيات لتطبيق قرار مجلس األمن رقم 
  

  ): غير ملتزم(درجة االلتزام : خامسةالخاصة الالتوصية 
  
  : عدم تجريم تمويل اإلرهاب أساساً : األولالقصور  وجه

  
طابق مع االتفاقية الدولية، وتضمن الفصل السادس من سبقت اإلشارة إلى قيام اليمن بتجريم تمويل اإلرهاب بما يت .١١٥

العديد من  ٢٠١٣لسنة ) ١٧(وتعديالته في القانون رقم  ٢٠١٠لسنة ) ١(قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم 
فقد نص . ائيةالمواد التي تنظم التعاون الدولي في مجال مكافحة اإلرهاب، باإلضافة إلى ما يتضمنه قانون اإلجراءات الجز 

على قيام النيابة العامة بتلقي المعلومات المبلغة من أي دولة بخصوص قيام أحد األشخاص المقيمين ) ٣٣(القانون في المادة 
في اليمن بارتكاب جريمة تمويل اإلرهاب، ويتولى التحقيق فيها، ويمكن للنائب العام أن يتلقى المعلومات مباشرة أو عبر الطرق 

 .الدبلوماسية

 

وفيما يتعلق بصور المساعدة القانونية المتبادلة التي يمكن أن تقدمها السلطات القضائية اليمنية، فقد سبقت اإلشارة  .١١٦
من القانون تضمنت صور المساعدة القانونية، بما يشمل توفير الوثائق من المؤسسات ) ٣٤(من المادة ) ب(إلى أن الفقرة 

العائدات اإلجرامية، وتعقبها واتخاذ اإلجراءات التحفظية بشأنها بما في ذلك الحجز  المالية وغيرها من األشخاص، والكشف عن
والتجميد، وتشمل صور المساعدة القانونية أيضًا اإلنابة القضائية في سماع أقوال الشهود والخبراء، وٕاعالن األوراق القضائية 

أما في . ها من الصور التي ال تتعارض مع القوانين اليمنيةالواردة من السلطة النظيرة، واتخاذ إجراء التفتيش والضبط، وغير 
حالة طلبات المصادرة المتعلقة كليًا أو جزئيًا بجريمة تمويل اإلرهاب فإن الطلب يقدم إلى السلطات القضائية عن طريق 

وتشترط . لمقدم إلى اليمنالقنوات الدبلوماسية، وال بد أن تكون المصادرة بناًء على حكم قضائي بات، ويرفق بطلب المصادرة ا
السلطات لطلبات المساعدة القانونية بعض المعلومات التي ال بد أن تكون متضمنة في الطلب المقدم، مثل تحديد اسم السلطة 
الطالبة المساعدة، وملخص للوقائع ذات الصلة بموضوع الطلب، توضيح نوع المساعدة الملتمسة والغرض الذي طلبت من 

) ٣٤(من المادة ) هـ(وتتضمن الفقرة . طات أن تقوم بطلب المزيد من المعلومات بغرض تنفيذ الطلبأجله، ويمكن للسل
الحاالت المحددة لرفض طلب المساعدة القانونية، وال تتضمن تلك القيود شروط غير معقولة أو غير متناسبة بصورة ال داعي 

 . ات اليمنية بسنها لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلةوبشكل عام يمكن القول بوجود آلية وٕاجراءات قامت السلط. لها
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التجريم كشرط لتقديم المساعدة، وال يوجد ما يمنع السلطات  ازدواجيةيشترط اليمن لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة  .١١٧
 . اليمنية من تقديم المساعدة القانونية ألقصى درجة ممكنة في حالة غياب ازدواجية التجريم

 

وفي ما يتعلق باإلجراءات المناسبة لالستجابة السريعة والفعالة لطلبات المساعدة القانونية والمقدمة من دول أجنبية،  .١١٨
والتي تتعلق بتحديد أو تجميد أو ضبط أو مصادرة الممتلكات المتأتية من جرائم تمويل اإلرهاب أو المتحصالت منها أو 

التي اتجهت النية إلى استخدامها في جريمة تمويل اإلرهاب، يمكن القول بأن السلطات الوسائط المستخدمة فيها أو الوسائط 
من القانون على ) ٣٤(من المادة ) ب(القضائية اليمنية يمكن لها أن تقدم المساعدة القانونية لتلك الطلبات حيث تنص الفقرة 

متلكات أو األدوات أو األشياء األخرى ألغراض اإلثبات أن اعتبار الكشف عن أو تعقب العائدات اإلجرامية أو األموال أو الم
أو المصادرة واتخاذ اإلجراءات التحفظية بشأنها بما في ذلك التجميد أو الحجز من صور المساعدة القانونية التي تقدمها 

ادرة، وأشارت الالئحة أما فيما يتعلق بالمصادرة فتشترط اليمن أن يكون هناك حكم قضائي بات لتنفيذ المص. السلطات القضائية
التنفيذية إلى اشتراط اقتسام تلك األموال المصادرة مع الدولة الطالبة للمصادرة بناًء على توقيع اتفاق ثنائي مع الدولة لتمكين 

وسبقت اإلشارة إلى شمول تعريف المصادرة للممتلكات المستخدمة في الجريمة . الدولة الطالبة للمصادرة من تلك األموال
حصالت منها والوسائط المستخدمة فيها أو التي اتجهت النية الستخدامها، والممتلكات المعادلة في القيمة لألموال أو والمت

ومن ناحية أخرى، لم تقم السلطات بإنشاء صندوق لألصول المنزوعة الملكية إليداع جميع الممتلكات المصادرة فيه . األصول
 .   لقانون أو الرعاية الصحية أو التعليم، أو غير ذلك من األغراض المالئمةأو جزء منها، واستخدامه ألغراض إنفاذ ا

 

من القانون على جواز تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها ) ٣٧(تنص المادة  .١١٩
لية التي صادقت عليها اليمن، ووفقًا في قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، طبقًا للقوانين النافذة واالتفاقيات الدو 

في حين ال تقوم بتسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية، ولكن . لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بعد أخذ موافقة النائب العام
ي اليمن يقوم النائب العام بالتحقيق في القضايا التي تتوفر فيها معلومات من قبل دولة أخرى عن قيام شخص مقيم أو موجود ف

 . بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 

من ناحية أخرى، أفادت السلطات بأنها لم تتلقى أية طلبات للمساعدة القانونية المتبادلة في مجال مكافحة تمويل   .١٢٠
  . لجهات خارجية بهذا الخصوصاإلرهاب من أي جهة خارجية، كما لم تقم السلطات بتقديم أية طلبات 

  
 .استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات األخرى المصنفة ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمة  . ح

 
  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام: ( التوصية الثانية

 
ص العلـم الـوارد الـنص علـى السـماح باسـتخال) ٣(فـي المـادة ) ١٧(وتعديالتـه فـي القـانون رقـم ) ١(تضمن القانون رقـم  .١٢١

امتـداد  علـى) مكرر٤٤(وأشار القانون في تعديالته في المادة . في صور جريمة غسل األموال من الظروف الواقعية الموضوعية
 ال (تضــمن الــنص علــى إيقــاع عقوبــة الغرامــة جــرائم غســل األمــوال، حيــث األشــخاص االعتباريــة عــن الجنائيــة لتشــمل  مســئوليةال

لصـالح ذلـك ) سـواًء غسـل أمـوال أو تمويـل إرهـاب(على كل شخص اعتبـاري ارتكبـت الجريمـة )  يمنيتقل عن خمسة ماليين لایر
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أو لديـه تفـويض  ،شخص طبيعي يشغل موقعًا قياديًا فيـهالشخص االعتباري، أو ارتكبت باسم ذاك الشخص االعتباري، من قبل 
سـلطة فيـه، بصـرف النظـر عمـا إذا أديـن الشـخص الطبيعـي الشـخص االعتبـاري، أو مخـول بممارسـه ال باتخاذ القرارات نيابة عـن

وٕاضــافة إلــى ذلــك، فــإن العقوبــة المقــررة علــى الشــخص االعتبــاري ال تمنــع مــن معاقبــة الشــخص . بارتكــاب الجريمــة مــن عدمــه
المخالفــة الطبيعــي المســؤول عــن اإلدارة الفعليــة للشــخص االعتبــاري المخــالف بــذات العقوبــة المقــررة عــن األفعــال التــي ترتكــب ب

) ١(ومــن حيــث العقوبــات الجنائيــة المفروضــة علــى األشــخاص الطبيعيــين أو االعتبــاريين، فتضــمن القــانون رقــم . ألحكــام القــانون
علــى الــنص علــى إيقــاع عقوبــة الســجن بمــدة ال تزيــد علــى ســبع ســنوات، علــى كــل مــن يرتكــب ) ١٧(وتعديالتــه فــي القــانون رقــم 

كمــا تضــمن الــنص علــى عقوبــة الشــخص الطبيعــي الــذي الحكــم بالمصــادرة علــى األمــوال،  جريمــة غســل األمــوال، باإلضــافة إلــى
يقــــوم بارتكــــاب جريمــــة غســــل األمــــوال بواســــطة شــــخص اعتبــــاري، ويكــــون هــــذا الشــــخص مســــئوًال عــــن اإلدارة الفعليــــة للشــــخص 

لجريمة من خالل جماعة إجرامية، أو إذا تم ارتكاب ا كما أن العقوبات تتضاعف. االعتباري، بذات العقوبات المقررة في القانون
  .استغالل للسلطات أو النفوذ

  
  )غير ملتزمة: االلتزام درجة: (السادسة التوصية

  
أي "  بـــأنهملألشـــخاص المعرضـــون سياســـيًا، علـــى تعريـــف ) ١٧(وتعديالتـــه فـــي القـــانون رقـــم ) ١(تضـــمن القـــانون رقـــم  .١٢٢

أجنبيـة  هم مهـام أو شـغلوا وظـائف عامـة عليـا فـي الجمهوريـة أو دولـةشخص من األشخاص الطبيعية الموكلة إليهم أو أوكلت إلي
أو المسـئولين الحكـوميين أو القضـائيين أو العسـكريين  مثل رؤساء الدول أو الحكومات أو غيـرهم مـن السياسـيين رفيعـي المسـتوى

ب السياسـية الهـامين، أو اللـذين أوكلـت ، أو مسئولو األحـزاأو كبار الموظفين التنفيذيين في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة
أو دوليــة وظيفــة بــارزة، ويشــمل ذلــك أفــراد عــائالت هــؤالء األشــخاص أو شــركائهم المقــربين، وال ينطبــق هــذا  إقليميــةلهــم منظمــة 

ويعــد هــذا التعريــف متوافقــًا بشــكل كامــل مــع  .التعريــف علــى األشــخاص الــذين يشــغلون مناصــب متوســطة أو أقــل فــي المؤسســات
. ، وتجدر اإلشارة إلى أن التعريـف يمتـد ليشـمل األشـخاص المحليـين المعرضـون سياسـياً عريف الوارد في مصطلحات المنهجيةالت

مـن القـانون رقـم ) ١٠(أما عن اإلجراءات التي يجب على المؤسسات المالية اتخاذهـا تجـاه تلـك الفئـة مـن العمـالء، فـنص المـادة 
لى وجوب قيام المؤسسات المالية بوضع نظـم مناسـبة إلدارة المخـاطر لتحديـد مـا إذا كـان ع) ١٧(وتعديالته في القانون رقم ) ١(

العميل المستقبلي، أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصًا معرضًا سياسيًا، فإذا تبين لها ذلك، فيتعـين عليهـا أن تتخـذ اإلجـراءات 
 :التالية

  
 ة عمل مع العميل أو االستمرار فيهاالحصول على موافقة اإلدارة العليا قبل إنشاء عالق. 
 اتخاذ التدابير الالزمة لمعرفة وتحديد مصدر ثروته والتعرف على المستفيد الحقيقي ألمواله. 
 مراقبة عالقة العمل بصورة مستمرة ومكثفة. 
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  )غير ملتزمة: االلتزام درجة: (السابعة التوصية
 

ع المؤسسـات الماليـة األخـرى التـي لـيس لهـا وجـود مـادي فـي الدولـة المؤسسـات الماليـة بعـدم التعامـل مـلزام إيمن بـقام ال .١٢٣
المسجلة فيها، وغير خاضعة لرقابة فعالة في بلد تسـجيلها، كمـا تـم إلـزام المؤسسـات الماليـة اليمنيـة بعـدم التعامـل مـع المؤسسـات 

كمـا ألزمـت . م٢٠١٠لسـنة ) ١(ون رقـم مـن القـان) ٦(المالية التي تتعامل مع مؤسسات مالية محظـورة عالميـًا، وذلـك وفـق المـادة 
المؤسســات الماليــة باإلضــافة إلــى بــذل العنايــة الواجبــة فــي التعــرف علــى العمــالء والمســتفيدين ) ١(مــن القــانون رقــم ) ٧(المــادة 

لمكافحــة الحقيقيــين مــن األشــخاص الطبيعيــة أو االعتباريــة، بالتأكــد مــن أن المؤسســات الماليــة المراســلة تتــوفر لــديها أنظمــة فعالــة 
 .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 
مــن الالئحــة التنفيذيــة تفصــيل ذلــك االلتــزام علــى المؤسســات الماليــة، حيــث ألزمــت المؤسســات ) ١٠(وتضــمنت المــادة   .١٢٤

المالية بتطبيق إجراءات العنايـة الواجبـة علـى المؤسسـات الماليـة المراسـلة والبنـوك، عنـد إنشـاء عالقـة عمـل مـع تلـك المؤسسـات، 
ة المراســل أو المؤسســة طبيعــة أنشــطة البنــكللتوصــل إلــى فهــم كامــل لوجــوب جمــع معلومــات كافيــة ) ١: خــاذ اإلجــراءات التاليــةوات

وطبيعـــة عملهـــا، والقيـــام مـــن خـــالل المعلومـــات المتاحـــة بتحديـــد ســـمعة تلـــك المؤسســـة، ونوعيـــة المراقبـــة التـــي تخضـــع لهـــا تلـــك 
) ٢يـق حـول غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب أو أيـة إجـراءات تنظيميـة أخـرى، المؤسسة، بما في ذلـك إذا كانـت قـد خضـعت لتحق

تقيـيم الضـوابط المسـتخدمة مـن قبـل ) ٣، البنـوك المراسـلة المؤسسـات أو العليا قبل إقامة العالقة مع اإلدارةالحصول على موافقة 
افيــة، وذلــك مــن خــالل اســتبيان أو استقصــاء تلــك المؤسســات لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، والتأكــد مــن أنهــا فعالــة وك

تلتــزم المؤسســات المراســـلة باإلجابــة عليـــه، وتوضــح موقــف تلـــك المؤسســة مـــن االلتــزام بالتشــريعات والضـــوابط الرقابيــة المحليـــة، 
ى تـوافر ومعايير إجراءات العناية الواجبة التي تطبقها على عمالئها، وجهودها في مكافحة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب، ومـد

تحديــد مســئولية المؤسســات المراســلة عــن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل ) ٤سياســات وٕاجــراءات داخليــة فعالــة لــديها بهــذا الشــأن، 
توثيق مـا يـتم الحصـول عليـه مـن معلومـات ) ٦والتأكد من خضوع المؤسسات المراسلة إلشراف رقابي فعال، ) ٥، اإلرهاب كتابياً 

التأكــــد مــــن أن ) ٧مــــع المؤسســــة الماليــــة المراســــلة، وٕاتاحتهــــا للســــلطات المختصــــة عنــــد اللــــزوم،  ومســــتندات واتفاقيــــات مكتوبــــة
المؤسسات المراسلة التي تحتفظ بحسابات الدفع المراسلة لدى البنوك المحلية تطبق إجراءات العناية الواجبة على العمـالء اللـذين 

 .ة على توفير بيانات التعرف على العمالء ذات الصلةيحق لهم الوصول إلى تلك الحسابات، وأن تلك المؤسسات قادر 
  

  )غير ملتزم: االلتزام درجة: (الثامنة التوصية
 

إيالء عناية خاصـة ب مؤسسات الماليةإلزام الم على ٢٠١٠لسنة ) ١(رقم  قانونالمن ) ٧(المادة من ) و(تتضمن الفقرة  .١٢٥
) ١٧(وتعديالتـه فـي القـانون رقـم ) ١(مـن القـانون رقـم ) ١٠(زمـت المـادة بالعمليات التي تتم أو تنفذ بالوسائل اإللكترونية، كما أل

 .الالزمة لمنع سوء استخدام التطورات التكنولوجية في مجال غسل األموال وتمويل اإلرهاب تدابيرالمؤسسات المالية باتخاذ ال
  

و الــوارد فــي القــانون، باإلضــافة إلــى مــن الالئحــة التنفيذيــة إلــزام المؤسســات الماليــة علــى النحــ) ١٢(كمــا تتضــمن المــادة  .١٢٦
اتخاذ إجراءات العناية الواجبة الخاصة عند التعامل غير المباشر مع العمـالء، وتضـمنت المـادة عـدد مـن اإلجـراءات التـي يمكـن 
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ميـل، أو ذها، فللمؤسسات المالية طلب وثائق مكملة للوثائق المطلوبة، أو إنشـاء اتصـاالت مسـتقلة مـع العاللمؤسسات المالية اتخ
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إجــراءات العنايــة الواجبــة الخاصــة حــددتها . االعتمــاد علــى طــرف ثالــث يطبــق إجــراءات العنايــة الواجبــة

  .تمثل حد أدنى يجب على المؤسسات المالية االلتزام بهئحة التنفيذية بعدد من اإلجراءات، و من الال) ١٥(المادة 
 

م علــى أن البنــوك تقــوم ٢٠١٢الصــادر مــن البنــك المركــزي فــي عــام ) ١(ر رقــم تضــمن المنشــو  ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد .١٢٧
بتقييم وتوثيق مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وغيرها من األنشطة غيـر المشـروعة التـي تشـكلها القنـوات اإللكترونيـة، وأن 

درجـة المخـاطر الظـاهرة والمحتملـة التـي تشـكلها يتم تطبيـق إجـراءات العنايـة الواجبـة المشـددة والمراقبـة المسـتمرة بمـا يتناسـب مـع 
، ولـم تلك القنوات، وبشكل عام تضـمن المنشـور إرشـادات حـول تطبيـق البنـوك إلدارة المخـاطر المترتبـة علـى القنـوات اإللكترونيـة

لقنوات اإللكترونيـة تتضمن التعليمات الصادرة لشركات التأمين أية إرشـادات محـددة حـول كيفيـة تـدابير إدارة المخـاطر المتعلقـة بـا
، فـي الوارد في القانون والالئحة التنفيذية اإللزامأو التعامل غير المباشر مع العمالء في شركات التأمين بل تتضمن التأكيد على 

حين يتضمن المنشور الصادر لشركات الصرافة وجوب بذل عناية خاصة للعمليـات التـي تـتم أو تنفـذ عبـر الوسـائل اإللكترونيـة، 
 . ليات التي ال تتم وجهًا لوجه أو باستخدام تقنيات حديثةوالعم

  
  )ملتزمغير : االلتزام درجة: (الحادية عشر التوصية

  
علـــى إلـــزام المؤسســـات الماليـــة بتصـــنيف ) ١٠(فـــي المـــادة ) ١٧(وتعديالتـــه فـــي القـــانون رقـــم ) ١(تضـــمن القـــانون رقـــم  .١٢٨

نايـة خاذ التدابير الكافية لمعالجة تلك المخاطر، باإلضافة إلـى بـذل العالعمالء والخدمات التي تقدمها بحسب درجة المخاطر، وات
عند التعامل مع الحاالت التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما فـي ذلـك المعـامالت غيـر المعتـادة والتـي لـيس لهـا مبـرر خاصة ال

ف العمــالء والخــدمات المقدمــة باالعتمــاد إلــزام المؤسســات الماليــة بتصــني) ١٤المــادة (كمــا تضــمنت الالئحــة التنفيذيــة  .اقتصــادي
إلى عدة عناصر، ومنها نوع المعاملة التي يقوم بها العميل، وضرورة بذل العناية الخاصة في التعامـل مـع األشـخاص والحـاالت 

قـدة أو العمليـات المع :، ومنهـالحاالت تمثل درجة عالية من المخـاطر تضمنت تلك المادةالتي تمثل درجة عالية من المخاطر، و 
الكبيــرة غيــر المعتــادة، أو أنمــاط العمليــات غيــر المعتــادة التــي لــيس لهــا مبــرر اقتصــادي أو قــانوني واضــح، والتــي ال تــتالءم مــع 

، باإلضـافة إلـى الـنص علـى اعتبـار العمليـات لتي ال تتعلق بمجال نشـاط العميـلتعامالت العميل وحركة حسابه، أو المعامالت ا
ا علـى عشـرة ماليـين لایر يمنـي أو مـا يعادلهـا بـالعمالت األخـرى مـن الحـاالت التـي تمثـل درجـة عاليـة مـن النقدية التي تزيد قيمتهـ

 .المخاطر
 

أمــا بشــأن اإلجــراءات التــي يجــب علــى المؤسســات الماليــة اتخاذهــا تجــاه تلــك العمليــات، فقــد تضــمن القــانون فــي المــادة  .١٢٩
عـــن تلـــك  ، واتخـــاذ التـــدابير التـــي تكفـــل معالجـــة المخـــاطر الناتجـــةعلـــى وجـــوب بـــذل العنايـــة الخاصـــة تجـــاه تلـــك العمليـــات) ١٠(

العمليـــات، باإلضـــافة إلـــى فحـــص وبحـــث خلفيـــة المعـــامالت الكبيـــرة، والمعقـــدة، والتأكـــد مـــن الغـــرض منهـــا، وتســـجيلها، وٕاتاحتهـــا 
التنفيذيـــة إلـــزام كمـــا تضـــمنت الالئحـــة . للســـلطات المختصـــة عنـــد االقتضـــاء ومـــدققي الحســـابات لمـــدة خمـــس ســـنوات علـــى األقـــل

المؤسســات الماليــة ببــذل العنايــة الخاصــة تجــاه العمليــات المعقــدة أو الكبيــرة غيــر المعتــادة، مــن خــالل القيــام بالتحليــل والدراســة 
الالزمــة للتحقــق مــن مصــادر األمــوال، وأيــة إجــراءات أخــرى ضــرورية للتحقــق مــن طبيعــة العمليــة، باإلضــافة إلــى فحــص وبحــث 
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وتسجيل ذلك كتابيًا علـى النحـو الـوارد فـي القـانون، وتجـدر اإلشـارة إلـى أن تلـك العمليـات مـن الحـاالت التـي  خلفية تلك العمليات
 . من الالئحة التنفيذية) ١٥(يتم فيها تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة الواردة في المادة 

 
  )غير ملتزمة: االلتزام درجة: (الثانية عشرة التوصية

 
افحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب اليمنــي ليشــمل المؤسســات غيــر الماليــة والمهــن المعينــة، بحســب يمتــد قــانون مك .١٣٠

، حيـث تخضـع كـل مؤسسـة تمـارس أيـًا مـن )١٧(وتعديالتـه فـي القـانون رقـم ) ١(مـن القـانون رقـم ) ٢(التعريف الوارد في المـادة 
كـــان الشـــكل القـــانوني، ســـواًء اتخـــذت شـــكل الشـــركة أو المنشـــأة  األنشـــطة أو العمليـــات التاليـــة لصـــالح العمـــالء أو لحســـابهم، أيـــاً 

 :الفردية
 .سمسرة العقارات   . أ
 .تجار المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة وكتاب وأمناء التوثيق  . ب
  .المحاماة أو المحاسبة من خالل مكاتب خاصة أعمال.  ج
  . خدمات تأسيس الشركات واألنشطة الملحقة بها. د
  
تضــمنت كــل األعمــال والمهــن غيــر الماليــة التــي تتضــمنها المنهجيــة مــا عــدا  هــاقائمــة أعــاله، يتضــح أنوبــالنظر الــى ال  .١٣١

، كمـا يمكـن إضـافة أي مـن األنشـطة )قـانون العقوبـات والجـرائم ٢٨٦/٢٨٧(، الذي يعد ممنوعـًا وفـق القـانون اليمنـي أندية القمار
وفقـًا للمـادة و . قـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء بنـاء علـى اقتـراح اللجنـةاألخرى إلى قائمة المؤسسات غير المالية والمهـن المعينـة ب

، فإن واجب بذل العناية الواجبـة فـي التعـرف علـى هويـة العمـالء والمسـتفيدين الحقيقيـين مـن األشـخاص )١(من القانون رقم ) ٧(
وبشــكل عــام تطالــب المؤسســات . نالطبيعيــين واألشــخاص االعتبــاريين، والتحقــق منهــا فــي األحــوال المنصــوص عليهــا فــي القــانو 

غير المالية واألعمال المهنية المعينة باتخاذ كافة التدابير المفروضة في القانون والالئحة التنفيذية في سبيل بـذل العنايـة الواجبـة 
المعقــدة، علــى العمــالء، وبــذل العنايــة الخاصــة فــي التعامــل مــع الحــاالت التــي تمثــل درجــة مخــاطر مرتفعــة، كالعمليــات الكبيــرة و 

وٕايـالء عنايـة خاصـة للعمليـات التـي تـتم عـن طريـق الوسـائل اإللكترونيـة، وتصـنيف والتعامل مع األشـخاص المعرضـين سياسـيًا، 
 العمالء والعمليات المنجزة بحسب درجة المخاطر، واالحتفـاظ بالسـجالت والمسـتندات الخاصـة بـالتعرف علـى العميـل، وتحـديثها،

 . والمعلومات التي تم الحصول عليها وفقًا ألحكام القانون أو الالئحة التنفيذية لمدة خمس سنوات والسجالت الخاصة بالبيانات
  

  )ملتزمة جزئياً : درجة اإللتزام: (التوصية الرابعة عشر
  

م حمايـــة األشـــخاص الطبيعيـــين أو المعنـــويين القـــائمين بواجـــب اإلخطـــار عـــن ٢٠١٠لســـنة ) ١(تضـــمن القـــانون رقـــم  .١٣٢
مـن القـانون الحمايـة مـن المسـئولية الجنائيـة أو المدنيـة أو اإلداريـة أو التأديبيـة كـل ) ١٦(هة، حيث أقـرت المـادة العمليات المشبو 

من يقوم بواجـب اإلخطـار عـن أي معـامالت مشـتبه فيهـا، أو بتقـديم معلومـات أو بيانـات عـن المعلومـات المشـبوهة طبقـًا ألحكـام 
فصــاح بطريــق علــى كــل مــن يباشــر عمــًال فــي المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة اإل مــن القــانون) ١٥(المــادة تحظــر كمــا . القــانون

مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهـات المختصـة بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون 
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يـات المشـتبه فـي أنهـا تتعلـق بجريمـة غسـل أو التحري أو الفحص التي تتخـذ فـي شـأن العمل اإلخطار إجراءاتعن أي إجراء من 
  .إرهابأموال أو بتمويل 

 
  )ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام: (التوصية الخامسة عشرة

  
المؤسسات المالية بوضع الـنظم الكفيلـة بتطبيـق أحكـام القـانون، جميع ) ١٨المادة (م ٢٠١٠لسنة ) ١(يلزم القانون رقم  .١٣٣

داخليــة واإلجــراءات ونظــم المراقبــة وااللتــزام والتــدريب وتعيــين مســئولي االمتثــال فــي تلــك علــى أن تتضــمن تلــك الــنظم السياســات ال
فـي  )٢٧المـادة ( وتتوسـع الالئحـة التنفيذيـة للقـانون. المؤسسات وفقًا للضوابط والمعايير والقواعد التي تضـعها الجهـات المختصـة

وضع نظم مراقبة والتزام وٕاجراءات العناية الواجبـة ومسـك لمالية ببيان هذا اإللزام على المؤسسات المالية، حيث تلزم المؤسسات ا
الســجالت، والكشــف عــن المعــامالت غيــر االعتياديــة والمشــبوهة وااللتــزام باإلخطــار، وٕانشــاء وحــدة إمتثــال علــى مســتوى المركــز 

التصال بالوحدة، أمـا المؤسسـات الرئيسي والفروع، تكون مسئولة عن إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واإلبالغ وا
كمــا تلــزم جميــع المؤسســات الماليــة بتعيــين مســئولي امتثــال مــن ذوي الفرديــة فيقــوم بــذلك مالــك المؤسســة مباشــرة أو مــن يفوضــه، 

الكفاءة والنزاهة على مستوى المركز الرئيسي وضباط اتصال علـى مسـتوى الفـروع، وتمكـين مسـئولي االمتثـال مـن االطـالع علـى 
هوية العمالء والمعلومات األخرى المتحصلة من إجـراءات العنايـة الواجبـة، وعلـى سـجالت العمليـات والمعلومـات األخـرى  بيانات

كمــا تلزمهــا بإنشــاء وظيفــة تــدقيق داخلــي مســتقلة الختبــار االمتثــال للسياســات واإلجــراءات والضــوابط بمــا يتضــمن ذات الصــلة، 
  .لك وفقًا للضوابط والمعايير والقواعد التي تضعها الجهات المختصةوذاختبار االمتثال من خالل عينات الفحص، 

 
الصـــادر مـــن البنـــك المركـــزي والموجـــه إلـــى البنـــوك العاملـــة فـــي الـــيمن  ١/٢٠١٢رقـــم  وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن المنشـــور .١٣٤

ظم الموضـوعة للتأكـد مـن تضمن اإلشارة إلى وجوب قيام البنك بوضع النظم التي تكفل قيام وظيفة المراجعة الداخليـة بفحـص الـن
كفاءتها وفعاليتها في مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب، واقتـراح مـا يلـزم السـتكمال مـا يكـون بهـا مـن نقـص أو مـا تحتاجـه 

بمــا فــي ذلــك االختبــار العشــوائي (مــن  تحــديث وتطــوير، كمــا أوجــب أن تكــون مســتقلة ومــزودة بمــوارد كافيــة الختبــار االمتثــال 
يـــيم مـــدى االمتثـــال بالسياســـات واإلجـــراءات والـــنظم والضـــوابط الخاصـــة بمكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، وتق) للعينـــات

الصــادر مــن البنــك المركــزي والموجــه لشــركات الصــرافة بوجــوب  ١/٢٠١٣وتضــمن المنشــور رقــم . وٕاصــدار تقــارير خاصــة بــذلك
ق الــداخلي الختبــار مســتوى االمتثــال لــنظم مكافحــة غســل األمــوال قيــام شــركة الصــرافة بإنشــاء وظيفــة مســتقلة تقــوم بأعمــال التــدقي

 . وتمويل اإلرهاب، وتضمن المنشور أيضًا المعايير الخاصة بوظيفة التدقيق الداخلي
 

في حين تتضمن التعليمات الصادرة لشركات التأمين على التزام عام على شركات التأمين بإنشاء وظيفة تدقيق مسـتقلة  .١٣٥
ن االمتثــال مــن خــالل عينــات تثــال لهــذه السياســات واإلجــراءات والضــوابط الداخليــة لشــركات التــأمين بمــا يضــمالختبــار مــدى االم

الفحص، وال تتضمن تلك التعليمات أية معايير خاصة بوظيفـة التـدقيق علـى النحـو المفصـل الـذي تقدمـه التعليمـات الصـادرة مـن 
 . البنك المركزي

المؤسسـات الماليـة بتطبيـق إجـراءات للفحـص لضـمان وجـود معـايير كفـاءة  إلزامب مطالبة من ناحية أخرى، تظل اليمنو  .١٣٦
 . عالية عند تعيين الموظفين
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  )ملتزمةغير : االلتزام درجة: (السادسة عشرة التوصية
 

على وجوب قيام المؤسسات غيـر الماليـة والمهـن ) ١٣المادة () ١٧(وتعديالته في القانون رقم ) ١(انون رقم تضمن الق .١٣٧
ينة بـاإلبالغ عـن أيـة أمـوال تشـتبه أو تتـوفر لـدى تلـك المؤسسـات أسـباب معقولـة لالشـتباه فـي أن تلـك األمـوال أو الممتلكـات المع

مـن القـانون، أو أن لهـا صـلة أو ) ٣(لها صلة أو ارتباط بغسـل أمـوال أو أنهـا تشـكل عائـدات للجـرائم األصـلية الـواردة فـي المـادة 
اإلرهابيـة أو تمويـل اإلرهـاب، أو أنهـا ستسـتخدم فـي القيـام بأفعـال إرهابيـة أو مـن جانـب منظمـات ارتباط في اإلرهـاب أو األفعـال 
ويقـع واجـب اإلبـالغ علـى المؤسسـات غيـر الماليـة والمهـن المعينـة إلـى وحـدة جمـع المعلومـات . إرهابية أو ممن يمولـون اإلرهـاب

لالئحة التنفيذيـة، والتـي تتضـمن وجـوب إرسـال اإلخطـار فـورًا إلـى من ا ٢٥، وفق الضوابط واإلجراءات المحددة في المادة المالية
الوحدة عبر النظام اإللكتروني أو البريد اإللكتروني أو الفاكس أو عبر التسـليم اليـدوي أو أيـة وسـيلة أخـرى تحـددها الوحـدة، علـى 

 . أن يتضمن اإلخطار بيانات وافية عن جهة اإلخطار
 

مـن القـانون تتضـمن عـدم سـريان اإلخطـار علـى المحـامين والمحاسـبين، إذا كانـت ) ١٤(وتجدر اإلشـارة إلـى أن المـادة  .١٣٨
المعلومـــات التـــي تلقوهـــا قـــد حصـــلوا عليهـــا أثنـــاء قيـــامهم بتقيـــيم المركـــز القـــانوني للعميـــل، أو تمثيلـــه أمـــام القضـــاء، وتقـــديم الـــرأي 

شـأن بـدء أو تفـادي اتخـاذ مثـل هـذه اإلجـراءات، وذلـك القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية بما في ذلك تقـديم النصـيحة ب
كما ال يسري واجـب اإلخطـار . سواء كانت تلك المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أو أثناء أو بعد انتهاء اإلجراءات القضائية

يعادلهــا مــن العمــالت  ثالثــة مليــون لایر يمنــي أو مــاعلــى تجــار المعــادن النفيســة فيمــا يتعلــق بالمعــامالت النقديــة التــي تقــل عــن 
 . األخرى، وكذلك على سماسرة العقارات عند مباشرتهم أعمال لصالح عمالئهم ال تتعلق بالبيع أو الشراء

 
مـن اإلفصـاح بشـكل مباشـر  من القانون الحماية لكل من يباشر عمل في المؤسسات غيـر الماليـة) ١٥(المادة  حظروت .١٣٩

و المسـتفيد، أو لغيـر السـلطات والجهـات المختصـة بتطبيـق أحكـام القـانون عـن أي أو غير مباشر أو بأي وسيلة كانت، للعميـل أ
إجراء من إجراءات اإلخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن العمليات المشتبه في أنهـا تتعلـق بجريمـة غسـل أمـوال أو 

ة أو المدنيــة أو اإلداريــة أو التأديبيــة علــى كــل مــن القــانون الحمايــة مــن المســئولية الجنائيــ) ١٦(تمويــل إرهــاب، كمــا تــوفر المــادة 
بواجـب اإلخطـار عـن أي معاملـة مـن المعـامالت المشـبوهة، أو تقـديم معلومـات  -بحسـن نيـة –شخص طبيعي أو اعتبـاري يقـوم 

 . أو بيانات عنها طبقًا ألحكام القانون
 

يلــة بتطبيــق أحكــام القــانون، علــى أن ومــن ناحيــة أخــرى، فــرض القــانون علــى المؤسســات غيــر الماليــة وضــع الــنظم الكف .١٤٠
تتضمن هذه النظم السياسات الداخلية واإلجراءات ونظم المراقبة وااللتزام والتـدريب وتعيـين مسـئولي االمتثـال فـي تلـك المؤسسـات 

ام المؤسسـات إلز ) ٢٧(كما تتضمن الالئحة التنفيذية في المادة . وفقًا للضوابط والمعايير والقواعد التي تضعها الجهات المختصة
وٕاجـراءات وضـوابط داخليـة لمكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب، وتطبيقهـا علـى العمـالء الجـدد  غير المالية بوضع سياسـات

والحــاليين، وٕابــالغ المــوظفين بهــا، وتــدريبهم عليهــا، والتأكــد مــن تطبيقهــا، ويكــون مجلــس اإلدارة أو المــدير العــام أو المالــك أو مــن 
 .ت غير المالية هو المسئول عن إصدار وتطبيق وتطوير هذه السياسات واإلجراءات والضوابط الداخليةيفوض في المؤسسا
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كما تلزم المؤسسات غير المالية والمهن المعينة بوضع نظم مراقبة والتزام وٕاجراءات العناية الواجبة ومسـك السـجالت،   .١٤١
علـــى مســـتوى المركـــز الرئيســـي  امتثـــالباإلخطـــار، وٕانشـــاء وحـــدة والكشـــف عـــن المعـــامالت غيـــر االعتياديـــة والمشـــبوهة وااللتـــزام 

والفروع، تكون مسئولة عن إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب واإلبـالغ واالتصـال بالوحـدة، أمـا المؤسسـات الفرديـة 
امتثــال مــن ذوي الكفــاءة  فيقــوم بــذلك مالــك المؤسســة مباشــرة أو مــن يفوضــه، كمــا تلــزم جميــع المؤسســات الماليــة بتعيــين مســئولي

والنزاهة على مستوى المركز الرئيسي وضباط اتصال علـى مسـتوى الفـروع، وتمكـين مسـئولي االمتثـال مـن االطـالع علـى بيانـات 
هويــة العمــالء والمعلومــات األخــرى المتحصــلة مــن إجــراءات العنايــة الواجبــة، وعلــى ســجالت العمليــات والمعلومــات األخــرى ذات 

مهــا بإنشــاء وظيفــة تــدقيق داخلــي مســتقلة الختبــار االمتثــال للسياســات واإلجــراءات والضــوابط بمــا يتضــمن اختبــار الصــلة، كمــا تلز 
 .االمتثال من خالل عينات الفحص، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير والقواعد التي تضعها الجهات المختصة

 
ين، علـى أن يشـتمل هـذا التـدريب علـى التعريـف كما تلزم المؤسسات غير المالية بوضع برنامج مستمر لتدريب المـوظف .١٤٢

بــالقوانين واألنظمــة والتعليمــات واالتفاقيــات الدوليــة ذات الصــلة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وعلــى وجــه الخصــوص 
قنيـات واالتجاهـات متطلبات العناية الواجبة بالعمالء، واإلخطار عـن العمليـات المشـتبه فيهـا، والمعلومـات المتعلقـة باألسـاليب والت

، وتعريــف المــوظفين بالمســؤولية الجزائيــة والمدنيــة المترتبــة علــى كــل هــابالعامــة  فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلر 
واعتمــاد خطــط وبــرامج , موظــف فــي حالــة مخالفــة القــوانين واللــوائح والتعليمــات الخاصــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب

خاصة لتدريب وتأهيل العاملين فيها فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب حسب حجمها ونشـاطها وميزانيات مالية 
 .وبالتنسيق مع جهات الرقابة واإلشراف

 
وقامــت الجهــات اإلشــرافية والرقابيــة بإصــدار تعليمــات للجهــات الخاضــعة لهــا فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل  .١٤٣

م بشـأن تعليمـات ٢٠١٢لسـنة ) ٩٢(رئيس الهيئة العامة لألراضـي والمسـاحة والتخطـيط العمرانـي رقـم  قراراإلرهاب، حيث صدر 
قــرار وزيــر  ، كمــا صــدرمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الخاصــة بتجــار وسماســرة العقــارات وتطويرهــا والــدليل اإلرشــادي

ال وتمويـــل اإلرهـــاب الخاصـــة بمهنـــة تـــدقيق ومراجعـــة م بشـــأن مكافحـــة غســـل األمـــو ٢٠١٢لســـنة ) ١٠٠(الصـــناعة والتجـــارة رقـــم 
م بشـأن مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب الخاصـة ٢٠١٣لسـنة ) ٧٣(الصـناعة والتجـارة  ، كما صدر قرار وزيـرالحسابات

صــة ، ومــن جهــة أخــرى لــم تصــدر الســلطات أيــة تعليمــات خا)الصــاغة وتجــار الــذهب(بتجــار المعــادن الثمينــة واألحجــار الكريمــة 
  .. بالمحامين أو كتاب العدل

 
المؤسسـات ) ١٠(وفـق المـادة ) ١٧(وتعديالتـه فـي القـانون رقـم ) ١(، يلـزم القـانون رقـم ١٦وفي سياق تطبيق التوصـية  .١٤٤

بدول ال تطبـق إجـراءات فعالـة فـي مكافحـة غسـل األمـوال غير المالية والمهن المعينة باعتبار المعامالت واألشخاص المرتبطون 
إلرهــاب وفقــًا للمبــادئ والمعــايير الدوليــة كحــاالت تمثــل درجــة مرتفعــة مــن المخــاطر، فباإلضــافة إلــى تصــنيف العمــالء وتمويــل ا

المطلــوب مــن قبــل المؤسســات غيــر الماليــة والمهــن المعينــة، يفــرض القــانون علــى تلــك المؤسســات باتخــاذ تــدابير كافيــة لمعالجــة 
الواجبـة الخاصـة  ت، كما تضمنت الالئحة التنفيذية وجوب بذل إجـراءات العنايـةالمخاطر، وبذل العناية الخاصة تجاه تلك الحاال

علــى تلــك المعــامالت، والقيــام بالتحليــل والدراســة الالزمــة للتحقــق مــن مصــادر األمــوال وأيــة إجــراءات أخــرى ضــرورية للتحقــق مــن 
   . طبيعة المعاملة
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  )غير ملتزمة: درجة االلتزام: (التوصية السابعة عشرة

  
علــى سلســة مــن العقوبــات الجنائيــة علــى األشــخاص الــذين ) ١٧(وتعديالتــه فــي القــانون رقــم ) ١(تضــمن القــانون رقــم ي .١٤٥

 : ذلك التفصيل على النحو التالي) ٤٣(تشملهم االلتزامات المنصوص عليها في القانون، حيث تتضمن المادة 
تزيـد علـى عشـرة ماليـين لایر كـل مـن يخـالف  تزيد على ثـالث سـنوات أو بالغرامـة التـي ال يعاقب بالحبس مدة ال  - أ 

 .من القانون) ٢٥ ،٢٣ ،٢٠ ،١٨ ،"ج"مكرر فقرة  ١٧ ،"ج"فقرة  ١٧ ،١٥ ،١٣ ،٦(أحكام المواد 
تزيـد علـى خمسـة ماليـين لایر كـل مـن يخـالف أحكـام  تزيد على سنتين أو بالغرامة التي ال يعاقب بالحبس مدة ال  -ب 

  .")ج"فقرة  ٣١ ،١٢(المادتين 
 ،٧(تزيد على مليون لایر كل من يخـالف أحكـام المـواد  تزيد على سنة أو بالغرامة التي ال بالحبس مدة اليعاقب   -ج 

 .من هذا القانون) ١١ ،١٠ ،٩ ،٨
حــدى العقوبــات إمــن هــذه المــادة يجــوز للمحكمــة الحكــم ب) ج ،ب ،أ(إضــافة إلــى العقوبــات الــواردة فــي الفقــرات   - د 

 :التكميلية اآلتية
 .لغاء الترخيصإ .١
 .لمنع من مزاولة المهنة أو النشاطا .٢
 .تغيير المدراء أو تقييد صالحياتهم .٣
 .نشر الحكم الصادر بشأنه .٤
 .أي عقوبات تكميلية أخرى .٥

 
مـن حـق الجهـات الرقابيـة واإلشـرافية فـي فـرض الجـزاءات ) ٥٥(باإلضافة إلى ما تضـمنته الالئحـة التنفيذيـة فـي المـادة  .١٤٦

لفــة المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة والمهــن المعينــة للواجبــات المنصــوص عليهــا فــي المناســبة، وعلــى نحــو متــدرج فــي حــال مخا
الالئحــة بمــا فــي ذلــك عقوبــات التنبيــه واإلنــذار وعــدم تجديــد التــرخيص، وفــي حــال مخالفــة المؤسســات الماليــة والمؤسســات غيــر 

لفــة للنيابــة العامــة لتطبيــق العقوبــات المبينــة فــي الماليــة والمهــن المعينــة لواجباتهــا المنصــوص عليهــا فــي القــانون فيــتم رفــع المخا
وعليه يمكـن القـول بـأن الـيمن لديـه عقوبـات جنائيـة وٕاداريـة تطبـق علـى األشـخاص الخاضـعين اللتزامـات قـانون مكافحـة . القانون

ي حــال مخالفــة ويــل اإلرهــاب، حيــث يــتم فــرض العقوبــات اإلداريــة يــتم مــن خــالل الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية فــغســل األمــوال وتم
، إال أنـه مـن غيـر الواضـح مـا إذا كانـت أحكام الالئحة، وفرض عقوبة جنائية من خالل المحكمة في حالة مخالفة أحكام القـانون

 . تلك العقوبات يمكن إيقاعها المدراء واإلدارة العليا في حال اإلخالل بااللتزامات المفروضة في القانون
 

  )ملتزمة جزئياً : لتزامدرجة اال:( التوصية الثامنة عشرة
  

مــن ) ٥(م الــنص علــى مــن منــع إنشــاء البنــوك الصــورية، حيــث تضــمنت المــادة ٢٠١٠لســنة ) ١(تضــمن القــانون رقــم  .١٤٧
القــانون عــدم جــواز مــنح التــرخيص النهــائي إلنشــاء مصــرف فــي الــيمن إال إذا اســتكمل إجــراءات اإلشــهار والتســجيل وفقــًا للقــوانين 
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ق مـن الوجـود المـادي، وخضـوعه لـنظم رقابيـة فعالـة، كمـا تضـمنت عـدم جـواز مـنح التـرخيص إلنشـاء النافذة، بمـا فـي ذلـك التحقـ
وتحــدد الالئحــة . فــرع لمصــرف خــارجي إال إذا كــان لمركــزه الرئيســي وجــود مــادي فــي الدولــة المســجل فيهــا، وخاضــع لرقابــة فعالــة

االحتفــاظ بســجالت ، وجــود إدارة فعليــة، و ســتقبال العمــالءوجــود مقــر عمـل ثابــت المــن خــالل ) ٢المــادة (التنفيذيـة الوجــود المــادي 
مــارس ت الــذيفيــه أو فــي البلــد  تالخضــوع للتفتــيش مــن قبــل الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية ســواء فــي البلــد الــذي أسســو ، للعمليــات
لـيس لهـا وجـود ت ماليـة أيـة مؤسسـاالمؤسسات الماليـة مـن إقامـة أيـة تعـامالت مـع ) ٦(كما يمنع القانون في المادة . فيه انشاطه

مادي في الدولة المسجلة فيها، وغير خاضعة لرقابة فعالة في بلد تسجيلها، كما تمنع من التعامل مع المؤسسـات الماليـة النظيـرة 
ونصت الالئحة التنفيذية على عـدم جـواز التعامـل مـع المؤسسـات الماليـة . التي تقدم خدماتها للمؤسسات المالية المحظورة عالمياً 

لجوفاء أو االستمرار في التعامل معها، وعدم جواز التعامل مع المؤسسات المالية النظيرة التي تقـدم خـدماتها للمؤسسـات الماليـة ا
المحظـــورة عالميـــًا بمـــا فيهـــا المؤسســـات الماليـــة الجوفـــاء، وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن المؤسســـة الماليـــة الجوفـــاء قـــد عرفتهـــا الالئحـــة 

 ال والتـيمنهـا،  اعلـى ترخيصـه تفيهـا وحصـل توجود مادي في الدولة التي تأسسـ لها ليس  التيالمالية  المؤسسةالتنفيذية بأنها 
 .   خاضعة إلشراف موحد فعالمالية تبع أي مجموعة خدمات ت

 
  )ملتزمةغير : االلتزام درجة: (التاسعة عشرة التوصية

 
عــن جميــع المعــامالت النقديــة التــي  اإلبــالغم نظــاالنظر فــي جــدوى م بــ٢٠١٠قامــت فــي فبرايــر أفــادت الســلطات بأنــه  .١٤٨

ــًا  وتوصــلت إلــى عــدم ضــرورة إيجــاد نظــم أخــرى هيئــة مركزيــة وطنيــة لــديها قاعــدة بيانــات الكترونيــة  إلــىتفــوق قيمتهــا حــدًا معين
  .لإلبالغ في الوقت الحالي، مع إمكانية إعادة النظر في الموضوع بعد مرور خمس سنوات

  
  )غير ملتزمة: االلتزام درجة( :نوالعشرو الحادية  التوصية

 
المؤسســات الماليــة ببــذل عنايــة خاصــة تجــاه ) ١٧(وتعديالتــه فــي القــانون رقــم ) ١(مــن القــانون رقــم ) ١٠(تلــزم المــادة  .١٤٩

المرتبطــون بــدول ال ُتطبِّــق إجــراءات فعالــة فــي مكافحــة غســل الحــاالت المرتفعــة المخــاطر، ومــن ضــمنها المعــامالت واألشــخاص 
ــًا للمبــادئ والمعــايير الدوليــةاألمــوال وتم المؤسســات ) ١٤(كــذلك أوجبــت الالئحــة التنفيذيــة للقــانون فــي المــادة . ويــل اإلرهــاب وفق

العمـــالء الـــذين : ، ومنهـــال عنايـــة خاصـــة فـــي التعامـــل مـــع األشـــخاص والحـــاالت التـــي تمثـــل درجـــات مخـــاطر مرتفعـــةبـــذ الماليـــة
ـــة فـــي مكافحـــة  ـــدول ال تطبـــق إجـــراءات فعال ـــةيرتبطـــون ب ـــادئ والمعـــايير الدولي ـــزم بالمب ، غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب وال تلت

المعــامالت المرتبطــة بــدول ال تطبــق إجــراءات فعالــة فــي مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وال تلتــزم بالمبــادئ والمعــايير و 
ل وأيـة إجـراءات أخـرى ضـرورية للتحقـق مـن القيام بالتحليل والدراسة الالزمة للتحقق من مصادر األمـوا: ل، وذلك من خالالدولية

، ويســري االلتــزام العــام مــن الالئحــة التنفيذيـة) ١٥(، كمــا يـتم تطبيــق إجــراءات العنايـة الخاصــة المحــددة فــي المـادة طبيعـة العمليــة
والمعلومـات التـي تـم  باالحتفـاظ بالسـجالت والبيانـات) مـن الالئحـة التنفيذيـة ٢٤المادة / من القانون ١٢المادة (الوارد في القانون 

الحصول عليها وفق ألحكـام القـانون علـى هـذا االلتـزام، وتمكـين السـلطات المختصـة بـاإلطالع علـى كافـة السـجالت والمعلومـات 
مضـادة مناسـبة تجـاه  إال أنـه تجـدر اإلشـارة إلـى أن اإلجـراءات ال تتضـمن القـدرة علـى اتخـاذ تـدابير. المتعلقة بالعمالء والعمليـات

   .تي تستمر في عدم تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي أو في تطبيقها بشكل كافالدول ال
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  )ملتزمة جزئياً : االلتزام درجة( :الثانية والعشرون التوصية
 
على المؤسسات المالية الموجودة في اليمن، وعلى فـروع ) ١٧(وتعديالته في القانون رقم ) ١(رقم  قانونتسري أحكام ال .١٥٠

ية العاملة في اليمن، كمـا يسـري علـى فـروع المؤسسـات الماليـة اليمنيـة العاملـة فـي الخـارج، وذلـك بحسـب نـص المؤسسات األجنب
تتضــمن الالئحــة فــي حــين  .مــن القــانون، وذلــك بالقــدر الــذي تســمح بــه القــوانين المحليــة للبلــد الواقــع فيــه ذلــك الفــرع) ٤٦(المــادة 

ي الخــارج لمتطلبــات مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المفروضــة فــي التنفيذيــة كيفيــة تطبيــق فــروع المؤسســات الماليــة فــ
مـــن الالئحـــة فـــروع المؤسســـات الماليـــة بالتقيـــد بالتـــدابير واإلجـــراءات الخاصـــة بمكافحـــة غســـل ) ٥٣(حيـــث تلـــزم المـــادة  .القـــانون

ة بالقـدر الـذي تسـمح بـه القـوانين األموال وتمويل اإلرهاب المنصوص عليها في القانون، والضوابط المنصـوص عليهـا فـي الالئحـ
فيجـب علـى الفـروع أن تقـوم بتطبيـق المتطلبـات األكثـر المحلية لـذلك البلـد الـذي يعمـل فيـه الفـرع، وفـي حالـة اخـتالف المتطلبـات 

تعمل فـي دول  بالنسبة لفروعها التابعة التي هذا المبدأللتأكد من االلتزام بتشددًا، كما تلزم المؤسسات المالية بايالء عناية خاصة 
المؤسســات م مــن الالئحــة التنفيذيــة إلــزا) ٥٤(وتتضــمن المــادة  .ال تطبــق توصــيات مجموعــة العمــل المــالي أو ال تطبقهــا بكفــاءة

إبالغ الوحـدة عنـدما ال يسـتطيع فـرع تـابع لهـا تنفيـذ اإلجـراءات المالئمـة لمكافحـة غسـل بـ فـي الخـارج تابعـةالمالية التي لهـا فـروع 
    .اإلرهاب نتيجة لحظر القوانين أو اللوائح أو التدابير األخرى السارية في البلد المضيف األموال وتمويل

  
  )ملتزمة جزئياً : االلتزام درجة( :الرابعة والعشرون التوصية

  
مكافحـة غســل األمـوال وتمويــل لقـانون المؤسسـات غيــر الماليـة والمهـن المعينــة  بإخضــاعسـبق الحـديث عــن قيـام الـيمن  .١٥١

الجهـات اإلشـرافية والرقابيـة، وتضـمنت ) ١٧(وتعديالتـه فـي القـانون رقـم ) ١(مـن القـانون رقـم ) ٢(حيث حـددت المـادة ، اإلرهاب
تلــــك الجهــــات، وزارة العــــدل، حيــــث تمــــارس اإلشــــراف والرقابــــة علــــى المحــــامين، وكتــــاب وأمنــــاء التوثيــــق، وتمــــارس وزارة التجــــارة 

والمعادن الثمينـة واألحجـار الكريمـة، وأيضـًا المحاسـبين ومـدققي الحسـابات، هب والصناعة اإلشراف والرقابة على محالت بيع الذ
مــن ) ٢١(وتتضــمن المــادة  .فيمــا تخضــع مكاتــب العقــار إلشــراف ورقابــة الهيئــة العامــة لألراضــي والمســاحة والتخطــيط العمرانــي

ات المقـررة تي تخضع إلشرافها ورقابتها بااللتزامـالقانون إلزام جهات الرقابة واإلشراف بالتحقق من وفاء المؤسسات غير المالية ال
فــي القــانون، وٕاصــدار التعليمــات واإلرشــادات والتوصــيات لمســاعدة المؤسســات غيــر الماليــة علــى تطبيــق أحكــام القــانون، بمــا فــي 

وقـد أفـادت . ة في القـانونذلك مؤشرات االشتباه وفقًا للمعايير المعتبرة وطنيًا ودوليًا، وتعيين مختصين للوفاء بالمتطلبات المشمول
السلطات بأن جهات الرقابة واإلشراف قامت بإنشاء وحدات لمكافحة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب فـي وزارة العـدل، والصـناعة 
والتجارة، والهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والجهـاز المركـزي للرقابـة والمحاسـبة، حيـث تعمـل هـذه الوحـدات 

 . مراقبة التزام المؤسسات غير المالية والمهن المعينة بتطبيق متطلبات القانون على
 

الصـاغة (وقامت كل من وزارة التجارة والصناعة بإصدار التعليمات الخاصة بتجار المعادن الثمينة واألحجار الكريمة   .١٥٢
كمــا أصــدرت الهيئــة العامــة لألراضــي  كمــا قامــت بإصــدار تعليمــات خاصــة بمهنــة تــدقيق ومراجعــة الحســابات،) وتجــار الــذهب

والمســـاحة والتخطـــيط العمرانـــي تعليمـــات خاصـــة بتجـــار وسماســـرة العقـــارات، فـــي حـــين لـــم تصـــدر وزارة العـــدل أيـــة تعليمـــات بهـــذا 
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، وأفادت السلطات بأن اللجنة الوطنية قد انتهـت مـن إعـداد التعليمـات الخاصـة الخصوص على المحامين، وكتاب وأمناء التوثيق
 . ، ويجري العمل على إصدارهابذلك

 
مــن الالئحــة التنفيذيــة الــنص علــى صــالحية جهــات الرقابــة واإلشــراف فــي فــرض الجــزاءات ) ٥٥(كمــا تضــمنت المــادة  .١٥٣

المناسـبة، وعلـى نحــو متـدرج فــي حـال مخالفـة المؤسســات غيـر الماليــة والمهـن المعينـة للواجبــات المنصـوص عليهــا فـي الالئحــة، 
وفــي حالــة مخالفــة تلــك المؤسســات للواجبــات المنصــوص عليهــا فــي نبيــه واإلنــذار وعــدم تجديــد التــرخيص، بمــا فــي ذلــك عقوبــة الت

 . القانون فيتم رفع المخالفة للنيابة العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون
 
  )ملتزمةغير : االلتزام درجة( :الخامسة والعشرون التوصية  

 
وتــم  ، بــالغ عــن العمليــات المشــتبه بهــااإلحــول رشــادية إلماليــة اليمنيــة بتــوفير مبــادئ قامــت وحــدة جمــع المعلومــات ا .١٥٤

تقــوم بتــوفير التغذيــة العكســية أفــادت الســلطات بأنهــا الوحــدة كمــا  بــالغ،نمــاذج اإل يتضــمنبمــا ، لــى كافــة القطاعــاتتعميمهــا ع
كمــا  . عالمهــا بمــا يســفر عنــه تحليــل البالغــاتإ بــالغ عنهــا و للمؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة بخصــوص الحــاالت التــي يــتم اإل

بخصـوص المؤشـرات  البنوك العاملة في الجمهورية م، والموجه إلى٢٠١٢لسنة ) ٢(أصدر البنك المركزي المنشور الدوري رقم 
، م٢٠١٣لســنة ) ٢(األساســية لالشــتباه فــي غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، كمــا أصــدر البنــك المركــزي المنشــور الــدوري رقــم 

وتتضــــمن . ، والمتضــــمن المؤشــــرات األساســــية الخاصــــة بعمليــــات غســــل األمــــوال وتمويــــل اإلرهــــابشــــركات الصــــرافةوالموجــــه ل
م، مؤشــرات االشــتباه األساســية الخاصــة ٢٠١٢لســنة ) ٥٨(التعليمــات الصــادرة مــن وزارة التجــارة والصــناعة بموجــب القــرار رقــم 

كما تتضمن التعليمات الخاصـة بمهنـة تـدقيق ومراجعـة موال أو تمويل إرهاب، بأعمال التأمين للعمليات التي قد تتضمن غسل أ
الحســـابات الصـــادرة مـــن وزارة التجـــارة مؤشـــرات االشـــتباه عـــن عمليـــات غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، كمـــا تشـــمل التعليمـــات 

اســـرة العقـــارات مؤشـــرات حـــول الصـــادرة مـــن قبـــل الهيئـــة العامـــة لألراضـــي والمســـاحة والتخطـــيط العمرانـــي والخاصـــة بتجـــار وسم
ولـم تصــدر . االشـتباه فـي عمليـات غســل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب، وكــذلك التعليمـات الصـادرة لتجـار الــذهب واألحجـار الكريمـة

 .وزارة العدل أية مؤشرات حول عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الجهات الخاضعة لها
  
   ).جزئياً  ملتزمة: تزاماالل درجة( :والعشرونالسابعة  التوصية

 
أفـــادت الســـلطات بأنـــه تـــم وضـــع برنـــامج خـــاص بالتـــدريب لجميـــع الجهـــات األمنيـــة مـــن خـــالل عقـــد ورش عمـــل مكثفـــة  .١٥٥

، كمـا بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل األمريكية ومكتب األمم المتحـدة المعنـي بمكافحـة المخـدرات والجريمـة
م ورش عمل خاصة بجهات اإلدعاء وٕانفاذ القانون، بما في ذلك الجهات األمنيـة، وأفـادت ٢٠١٢لعام  تضمنت الخطة التدريبية

الســلطات بأنهــا قامــت بطلــب مســاعدة فنيــة مــن قبــل البنــك الــدولي لتنظــيم ورش عمــل وبــرامج فــي هــذا الخصــوص، كمــا أفــادت 
لفرنســية تتضــمن تــدريب خــاص بــإجراءات مكافحــة م مســاعدة فنيــة مــن قبــل الجمهوريــة ا٢٠١٣الســلطات بأنهــا تلقــت خــالل عــام 

. غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب والتحقيــق المــالي لألفــراد المنتمــين للقطــاع األمنــي، وكــذلك الكــوادر الملتحقــة بالكليــات الشــرطية
خـالل عـام  فـي اإلدارة العامـة لمكافحـة المخـدرات اإلرهـابقسم مختص بمكافحة غسل األمـوال وتمويـل  إنشاءقامت اليمن بكما 
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فــي جهــاز األمــن كمــا قامــت بإنشــاء إدارة مختصــة بمكافحــة غســل األمــوال وٕادارة مختصــة بمكافحــة تمويــل اإلرهــاب ، م٢٠٠٩
 . القومي
  

  )غير ملتزمة: درجة االلتزام: (التوصية التاسعة والعشرون
 
وزارة : بالجهـات التاليـةت الرقابيـة الجهـا) ٢( بموجـب المـادة رقـم) ١٧(وتعديالته في القانون رقم ) ١(رقم قانون الحدد ي .١٥٦

العدل، وزارة الشئون االجتماعيـة والعمـل، وزارة الصـناعة والتجـارة، وزارة المواصـالت وتقنيـة المعلومـات، البنـك المركـزي اليمنـي، 
ئــة العامــة مصــلحة الجمــارك، الجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة، الهيئــة العامــة لألراضــي والمســاحة والتخطــيط العمرانــي، الهي

علــى أي مــن أنشــطة المؤسســات  واإلشــرافوأيــة جهــة أخــرى تخــول صــالحية الرقابــة  ، فات والمقــاييس وضــبط الجــودةصــللموا
تتــولى تلــك و . الماليــة أو غيــر الماليــة والمهــن المعينــة بمقتضــى قــرار يصــدر مــن رئــيس مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح اللجنــة

) ١(وال يتضــمن القــانون رقــم . مــن القــانون) ٢١(وفــق مــا تقتضــيه المــادة  ات التابعــة لهــاهــجوالمراقبــة تجــاه ال اإلشــرافالجهــات 
 البنـك المركـزي يقـوم وفقـاً  علـى سـلطة إجـراء عمليـات التفتـيش علـى المؤسسـات الماليـة، إال أن) ١٧(وتعديالته فـي القـانون رقـم 

مـــا تقــوم وزارة التجـــارة والصـــناعة بالرقابــة علـــى شـــركات كلقانونــه بـــالتفتيش علــى البنـــوك العاملـــة فــي الـــيمن وشـــركات الصــرافة، 
األنشــطة الماليــة التــأمين، كمــا تقــوم الهيئــة العامــة للبريــد والتــوفير البريــدي باإلشــراف والرقابــة علــى مكاتــب البريــد التــي تعمــل فــي 

تقــوم الوحــدة بــالنزول الميــداني  وباإلضــافة إلــى ذلــك،. )النيابــة عــن الغيــر فــي أداء االلتزامــات الماليــة، ومجــال تحويــل األمــوال(
للجهات والمؤسسات المشمولة في القانون للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون والئحتـه التنفيذيـة، وهـو األمـر الـذي قـد يوجـد 

ة ، وتجـدر اإلشـار في التفتيش على المؤسسات الخاضـعة للقـانون الجهات الرقابية الدور المنوط بالوحدة واختصاصاتتداخل في 
  . إلى أن الوحدة تنشر اإلحصائيات الخاصة بالنزول الميداني ضمن التقارير السنوية التي تنشرها

 
مــــن القــــانون قيــــام جهــــات الرقابــــة واإلشــــراف بإصــــدار التعليمــــات واإلرشــــادات والتوصــــيات ) ٢١(كمــــا تتضــــمن المــــادة  .١٥٧

 . ، ما عدا وزارة العدللجهات الرقابية تلك التعليماتلمساعدة المؤسسات المالية على تطبيق أحكام هذا القانون، وقد أصدرت ا
 

للتحقـق  ومن ناحية أخرى، قام البنك المركزي بإصدار إجراءات التفتيش الميـداني الخـاص بمفتشـي الرقابـة علـى البنـوك .١٥٨
صـادر بـالقرار من مدى التزام المؤسسات الخاضعة له بمتطلبـات غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب، بنـاًء علـى الـدليل اإلرشـادي ال

ويتضـــمن التحقـــق مـــن االلتـــزام بالسياســـات واإلجـــراءات الداخليـــة الخاصـــة بالعنايـــة الواجبـــة، م، ٢٠٠٨لســـنة ) ١(اإلداري رقـــم 
والحصول على الوثائق ومسك السجالت وحفظهـا، واألنظمـة واإلجـراءات والضـوابط الداخليـة، وتقيـيم المخـاطر ومراقبـة االمتثـال 

ولم تصدر أي من الجهـات الرقابيـة األخـرى دليـل بـإجراءات التفتـيش لكـي . الغ، وخطط وبرامج التدريببالمتطلبات، ونظام اإلب
       .يتم الحكم على ما تتضمنه عمليات التفتيش التي تقوم بها تلك الجهات

 
ؤسســات فــرض عقوبــات علــى المبفية علــى المؤسســات الماليــة اشــر الجهــات الرقابيــة واإل ســبق اإلشــارة إلــى صــالحية كمــا .١٥٩

  . من الالئحة التنفيذية) ٥٥(بمقتضى المادة  المخالفة
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  )ملتزمة جزئياً  :االلتزامدرجة : (التوصية الثالثون
 
عـداد هيكـل إ تتمـبأنهـا قـد أ أفـادتفي سياق تعزيز الموارد البشرية والمالية للسلطات المختصة بتطبيق أحكام القانون،  .١٦٠

نفـــاذ القـــانون ونظـــم إ يتكـــون مـــن رئـــيس وخبـــراء فـــي مجـــاالت المـــال والقـــانون و ، وليبمســـاعدة البنـــك الـــد وحـــدة التحريـــات الماليـــةل
موظــف، ولــدى ) ١١(حيــث بلــغ عــدد المــوظفين الحــاليين  كمــا قامــت بتزويــد الوحــدة بعــدد مــن العــاملين اإلداريــين  .المعلومــات

بتـــوفير إحصـــائيات حـــول عـــدد  كمـــا قامـــت الـــيمن .الوحـــدة خطـــط مســـتقبلية فـــي العمـــل علـــى زيـــادة عـــدد المـــوظفين فـــي الوحـــدة
الموظفين للوحدات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في بعض الجهات المشرفة، وبشكل عام، يمكـن القـول بـأن 
الــيمن قــد اتخــذ عــدد مــن الخطــوات فــي ســبيل تعزيــز المــوارد البشــرية لــبعض جهــات إنفــاذ القــانون، ولكــن ال يــزال علــى الــيمن أن 

لموارد البشرية بشكل أكبر لتلك الجهات، وتقديم وتوفير التدريب المتخصص لتلك الجهات، وبشـكل مكثـف لتـتمكن تقوم بتعزيز ا
 .تلك الجهات من العمل بشكل أكثر فعالية مما هي عليه اآلن

 
ات ، المؤسســواإلشــرافيةخطــة تــدريب وطنيــة تشــمل كافــة الجهــات الرقابيــة  إعــدادكــذلك أفــادت الســلطات اليمنيــة بأنــه تــم  .١٦١

حيــث تــم تنفيــذ ورشــة مختصــة للقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة  .القــانون، الســلطة القضــائية إنفــاذالماليــة وغيــر الماليــة، جهــات 
كمــا نظمــت اللجنــة . وورش عمــل أخــرى لجهــات إنفــاذ القــانون بالتعــاون مــع مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالجريمــة والمخــدرات

ش عمل شاركت فيها عدد من الجهات الرقابية ووحدة جمـع المعلومـات الماليـة والمؤسسـات دورة تدريبية وور ) ٢٥(الوطنية عدد 
دورة وورش عمـل خارجيـة تـدرب مــن ) ١٦(كمـا شـاركت أيضـًا فــي عـدد . مشـاركاً ) ٦٤٨(الماليـة وغيـر الماليـة اسـتفاد منهـا عــدد

 .متدرب) ٢٤٦(خاللها عدد 
  

  )تزمة جزئياً مل: االلتزام درجة: (الحادية والثالثون التوصية
  
بحيــث  )مــن القــانون ٢٦المــادة ( عضــوية اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــابيع وســقــام الــيمن بت .١٦٢

وتتــولى اللجنــة تنســيق جهــود . ، ويــرأس اللجنــة ممثــل وزارة الماليــةجهــة حكوميــة ومــن القطــاع الخــاص) ١٩(تتكــون مــن ممثلــي 
راتيجية وطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، واقتــراح السياســات الخاصــة الجهــات الممثلــة فــي اللجنــة، ووضــع إســت

بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ورفعها إلى مجلس الوزراء، ودراسة ومتابعة التطـورات الدوليـة فـي مجـال مكافحـة غسـل 
جهــــات الرقابــــة اإلجــــراءات الصــــادرة عــــن األمــــوال وتمويــــل اإلرهــــاب، وتقــــديم التوصــــيات بشــــأن تطــــوير التعليمــــات واألنظمــــة و 

كمــا نصــت المــادة وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه اللجنــة . واإلشــراف، واقتــراح التعــديالت التشــريعية بمــا يــتالءم مــع هــذه التطــورات
  . من القانون تمتع اللجنة بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة) ٢٦(

 
 )غير ملتزمة: اللتزامدرجة ا:( التوصية الثانية والثالثون

 
أفادت السلطات بأن اللجنة الوطنية تقـوم بصـورة منتظمـة بجمـع اإلحصـائيات الشـاملة والمتعلقـة بغسـل األمـوال وتمويـل  .١٦٣

اإلرهــاب مــن قبــل جهــات الرقابــة واإلشــراف علــى المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة والمهــن المعينــة، والجهــات المعنيــة األخــرى، 
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، وقــــام الــــيمن بتــــوفير عــــدد مــــن ى فعاليــــة الــــنظم الخاصــــة بمكافحــــة غســــل األمــــوال وتمويــــل اإلرهــــاببحيــــث يــــتم مراجعــــة مــــد
اإلحصائيات التي تظهر وجود مؤشرات على التنفيـذ الفعـال لـبعض متطلبـات نظـام مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب فـي 

ين مسـتوى فعاليـة النظـام فـي الـيمن، واالعتمـاد علـى اليمن، ولكن ال يزال أمام اليمن اتخـاذ المزيـد مـن الخطـوات فـي سـبيل تحسـ
اإلحصــائيات التــي تقــدم للجنــة الوطنيــة، ومراجعتهــا، واالســتناد عليهــا فــي تحســين مســتوى بعــض القطاعــات وزيــادة الفعاليــة تلــك 

  القطاعات
 

  )ملتزمة جزئياً : االلتزامدرجة : (التوصية الثالثة والثالثون
  

وجـه القصـور بالنسـبة لهـذه التوصـية، حيـث ال يـزال علـى الـيمن إيجـاد سـبيل معالجـة أ لم تقم الـيمن باتخـاذ خطـوات فـي .١٦٤
آلية مرنة وسريعة لحصول السـلطات المختصـة علـى معلومـات كافيـة ودقيقـة وحديثـة عـن المسـتفيدين الحقيقيـين مـن األشـخاص 

ســتغالل الســندات لحاملهــا فــي عمليــات االعتباريــة، وحصــص الســيطرة فيهــا، باإلضــافة إلــى إيجــاد تــدابير مناســبة لضــمان عــدم ا
 . غسل األموال

  
  )ملتزمة جزئياً : االلتزامدرجة : (التوصية السابعة والثالثون

  
لخاصــة الثانيــة، وحيــث ال يوجــد مــا قـام الــيمن بمعالجــة أوجــه القصــور المتعلقــة بتجــريم تمويــل اإلرهـاب، وفــق التوصــية ا .١٦٥

قانونيــة المتبادلــة، ألقصــى درجــة ممكنــة، عنــد غيــاب ازدواجيــة التجــريم، وعلــى يمنــع فــي القــانون اليمنــي مــن تقــديم المســاعدة ال
األخص بالنسبة إلى التدابير األقل تدخًال وغير الملزمة، كما أشار إليه تقريـر التقيـيم المشـترك، فيعـد الـيمن بـذلك قـد عـالج وجـه 

 . القصور لهذه التوصية
  

  )ر ملتزمةغي: االلتزامدرجة : (التوصية الثامنة والثالثون
  

الطلبــات الخاصــة بالمســاعدة القانونيــة )  ١٧(القــانون رقــم وتعديالتــه فــي ) ١( القــانون رقــم تتلقــى النيابــة العامــة بموجــب .١٦٦
من القانون صور المساعدة القانونيـة المتبادلـة ) ٣٤(المتبادلة، سواء عن طريق القنوات الدبلوماسية أو مباشرة، وتتضمن المادة 

ديمها، حيــث تتضــمن الكشــف عــن أو تعقــب العائــدات اإلجراميــة أو األمــوال أو الممتلكــات أو األدوات أو التــي يمكــن للــيمن تقــ
. نها مــا فــي ذلــك التجميــد أو الحجــزاألشــياء األخــرى ألغــراض اإلثبــات أو المصــادرة واتخــاذ اإلجــراءات التحفظيــة األخــرى بشــأ

مؤقتة بالحجز التحفظي أو التجميد لألموال واألصول التي تمثـل  يذكر أن من صالحيات النيابة العامة إصدار قرارات أو أوامر
ممتلكات مغسولة، أو متحصالت وأدوات استخدمت أو أعدت لالستخدام في غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب والجـرائم األصـلية، 

بيــة أو تمويــل اإلرهــاب، والممتلكــات المتحصــلة أو المســتخدمة أو المعــدة لالســتخدام أو مخصصــة لالســتخدام فــي األفعــال اإلرها
وتعديالتـه فـي القـانون ) ١(مـن القـانون رقـم ) ٣٥(فـي حـين تشـترط المـادة  .والممتلكات المعادلة فـي القيمـة لألمـوال أو األصـول

على أن طلبات المصادرة المقدمة إلى اليمن تقدم إلى السلطات القضائية المختصة عـن طريـق القنـوات الدبلوماسـية، ) ١٧(رقم 
ن الدولـة مقدمـة الطلـب يتمكـ عـدموتتضمن تلـك المـادة . المصادرة وفق القانون اليمني إال بناًء على حكم بات بالمصادرةوال تتم 
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أن األمـوال وتجـدر اإلشـارة إلـى  .إال بعد توقيع اتفاق ثنائي مع الدولة حول اقتسام تلك األموالمن األموال المصادرة بالمصادرة 
 . العامة للدولةل لمصلحة الخزينة المصادرة تؤو 

  
 )ملتزمة جزئيا: االلتزامدرجة : (التوصية التاسعة والثالثون

  
مبــدأ جــواز تســليم غيــر اليمنيــين المحكــوم علــيهم فــي أي مــن ) ٣٧(فــي المــادة  م٢٠١٠لســنة ) ١(تضــمن القــانون رقــم  .١٦٧

عليهــا الجمهوريـة ووفقــًا لمبــدأ المعاملــة قـانون والقــوانين النافــذة واالتفاقيــات الدوليـة التــي صــادقت الالجـرائم المنصــوص عليهــا فــي 
باإلضــافة إلــى مــا تضــمنه القــانون آليــة التعــاون الــدولي لطلبــات المســاعدة القانونيــة . بالمثــل وذلــك بعــد أخــذ موافقــة النائــب العــام
 . المتبادلة في خصوص اإلجراءات واألدلة

  
  )غير ملتزمة: االلتزام درجة: (الخاصة السادسة التوصية

  
ة أوجــه القصــور المتعلقــة بهــذه التوصــية، حيــث حظــر القــانون المعــدل مزاولــة نشــاط تحويــل النقــد أو القــيم تمــت معالجــ .١٦٨

كما نصت على ذات المعنى الالئحة التنفيذيـة فـي المـادة ). البنك المركزي(بدون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة 
ك نـــحويـــل النقـــد بـــدون الحصـــول علـــى تـــرخيص مـــن البالتـــي منعـــت أي شـــخص طبيعـــي أو اعتبـــاري مـــن مزاولـــة مهنـــة ت) ٣٤(

الطبيعيين أو االعتباريين المـرخص لهـم وتحـديثها  باألشخاصالمركزي، كما أوجبت على البنك المركزي االحتفاظ بقائمة حديثة 
لســلطات كمــا أفــادت ا. وتمكــين الســلطات المختصــة مــن االطــالع عليهــا ،علــى امتثــالهم واإلشــرافوممارســة الرقابــة  ،باســتمرار

 . النيابة العامة إلى وٕاحالتهماليمنية بقيام البنك المركزي بمتابعة شركات ومحالت الصرافة والتحويل وضبط المخالفين 
 

أعمــال م، والمتضــمن تنظــيم أعمــال الصــرافة، حيــث نظــم ٢٠١٠لســنة ) ٥(كمــا قــام البنــك المركــزي بإصــدار القــرار رقــم  .١٦٩
لســنة ) ١(كمــا أصــدر البنــك المركــزي القــرار رقــم . الصــرافة، وتنظــيم تحويــل األمــوالالتحــويالت الخارجيــة التــي تقــدمها محــالت 

 م بشأن تنظيم التوكيل لمزاولة نشاط الحواالت الخارجية٢٠١١
 

والرقابـة الميدانيـة علـى شـركات الصـرافة  بـالتفتيشالعامـة للنقـد وشـئون الصـرافة  اإلدارةبقيام  أفادت السلطاتكما تجدر  .١٧٠
النحــو التــالي، ويظهــر قلــة عــدد الجــوالت التفتيشــية  علــى( اإلرهــابمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل  بــإجراءاتمهم للتأكــد مــن التــزا

بالرغم من وجود عدد كبير من العقوبات التـي تـم فرضـها علـى الشـركات المخالفـة بحسـب مـا التي تقوم بها اإلدارة العامة للنقد، 
القيــام بجــوالت تفتيشــية مكثفــة ن يقــوم بتعزيــز الرقابــة علــى تلــك الشــركات، و ينبغــي علــى الــيمن أعليــه و ، ٦يوضــحه الجــدول رقــم 

على تلك الشركات بهدف التأكد من التزامها بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، واالمتثـال للمتطلبـات 
 : الصادرة من البنك المركزي بهذا الخصوص
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 لتفتيشية من قبل اإلدارة العامة للنقدإحصائية حول الجوالت ا: ١٠جدول رقم 
  عدد الجوالت التفتيشية  السنة
  ال يوجد  ٢٠١١
  ال يوجد  ٢٠١٢
٧  ٢٠١٣  

  
     )غير ملتزمة: االلتزام درجة: (الخاصة السابعة التوصية

 
ت التزامـــات المؤسســـات التـــي تمـــارس عمليـــة التحـــويال علـــى) ١(رقـــم مـــن القـــانون ) ١١(قـــام الـــيمن بـــالنص فـــي المـــادة  .١٧١

كمـــا ألـــزم . تضـــمن التحويــل بيانـــات التعـــرف علــى الهويـــة علـــى النحــو الـــذي تبينـــه الالئحــةالبرقيــة، حيـــث ألـــزم تلــك المؤسســـات 
ووفقًا لمـا تتضـمنه المـادة . أن ترفض استالمه إذا لم يتضمن بيان التعرف على الهويةب يالمرسل إليها التحويل البرقالمؤسسات 
  :ال يسرى علىفإن القانون 

ويالت التــي تنفــذ نتيجــة معــامالت بطاقــات االئتمــان وبطاقــة الســحب، بشــرط   أن يرفــق بالتحويــل النــاتج عــن التحــ  )أ 
  .المعاملة رقم بطاقات االئتمان أو السحب

 .)التحويالت التي تتم بين المؤسسات المالية عندما يكون المصدر والمنتفع مؤسسات مالية تعمل لمصالحها الذاتية  )ب 
  

تفصــيًال االلتزامــات المطلوبــة مــن قبــل المؤسســات الماليــة التــي ) ٢٢، ٢١، ٢٠(نفيذيــة فــي المــواد وتضــمنت الالئحــة الت .١٧٢
لایر يمنــي أو مــا يعادلهــا مــن العمــالت األخــرى، كحــد لتطبيــق ) ٢٠٠,٠٠٠(تــزاول عمليــة التحــويالت البرقيــة، حيــث حــدد مبلــغ 

الشخص المحول وعنوانـه ورقـم حسـابه، ورقـم البطاقـة  إجراءات العناية الواجبة، حيث تتطلب الحصول على معلومات حول اسم
لـدى المؤسسـة  لشـخص المحـولحالة عـدم وجـود حسـاب ل الشخصية أو جواز السفر لغير اليمنيين، واالحتفاظ بصورة منه، وفي

لـة وترسـل فـي صـورة حوا ةمجمعـ تإصدار المؤسسة المالية حواالكما تضمنت أنه في حالة . يعطى رقم تعريف خاصفالمالية 
يجب على المؤسسة المالية المصدرة للحوالة أن ترفق معها رقم حساب طالب إصدار الحوالة أو رقم تعريفه الخاص فـي فواحدة 

 -:حالة عدم وجود حساب له وذلك شريطة ما يلي
 .أن تحتفظ المؤسسة المالية بالمعلومات الكاملة عن طالب إصدار الحوالة  )أ 
بالمعلومـات المطلوبـة  لهـاتزويد المؤسسة المالية المستقبلة المصدرة للحوالة أن يكون في مقدور المؤسسة المالية   )ب 

 .كاملة خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تلقي طلب الحصول على المعلومات
أن يكــون فــي مقــدور المؤسســة الماليــة االســتجابة فــورًا ألي أمــر صــادر عــن الســلطات الرســمية المختصــة يلزمهــا   )ج 

  .وماتباطالعها على هذه المعل
على المؤسسة المالية أن تتأكد أن الحواالت غير الروتينية ال يتم إرسالها ضمن الحواالت المجمعة في الحـاالت   )د 

  .التي من شأنها أن تزيد من مخاطر عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب
   .مع التحويل )٢٠( على المؤسسة المالية إرفاق جميع البيانات المشار إليها في هذه المادة  )ه 
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العنايـة الواجبـة للتعـرف  إجـراءاتالمؤسسات المالية باتخـاذ  تلزممن الالئحة التنفيذية ) ٧(المادة وتجدر اإلشارة إلى أن  .١٧٣
معامالت عرضية لعميل عابر في صـورة تحـويالت برقيـة تزيـد قيمتهـا عـن  إجراءعلى هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين عند 

مـن الالئحـة ذاتهـا علـى اتخـاذ المؤسسـات الماليـة ) ٢٠(أيضًا نصت المـادة . ا من العمالت األخرىمائتي ألف لایر أو ما يعادله
الواجبــة بشــأن التعــرف علــى هويــة العمــالء عنــدما يزيــد مبلــغ التحويــل عــن مــائتي ألــف لایر أو مــا يعادلهــا مــن  العنايــة إجــراءات

 .العمالت األخرى
 

يــة االلتزامــات الخاصــة بالمؤسســات التــي تتلقــى التحــويالت، بمــا يتضــمن مــن الالئحــة التنفيذ) ٢١(كمــا تتضــمن المــادة  .١٧٤
تبني إجراءات فعالة باالعتمـاد علـى تقـدير درجـة المخـاطر فـي تحديـد التعامـل مـع التحـويالت التـي لـم تسـتكمل فيهـا المعلومـات 

للحوالـــة، وفـــي حالـــة عـــدم حـــول طالـــب التحويـــل، ومـــن ذلـــك طلـــب المعلومـــات غيـــر المســـتوفاة مـــن المؤسســـة الماليـــة المصـــدرة 
االلتزامــات الخاصــة مــن الالئحــة التنفيذيــة ) ٢٢(كمــا تتضــمن المــادة . االســتيفاء رفــض وٕارجــاع التحويــل، وٕابــالغ الوحــدة بــذلك

بالمؤسسات الوسيطة من ضمان بقاء كافة المعلومات المرفقة بالحوالة مصاحبة لها عند التحويل، واالحتفاظ بالمعلومـات إذا لـم 
 . فاقها بالتحويلتستطع إر 

  
   ).ملتزمة جزئياً : االلتزام درجة( :التوصية الخاصة الثامنة

 
علــى  باإلشــرافإلــزام الجهــات المختصــة م علــى ٢٠١٠لســنة ) ١(رقــم  مــن القــانون) ١٩(الــيمن بــالنص فــي المــادة  قــام .١٧٥

ومـن . ل وتمويـل اإلرهـابل األمـوااستخدامها ألغـراض غسـ إساءةالمنظمات غير الهادفة للربح بممارسة رقابة فعالة تحول دون 
 اإلرهـابقسم مختص بمكافحة غسـل األمـوال وتمويـل  قامت بإنشاءوزارة الشئون االجتماعية ناحية أخرى، أفادت السلطات بأن 

من أجل تبادل المعلومات وتزويد الجهـات المختصـة بمـا تحتاجـه مـن معلومـات  ،م٢٠٠٩لسنة ) ٤١(ري رقمابموجب القرار الوز 
كمـا أصـدرت وزارة الشـئون االجتماعيـة والعمـل تعليمـات مكافحـة غسـل األمـوال . عيات والمنظمات غير الهادفـة للـربححول الجم
 . م٢٠١٣لسنة ) ٥٠٢(ري رقم االخاصة بالجمعيات والمؤسسات األهلية بموجب القرار الوز  اإلرهابوتمويل 

 
ــ .١٧٦ أفــادت الســلطات بأنــه ات والمؤسســات األهليــة فأمــا بخصــوص الــدور الرقــابي الــذي تمارســه الــوزارة علــى جميــع الجمعي

الرقابـة الميدانيـة مـن خـالل النـزول ) ٢، والرقابة المكتبية من خالل مراجعـة الحسـابات الختاميـة والتقـارير الماليـة) ١: يتمثل في
ـــة ـــداني لمقـــر الجمعيـــة أو المؤسســـة األهلي ـــم . المي ضـــوابط تلقـــي م المتعلـــق ب٢٠١٠لســـنة ) ١(كمـــا أصـــدرت الـــوزارة التعمـــيم رق

. إنفاقهـامراقبـة عمليـة تلقـي المسـاعدات الخارجيـة وأوجـه  إلـىوهو يحتوي على خمس نقـاط رئيسـية تهـدف  المساعدات الخارجية
 . أن الوزارة قامت مؤخرًا بشطب تراخيص عدد من الجمعيات المخالفة إلى اإلشارةكما تجدر 
  

ام وزارة الشـئون االجتماعيـة والعمـل بتأهيـل المـوظفين والعـاملين ا من ناحية التدريب، فقد أفـادت السـلطات اليمنيـة بقيـمأ .١٧٧
ـــة  واإلشـــراففـــي مجـــال الرقابـــة  ـــدورات وورش العمـــل المحلي ـــربح مـــن خـــالل مشـــاركتهم فـــي ال علـــى المنظمـــات غيـــر الهادفـــة لل
ناهـــا وزارة الخزانـــة وكـــذلك فـــي دورات التـــدريب التـــي تتب اإلرهـــابمكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل  بـــإجراءاتوالخارجيـــة المتعلقـــة 

 . األمريكية وغيرها من الجهات المانحة
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   )غير ملتزمة : االلتزام درجة( :التاسعةالخاصة  التوصية
 
م علـــى إلـــزام كـــل شـــخص لـــدى دخولـــه أو مغادرتـــه الــــيمن ٢٠١٠لســـنة ) ١(رقـــم مـــن القـــانون ) ٢٣(المـــادة  تضـــمنت .١٧٨

ة أو أيـــة أداة لحاملهـــا قابلـــة للتـــداول، ســـواء بالعملـــة الوطنيـــة أو عنـــد الطلـــب للســـلطات الجمركيـــة عـــن المبـــالغ النقديـــاإلفصـــاح 
، وذلــك إذا كــان مقــدراها أو قيمتهــا تتجــاوز الحــد المســموح بــه فــي الالئحــة، األجنبيــة، وعــن المعــادن الثمينــة واألحجــار الكريمــة

إال أنــه تجــدر اإلشــارة إلــى أن  .خــرىلایر يمنــي أو مــا يعادلهــا مــن العمــالت األ) ثالثــة ماليــين(وحــددت الالئحــة التنفيذيــة مبلــغ 
القانون لم يتضمن صالحية السلطات الجمركية بإجراء التحريات على أسـاس مسـتهدف يسـتند إلـى معلومـات أو اشـتباه أو علـى 

 . أساس عشوائي
 

لمـادة من القانون وجوب أن يكون اإلفصاح مطابقًا للحقيقة وفق النموذج المعد لذلك، وتتضـمن ا) ٢٣(وتتضمن المادة  .١٧٩
مــن الالئحــة التنفيذيــة البيانــات المطلوبــة فــي نمــاذج اإلفصــاح، كاســم المســافر والبيانــات الخاصــة بجــواز الســفر، ومحــل ) ٣٥(

ويـتم تسـليم تلـك النمـاذج اإلقامة، وسبب القدوم إلى البالد إذا لم يكن مقيمًا بها، وبيان وقيمة ووصف ونوع العملة التي بحوزتـه، 
ويمــنح القــانون . قيــد فــي ســجالت المصــلحة، وترســل إلــى الوحــدة ليــتم االحتفــاظ بهــا فــي قاعــدة البيانــاتللســلطات الجمركيــة، وت

عنهــا خالفــًا  اإلفصــاحعنهــا أو تــم  اإلفصــاحلــم يــتم  إذاالحجــز علــى األمــوال واألدوات الماليــة الســلطات الجمركيــة الصــالحية 
 .هـــاب، ويتعـــين علـــى الســـلطات الجمركيـــة إبـــالغ الوحـــدة فـــوراً ، أو عنـــد تـــوافر شـــبهة غســـل أمـــوال أو تمويـــل إر ألحكـــام القـــانون
مـن القـانون بـالحبس مـدة ال تزيـد ) ٢٣(من القانون، على معاقبة الشخص المخـالف للمـادة ) ٤٣(من المادة ) أ(وتتضمن الفقرة 

   .على ثالث سنوات، أو بالغرامة التي ال تزيد على عشرة ماليين لایر يمني
 

يامها بتنظيم ورش عمل لموظفي الجمـارك الميـدانيين العـاملين فـي المصـلحة وفـي المنافـذ البريـة كما أفادت السلطات بق .١٨٠
وقامــــت الســــلطات بتقــــديم . والبحريــــة فــــي مجــــال مكافحــــة غســــل األمــــوال وتمويــــل اإلرهــــاب وبالتنســــيق مــــع المنظمــــات الدوليــــة

لكـن يالحـظ مـن اإلحصـائيات قلـة عـدد ي الـيمن، ، والتي تظهر وجود مؤشـرات علـى تنفيـذ نظـام اإلفصـاح فـاإلحصائيات التالية
ينبغي على الـيمن بشكل عام ولكن اإلفصاحات التي تقدم للسلطات، باإلضافة إلى عدم شمولها لجميع المنافذ الجمركية لليمن، 

إلـى رفـع أن يقوم ببذل مزيدًا من الخطوات في سـبيل تفعيـل نظـام اإلفصـاح الجمركـي، واتخـاذ العديـد مـن الخطـوات التـي تهـدف 
، باإلضافة إلى منح السلطات الجمركية صـالحية إجـراء التحريـات علـى كفاءة العاملين في هذا الجمارك في متطلبات اإلفصاح

وتــدريب العــاملين فــي الجمــارك علــى هــذا األمــر ، أســاس مســتهدف باالســتناد إلــى معلومــات أو اشــتباه أو علــى أســاس عشــوائي
زيـادة فعاليـة النظـام المطبـق فـي الـيمن ممـا يسـاعد علـى ، ألمـوال المنقولـة عبـر الحـدودبشكل يمكن تلك السلطات من اكتشاف ا

 : على نحو مرضي
  
  
  
  
 



   تقرير المتابعة السابع للجمھورية اليمنية
 

 
 ٦٢من  ٦١صفحة 

 

  م٢٠١٢باإلفصاحات عن األموال المنقولة عبر الحدود خالل عام إحصائية : ١١جدول رقم 
  

  اليمني ـالالمبلغ اإلجمالي بالري  عدد اإلفصاحات  المركز الجمركي
ى النيابة عدد الحاالت المحالة إل

  العامة
  ال يوجد  ٢٧٧,٧٢٩,٢٥٠  ٤٤  جمرك مطار صنعاء 

جمرك مطار 
  ال يوجد  ٩٥,٧٥٥,٠٠٠  ٩  الحديدة

  ال يوجد  ١٠,٢٠٣,٠٠٠  ١٠  جمرك مطار المكال
 

  م٢٠١٣باإلفصاحات عن األموال المنقولة عبر الحدود خالل عام إحصائية : ١٢جدول رقم 
  

عدد الحاالت المحالة إلى النيابة   اليمني ـالمبلغ اإلجمالي بالريال  عدد اإلفصاحات  المركز الجمركي
  العامة

  ال يوجد  ٥٢٦,٣٢٥,٦٥٠  ٤٤  جمرك مطار صنعاء
جمرك مطار 
  الحديدة

  ال يوجد  ٦١,٢٧٥,٠٠٠  ٢

  ال يوجد  ٣٨٤,٦٤٤,٥٠٠  ٢٠  جمرك مطار المكال
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



   تقرير المتابعة السابع للجمھورية اليمنية
 

 
 ٦٢من  ٦٢صفحة 

 

 المالحق
  

  .بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ٢٠١٠لسنة ) ١(قانون رقم  :١رقم لملحق ا
  

م بشأن مكافحة غسل األموال ٢٠١٠لسنة ) ١(ديل بعض مواد القانون رقم م بتع٢٠١٣لسنة ) ١٧(قانون رقم  :٢الملحق رقم 
  .وتمويل اإلرهاب
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 م3172( لسنة 71قانون رقم )
 م3171( لسنة 7بتعديل بعض مواد القانون رقم ) 

 بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية..
 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية

م بشىىأن مكافحىىة غسىىل األمىىوال وتمويىىل 3171( لسىىنة 7وعلىىى القىىانون رقىىم )
 اإلرهاب .

 موافقة مجلس النواب.وبعد 
 )أصدرنا القانون األتي نصه(

، 47، 41، 23، 22، 23، 27، 31 ،32 ،71 ،71،72، 4، 3،2)واد تعىىىىىدل المىىىىى: (7مىىىىىاد  )ال
  م بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب3171( لسنة 7(  من القانون رقم )42

 :على النحو التالي لتصبح نصوصها
هذا القانون يقصد باأللفاظ والعبارات الوارد  أدناه المعاني المبينة (:ألغراض تطبيق أحكام 3ماد )

 أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خالف ذلك:
 الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــ  

 
 الجمهورية اليمنية.

ــــــــــ    ـــــــــز المر ـ  البن
 

 البنك المركزي اليمني.
ــــــــــــــــــــــــــــ     المحافــــ

 
 ى.محافظ البنك المركزي اليمن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    اللجنـــــ
 

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المشىكلة بموجىب 
 أحكام هذا القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــ      الوحـــــ
 

 وحد  جمع المعلومات المالية.
 الالئحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــوا    األمــــ
 

قولة أو غير منقولة، التىي األصول أياً كان نوعها مادية أو غير مادية، من
يتحصل عليها بأي وسيلة كانت، والوثائق أو الصىكوك القانونيىة أيىاً كىان 
شكلها بما في ذلك الشىكل اإللكترونىي أو الرقمىي والتىي تىدل علىى ملكيىة 

 تلك األموال أو مصلحه فيها.
وتشىمل علىىى سىىبيل المثىىال العمىالت بجميىىع أنواعهىىا المحليىىة و األجنبيىىة، 

لمالية والتجارية واالعتمىادات المصىرفية والشىيكات السىياحية واألوراق ا
والحواالت المالية واألسهم والسندات والكمبياالت وخطابىات االعتمىاد أو 
أية فوائد أو أرباح أو عوائد من هذه األموال أو القيمىة المسىتحقة منهىا أو 

 الناشئة عنها.
ـــــــــــــــــــــــال    المتحصـــ

 
ة مباشر  أو غير مباشر  من ارتكاب أى األموال الناتجة أو العائد  بطريق

 جريمة.
ـــــــــــوا  غســــــــــ    األمــ

 
 ( من هذا القانون.2الفعل المحدد في الماد  )

 تمويـــــــــ  ا ر ـــــــــــا  
 

 ( من هذا القانون.4الفعل المحدد في الماد  )
ــــــ    المؤسســــــا  المالي

 
أي موسسة مالية  تمارس أياً من األنشطة أو العمليات لصالح العمالء أو 

ابهم أيا كان شكلها القانوني سىواء كانىت تتخىذ شىكل شىركة أو منشىأ  لحس
 فردية والتي تمارس أي من األعمال التالية:

 قبول الودائع بجميع أنواعها. -أ 
 منح االئتمان بجميع أنواعه. -ب 
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 التأجير التمويلي. -ج 
 تحويل األموال. -د 
 صرف العمالت واستبدالها. -ه 
اقىىىات الىىىدفع إصىىىدار أدوات الىىىدفع بكافىىىة أنواعهىىىا ومىىىن ذلىىىك بط -و 

واالئتمىىىان والشىىىيكات والصىىىكوك وأي أعمىىىال مصىىىرفية أخىىىرى 
 منصوص عليها في القانون التجاري النافذ.

الضىىىمانات والتعهىىىدات الماليىىىة بمىىىا فىىىي ذلىىىك التمويىىىل العقىىىاري  -ز 
 والتخصيم.

التعامل في أدوات السوق النقىدي وسىوق رأس المىال بيعىا وشىراء  -ح 
ة وفىى أسىواق الصىرف بما في ذلىك التعامىل فىي العمىالت األجنبيى

 اآلنية واآلجلة.
 التعامل في األوراق المالية بما في ذلك أذون الخزانة. -ط 
تقىىىىديم الخىىىىدمات اإلداريىىىىة واالستشىىىىارية للمحىىىىافظ االسىىىىتثمارية  -ي 

 وخدمات أمناء االستثمار.
 إدار  وحفظ األوراق المالية واألشياء الثمينة. -ك 
ت عنصىىر التىىأمين علىىى الحيىىا  وأيىىة منتجىىات تأمينيىىة أخىىرى ذا -ل 

 استثماري.
األنشىىطة الماليىىة األخىىرى التىىي يصىىدر بتحديىىدها قىىرار مىىن رئىىيس  -م 

 مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة.
 الماليـ المؤسسا  غيـر 

نــــــــــ    والمهــــــــــة الم  ي 
 

العمالء أو  لصالحأي مؤسسة تمارس أياً من األنشطة أو العمليات التالية 
كانت تتخذ شكل شركة أو منشىأ   لحسابهم ، أيا كان شكلها القانوني سواء

 فردية وتشمل مايلي:
 سمسر  العقارات -أ 
 تجار  المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة وكتاب وأمناء التوثيق. -ب 
 أعمال المحاما  أو المحاسبة من خالل مكاتب خاصة. -ج 
 خدمات تأسيس الشركات واألنشطة الملحقة بها. -د 
مىىن رئىىيس أي نشىىاط أو أنشىىطة أخىىرى يصىىدر بتحديىىدها قىىرار  -ه 

 مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة.
ـــــــــــــ   جهـــــــــــــا  الر اب
  وا شـــــــــــــــــــــــــــــــرا 

 

الجهات اآلتية المنوط  بها كل في نطاق اختصاصىها صىالحية اإلشىراف 
والرقابة على أي من أنشطة المؤسسات المالية و المؤسسات غير الماليىة 

 والمهن المعينة:
 وزار  العدل. -أ 
 وزار  الشئون االجتماعية والعمل. -ب 
 وزار  الصناعة والتجار . -ج 
 وزار  االتصاالت وتقنية المعلومات. -د 
 البنك المركزي اليمني. -ه 
 مصلحة الجمارك. -و 
 الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. -ز 
 الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني. -ح 
 الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجود . -ط 
قابة واالشر اف علىى أي مىن أية جهة أخرى  تخول صالحية الر -ي 

أنشىىىىطة  المؤسسىىىىات الماليىىىىة أو غيىىىىر الماليىىىىة والمهىىىىن المعينىىىىة 
بمقتضى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح 

 .اللجنة 
ـــــــ   الفعليىىة علىىى العميىىل أو  السىىيطر الشىىخص الطبيعىىي صىىاحب الملكيىىة أو  المســـــــتقي  الح ي 
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 أو وفقا إلرادته. الذي تتم العملية لحسابه أو لمصلحته 
األشـــ ال الم ر ـــوة 
 سياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا    

 

الموكلىة الىيهم أو أوكلىت الىيهم مهىام  الطبيعيىةأي شخص من  األشخاص 
أو شغلوا وظائف عامة عليا في الجمهوريىة أو دولىة أجنبيىة مثىل رؤسىاء 
الىىىدول أو الحكومىىىات أو غيىىىرهم مىىىن السياسىىىيين رفيعىىىي المسىىىتوى أو 

ضىىىائيين أو العسىىىكريين أو كبىىىار المىىىوظفين المسىىىئولين الحكىىىوميين أو الق
التنفيذيين في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة أو مسؤولو األحزاب 
السياسىىية الهىىامين أو الىىذين أوكلىىت الىىيهم منظمىىة اقليميىىة أو دوليىىة وظيفىىة 
بىىىىارز  ويشىىىىمل ذلىىىىك أفىىىىراد عىىىىائالت هىىىىؤالء األشىىىىخاص أو شىىىىركائهم 

علىىىى األشىىىخاص الىىىذين يشىىىغلون المقىىىربين، وال ينطبىىىق هىىىذا التعريىىىف 
 مناصب متوسطة أو أقل في المؤسسات.

 الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

األموال أو الممتلكىات األخىرى أو تحويلهىا أو التصىرف فيهىا  إحالةحظر 
أو نقلها استناداً إلى قرار صادر عن محكمة ، ولمد  سريان ذلىك القىرار. 

ذين وتبقىى األمىىوال أو الممتلكىات األخىىرى المحجىىوز  ملكىا لألشىىخاص الىى
كانت لهم مصىلحة فىي تلىك األمىوال أو الممتلكىات وقىت الحجىز، وتتىولى 

 إدارتها السلطة القضائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    التجمي

 
حظىىر نقىىل األمىىوال أو الممتلكىىات أو المعىىدات أو األدوات أو أي أصىىول 

جراء اتخذته إلى إ اً استناد هاأخرى، أو تحويلها أو التصرف فيها أو حركت
قىرار مىن سىلطة قضىائية مختصىة بموجىب ، أو بنىاء علىى مختصة سلطة

أو حتى يتم إجىراء المصىادر  آلية للتجميد طوال مد  سريان هذا اإلجراء 
وتظىىىىل  األمىىىىىوال أو الممتلكىىىىات أو المعىىىىىدات أو األدوات أو األصىىىىىول 

ألشىىخاص لاألخىىرى المجمىىد  ملكىىاً للشىىخص الطبيعىىي أو االعتبىىاري أو 
لحة فىىي تلىىك األمىىوال أو كانىىت لهىىم مصىى نالطبيعيىىة أو االعتباريىىة الىىذي

الممتلكات أو المعدات أو األدوات المحدد  وقت التجميد، ويجوز أن تظل 
إدارتهىىا موكلىىة للمؤسسىىة الماليىىة التىىي عينهىىا ذلىىك الشىىخص الطبيعىىي أو 

أو طرف ثالث بناًء على االعتباري أو األشخاص الطبيعية أو االعتبارية 
ة المختصىة التىي اصىدرت قرار من السلطة المختصة أو السلطة القضىائي

 بموجب آلية التجميد.  قبل اتخاذ أجراء قرار التجميد
 ال ميــــــــــــ  ال ــــــــــــابر  

 
العميل الذي ال تربطه عالقة مستمر  مع المؤسسىة الماليىة أو المؤسسىات 

 غير المالية.
 ال ال ـــــــ  المســـــــتمر   

 
كل عالقة مالية أو تجاريىة  يتوقىع عنىد نشىأتها أن تمتىد لفتىر  زمنيىة وأن 

تضمن عمليات متعىدد . وتشىمل العالقىة المسىتمر  أي عالقىة تجاريىة أو ت
مهنيىىة ذات صىىلة بأحىىد األنشىىطة أو العمليىىات التىىي تمارسىىها  المؤسسىىات 
المالية و المؤسسات غير المالية  والمهىن المعينىة متىى توقعىت المؤسسىة 

 أن تمتد العالقة لفتر  من الزمن.
بموجىب  األخىرى، الممتلكىات أو األصول أو موالاأل النهائي من التجريد  المصــا ر  

 أو االعتبىاري أو الطبيعي الشخص ويفقد الدولة لصالح حكم قضائي بات
 تلىىىك ملكيىىىة حقىىىوق االخىىىرين جميىىىع االعتباريىىىة الطبيعيىىىة أو األشىىىخاص

 .األخرى الممتلكات أو األصول أو األموال
 : ا ر اب  الق  

 
 

 التفاقيات التالية:أي فعل يشكل جريمة وفقاً ألي من ا - أ
 (7711)اتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات  -7
اتفاقية قمع جرائم االعتداء على سالمة الطيران المدني   -3

(7717.) 
اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد االشخاص  -2

المشمولين بالحماية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيون 
(7712.) 
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 (.7717لية لمناهضة أخذ الرهائن )االتفاقية الدو -4
 (. 7791اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ) -3
البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في  -2

المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي التكميلي التفاقية 
قمع االعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران 

 (.7799المدني )
اتفاقية قمع االعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة  -1

 (.7799المالحة البحرية )
البروتوكول المتعلق بقمع األعمال غير المشروعة ضد  -9

 (.7799سالمة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري )
 (.7771االتفاقية الدولية لقمع الهجمات االرهابية بالقنابل ) -7

 (.7777تمويل اإلرهاب ) االتفاقية الدولية لقمع -71
أي فعل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مىدني أو اصىابته  - ب

بجىىروح بدنيىىة جسىىيمة، أو أي شىىخص آخىىر يكىىون غيىىر مشىىترك 
بأعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح متىى كىان الغىرض مىن 
هىىذا الفعىىل  بطبيعتىىه أو سىىياقه موجهىىاً لترويىىع السىىكان، أو ارغىىام 

ة علىىى القيىىام بعمىىل معىىين أو االمتنىىاع عىىن حكومىىة أو منظمىىة دوليىى
 القيام به.

 ا ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   
 

 يقوم بأي من األفعال التالية: طبيعيأي شخص 
ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أفعال ارهابية عمىداً، بىأي وسىيلة،  - أ

 سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
 األشتراك كطرف في أفعال ارهابية. - ب
 آلخرين إلى ارتكابها.تنظيم أفعال ارهابية، أو توجيه ا - ج
المساهمة في ارتكاب افعال ارهابية، مع مجموعىة مىن االشىخاص  - ح

تعمل لغرض مشترك عمداً، وبهدف تعزيز الفعل االرهابي أو مع 
 العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعل ارهابي.

  ا ر ابيـــــــ المن مـــــــ  
 

 اإلرهابيين تقوم بأي فعل من األفعال التالية: منأي جماعة 
ب أو الشروع في ارتكاب أفعال إرهابية عمىداً، بىأي وسىيلة، ارتكا -أ 

 بشكل مباشر أو غير مباشر.
 االشتراك في تنفيذ أفعال إرهابية. -ب 
 تنظيم أفعال إرهابية، أو توجيه اآلخرين إلى ارتكابها. -ج 
المساهمة في ارتكىاب أفعىال إرهابيىة، مىع جماعىة مىن االشىخاص  -د 

 مع أو االرهابي علالف تعزيز وبهدف، تعمل لغرض مشترك عمداً 
 .ارهابي فعل ارتكاب في الجماعة بنية العلم

 :(2ماد  )
اآلتيىة سىواء وقىع الفعىل  األفعىال مىن فعىالً  يىأتي مىن كىل األمىوال غسىل لجريمة مرتكبا يعد  -أ 

 :داخل أو خارج الجمهورية
 أو عائىىدات بأنهىىا يعلىىم أن ينبغىىي أو كىىان يعلىىم شىىخص أي قبىىل مىىن أمىىوال نقىىل أو تحويىىل -7

 أو  األمىوال، لتلك المشروع غير المصدر تمويه أو أخفاء بغرض إجرامية تمتحصال
 علىى منىه، نتجىت التىي األصىلية الجريمىة ارتكاب في ضالع شخص أي مساعد  قصد

  ألفعاله. العواقب القانونية من اإلفالت
 أو فيها التصرف أوكيفية مكانها أو مصدرها أو لألموال الحقيقية الطبيعة تمويه أو أخفاء -3

 يعلىم أن ينبغىي كان من قبل شخص يعلم أو بها المتعلقة الحقوق أو أو ملكيتها حركتها
 .إجرامية متحصالت أو عائدات بأنها. 
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 يعلىم أن ينبغىي كىان أو يعلىم شىخص أي قبىل مىن األمىوال اسىتخدام أو أحيىاز  أو اكتساب -2
 . إجرامية متحصالت أو عائدات بأنها تسلمها وقت

 الواقعية الظروف في بنود  الفقر  )أ( من هذه الماد  من إليهلمشار ا العلم استخالص ويمكن
 . الموضوعية

 أو شىارك أو حىرض أو  أمىر أو تواطىأ كما يعد مرتكباً لجريمة غسل األموال كل من شىرع -ب 
 أو تىىى مر أو قىىىدم مشىىىور  أو سىىىاعد علىىىى ارتكىىىاب أي مىىىن األفعىىىال الىىىوارد  فىىىي البنىىىود

 ه الماد . ( من الفقر  )أ( من هذ2،  3،  7)
( مىن الفقىر  )أ( مىن هىذه المىاد  جىرائم غسىل 2،  3،  7تعتبر األفعال المحدد  فىي البنىود )  -ج 

 أمىىىىىىوال وذلىىىىىىك متىىىىىىى كانىىىىىىت هىىىىىىذه األمىىىىىىوال متحصىىىىىىلة مىىىىىىن جريمىىىىىىة مىىىىىىن الجىىىىىىرائم
 األصلية التالية: 
 المشاركة في جماعة إجرامية منظمة. -7
 اإلرهاب بما في ذلك تمويل اإلرهاب. -3
 شر وتهريب المهاجرين.الرق واالتجار بالب -2
 االستغالل الجنسي بما في ذلك االستغالل الجنسي لألطفال. -4
 زراعة وتصنيع المواد المخدر  والمؤثرات العقلية واالتجار غير المشروع فيها. -3
 االتجار غير المشروع باألسلحة والذخائر. -2
 االتجار بالسلع المسروقة واالتجار غير المشروع بالسلع األخرى. -1
 لرشو .الفساد وا -9
 النصب واالحتيال والغش. -7

التزوير والتزييف بمىا فيهىا تزويىر المحىررات الرسىمية والعرفيىة، وتزييىف العمىالت  -71
وتىىرويع عملىىة مزيفىىة أو غيىىر متداولىىة، وتزييىىف البضىىائع والقرصىىنة عليهىىا وتزييىىف 
األختىىىام والعالمىىىات الرسىىىمية واألسىىىناد العامىىىة ومىىىا فىىىي حكمهىىىا وتزييىىىف العالمىىىات 

 التجارية.
 جرائم  البيئة. -77
 القتل وإحداث جروح جسدية جسيمة. -73
 خطف وأخذ واحتجاز الرهائن وتقييد حرياتهم. -72
 السطو والسرقة واالستيالء على أموال عامة أو خاصة.  -74
التهريىىىىب بمىىىىا فيهىىىىا التهريىىىىب الجمركىىىىي والتهىىىىرب الضىىىىريبي وتهريىىىىب اآلثىىىىار  -73

 والمخطوطات التاريخية.
 الجرائم الضريبية . -72
 االبتزاز. -71
 نة.القرص -79
التحايل والتستر التجاري والتالعب باألسواق بما فىي ذلىك األسىواق الماليىة واالتجىار  -77

 في أدواتها من قبل المطلعين بناًء على معلومات غير معلنة.
 الجرائم الماسة باالقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات. -31
قىىب عليهىىا بمقتضىىى أحكىىام القىىوانين كافىىة الجىىرائم التىىي لىىم يىىرد ذكرهىىا أعىىاله و المعا -37

 النافذ .
تشمل الجرائم األصلية المبينة في الفقر  )أ( مىن هىذه المىاد  الجىرائم األصىلية  التىي ترتكىب   -د 

خارج الجمهورية إذا كانت تشكل جريمة وفقاً لقىانون الدولىة التىي ارتكبىت فيهىا وتشىكل فىي 
 ية.ذات الوقت جريمة وفقاً للقوانين النافذ  في الجمهور

تعتبىىر جريمىىة غسىىل األمىىوال جريمىىة مسىىتقلة عىىن الجريمىىة األصىىلية المتحصىىل منهىىا المىىال،  -ه 
واليشىىىترط حصىىىول إدانىىىة بارتكىىىاب الجريمىىىة األصىىىلية  الثبىىىات المصىىىدر غيىىىر المشىىىروع 

 لمتحصالت الجريمة.
 : ( 4ماد  )

 يعد مرتكبا لجريمة تمويل اإلرهاب كل من:
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عليهىا أو ينقلهىا عمىداً وبدرادتىه بىأي وسىيلة كانىت  يجمع أو يقدم أمىواال أو يىؤم ن الحصىول -أ 
بطريقة مباشر  أو غير مباشر  وسواًء كانت من مصادر مشروعة أو غير مشىروعة بنيىة 
استخدامها أو مع علمه بأنها ستقدم لمنظمة إرهابية أو هيئة أو جمعية إرهابيىة أو إلرهىابي 

قعية الموضوعية، وتبقى المسئولية أو لفعل إرهابي، ويمكن استنتاج العلم من الظروف الوا
الجنائية قائمة سواًء استخدمت هذه األموال كلياً أو جزئياً أو لم تستخدم وسىواًء وقعىت هىذه 

 االفعال داخل الجمهورية أو خارجها.
يشرع أو يشارك أو يحىرض أو يىأمر أو يتواطىأ أو يتى مر أو يقىدم مشىور  أو يسىاعد علىى  -ب 

 في الفقر  )أ( من هذه الماد . ارتكاب أي من األفعال الوارد 
ينظم ارتكىاب جريمىة مىن الجىرائم المنصىوص عليهىا فىي الفقىر )أ( أو الفقىر  )د( مىن هىذه  -ج 

 الماد .
يشارك في قيام مجموعة من األشخاص بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحد  أو أكثر مىن  -د 

عمديىىة وتنفىىذ  الجىىرائم المشىىار اليهىىا فىىي الفقىىر  )أ( مىىن هىىذه المىىاد  وتكىىون هىىذه المشىىاركة
 بهدف:

عندما ينطوي ذلك النشىاط أو  للمجموعة ،توسيع النشاط الجنائي أو الغرض الجنائي  -7
 الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقر  )أ( من هذه الماد .

 ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقر  )أ( من هذه الماد . -3
 : ( 71ماد  )

 لمؤسسات المالية و المؤسسات غير المالية والمهن المعينة باتخاذ االجراءات التالية:تلتزم ا
تصنيف عمالئها وخدماتها بحسب درجة مخاطر غسىل األمىوال وتمويىل االرهىاب واتخىاذ  -أ 

التدابير الكافية لمعالجة تلك المخاطر وعليها أن تبذل عناية خاصة في التعامل مع الحاالت 
 طر مرتفعة، بما في ذلك:التي تمثل درجة مخا

 المعامالت غير المعتاد  والتي ليس لها مبرر اقتصادي. -7
المعامالت واألشخاص المرتبطون بدول ال ُتطب ق إجىراءات فعالىة فىي مكافحىة غسىل  -3

 األموال وتمويل اإلرهاب وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية.
 نيف العمالء و بذل العناية الخاصة.وتبين الالئحة الضوابط التي يتعين إتباعها في تص       

فحىىص وبحىىث خلفيىىة المعىىامالت الكبيىىر  والمعقىىد  والتأكىىد مىىن الغىىرض منهىىا وتسىىجيلها  -ب 
وإتاحتهىا للسىىلطات المختصىىة عنىىد االقتضىىاء ومىىدققي الحسىىابات لمىىد  خمىىس سىىنوات علىىى 

 األقل.
غسىل األمىوال التدابير الالزمة لمنع سوء استخدام التطورات التكنولوجية فىي مجىال اتخاذ  -ج 

 و تمويل اإلرهاب.
ظىىم مناسىىبة إلدار  المخىىاطر لتحديىىد مىىا إذا كىىان العميىىل المسىىتقبلي، أو العميىىل أو وضىىع نُ  -د 

، فىدذاتبين لهىا انىه كىذلك فيتعىين اتخىاذاإلجراءات سياسياً شخصا معرضا المستفيد الحقيقي 
 :التالية

لعميىل أو االسىتمرار الحصول على موافقىة اإلدار العليىا قبىل إنشىاء عالقىة عمىل مىع ا -7
 .فيها

اتخاذ التدابير الالزمة لمعرفة وتحديد مصدر ثروته والتعرف علىى المسىتفيد الحقيقىي  -3
 ألمواله. 

 مراقبة عالقة العمل بصور   مستمر  ومكثفة. -2
داخلية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهىاب الضوابط الجراءات واإلسياسات والوضع  -ه 

وتدريبهم عليها والتاكد  وإبالغ موظفيها بهايين والعمالء الجدد وتطبيقها على العمالء الحال
 من تطبيقها.

 ( : 72ماد  )
يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة التىي تشىتبه أو تتىوفر لىديها 

ا تشىكل معقولة لالشتباه في أن أمواالً أو ممتلكات لها صلة أو ارتبىاط بغسىل أمىوال أو أنهى أسباب
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( مىىن هىىذا القىىانون أو أن  لهىىا صىىلة أو ارتبىىاط 2عائىىدات للجىىرائم األصىىلية الىىوارد  فىىي المىىاد  )
أو أنها ستسىتخدم فىي القيىام بأفعىال إرهابيىة أو  اإلرهابباإلرهاب أو األفعال اإلرهابية أو تمويل 

العمليىات  من جانب منظمات إرهابيىة أو ممىن يمولىون اإلرهىاب، أن تبلىح الوحىد  فىوراً عىن هىذه
 سواًء تمت أم لم تتم ، وتبين الالئحة الضوابط واإلجراءات المتعلقة بهذا اإللتزام.

 (:71) ماد 
ب العىىام بىىالقوائم الصىىادر  عىىن لجنىىة عقوبىىات القاعىىد  علىىى وزار  الخارجيىىة موافىىا  النائىى -أ 

م  والقرارات الالحقة لىه 7777( 7321وطالبان المنشأ  بموجب قرار مجلس األمن رقم )
 والمتعلقة بتحديد األشخاص والكيانات فور صدورها.

ت الالزمة بتجميىد أمىوال قوائم من وزار  الخارجية القرارايصدر النائب العام فور تلقيه ال -ب 
واصىىول وممتلكىىات االشىىخاص والكيانىىات الىىذين تحىىددهم اللجنىىة المنشىىأ   بموجىىب قىىرار 

م( والقرارات الالحقة له بما في ذلك األموال المستمد  7777( )7321مجلس األمن رقم )
من أموال أو اصول أخرى أو المتولد  عنها مملوكىة أو خاضىعة بصىور  مباشىر  أو غيىر 

أسمهم أو بتوجيه منهم، وسواًء كانىت هىذه األمىوال لىدى مباشر  لهم أو ألشخاص يعملون ب
مؤسسات مالية أومؤسسات غير مالية أومهن معينه أو لىدى أشىخاص طبيعيىة أو اعتباريىة 
أخرى، مع مراعا  حقوق الغيىر حسىن النيىة، وعلىى جهىات الرقابىة واالشىراف تعمىيم هىذه 

نىىة واألشىىخاص الطبيعيىىة القىىرارات علىىى المؤسسىىات الماليىىة وغيىىر الماليىىة والمهىىن المعي
 واالعتبارية.

علىىى المؤسسىىات الماليىىة وغيىىر الماليىىة والمهىىن المعينىىة واألشىىخاص الطبيعيىىة واالعتباريىىة  -ج 
تجميىىىد تلىىىك األمىىىوال أو األصىىىول أو الممتلكىىىات األخىىىرى فىىىوراً وبىىىدون أشىىىعار مسىىىبق 
 لألشىىىخاص أو الكيانىىىات الصىىىادر  بحقهىىىم قىىىرارات التجميىىىد، وابىىىالغ الوحىىىد  بىىىاألموال

واألصىىول والممتلكىىات المجمىىد  وفقىىاً ألحكىىام هىىذه المىىاد ، وتحىىدد الالئحىىة آليىىة التجميىىد  
 واإلجراءات المنظمة لذلك.

تتىىولى جهىىات الرقابىىة واإلشىىراف التأكىىد مىىن التىىزام المؤسسىىات الماليىىة والمؤسسىىات غيىىر  -د 
 الماد . المالية  بتنفيذ قرارات النائب العام الصادر  وفقاً ألحكام الفقر  )ب( من هذه

للمتضرر من قرارات التجميد أو الحجىز المشىار إليهىا فىي هىذه المىاد  اتبىاع كافىة الوسىائل  -ه 
المتاحة الدبلوماسية أو القانونية او القضائية إللغاء التجميىد أو الحجىز أو حىذف األسىم مىن 
 القائمة بما يتماشى مع االلتزامات الدولية للجمهورية، ولألشخاص الذين تأثروا دون قصىد
بدجراءات التجميد أو الحجىز دون أن يكونىوا هىم األشىخاص أو الكيانىات المحىدد  فىي تلىك 

 القوائم اتباع تلك الوسائل المتاحة.
وتبين الالئحة اإلجراءات المالئمة للترخيص باستخدام األموال أو األصول او الممتلكىات        

ات الضىىرورية لتغطيىىة األخىىرى التىىي جمىىدت بموجىىب أحكىىام هىىذه المىىاد  وذلىىك لالسىىتخدام
النفقات األساسية أو دفع أنواع معينة من الرسوم أو نفقات أو رسوم خدمات أو نفقات غير 

 عادية.
 (: 32ماد )

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى )اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل  -أ 
 نعاء .اإلرهاب(  تتبع رئيس مجلس  الوزراء ويكون مقرها العاصمة ص

 تتمتع اللجنة بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة.  -ب 
تشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتتكون مىن  -ج 

 ممثل واحد من الجهات التالية بناء على ترشيحها:
 رئيساً للجنة           وزار  المالية -7
 ئباً للرئيسنا                البنك المركزي -3
 عضواً        وزار  العدل -2
 عضواً        وزار  الداخلية -4
 عضواً        وزار  الخارجية -3
 عضواً       وزار  الصناعة والتجار   -2
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 عضواً       وزار  الشئون االجتماعية والعمل -1
 عضواً       االتصاالت وتقنية المعلوماتوزار -9
 عضواً       جهاز األمن السياسي -7

 عضواً       جهاز األمن القومي -71
 عضواً     الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة -77
 عضواً                               ةالنيابة العام -73
 عضواً     ا لمكافحة الفسادالهيئة الوطنية العلي -72
 عضواً       الهيئة العامة لالستثمار -74
 عضواً   ضي والمساحة والتخطيط العمراني الهيئة العامة لألرا -73
 عضواً        مصلحة الجمارك -72
 عضواً      وحد  جمع المعلومات المالية -71
 عضواً        جمعية البنوك -79
 عضواً     االتحاد العام للغرف التجارية الصناعية  -77

 تختار اللجنة أحد أعضاءها مقرراً لها. -د 
 للجنة االستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين. -ه 

 (: 31ماد  )
 اآلتية:تتولى اللجنة ممارسة االختصاصات والمهام 

 وضع استرتيجية وطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. -أ 
اقتراح السياسىات الخاصىة بمكافحىة غسىل األمىوال وتمويىل اإلرهىاب ورفعهىا إلىى مجلىس  -ب 

 الوزراء إلقرارها.
دراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتقديم  -ج 

التعليمىىات واألنظمىىة واإلجىىراءات الصىىادر  عىىن جهىىات الرقابىىة التوصىىيات بشىىأن تطىىوير 
 واالشراف في الجمهورية واقتراح التعديالت التشريعية بما يتالئم مع هذه التطورات.

 العمل على رفع الوعي بمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب. -د 
 تنسيق جهود الجهات الممثلة في اللجنة. -ه 
 المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابتنظيم واقامة الندوات وورش العمل  -و 
تمثيىىل الجمهوريىىة فىىي المحافىىل الدوليىىة والمشىىاركة فىىي االجتماعىىات والمىىؤتمرات المتعلقىىة  -ز 

 بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 وضع واقرار الالئحة الداخلية لعمل اللجنة. -ح 
 الموازنة العامة للدولة.مناقشة موازنة اللجنة ورفعها للجهات المختصة إلدراجها ضمن  -ط 

 
 (تختص الوحد  بالمهام التالية:27) ماد 

تلقي وتحليل اإلخطارات الوارد  من المؤسسات المالية والمؤسسات غيىر الماليىة والمهىن  -أ 
المعينىىة والجهىىات الرقابيىىة واإلشىىرافية عىىن العمليىىات التىىي يشىىتبه فىىي أنهىىا تتضىىمن غسىىل 

األصىلية المرتبطىة بهىا، وإحالىة نتيجىة تحليىل  أموال أو تمويل إرهاب أو أي مىن الجىرائم
 للجهات المعنية للتصرف فيها عند االقتضاء. اإلخطارات

إنشاء قاعد  بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وإتاحتها للنيابة العامة وفقاً ألحكام قانون  -ب 
 اإلجراءات الجزائية.

تىىى كانىىت مرتبطىىة بأيىىة طلىىب أيىىة معلومىىات إضىىافية تعتبرهىىا مفيىىد  للقيىىام بوظيفتهىىا م -ج 
معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشر  اختصاصاتها أو بناء على طلب تتلقاه من الوحىدات 
النظير  في الدول األخرى ، ويتعين على الملتزمين بواجىب اإلخطىار أن يىزودوا الوحىد  
بتلىك المعلومىات خىالل مىد  ال تجىاوز أسىبوعاً مىىن تىاريا طلبهىا مىا لىم تحىدد الوحىد  مىىد  
أخرى، وعلى النموذج الذي تقره الوحد ، وفىى األحىوال الطارئىة يجىوز للوحىد  أن تحىدد 

 مد  أقصر وفقا للضوابط التي تبينها الالئحة. 
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إبالغ النيابة العامة بما تسفر عنه نتيجة تحليل االخطارات، عنىدما تتىوفر لىديها مؤشىرات  -د 
لجرائم األصلية المرتبطة جدية عن وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي من ا

 بها، مشفوعة باالستدالالت الالزمة بشأنها.
الطلب من الجهات التالية معلومات إضافية تتعلق باإلخطارات التي تتلقاها متى اعتبرتهىا  -ه 

 مفيد  للقيام بوظيفتها أو بناء على طلب تتلقاه من وحد  نظير  :
 جهات الرقابة واإلشراف.-7
 أي جهات حكومية أخرى.-3

وعلى الجهات المشار إليها تزويىد الوحىد  بالمعلومىات خىالل مىد  ال تجىاوز أسىبوعين مىن 
 تاريا طلبها.

إخطار اللجنة وجهات الرقابة واإلشراف المعنية بأي إخالل بأحكىام هىذا القىانون يقىع مىن  -و 
والمهىىن المعينىىة التىىي تخضىىع ألحكىىام هىىذا الماليىىة والمؤسسىىات غيىىر الماليىىة  المؤسسىىات

 القانون.
شر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن على األخص بيانات إحصائية ودراسات تحليليىة ن -ز 

 في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلهارب. 
النزول الميداني للجهات والمؤسسات المشمولة في هذا القانون للتحقق مىن مىدى التزامهىا  -ح 

 بأحكام هذا القانون والئحته.
ل والمؤتمرات واالجتماعىات الدوليىة  واإلقليميىة ذات المشاركة في  الندوات وورش العم -ط 

 العالقة باختصاصها .
 (: 23ماد )

يكون للوحد  من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الوحدات النظيىر  فىي الىدول األخىرى  -أ 
حق تبادل المعلومات معها متى كانىت ملتزمىة بقواعىد السىرية وبشىرط المعاملىة بالمثىل ، 

لك المعلومىات إال فىي األغىراض المتعلقىة بمكافحىة غسىل األمىوال وال يجوز أن تستخدم ت
 وتمويل اإلرهاب وبشرط الحصول على موافقة الجهات المقدمة لتلك المعلومات.

لغىىرض الفقىىر  )أ( يجىىوز للوحىىد  إبىىرام مىىذكرات تفىىاهم مىىع وحىىدات أجنبيىىة نظيىىر  تىىؤدي  -ب 
 وظائف مماثلة وتخضع اللتزامات مماثلة بشأن السرية.

تتلقى النيابة العامة مباشىر  أو عبىر الطىرق الدبلوماسىية المعلومىات المبلغىة مىن أي دولىة مىن  (22ماد )
 الجىىرائم مىىن أي بارتكىىاب الجمهوريىىة فىىي موجىىود أو مقىىيم شىىخص الىىدول والتىىي تفيىىد بقيىىام

 .والتحقيق فيها وفقاً للقوانين النافذ  وأحكام هذا القانون القانون هذا في عليها المنصوص
 ( :23ماد )

مع مراعا  ما تنص عليه االتفاقيات الثنائية أو متعدد  األطراف المتعلقىة بتبىادل المسىاعدات  -أ 
القانونية والتي تكون الجمهورية طرفا فيها، تقىدم طلبىات المصىادر  المتعلقىة كليىا أو جزئيىا 
بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب إلىى السىلطة القضىائية المختصىة عىن طريىق القنىوات 

 لوماسية.الدب
 ال تتم المصادر  إال بصدور حكم قضائي بات.  -ب 
يجب أن يتضمن طلب المساعد  المتبادلة، باإلضافة للمعلومات المنصوص عليها في الفقر   -ج 

( من هذا القانون، صور  رسمية من الحكىم البىات الصىادر بالمصىادر . 24)ج( من الماد  )
 ساعد  القانونية لغرض تنفيذ الحكم.ويجوز طلب معلومات إضافية من الدولة الطالبة للم

ىىن الدولىىة الطالبىىة للمصىىادر  مىىن تلىىك األمىىوال أو عوائىىدها إال بعىىد  وفىىي كىىل األحىىوال ال ُتمكو
 توقيع اتفاق ثنائي مع الدولة المطالبة حول اقتسام هذه األموال.

صة اصىدار قىرارات أو التحقيق أو بناًء على طلب الوحد  أو الجهة المخت أثناءللنيابة العامة : (41ماد  )
 أوامر مؤقتة بالحجز التحفظي أو التجميد لألموال أو األصول اآلتية:

 الممتلكات المغسولة. -أ 
المتحصىىالت واألدوات التىىي اسىىتخدمت أو المعىىد  لفسىىتخدام فىىي غسىىل األمىىوال والجىىرائم  -ب 

 األصلية.
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االفعىىال الممتلكىىات المتحصىىلة أو المسىىتخدمة أو المعىىد  أو التىىي خصصىىت لفسىىتخدام فىىي  -ج 
 اإلرهابية أو تمويل اإلرهاب  أو المنظمات اإلرهابية.

الفقىرات )أ، ب، ج( مىن هىذه ممتلكات معادلة فىي القيمىة لألمىوال أو األصىول الىوارد  فىي  -د 
وذلك لمنع االتجار بها أو نقلهىا أو التصىرف فيهىا، مىع مرعىا  حقىوق الغيىر حسىن الماد  ، 

 النية.
 :(47ماد  )

تزيىىد علىىى سىىبع سىىنوات كىىل مىىن ارتكىىب جريمىىة غسىىل أمىىوال يعاقىىب بالسىىجن مىىد  ال  -أ 
 ( من هذا القانون.2المنصوص عليها في الماد  )

يعاقب بالسىجن مىد  ال تزيىد علىى عشىر سىنوات كىل مىن ارتكىب جريمىة تمويىل اإلرهىاب  -ب 
 ( من هذا القانون.4المنصوص عليها في الماد  )

( مىن هىذا  4،  2فىي المىادتين )  في حال اإلدانة بارتكاب أي جريمىة مىن الجىرائم المبينىة -ج 
القانون أو أي جريمة أصلية، ومع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية، تصدر المحكمة 

 المختصة حكماً بمصادر :
األموال التي تشكل متحصالت جريمة، بما فيها المتحصالت التي اختلطت بممتلكات  -7

 أخرى، أو ممتلكات تعادل قيمة تلك المتحصالت.
 التي تشكل موضوع الجريمة.األموال  -3
األموال التي تشكل عائىدات ومنىافع أخىرى متأتيىة مىن تلىك األمىوال أو الممتلكىات أو  -2

 من متحصالت الجريمة.
 وسائط وأدوات ارتكاب الجريمة. -4
األموال المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه الماد  ، والتي تم التصرف فيها إلىى  -3

كمىة أنىىه قىد اكتسىىبها مقابىل دفىىع ثمىن مناسىىب أو حصىىل أي طىرف ، إال إذا تبىىين للمح
عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بنىاًء علىى أسىباب مشىروعة أخىرى، 

 وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
 وتكون المصادر  بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة.

 للقوانين النافذ . للمحكمة الحكم بأي عقوبة تكميلية وفقاً  -د 
وتضىىاعف العقوبىىات المنصىىوص عليهىىا فىىي الفقىىرتين )أ،ب( مىىن هىىذه المىىاد  إذا ارتكبىىت 
الجريمىىة مىىن خىىالل جماعىىة إجراميىىة منظمىىة أو مىىن خىىالل منظمىىة إرهابيىىة أو إذا أرتكبىىت 

 الجريمة كجزء من أعمال إجرامية أخرى أو استغالل للسلطات أو النفوذ.
 (:42ماد  )

مد  التزيد على ثالث سنوات أو بالغرامة التي التزيد علىى عشىر  ماليىين يعاقب بالحبس  -أ 
 ، جمكىىرر فقىىر    71 ، جفقىىر    71، 73، 72، 2لاير كىىل مىىن يخىىالف أحكىىام المىىواد )

 ( من هذا القانون.33، 32، 31، 79
يعاقب بالحبس مد  التزيد على سنتين أو بالغرامة التي التزيد على خمسة ماليين لاير كل  -ب 

 فقر   ج (  27، 73يخالف أحكام المادتين )من 
سىىنة أو بالغرامىة التىىي التزيىد علىىى مليىون لاير كىىل مىىن  علىىيعاقىب بىىالحبس مىد  التزيىىد  -ج 

 ( من هذا القانون.77، 71، 7، 9، 1يخالف أحكام المواد )
إضافة إلى العقوبات الوارد  في الفقرات )أ، ب، ج( من هذه الماد  يجىوز للمحكمىة الحكىم  -د 

 العقوبات التكميلية اآلتية: بأحدى
 الغاء الترخيص. -7
 المنع من مزاولة المهنة أو النشاط. -3
 تغيير المدراء أو تقييد صالحياتهم. -2
 نشر الحكم الصادر بشأنه. -4
 أي عقوبات تكميلية أخرى. -3



 11 

 م بشىىىأن مكافحىىىة غسىىىل االمىىىوال3171(لسىىىنة 7: تضىىىاف المىىىواد التاليىىىة الىىىى القىىىانون رقىىىم)(3مىىىاد  )ال

 هاب  :وتمويل االر 

 ( مكرر :71ماد  )

تتولى الجهات المختصة بمكافحة اإلرهاب إعداد قوائم باسىماء األشىخاص والكيانىات الىذين  -أ 

يرتكبىىون أعمىىال إرهابيىىة أو يحىىاولون ارتكابهىىا أو يشىىاركون أو يسىىهلون ارتكابهىىا بموجىىب 

 ( والقرارات الالحقة له.3117( )7212القوانين النافذ  وقرار مجلس األمن رقم )

يصدر النائب العام قرارت بتجميد أموال وممتلكات وأصول األشخاص والكيانات المحدد    -ب 

اسمائهم بالقوائم وفقىاً لىنص الفقىر  )أ( مىن هىذه المىاد ، بمىا فىي ذلىك األمىوال المسىتمد  مىن 

أمىىوال أو اصىىول أخىىرى أو المتولىىد  عنهىىا مملوكىىة أو خاضىىعة بصىىور  مباشىىر  أو غيىىر 

يعملون بأسمهم أو بتوجيه مىنهم، وسىواًء كانىت هىذه األمىوال لىدى مباشر  لهم أو ألشخاص 

مؤسسات مالية أو غير مالية أومهن معينه أو لدى أشىخاص طبيعيىة أو اعتباريىة، ويراعىى 

في ذلك حقوق الغير حسن النية، وعلى جهات الرقابة واالشراف تعميم هذه القرارات علىى 

 ينة واألشخاص الطبيعية واالعتبارية.المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المع

علىىى المؤسسىىات الماليىىة وغيىىر الماليىىة والمهىىن المعينىىة واألشىىخاص الطبيعيىىة واالعتباريىىة  -ج 

تجميد تلك األموال أو األصول أو الممتلكات األخرى فوراً وبدون أشعار مسبق لألشىخاص 

ل واألصىىىىول أو الكيانىىىىات الصىىىىادر  بحقهىىىىم قىىىىرارات التجميىىىىد، وابىىىىالغ الوحىىىىد  بىىىىاألموا

 والممتلكات المجمد  وفقاً ألحكام هذه الماد .

تتولى جهات الرقابىة واإلشىراف التأكىد مىن التىزام المؤسسىات الماليىة وغيىر الماليىة  بتنفيىذ  -د 

 قرارات النائب العام الصادر  وفقاً ألحكام الفقر  )ب( من هذه الماد .

ذه الماد  التظلم من قرار النائىب للمتضرر من قرارات التجميد أو الحجز المشار إليها في ه -ه 

 يوماً من تاريا علمه بقرار التجميد. 21العام أمام المحكمة المختصة خالل 

 واإلجراءات المنظمة لذلك.وتحدد الالئحة آلية التجميد  -و 

 ( :7( مكرر )71ماد  )

لكىات يتلقى النائب العام طلبات التجميد المقدمة من أي دولة والمتعلقىة بتجميىد أمىوال أو ممت -أ 

أو اصول أخرى ألشىخاص مقيمىين علىى أراضىي الجمهوريىة، ويقىوم النائىب العىام بدراسىة 

هذه الطلبات والبت فيها وفي حالة الموافقة يصدر قراراً  بتجميد تلك األمىوال أو الممتلكىات 

 أو األصول. 

ة ( مكرر بشأن التزامات المؤسسىات الماليى71تسري احكام الفقرات )ج، د، هـ( من الماد  ) -ب 

وغيىىر الماليىىة والمهىىن المعينىىة وجهىىات الرقابىىة واالشىىراف فىىي تنفيىىذ قىىرار التجميىىد الصىىادر 

 بموجب الفقر  )أ( من هذه الماد  والتظلم منه.

وتحىىدد الالئحىىة األسىىس الالزمىىة للتعامىىل مىىع الطلبىىات المقدمىىة مىىن أي دولىىة بشىىأن تجميىىد  -ج 

 االموال والممتلكات.
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 ( مكرر :32ماد  )

أو اإلدارية ضد  رئيس اللجنىة أو أي مىن أعضىاءها أو  المدنيةوى الجزائية  أو اليجوز رفع الدع

العىىاملين بهىىا أو رئىىيس الوحىىد  أو أي مىىن أعضىىاءها أو العىىاملين بهىىا أو اتخىىاذ أي إجىىراء قىىانوني 

 القانون. هذا ضدهم وذلك بسبب القيام بالمهام المسند  اليهم بمقتضى

 ( مكرر :47ماد  )

معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون ، وعدم إدانة فاعلها لوفاته أو ألنىه  في حال وقوع جريمة

، يحىىىق للنيابىىىة العامىىىة أن ترفىىىع الموضىىىوع للمحكمىىىة المختصىىىة، إلصىىىدار حكىىىم الهويىىىةمجهىىىول 

بمصىىادر  األمىىوال المتحصىىلة منهىىا، إذا قىىدمت أدلىىة كافيىىة أنهىىا متحصىىالت الجريمىىة، وفىىي جميىىع 

المصادر  األموال المعنية، وأن يتضمن التفاصيل الالزمىة لتحديىدها  األحوال ينبغي أن يحدد حكم

 .وتعيين موقعها

 : مكرر (44ماد  )

يعاقىىب بغرامىىة التقىىل عىىن خمسىىة ماليىىين لاير كىىل شىىخص اعتبىىاري ارتكبىىت جريمىىة غسىىل  -أ 

األموال أو تمويل اإلرهاب لصالحه أو بأسمه من قبل شخص طبيعي يشغل موقعاً قيادياً فيىه 

تفويض باتخاذ القرارات نيابىة عنىه أو مخىول بممارسىة السىلطة فيىه، وذلىك بصىرف أو لديه 

 النظر عما إذا أدين الشخص الطبيعي بارتكاب الجريمة من عدمه.

التمنىىع العقوبىىة المقىىرر  للشىىخص االعتبىىاري وفقىىاً للفقىىر  )أ( مىىن هىىذه المىىاد  مىىن معاقبىىة  -ب 

العتباري المخالف بىذات العقوبىات الشخص الطبيعي المسؤول عن اإلدار  الفعلية للشخص ا

المقرر  عن األفعال التي ترتكب بالمخالفىة ألحكىام هىذا القىانون إذا ثبىت علمىه بهىا أو كانىت 

الجريمىىة قىىد وقعىىت بسىىبب اخاللىىه بواجبىىات وظيفتىىه أو إذا كىىان ناتجىىاً عىىن اهمالىىه واجبىىات 

 الوظيفة.

 التكميلية التالية:العقوبات احدى يجوز للمحكمة الحكم على الشخص االعتباري ب -ج 

 وقف مزاولة المهنة أو النشاط. -7

 الغاء ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط. -3

اغالق محل مزاولة المهنة أو النشاط أو المرافىق التابعىة لىه التىي اسىتخدمت فىي ارتكىاب  -2

 الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة.

 تصفية أعماله. -4

 لنافذ .وضعه تحت الحراسة القضائية وفقاً ألحكام القوانين ا -3

 نشر حكم االدانة الصادر بشأنه. -2

م بشىىأن مكافحىىة غسىىل 3171(لسىىنة 7( مىىن القىىانون رقىىم)24( :تحىىذف الفقىىر  )أ( مىىن المىىاد  )2المىىاد  )

 االموال وتمويل االرهاب.

 ( : يعمل بهذا القانون من تاريا صدوره وينشر في الجريد  الرسمية.4الماد  )

 صدر برئاسة الجمهورية_ بصنعاء
 هـ7424/ ذو القعد /  2 بتاريا

 م3172/سبتمبر/ 73الموافق




