
 

www.fiu.gov.ye 



 

  وحدة جمع المعلومات المالية

FINANCIAL INFORMATION UNIT  

)FIU(  



l^{{{{{{{{{{{èçj]< <

I 
@@

ÅÏba@òàÜ×@@
 

II 
@@

ñ†yìÛa@îö‰@òàÜ×@@
 

III 
@@

òß†Ô½a@@
 

 @@

1 

@@

@lbjÛaÞëþa@Z@lbç‰⁄a@Ýíì·ë@Þaìßþa@ÝË@òzÏbØß@¿@òîäàîÛa@òí‰ìèà¦a@…ìèu 
 

 @@

5 

@@

ïãbrÛa@lbjÛa@Z@òîÛb½a@pbßìÜÈ½a@Éº@ñ†yëIFIUH 
 

7 
 ñ†yìÛa@õb’ãg@@

 

9 
 ïàîÄänÛa@ÝØîa@Ô½a@@

 

10 
 ñ†yìÛa@Âb’ã@@

 

11 
 ñ†yìÜÛ@í‰†nÛa@Âb’äÛa@@

 

12 
 ñ†yìÜÛ@òîÜjÔn½a@òİ¨a@@

 

 @@

15 

@@

@sÛbrÛa@lbjÛa@Zòîöb–y⁄a@pbãbîjÛa@@
 

17 
 ñ…‰aìÛa@püb§a@ïÛbºg@μg@añ†yìÛ@@

 

19 
 @ïÜî–Ðm@æbîiñ…‰aìÛa@püb§a@μg@añ†yìÛ@@

 

 @@

23 

@@

@lbjÛaÉiaŠÛa@Z@pa‰bİ⁄bi@ò•b¨a@ÁiaìšÛa@@
 

  

 



 

I 
 

ÀÊ^]<íÛ×Ò 

  אאאאאאאא

אאאאK 

אאאאאאאאאאאא

    א א א  א   א    א

Kאאאאאא 

אאFFIUEאאאאא

 א א      אא א א א א    

אאאK 

אאאא2011אא

אאFFIUEאאאא

א א  א א א אא  א א א   א 

אאאאK 

אאאאאאאאא

א  א א אא  ، א א  א א א  

אאאאK 

    املوفق،،،واهللا 

Ý^Ûâ<àe<šçÂ<‚Û¦ 
  

  محافظ البنك المرآزي اليمني 

  



 

II 
 

ì‚uçÖ]<‹éñ…<íÛ×Ò< <

אאאFFIUEא  א

א14L3L2003אא482003

אאא،אאאא

אאF1E2010אאאא

     א   א א א      

אאאאאאאא

אאאאK 

אאאאאאאא

אאא_אאא{א 2011א

אאאאאאאאא

אא  אאאא  

אאאאאאK 

אא2012אא2011

 א א א  אא א א א א   א א

،אאאאאא

אאאאאLאאא

אאאאאK 

  املوفق،،،واهللا 

  

 

å^ŠÖ]<‚Û¦<Äèæ     
  

  رئيس وحدة جمع المعلومات المالية 

  



 

III 
 

Ú‚Ï¹]{{{{{{{{{{{{{{{{{{{í< <

אאFFIUEאאאאא

      א  א א א        א

  ،   א   א ،א   א  ،א אא  

אאאאאאאאא

אאאאאאאF1E2010

אK 

אאFFIUEאאאאאאא

 א א   א א א א  FFATF Eא   

א א  K א א א   FFIU E א    אא א

אאאאאאK 

 א    א  אא  א  א א   א

אאאאאאאאא

אאאאאאאאאאאK 

אאאאאאאאא

אא،אאא،אאאאא

אאאFFIU E אאאאאא2011

אאאאאאאK 

אאאאאא،אאאאאאK 

 

 
ð^–Â_<íéÖ^¹]<l^Úç×Ã¹]<Ä¶<ì‚uæ 



h^ââ…ý]<Øèç³ç³æ<Ù]çÚ

Ù< <

çÚù]<ØŠÆ

æù]<h
< <

ŠÆ<ívÊ^Ó

h^fÖ]

ÓÚ<»<íéíéßÛéÖ]<íè……çãÛ¢]<

 

< <

<çãq



 لماب 

قوائم 

م ٢٠

 .ي

انون 

كافحة 

ريمة، 

تابعه 

 لسنة

شكيل 

تقييم 

 ريقيا

رئيس 

ماذج 

م وتم 

فيذية 

ة طقن

عمال 

 مدى 

رهاب 

لعمل 

ن من 

لنظام 

لعمل 

 .ة لها

لمالي 

ة  ست

h 

تمويل اإلرهاب

ليمني بتعميم ق

٠٢بتاريخ  )٢

لمصرفي اليمني

 وتميز هذا القا

ن من لجنة مكا

افحة هذه الجر

مهامها آإدارة ت

ل) ١٠٢(ء رقم

ول العربية لتش

ري عمليات الت

سط وشمال افر

رهاب بقرار ر

 وإجراءات ونم

م٢٠٠٦لسنة  

 التعليمات التنف

عمل المالي لمن

ة والمهن واألع

م تقريره عن

ل وتمويل اإلر

ق على خطة ال

م وآان٢٠١٠ي 

وعدم شمول ال

 لتطبيق خطة ال

ة الفنية التابعة

موعة العمل الم

اسية من أصل
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غسل األموال وت

بنك المرآزي ا

٢٢٠٠٨(رقم  

ب في الجهاز ال

 غسل األموال

 مؤسسي يتكون

لدولية في مكا

وبدأت تزاول م

رئيس الوزراء

ألموال مع الدو

ت الدولية ويجر

قة الشرق األوس

ل وتمويل اإلر

 غسل األموال

)٨٩(ري رقم

 للقانون على

 لمجموعة الع

ؤسسات المالية

خرى ، وقدمأل

 غسل األموال

م، واالتفاق٢٠٠

 تقدم محرز في

ويل اإلرهاب و

منذ ذلك الوقت

إلرهاب واللجنة

ة من قبل مجم

أسا اتي توصي
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افحة جرائم غس

لي حيث قام الب

تعاميمال رأصد

ويل اإلرهابوتم

بشأن مكافحة

ل و أوجد  بناء

 مع المعايير ا

ي العام نفسه و

ألموال بقرار ر

مكافحة غسل األ

طبيق التوصيات

ي لمنطقل المال

ة غسل األموال

ت اإلشتباه في

القرار الجمهور

الئحة التنفيذية

لمشترك التابع

ت ميدانية للمؤ

جهات المعنية ا

صة بمكافحة

٠٨ه في أبريل 

ن لمناقشة أي

انون يجرم تمو

هورية اليمنية م

موال وتمويل اإل

جعة المستهدفة

في ملتزم جزئيا 

Æ<ívÊ^ÓÚ<»<

ي العالم في مكا

 المحلي والدول
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 غسل األموال و

م ب٢٠٠٣سنة

ة غسل األموال
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ومات المالية في

غسل األ كافحة
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منظمة لمكافحة
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التقييم بزيارات

مؤسسات والجه
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ة وسعت الجمه

كافحة غسل األم

 اليمنية للمراج

 غير ملتزم أو
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جميع الدول في

ى النظام المالي

طالبان منذ العا

مكافحة جرائم

لس) ٣٥(ن رقم

لمكافحة جريمة

ويتوافق ف مات

حدة جمع المعلو

مك شكلت لجنة

هورية اليمنية م

يم) الفاتف( ي

ضوًا مؤسسا لم

 االجراءات الم

م والت٢٠٠٥ة

 .يةلمال

لس) ٣٥(ن رقم

والجهات المعني

ي المؤسسات ا

ية لفرة الميدان

يث قام فريق ا

ف على تلك الم

صيات التسع و

 وتم مناقشة ا

قرير عت في الت

اري آنذاك هو

ألعمال المعينة

سين أنظمة مكا
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عشر درجة ةع
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عة العمل المالي
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غسل األموال في

 تحددت الزيار
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قابة واإلشراف

اليمنية بالتوص

 النظام المتبع،

صور التي ظهرت

في النظام السا

الية والمهن واأل

 اإلشرافية لتحس

م خضعت٢٠١٠

صولها على أربع
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، آما ص)افاتف

س الوزراء رقم

غ إلى وحدة جم

درت الالئحة ال

ها على المؤس

ءات مكافحة غ

م٢٠٠٧العام 

ق االوسط وشم

ة وجهات الرق

 الجمهورية ا

افة إلى فعالية

جهة أوجه القص

وجه القصور ف

سسات غير الما
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٠ي بداية العام 
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ير المراجعة الع

إلرهاب وفقا لخ

مع فريق المرا

 تتحدث إجماال

دة جمع المعلو

ل وتمويل اإلر

القانونية واستك

 بعد صدور القا

جه القصور الو

١٠لسنة ) ٢٢

ل اإلرهاب وذلك

عليمات التي يش

الغ إلى الوحدة

ر على تحديث

ق الرصد والمت

 الجمهورية الي

مع الفريق االقل

طقة الشرق االو

 التي انحصرت

وحث جهات الر

ة التشريع  الخ

كف الوتع) صية

عداد مشروع ت

صيات الدولية ال

شملت غسل األم

راج تلك التوص

وني في هذا الم
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ي تحديث تقاري

موال وتمويل ا

ل أربعة اشهر م

الساسية التي

استقاللية وحد

حة غسل األموا

ة اللتزاماتها ان

 الوحدة خاصة

غطى معظم أوج

٢٦(هوري رقم 

ألموال وتمويل

الخطار عن التع

الم بها عند االب

 .م٢٠١

ت بشكل مباشر

مع فريق لعمل

خيرة إلى ادراج

ذ خطة العمل م

ل المالي لمنطق

اوجه القصور

ويل اإلرهاب و

 .إلرهاب

تتعلق بمراجعة

ستة عشر توص

ك المراجعة وإع

بمراجعة التوص

بعين توصية ش

همية بمكان ادر

ة النظام القانو

 .م٢٠١٤
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ورية اليمنية في

افحة غسل األم

ال أفريقيا وآل

عشر اال الستة 

 اإلرهابيين و

راف في مكافح

ةنيواألعمال المع

ج الصادرة من

إلرهاب والذي غ

در القرار الجمه

مكافحة غسل األ

لية إرشادات اال

التي يتم اإللتزا

١٠سبتمبر  ٢٧

م أَثرت٢٠١١

 بتنفيذ خطة ا

 مما ادى باألخ

حثها على تنفيذ

مجموعة العمل

ضمنت معالجة ا

ل األموال وتمو

موال وتمويل اإل

 البنك الدولي ت

س(ر االساسية 

اسة نتائج تلك

 العمل المالي ب

تصارها إلى ارب

يصبح من االه

شريعي ومطابقة

٤مع عقدها في 
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نتظمت الجمهو

حسين نظام مكا

 األوسط وشما

كام التوصيات

تجميد ألرصدة

 الرقابة واإلشر

الية والمهن و

ذجالغ مع النما

وال وتمويل اإل

 وتبعا لذلك صد

م بشأن م٢٠١

لمعلومات المال

صدرت النماذج ا

٧عينة وذلك في

منية في العام

صًا فيما يتعلق

ة العمل المالي

م لح٢٠١٢اير

ر متابعة إلى م

بعه تقارير تض

ق بتجريم غسل

كافحة غسل األم

اعدة فنية من

مالئمته للمعايير

 حاليا على در

 قيام مجموعة

هاب واختل اإلر

ي الشامل فأنه

 االستقرار التش

المشترك المزم
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ر التقدم في تح

ة الشرقطقلمن

يما يتعلق بأحك

رهاب وآلية الت

ة ودور جهات

ر الماالية وغي

ت الخاصة باإلبال

فحة غسل األمو

قييم المشترك،

٠لسنة ) ١(م

ت وحدة جمع ال

ل اإلرهاب وأص

ية والمهن المعي

لجمهورية اليم

رهاب وخصوص

لي في مجموعة

 وذلك في فبرا

ة بتقديم تقارير

 مجموعها أرب

انون فيما يتعلق

ي في مجال مك

منية  على مسا

رهاب ومدى م

تمويل اإلرهاب

لية، وبمناسبة

ألموال وتمويل

 اسلحة الدمار

ن حفاظا على

الثانية للتقييم ا
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توصيات التسع

ة اشهر إلظهار

 العمل المالي ل

قدم المحرز في

ل وتمويل اإلر

مالها التشغيلية

لمؤسسات الما

يذية والتعليمات

م  بشأن مكاف٢

فقة لتقرير التق

ة للقانون رقمذي

م آما اصدرت

موال او تمويل

لية وغير المالي

تي مرت بها ال

ال وتمويل اإلر

ق التعاون الدول

ة اربعة اشهر

ةمهورية اليمني

بلغت )ينافاتف

وهما تعديل القا

ة دورها الرقابي

لجمهورية اليمن

وال وتمويل اإلر

سل األموال وتم

لتوصيات الدول

مكافحة غسل ا

نتشارمكافحة ا

ع تعديل القانون

ستعدادا للجولة 
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 مع مجموعة
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م غسل األموال

ة ومزاولة أعم

د من تطبيق ا

ر اللوائح التنفي
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طة العمل المرا

 الالئحة التنفيذ

٢٠١٠يسمبر 

ماألتعلق بغسل 

مؤسسات المالي

ن األحداث التي

حة غسل األموا

مي التابع لفريق

ئمة مؤقتة لمد

 استمرت الجمه

المي( ل أفريقيا

ن أساسيتين و

راف على تأدية

ؤخرا حصلت ال

حة غسل األمو

ية لمكافحة غس

ن يتالءم مع ال

بعين الخاصة بم

يل اإلرهاب وم

ثة في مشروع

ية واسير الدول
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