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 العربية السعوديةللمملكة  رابعلاتقرير المتابعة 
 طلب االنتقال من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين

 
 مقدمة .أ

. م0212 مايو 4في ( السعودية) العربية السعوديةللمملكة تقرير التقييم المشترك  حادي عشرالاالجتماع العام اعتمد  .1
 تمتابعة العادية وفقًا لورقة إجراءات عملية التقييم المشترك. وقدملل ديةسعو لاأخضعت ونتيجة لما جاء في هذا التقرير، 

تقرير المتابعة الثالث في و م،  0211 أبريلالثاني في  تقرير المتابعةو  م،0210 أبريلتقرير المتابعة األول في  سعوديةلا
في الخروج من  ارغبتهإلى عشر  سعتاالالعام  االجتماعإلى أن ينظر  اعن تطلعه لسعوديةا تأعربوقد  م.0211نوفمبر 

 عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين. 
 
يستتتند هتتتذا التقريتتر علتتتى إجتتراءات الختتتروج متتن عمليتتتة المتابعتتتة المعتمتتدي ختتت)ل االجتمتتاع العتتتام الثتتاني عشتتتر )نتتتوفمبر  .0

، (م0211ستتتبتمبر  –)أغستتتط   والتعتتتدي)ت التتتتي أقتتترت علتتتى االجتتتراءات متتتن ختتت)ل االجتمتتتاع العتتتام االلكترونتتتي م(0212
 0والرئيستتتية 1فيمتتتا يتعلتتتو بالتوصتتتيات األساستتتية ستتتعوديةلات صتتتيليًا وتحليليتتتًا عتتتن التتتتدابير المتختتتذي متتتن قبتتتل  وصتتت اً ويتضتتتمن 
يتضتتمن التقريتتر أيضتتًا وصتت ًا وتحلتتيً) و . المشتتار إليتتال أعتت)  غير ملتزمتتة وملتزمتتة جزئيتتًا فتتي تقريتتر التقيتتيم المشتتتركبتتتالمصتتن ة 

الئحة بأهم القتوانين والمستتندات المتعلقتة  1ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمة. ونورد في الملحو رقم بيات األخرى المصن ة للتوص
 . سعوديةال مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب فيبنظام 

 
حستب متا يترا   -ديها ينظر االجتماع العام في إخراج الدولة من عملية المتابعة العادية إذا كتان لتتتطلب االجراءات أن  .1

نظتتتام فعتتتال لمكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل االرهتتتاب يكتتتون قتتتد مكنهتتتا متتتن تطبيتتتو التوصتتتيات األساستتتية  -العتتتام  االجتمتتتاع
والرئيستتية بدرجتتة تقابتتل درجتتة  ملتزمتتة  أو  ملتزمتتة إلتتى حتتد كبيتتر  متتع األختتذ فتتي االعتبتتار أنتتال لتتن يتتتم تعتتديل درجتتات االلتتتزام 

  األصلية.
 

 توصية: 11بمجموع  ةوغير ملتزم جزئياً  ةملتزمب سعوديةلاتم تصنيف  .4
 ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمةالتوصيات األساسية المصن ة 

 0، خ5
 التوصيات الرئيسية المصن ة ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمة

 5، خ 1 خ، 1خ ، 42، 15
 توصيات أخرى مصن ة ملتزمة جزئياً 

  9، خ7، خ11، 10، 05، 01، 11، 6
 توصيات أخرى مصن ة غير ملتزمة 

10 ،16 ،04  

                                                 
 .4،خ0، خ11، 12، 5، 1التوصيات األساسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي:  1

 .5، خ1،خ1، خ42، 16، 15، 06، 01، 4، 1مالي هي: التوصيات الرئيسية حسب تصنيف مجموعة العمل ال 0



   الرابع للمملكة العربية السعوديةتقرير المتابعة 
 

 64من  6صفحة 

 

تقريترًا كتامً) المجموعتة )الستكرتارية( لستكرتارية  ستعوديةال توكما تقضي إجراءات الخروج متن عمليتة المتابعتة، فقتد قتدم .5
ت صتيلي عتن الستكرتارية بععتداد تقريتر تحليلتي قامتت بنتاًء علتى ذلتك ، و المحترز منتذ اعتمتاد تقريتر التقيتيم المشتترك مالتقتدعن 

فيمتتا يتعلتتو بالتوصتتيات األساستتية والرئيستتية المصتتن ة غيتتر ملتزمتتة أو ملتزمتتة جزئيتتًا، متضتتمنًا  ستتعوديةال التتتالتقتتدم التتذي أحرز 
 ستتعوديةوقتتدمت الستتكرتارية تقريرهتتا إلتتى الستتلطات التحليتتل عتتن التوصتتيات األختترى المصتتن ة غيتتر ملتزمتتة أو ملتزمتتة جزئيتتًا. 

، وقامتتتت وتتتتم األختتتذ بتتتبعف التعليقتتتات المقدمتتتة متتتن قبتتتل المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية ،الطلبتتتاتمتتتزودًا بتتتبعف االست ستتتارات و 
 بتوفير جميع المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل السكرتارية خ)ل هذ  العملية. سعوديةال
 
يتة وبالتتالي فهتو أقتل طبيعتة مكتب وكم)حظة عامة لجميع طلبات الخروج من عملية المتابعة العاديتة: إن هتذا االجتراء ذ .6

ركتز التحليتل علتى التوصتيات المصتن ة غيتر ملتزمتة أو ملتزمتة جزئيتًا، وبالتتالي ويت صي) وشمواًل من تقريتر التقيتيم المشتترك. 
النظتر فتي القتتوانين ويستتند هتذا التحليتل إلتتى  .لتن يتتم استتعراف ستتوى جتزء متن نظتام مكافحتتة غستل األمتوال وتمويتل االرهتتاب

من المواد للتحقو من االلتزام ال ني للتشريعات المحلية مع معايير مجموعة العمل المالي. ولتقييم مدى إحتراز  واللوائح وغيرها
تقدم كاف، يؤخذ بعين االعتبار ال عالية إلى أقصى حد ممكن في المراجعة المكتبية والورقية وذلك من خ)ل مراجعة البيانات 

ن أية خ)صة أو است نتاج فتي هتذا التقريتر ال يحكتم مستبقا علتى نتتائت عمليتات التقيتيم فتي المستتقبل، إذ المقدمة من الدولة. وا 
 أنها تستند إلى معلومات لم يتم التحقو منها ميدانيًا وليست شاملة كما هو الحال في التقييم المشترك.

 
 العام االجتماعالخالصة والتوصية إلى  .ب

 
 التوصيات األساسية

تم معالجة أوجال القصور المتعلقتة بهتذ  التوصتية، متن  (:التحقق من هوية العمالء العناية الواجبة في) 5التوصية  .7
خ)ل تعديل نظام مكافحة غسل األمتوال، والئحتتال التن يذيتة، بحيتث يتضتمن منتع المؤسستات الماليتة متن االحت تاظ بالحستابات 

مؤسستات الماليتة بعنهتاء ع)قتة العمتل فتي الرقمية، والنص علتى متطلبتات إجتراءات العنايتة الواجبتة بشتكل مستتمر، ومطالبتة ال
حالتتة تعتتذر تطبيتتو تتتدابير العنايتتة الواجبتتة، أو فتتي الحتتاالت التتتي يوجتتد فيهتتا شتتكوك لتتدى المؤسستتة الماليتتة حتتول متتدى دقتتة أو 

وتطبيتو إجتراءات العنايتة الواجبتة علتى العمت)ء الموجتودين علتى أستا  ك اية بيانات تعريف العميل التي تم الحصول عليهتا، 
األهمية النسبية والمخاطر، وضروري الحصول على معلومات حول المستت يد الحقيقتي، وتطبيتو إجتراءات العنايتة الواجبتة علتى 
جميتتع العمليتتات النقديتتة فتتي البنتتوك وشتتركات الصتترافة، وتحتتديث البيانتتات المتعلقتتة بتتالعم)ء، كمتتا تتتم إصتتدار تعليمتتات وافيتتة 

كمتا اتختذت الستعودية العديتد متن  ن، وشركات التمويل، واألشخاص المترخص لهتم.للبنوك، وشركات الصرافة، وشركات التأمي
الخطتتوات بهتتدف زيتتادي فعاليتتة تطبيتتتو تتتدابير العنايتتة الواجبتتة متتتن قبتتل المؤسستتات الماليتتة، ويظهتتتر ذلتتك متتن ختت)ل البيانتتتات 

لتتزام االحصتتائية التتتي قتتدمتها فتتي الت تتتيم التتذي تقتتوم بتتال الجهتتات االشتترافية علتتى المؤسستتات الما ليتتة، واكتشتتاف المخال تتات، وا 
المؤسسات المالية بتصحيح تلك المخال ات، والمتابعة من الجهات االشرافية لتلك الجهات بهتدف تصتحيح المخال تات التتي تتم 

 رصدها.
 
تمت معالجة أوجال القصور المتعلقة بهذ  التوصية، من خ)ل إصتدار  (:تجريم تمويل اإلرهابالتوصية الخاصة الثانية ) .1
بحيتث يشتمل تجتريم جمتع وتقتديم األمتوال ( 44واألمر السامي رقتم )أ م، 0211ظام جرائم االرهاب وتمويلال الصادر في عام ن

لألعمتتال االرهابيتتة والمنظمتتات االرهابيتتة واألشتتخاص االرهتتابيين بأيتتة وستتيلة، وستتواء كانتتت األمتتوال متتن مصتتادر مشتتروعة أو 



   الرابع للمملكة العربية السعوديةتقرير المتابعة 
 

 64من  5صفحة 

 

وتعريف األموال بشتكل يتطتابو متع ؤولية الجنائية للشخص الطبيعي واالعتباري، وامتداد المسغير مشروعة، والمعاقبة عليها، 
  .االت اقية الدولية، واعتبار  جريمة أصلية لجريمة غسل األموال

 
 ملتتزم إلتى فتي هتذ  التوصتيات يمكتن أن يصتنف بدرجتة تقابتل  لستعوديةا التتزامجة عامة، يمكتن القتول أن مستتوى يوكنت  .9

  حد كبير .
 

 الرئيسية التوصيات
 

تمتتتت معالجتتتة أوجتتتال القصتتتور المتعلقتتتة بتطبيتتتو ات اقيتتتة بتتتاليرمو بشتتتكل كامتتتل، متتتن ختتت)ل : (تااييييياتاال ) 55التوصيييية  .12
م، وتطبتتو ات اقيتتة األمتتم المتحتتدي لقمتتع تمويتتل االرهتتاب، متتن ختت)ل 0210بتتالقرار التتوزاري فتتي عتتام االجتتراءات التتتي أصتتدرتها 

صدار االجراءات الخاصة بتطبيو االت اقية الدوليتة فتي عتام تجريم تمويل االرهاب، من خ)ل نظام جرا ئم االرهاب وتمويلال، وا 
 م.0210

 
قامتتت الستتعودية بمعالجتتة أوجتتال القصتتور المتعلقتتة بالتوصتتية متتن ختت)ل إيجتتاد  (:) أشييكال أخييرت للتعيياون 04التوصييية  .11

ة إلى توقيع العديد متن متذكرات الت تاهم متع أسا  قانوني لبعف أشكال التعاون الدولي من قبل جهات إن اذ القانون، باالضاف
 الجهات الرقابية النظيري، وانضمام عدد من الجهات االشرافية للمنظمات الدولية التي تعني بتبادل المعلومات.

 
تمتت معالجتة أوجتال القصتور متن خت)ل تطبيتو ات اقيتة مكافحتة  (:المتحيد تطبييق أدوات األميم التوصية الخاصة األوليى ) .10

صدار االجراءات الخاصتة بتطبيتو قترارات مجلت  األمتن رقتم تمويل االر  ، ومعالجتة م0210الصتادري فتي عتام  1171هاب، وا 
 .1067أوجال القصور المتعلقة بآلية تطبيو قرارات مجل  األمن رقم 

 
راءات تمت معالجة أوجال القصور المتعلقة باعتماد إج (:تجميد أموال اإلرهابيين ومصادرتهاالتوصية الخاصة الثالثة ) .11

، ومعالجة أوجال القصور المتعلقة باالطار القانوني لتطبيو قرار مجل  األمن 1171خاصة بتطبيو قرار مجل  األمن رقم 
 .1067رقم 

 
تمت معالجة أوجال القصور المتعلقة بطلبات المساعدي القانونية  (:التوصية الخاصة الخامسة )التعاون الدولي .14

صدار نظام جرائم االرهاب  المتبادلة، من خ)ل التعدي)ت التي أدخلت على نظام مكافحة غسل األموال والئحتال التن يذية، وا 
وتمويلال، وتوسيع مهام اللجنة المشكلة لتن يذ طلبات المساعدي القانونية، واعتماد آلية عمل للجنة، باالضافة إلى إجراءات 

تبادل المساعدي القانونية في المصادري والتجميد، و خاصة بتن يذ طلبات المساعدي القانونية المتبادلة بما يشمل طلبات 
 المعلومات بين السلطات المختصة والجهات األجنبية النظيري. 
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 األخرت التوصيات
 

المتعلقة بالتوصيات األخرى، وتجدر االشاري إلى أن اتخاذ قرار  القصور بمعالجة أوجال عربية السعوديةالمملكة القامت   .15
ال يقتتدم هتتذا التقريتتر تحلتتيً) و مليتتة المتابعتتة مبنتتي فتتي األستتا  علتتى التوصتتيات األساستتية والرئيستتية. متتن ع ستتعوديةلابختتروج 

 ت صيليًا بالنسبة للتوصيات األخرى.
   

 الخالصة
 

ذلك، وبالتالي يجتب دولة من عملية المتابعة اتخاذها إجراءات كافية تسمح بالتشير إجراءات المتابعة للنظر في إخراج   .16
نظام فعال لمكافحة غسل األمتوال وتمويتل االرهتاب قتد مكنهتا متن تطبيتو التوصتيات األساستية والرئيستية ى الدولة أن يكون لد

بدرجة تقابل درجة  ملتزمة  أو  ملتزمة إلى حد كبير  مع األخذ فتي االعتبتار أنتال لتن يتتم تعتديل درجتات االلتتزام األصتلية. متع 
المرونتتتة تجتتتا  التوصتتتيات الرئيستتتية إذا متتتا تتتتم إحتتتراز تقتتتدم ملحتتتوظ فتتتي جميتتتع العتتتام بعتتتف  ل)جتمتتتاعاالشتتتاري إلتتتى أنتتتال يتتتتوفر 

 التوصيات والتي حصلت فيها الدولة على درجة  ملتزمة جزئيًا  أو  غير ملتزمة .
 

فتي هتذ  التوصتيات يمكتن أن يصتنف بدرجتة  لستعوديةا التتزاممستتوى ف يمتا يتعلتو بالتوصتيات األساستية يمكتن القتول أن  .17
   على األقل.إلى حد كبيرملتزم  تقابل 

 
التوصتتيات يمكتتن أن يصتتنف فتتي مجمتتل  ستتعوديةالأمتتا فيمتتا يتعلتتو بالتوصتتيات الرئيستتية، فتتيمكن القتتول أن مستتتوى التتتزام  .11

  .على األقل  ملتزم إلى حد كبير بدرجة تقابل 
 

و ملتزمتة جزئيتًا، فتيمكن علتى درجتة التتزام غيتر ملتزمتة أ ستعوديةالفيها  تأما فيما يتعلو بالتوصيات األخرى التي حصل .19
 . على األقل  ملتزم إلى حد كبير  في هذ  التوصيات يقابل درجة  بشكل عام سعوديةالالقول أن مستوى التزام 

 
-0212خت)ل فتتري ( حكمتًا باالدانتة فتي جترائم غستل األمتوال 151عتدد ) فقد أصتدرت الستعودية وفيما يتعلو بال عالية، .02

أصدرت إال أن السعودية  ،نظرًا لحداثة صدور  الجديدنة بجرائم تمويل االرهاب وفو النظام أية أحكام إداتصدر لم و  .م0211
 نظتتام مكافحتتة غستتل األمتتوال بجتترائم تمويتتل االرهتتاب قبتتل صتتدور النظتتام الحتتالي اعتمتتادًا علتتىمتتن أحكتتام االدانتتة عتتددًا كبيتترًا 

تظهتتر االحصتتائيات التتتي قتتدمتها وحتتدي التحريتتات الماليتتة . أمتتا فيمتتا يتعلتتو باالخطتتارات، فأحكتتام ومبتتادش الشتتريعة االستت)ميةو 
متن الجهتتات االشترافية والرقابيتة، وذلتتك فتي الحتاالت التتتي و وجتود عتدد كبيتر متتن الب)غتات متن المؤسستتات الخاضتعة ل بت)  

عف القطاعتات ي)حظ قلة في عدد الب)غات المقدمة من بإال أنال  .يشتبال في ارتباطها بجرائم غسل األموال وتمويل االرهاب
وقتتد يرجتتع هتتذا األمتتر لعتتدي  .، مقارنتتة بعتتدد الب)غتتات المقدمتتة متتن قبتتل المؤسستتات الماليتتة المصتترفيةغيتتر المصتترفية الماليتتة

تطتتوير  حاجتتة تلتتك القطاعتتات إلتتىحداثتتة بعتتف األنشتتطة الماليتتة غيتتر المصتترفية كقطتتاع التتتأمين والتمويتتل، و أستتباب، منهتتا 
 . لتعرف على الحاالت المشبوهةل الوعي مستوىزيادي في تتبع وكشف العمليات المشبوهة، و األنظمة الداخلية لتلك المؤسسات 

 
 مقبولتةتتم تعزيتز قتدرات تلتك الجهتات بدرجتة  وفيما يتعلو ب عالية الجهات الرقابية على المؤسسات المالية وغيتر الماليتة، .01

نشتتتاء إدارات متخصصتتتة فتتتي مجتتتال مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل  متتتن حيتتتث زيتتتادي عتتتدد العتتتاملين فتتتي بعتتتف الجهتتتات، وا 
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كتذلك تظهتر البيانتات  .، وتوفير التدريب للمتوظ ين بشتكل مستتمراالدارات، وتوفير عدد من الموظ ين للعمل في تلك االرهاب
وبترامت ال حتتص التتي تطبقهتا علتتى  الجتتوالت الت تيشتيةالتتي قتدمتها الستلطات الستتعودية، بتأن الجهتات االشتترافية قامتت بتكثيتف 

يقتاع و  ورصد، سسات المالية واألعمال والمهن غير الماليةالمؤ  متابعة الم)حظات المرصودي متن خت)ل الجتوالت الت تيشتية، وا 
إلتزام المؤسسات الماليتة واألعمتال فعالية تحسن مستوى  يعد مؤشرًا على، وهو األمر الذي ةالمخال المؤسسات العقوبات على 

كمتتا قامتتت الستتعودية بتعزيتتز قتتدرات جهتتات إن تتاذ القتتانون، وزيتتادي التتتدريب  .ضتتة علتتيهموالمهتتن غيتتر الماليتتة بالواجبتتات الم رو 
المقتدم لتلتك الجهتتات، بهتدف تعريتتف العتاملين فتتي تلتك الجهتتات بطترو وأستتاليب غستل األمتتوال وتمويتل االرهتتاب. وفيمتا يتعلتتو 

عتتدد الحتتاالت كبيتتر، يظهتتر ذلتتك متتن ختت)ل تم تطبيتتو النظتتام بشتتكل فتت بحتتاالت االفصتتا  عتتن المبتتالة النقديتتة والمعتتادن الثمينتتة
  .التي تم االفصا  عنها، سواًء في الدخول أو الخروج من المملكة، وايقاع عدد من العقوبات على المخال ين لنظام االفصا 

 
قل،   على األملتزم إلى حد كبير   التزامبالتوصيات األساسية يقابل درجة  سعوديةال التزاموبما أن مستوى ونتيجة لذلك،  .00

فقتتد يتترى االجتمتتاع العتتام الموافقتتة  .علتتى األقتتل  ملتتتزم إلتتى حتتد كبيتتر  التتتزاميقابتتل درجتتة  بالتوصتتيات الرئيستتية االلتتتزامومستتتوى 
 . على طلب المملكة العربية السعودية الخروج من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين

 
 عربية السعوديةالمملكة النظر  عامة عن تطور  .ت

 
 عن التطورات الرئيسية منذ اعتماد تقرير التقييم المشترك نظر  عامة

 
صتتتدار نظتتتام جتتترائم  مكافحتتتة غستتتل األمتتتوالنظتتتام علتتتى تعتتتديل  ستتتعوديةال تركتتتز ، المشتتتتركمنتتتذ اعتمتتتاد تقريتتتر التقيتتتيم  .01 وا 

د متن القترارات باالضتافة إلتى إصتدار العديت، لمعالجة أوجال القصور المشتار إليهتا فتي تقريتر التقيتيم المشتترك االرهاب وتمويلال،
 . الدوليةالوزارية المتعلقة بتن يذ قرارات مجل  األمن، وتن يذ االت اقيات 

 
 اإلطار القانوني والتنظيمي

 
مكافحتة نظتام  فتي المملكتة العربيتة الستعودية علتى مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل االرهتابلنظام  يرتكز االطار القانوني .04

قترار مجلت  التوزراء رقتم م، المبنتي علتى 0210أبريتل  1( وتتاري  11لكتي رقتم )م بموجب المرسوم المغسل األموال الصادر 
، م0221ختتت)ل عتتتام  الستتتابو الصتتتادر نظتتتامتضتتتمن إدختتتال بعتتتف التعتتتدي)ت علتتى الالمو ، م0210أبريتتتل  0( وتتتاري  145)

م، المبنتي علتى 0211 ديسمبر 07ري  ا( وت16وعلى نظام جرائم االرهاب وتمويلال، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م 
غستتل األمتتوال لنظتتام ال)ئحتتة التن يذيتتة أصتتدرت الستتعودية كمتتا  م.0211ديستتمبر  17( وتتتاري  61قتترار مجلتت  التتوزراء رقتتم )
مجل  التوزراء بالموافقتة علتى توستيع مهتام اللجنتة  كما قام .م0211مار   17( وتاري  50201) بموجب القرار الوزاري رقم

 اتم، والموافقتة علتى آليت0210أبريتل  14( وتتاري  71مستاعدي القانونيتة المتبادلتة بموجتب القترار رقتم )الدائمة لتن يذ طلبات ال
م. 0210أبريتتل  14وتتتاري   05525 القتترار رقتتمموجتتب ب( 1171( و )1911و ) (1067مجلتت  األمتتن رقتتم ) اتتن يتتذ قتترار 

لموافقتة علتتى إجتراءات تن يتتذ االت اقيتة الدوليتتة م، القاضتتي با0210متار   14( وتتتاري  1697كمتا صتتدر القترار التتوزاري رقتم )
م، القاضتي بالموافقتة علتى إجتراءات تن يتذ ات اقيتة 0210أبريتل  7( وتتاري  0261لقمع تمويتل االرهتاب، والقترار التوزاري رقتم )

لمؤسستات الماليتة كما قامت الجهتات االشترافية علتى ا .األمم المتحدي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )ات اقية باليرمو(
واألعمتتتال والمهتتتن غيتتتر الماليتتتة المحتتتددي، بتحتتتديث قواعتتتد مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل االرهتتتاب للجهتتتات الخاضتتتعة لهتتتا، 
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وأصتتدرت وزاري العتتدل قواعتتد مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب المتعلقتتة بممارستتة مهنتتة المحامتتاي بموجتتب التعمتتيم رقتتم 
 م. 0211ديسمبر  4( وتاري  4446 ت 11)
 

 استعراض للتدابير المتخذ  فيما يتعلق بالتوصيات األساسية .ث
 

  (ملتزمة جزئيا  التوصية الخامسة: درجة االلتزام )
 
تييم مياخرا  توزيييع متطلبيات العناييية الواجبيية عليى شييركات التيلمين واألشييخات الميرخت لهييم )ويييت  وجي  القصييور األول: 

   .ة لم تتم بصور  مناسبةالزيار  الميدانية( والتي توضح أن الاعالي
 

باعتمتتاد خطتتة وبرنتتامت عمتتل للتحقتتو  -الجهتتة الرقابيتتة علتتى شتتركات التتتأمين –قامتتت مؤسستتة النقتتد العربتتي الستتعودي  .05
والتأكتتد متتن فعاليتتة تطبيتتو شتتركات التتتأمين لقواعتتد مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب، ومتتن ضتتمنها متطلبتتات العنايتتة 

فيمتا يتعلتو بأنظمتة مكافحتة غستل األمتوال  شركات التتأمين، حيث تم إصدار دليل الت تيم على مينالواجبة على شركات التأ
جتراءات مناستبة فيمتا يتعلتو  .م0211في شهر أكتوبر  وتمويل االرهاب ويهدف هذا البرنامت إلى التأكتد متن وجتود ضتوابط وا 

مكافحتتة غستتل اجتتراءات كات التتتأمين، ومراجعتتة بتتعلتزام شتتركات التتتأمين بقواعتتد مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب لشتتر 
األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب التتتي تقتتوم بهتتا شتتركات التتتأمين، والتحقتتو متتن جتتودي وشتتمولية بتترامت مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل 
ا االرهاب بما فيهتا التعترف والكشتف عتن العمليتات المشتبوهة. ويوضتح الجتدول التتالي عتدد الزيتارات الت تيشتية التتي قامتت بهت

، والتذي يوضتح خضتوع جميتع شتركات التتأمين مؤسسة النقد العربي الستعودي علتى شتركات التتأمين خت)ل الستنوات الماضتية
لعمليات الت تتيم خت)ل الستنوات الماضتية، واكتشتاف عتدد متن المخال تات علتى الشتركات، وبتالرغم متن عتدم وجتود إحصتائية 

ال)زمتة  ات السعودية أكتدت علتى قيامهتا باتختاذ الخطتوات التصتحيحيةدقيقة لعدد الم)حظات التي تم رصدها، إال أن السلط
 : لمعالجة تلك الم)حظات

 
 : عدد شركات التلمين التي خضعت للتاتيش من يبل ماسسة النقد العربي السعودي1جدول
عدد الشركات التي تمت  السنة

 زيارتها
عدد شركات التلمين بشكل 

 عام
عدد العقوبات التي تم 

 فرضها
عدد من تم رصد  11 7 0211

 الم)حظات، وتم تصحيحها
عدد من تم رصد  11 11 0210

 الم)حظات وتم تصحيحها
عدد من تم رصد  15 44 0211

 الم)حظات، وتم تصحيحها
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بعصتدار دليتل الت تتيم  -الجهتة المشترفة علتى األشتخاص المترخص لهتم –ومن ناحية أخرى، قامت هيئة السوو المالية  .06
جتراءات العنايتة الواجبتةو م، 0212ينتاير  1المرخص لهم بتاري   على األشخاص ، فيمتا يتعلتو بتطبيتو قواعتد قبتول العميتل وا 

م، والمتضتمن كافتتة االجتراءات للتأكتتد 0211نتتوفمبر  11وتتم تحتديث دليتتل الت تتيم والمعتمتتد متن هيئتتة الستوو الماليتتة بتتاري  
الجتتدول ويوضتتح  ،ئتتة لمكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتابمتتن التتتزام األشتتخاص المتترخص لهتتم بكافتتة متتا يصتتدر عتتن الهي

للتأكتتد متن تطبيتتو متطلبتتات علتى أغلتتب الجهتات التابعتتة لهتا،  عتتدد الزيتارات الت تيشتتية التتي قامتتت هيئتة الستتوو الماليتتةالتتالي 
يامهتا ببترامت ت تيشتية حيث يتضتح متن البترامت الت تيشتية التتي تقتوم بهتا الهيئتة ق، وتمويل االرهاب مكافحة غسل األموالنظام 

، ورصتتتد لتتتبعف المخال تتتات للتعليمتتتات ومتطلبتتتات مكافحتتتة غستتتل دوريتتتة أو خاصتتتة بشتتتكل مستتتتمر ختتت)ل الستتتنوات الماضتتتية
 :األموال وتمويل االرهاب

 
 : عدد الزيارات التاتيشية لألشخات المرخت لهم من يبل هيئة السوق المالية2جدول 

شخات الذين عدد األ عدد الزيارات التاتيشية السنة 
 شملتهم الزيار 

عدد األشخات 
 الخاضعين اإلجمالي

عدد العقوبات 
 الماروضة

 25 04 66 خاصة 01دورية/11 2414
 0 11 142 خاصة 12دورية/24 2411
 24 14 11 خاصة 65دورية/16 2412
 لم تصدر يرارات بعد 10 01 خاصة 40دورية/40 2415

 
ملين لتدى األشتتخاص المترخص لهتتم، قامتت الهيئتتة بعقتد اجتماعتتات ربتع ستتنوية وفتي ستبيل زيتتادي التوعي ورفتتع ك تاءي العتتا .07

لمناقشة كل ما يتعلو بقواعد مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل االرهتاب الصتادري (0211، وم0210، وم0211خ)ل األعوام )
ضتتروري ذات الصتتلة، و  بأنتتال تتتم التأكيتتد علتتى األشتتخاص المتترخص لهتتم بالمتطلبتتات القانونيتتةالهيئتتة أفتتادت حيتتث متتن الهيئتتة، 

، كما قامتت هيئتة إجراء مراجعة ذاتية الجراءات وسياسات التحقو من هوية العميل، ووضع التدابير المناسبة الداري المخاطر
م(، تعمتتل تلتتك اللجتتان كمنتتتدى ألعمتتال األوراو الماليتتة، لبحتتث 0214( لجتتان فتتي عتتام )5الستتوو الماليتتة بعستتتحداث عتتدد )

لختروج بمقترحتات وتوصتيات موحتدي، وتحليلهتا، ليتتم التواصتل متع الهيئتة بهتدف تحقيتو أعلتى مستتوى ذات الصلة، واالقضايا 
متتن الشتت افية والك تتاءي فتتي عمتتل الستتوو الماليتتة بكافتتة عناصتتر ، وكتتل متتا يتعلتتو بتتاللوائح الصتتادري عتتن الهيئتتة، ومنهتتا قواعتتد 

  مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب.
  
يضمن أي تشريع رئيسيي أو ثيانوي االحتاياظ بالحسيابات الريميية بطيرق تضيمن تحقييق التوافيق ال وج  القصور الثاني :  

 .الكامل مع توصيات مجموعة العمل المالي
 

 فتي المتادي ، حيتث يتنصمكافحتة غستل األمتوالعالجت السعودية وجتال القصتور المتعلتو بهتذ  التوصتية متن خت)ل نظتام  .01
ي تعامتتل متتالي أو تجتتاري أو غيتتر  باستتم مجهتتول أو وهمتتي أو فتتتح حستتابات علتتى منتتع المؤسستتات الماليتتة متتن إجتتراء أ( 5)

المؤسسات المالية بتالتحقو بصت ة مستتمري متن هويتة المتعتاملين ( 5المادي )، باالضافة إلى ذلك، ألزمت رقمية أو التعامل بها
زام المؤسستتات الماليتتة بمتتا تصتتدر  ( متتن ال)ئحتتة التن يذيتتة علتتى إلتتت1 5باالستتتناد إلتتى الوثتتائو الرستتمية. كمتتا نصتتت المتتادي )

جتترائم نظتتام كمتتا نتتص  الجهتتات الرقابيتتة متتن تعليمتتات تتعلتتو بتطبيتتو مبتتدأ   اعتترف عمليتتك  واتختتاذ إجتتراءات العنايتتة الواجبتتة.
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مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وال)ئحتتتة التن يذيتتتة علتتتى نظتتتام ( علتتتى ستتتريان األحكتتتام التتتواردي فتتتي 19االرهتتتاب وتمويلتتتال فتتتي المتتتادي )
الماليتتتتة، وذلتتتتك فيمتتتتا يتعلتتتتو بجتتتترائم تمويتتتتل االرهتتتتاب أو العمليتتتتات االرهابيتتتتة أو المنظمتتتتات االرهابيتتتتة أو ممتتتتولي المؤسستتتتات 
    االرهاب. 

 
علتى المؤسستات الماليتة منتع استتخدام األستماء المجهولتة أو الوهميتة وتضمنت التعليمتات الصتادري متن الجهتات الرقابيتة  .09

فقتتتد تضتتتمنت قواعتتتد مكافحتتتة غستتتل  .رهتتتا، ومنتتتع فتتتتح أو التعامتتتل بحستتتابات مرقمتتتةفتتتي التعتتتام)ت الماليتتتة أو التجاريتتتة أو غي
ر قيام البنوك ب تح أو م(، بحض0210األموال وتمويل االرهاب، والمحدثة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في فبراير )

 يد الحقيقتي بنتاًء علتى المستتندات التعامل بحسابات مرقمة، وعلى البنتوك وشتركات الصترافة التحقتو متن هويتة العميتل والمستت
كمتتتا تضتتتمنت التعتتتدي)ت الصتتتادري متتتن قبتتتل مؤسستتتة النقتتتد العربتتتي الستتتعودي لشتتتركات التمويتتتل فتتتي فبرايتتتر  .الرستتتمية المقدمتتتة

( التأكيتتد علتتى منتتع شتتركات التمويتتل متتن عتتدم إجتتراء أي تعتتام)ت أو ع)قتتات ماليتتة أو تجاريتتة أو غيرهتتا بأستتماء م0210)
كمتتتا تضتتتمنت قواعتتتد مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل االرهتتتاب لشتتتركات أو االحت تتتاظ بتتتأي ع)قتتتة رقميتتتة. مجهولتتة أو وهميتتتة 

م علتتى إلتتزام الشتتركات باتختتاذ جميتتع الخطتتوات 0210التتتأمين والصتتادري متتن قبتتل مؤسستتة النقتتد العربتتي الستتعودي فتتي فبرايتتر 
وأهدافتتال التأمينيتتة، وعليهتا عتتدم تقتتديم منتجتتات  ال)زمتة التتتي تمكنهتتا متن الحصتتول علتتى بيانتات كاملتتة وحقيقيتتة عتتن أي عميتل

لتدى  وبالنستبة لألشتخاص المترخص لهتموخدمات ألشخاص بأستماء مجهولتة أو وهميتة أو أشتخاص محظتور التعامتل معهتم. 
هيئتة فتي ال( من قواعتد مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل االرهتاب الصتادري متن قبتل 1، فقد تضمنت المادي )هيئة السوو المالية

التتنص علتتى وجتتوب قيتتام الشتتخص المتترخص لتتال باتختتاذ جميتتع الخطتتوات   0211، والمحدثتتة فتتي ديستتمبر م(0211ر )أكتتتوب
ال)زمة لتمكينال من الحصول على بيانات كاملة وحقيقية عن أي عميل ووضعال المالي وأهدافال االستتثمارية، وعلتى الشتخص 

ميتتتة، أو حستتتابات ألشتتتخاص أبلغتتتت الهيئتتتة بحظتتتر المتتترخص لتتتال عتتتدم فتتتتح حستتتابات مجهولتتتة أو بأستتتماء غيتتتر حقيقيتتتة أو وه
 التعامل معهم.

 
ال يوجييد نييت صييريح علييى متطلبيات اإلجييراءات المسييتمر  للعناييية الواجبيية فييي التشييريع الرئيسييي أو  وجي  القصييور الثالييث:

   الثانوي.
 

يق للمعييامالت ميين المحتمييل أال تكييون الماسسييات المالييية ميين قييير البنييوك تقييوم بييالاحت الييدي وجيي  القصييور التاسييع:
وال يشييتمل االعتميياد الملحييوظ لكثييير ميين البنييوك علييى بييرام  الكمبيييوتر  بخصييوت الييتالئم مييع بيانييات العناييية الواجبيية.

 المتخصصة لمرايبة المعامالت للقيام بهذا الاحت الدييق على مطابقة بيانات التعرف على العميل. 
 

ب التحقو متن هويتة المتعتاملين بصت ة مستتمري باالستتناد إلتى وجو ( على 5مكافحة غسل األموال في المادي )نظام نص  .12
الوثائو الرسمية، وذلتك عنتد بدايتة التعامتل متع العمت)ء أو عنتد إجتراء أي عمليتة معهتم بصت ة مباشتري أو نيابتة عتنهم، وكتذلك 

تحتدد   تمري ونحتو ذلتك ممتاالتحقو متن الوثتائو الرستمية للكيانتات ذات الصت ة االعتباريتة، واتختاذ تتدابير العنايتة الواجبتة المست
مكافحتة غستل نظتام ، كما سبقت االشاري إلى سريان األحكام الخاصة بالمؤسسات المالية والتواردي فتي للنظامال)ئحة التن يذية 

( على وجوب قيام المؤسسات الماليتة 1 1 5ونصت ال)ئحة التن يذية في المادي )األموال فيما يتعلو بجرائم تمويل االرهاب. 
قو بصتت ة مستتتمري متتن هويتتة جميتتع المتعتتاملين التتدائمين أو العرضتتيين متتع المؤسستتات الماليتتة، واالطتت)ع علتتى الوثتتائو بتتالتح

جتراءات العنايتة ( المؤسستات الماليتة باتختاذ إ7 5األصلية السارية الم عول، والمعتمدي الثبات الشخصية. كما ألزمت المتادي )
 الواجبة المستمري تجا  العم)ء.



   الرابع للمملكة العربية السعوديةتقرير المتابعة 
 

 64من  00صفحة 

 

تعليمتتتات الصتتتادري متتتن الجهتتتات الرقابيتتتة علتتتى المؤسستتات الماليتتتة ت صتتتيل تطبيتتتو إجتتتراءات العنايتتتة الواجبتتتة وتضتتمنت ال .11
المستتتمري تجتتا  العمتت)ء، حيتتث تضتتمنت قواعتتد مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب الصتتادري للبنتتوك وشتتركات الصتترافة 

ن هويتتة جميتتع المتعتتاملين التتدائمين أو العرضتتيين وجتتوب قيتتام البنتتوك وشتتركات الصتترافة بتتالتعرف والتحقتتو بصتت ة مستتتمري متت
والمست يد الحقيقي، ووجوب اتخاذ االجراءات الك يلة بتحديث معلومات العم)ء باستتمرار، ومراقبتة النشتاطات والعمليتات التتي 

افة عتن العميتل. تتم طوال فتري التعامل لضمان أن النشاط أو العملية قد أجريت بما يتوافو مع ما يعرفال البنك أو محتل الصتر 
والقيام بعجراءات في حين تضمنت القواعد الصادري لشركات التمويل وجوب تحديث البيانات الخاصة بالعميل بشكل مستمر، 

العنايتتة الواجبتتة المستتتمري علتتى جميتتع العمتت)ء الموجتتودين ومطابقتتة معلومتتاتهم متتع عمليتتاتهم، وأن يعتتاد تصتتني هم بنتتاًء علتتى 
ضروري مراقبة العمليات الخاصتة بالعميتل، وعتدم االعتمتاد ، و ر من ربط بيانات العم)ء مع عملياتهماألهمية النسبية والمخاط

   .على البرامت اآللية فقط، بل يلزم ربط العمليات مع بيانات العميل
 

وتتضتتمن القواعتتد الصتتادري لشتتركات التتتأمين بوجتتوب قيتتام شتتركات التتتأمين بالحصتتول علتتى معلومتتات عتتن الغتترف متتن   .10
ة العمل وطبيعتها بناًء على نوع العميل، وع)قة العمل أو العملية، لتتمكن الشركة من بذل العناية الواجبتة تجتا  العميتل ع)ق

جتتتوب التأكتتتد متتتن االلتتتتزام و و بشتتتكل مستتتتمر، وتحتتتديث تلتتتك البيانتتتات التتتتي تتتتم الحصتتتول عليهتتتا للتأكتتتد متتتن دقتهتتتا وستتت)متها، 
ستمرار، مثل التتدقيو المستتمر فتي جميتع العمليتات خت)ل فتتري ع)قتة العمتل لضتمان بعجراءات العناية الواجبة تجا  العميل با

وتضتتتمنت قواعتتتد مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل االرهتتتاب الصتتتادري  .أن جميتتتع العمليتتتات تت تتتو متتتع معرفتتتة العميتتتل وبياناتتتتال
ص لتتال بالحصتتول علتتى ( وجتتوب قيتتام الشتتخص المتترخ1فتتي المتتادي )متتن قبتتل هيئتتة الستتوو الماليتتة لألشتتخاص المتترخص لهتتم 

معلومات عن الغرف من ع)قة العمل وطبيعتهتا بنتاًء علتى نتوع العميتل، وع)قتة العمتل أو العمليتة، لتمكنتال متن بتذل العنايتة 
الواجبتة بشتكل مستتمر، والتأكتد متن تطبيتو إجتراءات العنايتة الواجبتة تجتا  العميتل باستتمرار، مثتل التتدقيو المستتمر فتي جميتتع 

ناتتتال، وأستتا  ثروتتتال ختت)ل فتتتري ع)قتتة العمتتل لضتتمان أن جميتتع العمليتتات تت تتو متتع معرفتتة العميتتل، وبيا العمليتتات والحستتابات
 ومصدر أموالال. 

 
وتتضمن برامت فحص البنوك ومح)ت الصرافة وفروع البنوك األجنبية العاملة في السعودية، التي تطبقها مؤسسة النقتد  .11

بيانتتات للتحقتتو متتن متتدى قيتتام المؤسستتات بتتال حص التتدقيو للبيانتتات العربتتي الستتعودي علتتى المؤسستتات الخاضتتعة لهتتا علتتى 
المقدمة من العميل، والتحقو منها بص ة دورية، باالضافة إلى تولي إداري مختصة في المؤسسة المالية لعملية متابعة تطبيتو 

إجتتراءات ال حتتص الميتتداني  تتضتتمن . وكتتذلك، ومراقبتتة العمليتتاتالتعليمتتات الخاصتتة بمبتتدأ   اعتترف عمليتتك  والعنايتتة الواجبتتة
علتتى إجتتراءات للتأكتتد متتن قيتتام شتتركات التتتأمين اللتتتزام شتتركات التتتأمين فتتي مجتتال مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب 

بال حص الدقيو للبيانات التي يقتدمها العميتل، ومراقبتة العمليتات، وتطابقهتا متع البيانتات المقدمتة متن العميتل، وكتذلك ال)ئحتة 
   الت تيم على األشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوو المالية.الخاصة بدليل 

 
ال تطالب شركات التلمين صراحة بإنهاء عالية العمل وتقديم تقرير عن العملية المشبوهة في حالة وج  القصور الرابع: 

ماسسة شكوك حول مدت تعذر تطبيق تدابير العناية الواجبة على العمالء الحاليين أو الحاالت التي يوجد فيها لدت ال
 .دية أو كااية بيانات تعريف العميل التي تم الحصول عليها

 
الصادري من مؤسسة النقتد العربتي الستعودي فتي  لشركات التأمين تتضمن قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب  .14

قبل شركات التتأمين فتعن الشتركة ملزمتة بأنال في حالة تعذر تطبيو تدابير العناية الواجبة من ( 17)  قريم في ال0210فبراير 
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( على أنال إذا كان لدى الشركة أسباب 17حيث تنص ال قري ) .بعنهاء ع)قة العمل والقيام بتقديم تقرير عن العملية المشبوهة
صتحة  ، فيجتب علتى الشتركات أن تستتعمل كتل الستبل الممكنتة للتحقتو متنلل)شتبا  في مصداقية أية معلومتات قتدمها العميت

نهتاء ع)قتة العمتل والقيتام بتقتديم تقريتر عتن العمليتة المشتبوهة فتي حالتة تعتذر تطبيتو العنايتة الواجبتة علتى  المعلومات، تلك وا 
( من القواعد وجوب قيام الشركات بالتحقو متن هويتة العميتل والمستت يد الحقيقتي فتي الوقتت 05كما تضمنت ال قري ) العم)ء.

ة ع)قتتة العمتتل. ونصتتت ال قتتري علتتى أن الشتتركات غيتتر القتتادري علتتى التحقتتو متتن المناستتب وبشتتكل مستتتمر، قبتتل وختت)ل إقامتت
نهتاء ع)قتة  العم)ء بشكل دقيتو ومكثتف، يتوجتب عليهتا عتدم إجتراء العمليتة المطلوبتة متن العميتل فتي مرحلتة بتدء الع)قتة، وا 

ة البيانتات التتي الحصتول عليهتا العمل على العم)ء الحاليين، أو في حالة وجود شكوك لدى الشركة حتول متدى دقتة أو ك ايت
من العميل مسبقًا، وتقديم تقرير عن العملية المشبوهة. وفي كل األحوال ال يجوز للشركة أن تباشر التعامل مع أحتد العمت)ء 

      والتحقو منال.  يلقبل استكمال جميع االجراءات الخاصة بتحديد العم
 

الصرافة وشركات التلمين واألشخات المرخت لهم صيراحة  بتطبييق ال يُطلب من البنوك وشركات  الخامس:وج  القصور 
 .متطلبات العناية الواجبة على العمالء الموجودين على أساس األهمية النسبية والمخاطر

 
علتتى وجتتوب قيتتام المؤسستتات الماليتتة بتطبيتتو  0 5مكافحتتة غستتل األمتتوال فتتي المتتادي  قتتانوننصتتت ال)ئحتتة التن يذيتتة ل  .15

وتضتمنت قواعتد مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل  .الواجبة تجا  كافة العم)ء وفقتًا لألهميتة النستبية والمختاطرإجراءات العناية 
البنتك أو محتل  قيتامالصادري للبنوك وشركات الصترافة ت اصتيل تطبيتو ذلتك متن خت)ل إداري المختاطر والحتد منهتا، و االرهاب 
لتحديتتد تهتتدف المعلومتتات عنتال، ومراقبتتة عملياتتال، ووضتتع بترامت إجتراءات التحقتتو متن هويتتة العميتل، وجمتتع بتطتتوير الصترافة 

هوية العميل بما يت)ئم مع مخاطر العميل فيما يتعلو بغسل األمتوال وتمويتل االرهتاب، وأن تكتون نوعيتة التدالئل والمستتندات 
ستب متع المختاطر والتقنيات وضمانات الطرف الثالث ذات معيتار محتدد، والحصتول علتى معلومتات إضتافية عتن العميتل تتنا

 .المحددي لال بالنسبة لغسل األموال وتمويل االرهاب، ومراقبة أنشطة العميل وعملياتال
 

( من قواعد مكافحة غستل األمتوال وتمويتل االرهتاب فتي شتركات التتأمين 01فقد نصت ال قري ) وبالنسبة لشركات التأمين .16
لعم)ء الموجودين على أسا  األهمية النستبية والمختاطر، على وجوب قيام الشركات بتطبيو متطلبات العناية الواجبة على ا

وتطبيو إجراءات متطوري خاصة تتيح القيام بصوري مكث ة من التحقو من العميل وتقييم درجة المخاطر. كما تضتمنت المتادي 
ب إخضتاع وجتو من قبل هيئة السوو المالية اص المرخص لهم ( من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب لألشخ9)

جميتتع العمتتت)ء الجتتتراءات العنايتتتة الواجبتتتة تجتتتا  العميتتتل علتتتى أستتا  األهميتتتة النستتتبية والمختتتاطر. فتتتي حتتتين تضتتتمنت قواعتتتد 
    مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب لشركات التمويل ن   االلتزام بالنسبة لشركات التمويل. 

  
جبة بناء  على الشكوك الخاصة بدية المعلومات التيي تيم الحصيول ال يتم تنايذ إجراءات العناية الوا: لسادسوج  القصور ا

 .عليها مسبقا  في معظم الماسسات المالية
 

مكافحة غسل األموال، وكتذا االلتزامتات الم روضتة علتى المؤسستات الماليتة فيمتا يتعلتو لنظام تضمنت ال)ئحة التن يذية  .17
الخاصة بالعم)ء والتحقو منها، واتخاذ إجراءات العناية الواجبتة بمكافحة تمويل االرهاب النص على وجوب تحديث البيانات 

عنتد ظهتور شتك بشتأن دقتة وك ايتة البيانتات التتي تتم الحصتول عليهتا كذلك االلزام باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المستمري، و 
ا  فتي حتدوث عمليتة غستل أمتوال مسبقًا في أي مرحلة من مراحل التعامل مع العميل أو المست يد الحقيقي أو عند وجود اشتتب
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وتضمنت القواعد الصادري متن مؤسستة النقتد العربتي الستعودي وهيئتة  .أو تمويل إرهاب بغف النظر عن حدود مبالة العملية
الستتوو الماليتتة )الجهتتات االشتترافية علتتى المؤسستتات الماليتتة( وجتتوب قيتتام الشتتركات بعتختتاذ إجتتراءات العنايتتة الواجبتتة فتتي حالتتة 

 البيانات أو المعلومات أو الوثائو التي تم الحصول عليها مسبقًا من العميل أو في دقتها أو ك ايتها.  الشك في صحة
 

رافية علتتى المؤسستتات الماليتتة ببتترامت فحتتص وت تتتيم علتتى المؤسستتات الماليتتة بغتترف التحقتتو متتن وتقتتوم الجهتتات االشتت .11
وتتضتمن تلتك البترامت التأكتد متن تن يتذ هتذا  الماليتة،تطبيو متطلبات مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل االرهتاب فتي المؤسستات 

المتطلب ستواء متن خت)ل اللتوائح والسياستات التتي تطبقهتا المؤسستات الماليتة، ومتدى تطبيتو تلتك المؤسستات لهتذا المتطلتب، 
لتتي وتجدر االشاري إلى أن السلطات الستعودية قامتت بتزويتد بعتف االحصتائيات التتي تظهتر عتدد بترامت ال حتص والت تتيم ا

وال تبين تلك االحصائيات عتدد المخال تات التتي تتم رصتدها، وال نتوع تلتك المخال تات، إال أن  تطبقها على المؤسسات المالية،
تلتتك االحصتتائيات تبتتين خضتتوع معظتتم المؤسستتات الماليتتة لبتترامت ال حتتص والت تتتيم التتذي تقتتوم بتتال الجهتتات االشتترافية، األمتتر 

، خصوصتًا زيتارات تشتمل التأكتد متن االلتتزام بهتذا المتطلتب متن قبتل المؤسستات الماليتةالذي يساعد على االعتقاد بتأن تلتك ال
وأن الجتوالت الت تيشتية تتضتتمن طلتب عينتتات عشتوائية أو منتظمتة متتن بعتف المستتتندات التتي تبتين التتتزام المؤسستات الماليتتة 

مؤسستة النقتد العربتي الستعودي بهتا قامتت تتي عتدد الجتوالت الت تيشتية الالتي تبين الجداول  . وفيما يليبالمتطلبات الم روضة
متتتا  ، باالضتتتافة إلتتتىعلتتتى البنتتتوك المحليتتتة، وفتتتروع البنتتتوك األجنبيتتتة العاملتتتة فتتتي الستتتعودية، باالضتتتافة إلتتتى محتتت)ت الصتتترافة

، والخاصتتة بعحصتتائيات الجتتوالت الت تيشتتية علتتى شتتركات التتتأمين واألشتتخاص متتن هتتذا التقريتتر 0و  1ول رقتتم االجتتد تضتتمنتال
 : لهم المرخص

 
  برام  الاحت والزيارات التي يامت بها ماسسة النقد العربي السعودي على البنوك وشركات الصرافة: 5جدول 

برام  الاحت للتحقق من   العام
 متطلبات ال

 متطلباتاللتحقق من تطبيق لزيارات ميدانية تاتيشية تمت 

2414 06 12 
2411 14 105 
2412 09 71 
2415 61 110 

5/2410 12 11 
 

التي خضعت لبرام  الاحت التي تطبقها ماسسة النقد العربي السعودي من  تالماسسا: إحصائية حول 0جدول ريم 
 م2410مارس 51، وحتى 2414عام 

 الزيارات العدد الائة
 البنوك لبرامت ال حص جميعتمت إخضاع  10 البنوك المحلية

 لبرامت ال حصتم إخضاع جميع ال روع  10 فروع البنوك األجنبية
 تم إخضاع جميع الشركات لبرامت ال حص 4 شركات الصرافة فئة )أ(

( 16( لبرامت ال حص، وزياري )15تم إخضاع عدد ) 51 شركات  مؤسسات الصرافة فئة )ب(
ضمن برامت ال حص الشامل بحكم أن تلك الشركات 

 أو المؤسسات حديثة التأسي 



   الرابع للمملكة العربية السعوديةتقرير المتابعة 
 

 64من  06صفحة 

 

لستتعودية بتتأن نشتتاط شتتركات التمويتتل يعتتد حتتديثًا فتتي المملكتتة، وتتتم إنشتتاء إداري ومتتن ناحيتتة أختترى، فقتتد أفتتادت الستتلطات ا .19
عامتة فتتي مؤسستتة النقتتد العربتتي الستتعودي معنيتتة بمراقبتتة شتتركات التمويتتل، وتتتم البتتدء فتتي التتترخيص للشتتركات لممارستتة نشتتاط 

 م.0214( شركة حتى نهاية الربع األول من عام 14التمويل، حيث تم الترخيص لعدد )
 

يتم تنايذ عملية تحديد الهوية والتحقق منها بصيور  قيير كافيية فيي بعيض الماسسيات الماليية، أميا  :سابعالقصور الوج  
  بالنسبة لشركات الصرافة بدا أن  يمكن القيام بتعامالت بمجرد تقديم نسخة من بطاية الهوية.

 
العميالء ال تحتيوي عليى الوثيائق الرئيسيية وج  القصور الثاني عشر: في بعض الماسسات المالية، يبدو أن بعض ملايات 

ومن قير الواضيح ميا إذا كيان هيذا الموييف يعكيس حيدوث إخاياق فيي القييام بعمليية التعرييف فيي  المتعلقة بتحديد الهوية:
   حينها و/أو اإلخااق في تلبية متطلب رفض أو إنهاء العالية وتقديم التقرير وفق ا لذلك.

 
كافحة غسل األمتوال، وكتذا االلتزامتات التوادي علتى المؤسستات الماليتة فتي مجتال مكافحتة ملنظام تنص ال)ئحة التن يذية  .42

تمويتتل االرهتتاب وجتتوب التحقتتو متتن هويتتة جميتتع المتعتتاملين التتدائمين أو العرضتتيين متتع المؤسستتات الماليتتة، وذلتتك بتتاالط)ع 
د ال)ئحتتة الحتتد األدنتتى لمتطلبتتات إثبتتات علتتى الوثتتائو األصتتلية ستتارية الم عتتول، والمعتمتتدي نظامتتًا الثبتتات الشخصتتية، وتحتتد

فتتي حتتين تتضتتمن القواعتتد الصتتادري متتن قبتتل الجهتتات االشتترافية ت صتتيل إلتتتزام المؤسستتات الماليتتة بعمليتتة تحديتتد الشخصتتية، 
 .، ووجتوب االحت تاظ بصت ة مستتمري بجميتع المستتندات والوثتائو المتعلقتة بتحديتد الهويتة فتي ملتف العميتلالهوية والتحقو منها

م، 0210متتت مؤسستتة النقتتد العربتتي الستتعودي بتحتتديث قواعتتد فتتتح الحستتابات البنكيتتة والقواعتتد العامتتة لتشتتغيلها فتتي فبرايتتر وقا
والمتضتتمنة التأكيتتد علتتى البنتتوك بعتتدم إجتتراء أيتتة عمليتتة ألي عميتتل إال بعتتد االطتت)ع علتتى أصتتل الهويتتة، والتحقتتو منهتتا وفتتو 

المحتددي فتي القواعتد، والتأكتد متن إطت)ع موظتف البنتك متًا الثبتات الشخصتية، و الوثائو األصلية ستارية الم عتول المعتمتدي نظا
على أصل الهوية وتصتويرها بن ستال، وختمهتا بختتم البنتك، وأنتال جترى التحقتو متن أصتل الهويتة، وتحديتد الغترف متن استتي اء 

 . الصوري، وتوقيعال على صحة صوري الهوية واألصل
 

المالية ب حص ومتابعة تطبيو متطلبات أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويتل  وتقوم الجهات االشرافية على المؤسسات  .41
تتضتتمن تلتتك البتترامت التأكتتد متتن وجتتود إجتتراءات العنايتتة الواجبتتة، و ، ي تقتتوم بتن يتتذهااالرهتتاب متتن ختت)ل البتترامت الت تيشتتية التتت

نتتواعهم لضتتمان اكتمتتال متطلبتتات بتتدأ وتطبيقهتتا علتتى كافتتة العمتت)ء، ووجتتود تعليمتتات معتمتتدي للتعامتتل متتع العمتت)ء بمختلتتف أ
التعامتتتل معهتتتم، وتوافقهتتتا متتتع القواعتتتد الخاصتتتة بمكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل االرهتتتاب، باالضتتتافة أختتتذ عينتتتات عشتتتوائية 

ومتن خت)ل تلتك البترامت تتم التوصتل إلتى وجتود  وقتد أفتادت الستلطات بأنتال .للتحقتو متن تطبيتو التعليمتات واألنظمتة ومنتظمة
المؤسسات المالية في بعف متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب ومتطلبات معرفة العميتل  بينتزام في االلتباين 

استتمرت الجهتات االشترافية فتي و ، (م0210( إلتى )م0212تن يذ تلك البترامت خت)ل ال تتري متا بتين )حيث تم والعناية الواجبة، 
ل حتتتص والمتابعتتتة للتحقتتتو متتتن إنجتتتاز هتتتذ  المؤسستتتات ل جتتتراءات ( بالقيتتتام بتن يتتتذ بتتترامت ا0214متتتار   -0211األعتتتوام )

تتتتدابير االداريتتتة علتتتى تلتتتك ، وتتتتم فتتترف بعتتتف الغرامتتتات الماليتتتة، والالتصتتتحيحية ال)زمتتتة لمعالجتتتة الم)حظتتتات المرصتتتودي
ل التتدابير المؤسسات، مثل عقد اجتماعات مع مسئولي االداري العليتا فتي المؤسستة الماليتة، وطلتب تقتارير دوريتة منتظمتة حتو 

يقتاف بعتف الموافقتات علتى  التصحيحية التي اتخذتها المؤسستة الماليتة بشتأن معالجتة الم)حظتات التتي تتم التوصتل إليهتا، وا 
  فتح حسابات أو تقديم منتجات ألنشطة محددي.

 



   الرابع للمملكة العربية السعوديةتقرير المتابعة 
 

 64من  05صفحة 

 

المؤسستات المقدمة ال تتضمن بيان نوع المخال ات التي رصدت من قبل االحصائيات كما سبو االشاري إلى ذلك، فعن و  .40
الماليتتتة، ولكتتتن نظتتترًا لتضتتتمن بتتترامت ال حتتتص والت تتتتيم علتتتى التأكتتتد متتتن االلتتتتزام بمتطلبتتتات مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل 
االرهتتاب، باالضتتافة إلتتى التعليمتتات الصتتادري متتن الجهتتات االشتترافية، وأختتذ عينتتات عشتتوائية للتأكتتد متتن تطبيتتو هتتذا االلتتتزام، 

بتتأن الستتعودية قتتد اتختتذت خطتتوات لمعالجتتة نقتتص إلتتتزام المؤسستتات الماليتتة بالمتطلبتتات األمتتر التتذي قتتد يحمتتل علتتى االعتقتتاد 
 الم روضة على تلك المؤسسات. 

 
التي تم فرضها على المؤسستات الماليتة بخصتوص االخت)ل  غراماتوقدمت السلطات السعودية إحصائيات حول عدد ال .41

( باالضتافة 0والجتدول رقتم  1المؤسسات، )انظر الجدول رقتم بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب من قبل تلك 
 :التاليإلى الجدول 

 
: بيان بعدد الماسسات والغرامات المالية التي فرضها من يبل ماسسة النقد العربي السعودي على 5جدول ريم 

 الماسسات الخاضعة لها 
 إجمالي الغرامات الماروضة عدد الماسسات السنة
2414 2 015544 
2411 26 551145444 
2412 01 154445444 
2415 51 0565055 

 
 

ويوجيد  ال تحصل كثيير مين الماسسيات الماليية عليى معلوميات بخصيوت ميديري الكيانيات القانونيية.: امنوج  القصور الث
يها ويتضيح أن الماسسيات الماليية ليد دليل يثبت عدم االحتااظ بمعلومات عن تلسيس هيذ  الكيانيات فيي مناسيبات عدييد .

ومين الظياهر أن بعيض الماسسيات  فهم ا منقوصا  لمتطلب الحصول على  معلومات عن المستايد الحقيقي والتحقيق منهيا.
وعنييد إثبييات أحييد الماسسييات المالييية لتحققهييا ميين الملكييية، تقيير بلنهييا تقييوم بييذلك  حتييى  ال تستاسيير ميين العميييل عنهييا.

ول ، وبالنسبة لاهم هيكل السيطر  عليى الكيانيات القانونيية، يبيدو أن المستوت الثالث ، وفي أمثلة أخرت  حتى المستوت األ 
وييد تكيررت مالحظية أن النمياذم المسيتخدمة للتعيرف عليى العميالء ال تحتيوي  معظيم الماسسيات ال تعيرف إال القلييل عني .

اد علييى النسيي  علييى الحقييول التييي يمكيين ميين خاللهييا االحتايياظ بهييذ  المعلومييات، ويبييدو أن الماسسييات راضييية باالعتميي
المستلمة من المستندات الرسمية )السجل التجاري وعقد التلسيس بصاة رئيسية( لجمع المعلومات المطلوبة أعال  )والتيي 

 .ال تتيح التعرف على المساهمين في شركات المساهمة(
 

الماليتتتة بتحديتتتد ( وجتتتوب قيتتتام المؤسستتتات 6 5مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال فتتتي المتتتادي ) قتتتانونتضتتتمنت ال)ئحتتتة التن يذيتتتة ل .44
األشتخاص الطبيعيتين التذين لهتم ملكيتتة أو ستيطري فعليتة علتى العميتتل، بمتا فتي ذلتك األشتتخاص التذين يمارستون ستيطري فعليتتة 
كاملتتة علتتى الشخصتتيات االعتباريتتة، كمتتا تضتتمنت وجتتوب تحقتتو المؤسستتات الماليتتة ممتتا إذا كتتان العميتتل يعمتتل بالنيابتتة عتتن 

يتت)ء اهتمتام ختتاص بالحستابات وع)قتتات شتخص آختتر، واتختاذ التتتدابير ال)زمت ة لتحديتتد هويتة هتتذا الشتخص والتحقتتو منهتا، وا 
كمتتتا تضتتتمنت القواعتتتد الصتتتادري متتتن الجهتتتات االشتتترافية التأكيتتتد علتتتى وجتتتوب قيتتتام  .العمتتتل التتتتي يتتتتم إدارتهتتتا بموجتتتب توكيتتتل



   الرابع للمملكة العربية السعوديةتقرير المتابعة 
 

 64من  04صفحة 

 

القانونية، والمست يدون ال عليتون  المؤسسات المالية بالتحقو والحصول على معلومات حول األشخاص الذين يديرون الكيانات
من سواء من الشخص الطبيعي أو االعتباري. كما قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتعديل قواعد فتح الحستابات البنكيتة 
وتشتتتغيلها بمتتتا يتضتتتمن توضتتتيح  م هتتتوم المستتتت يد ال علتتتي ، وأن تتضتتتمن المعلومتتتات التتتتي يتتتتم الحصتتتول عليهتتتا متتتن العميتتتل 

عضتتتاء مجلتتت  االداري، ومعلومتتتات متتتديري الشتتتخص االعتبتتتاري بحستتتب حالتتتتال، ومعلومتتتات عتتتن الم وضتتتين معلومتتتات عتتتن أ
بتتالتوقيع عتتن صتتاحب الحستتاب، وستتؤال العميتتل بشتتكل صتتريح عتتن المستتت يد ال علتتي متتن الحستتاب ومعلومتتات عتتن الشتتخص، 

 طري والملكية. والتحقو منها، ووجوب التحقو من الملكية وصواًل إلى المست يد الحقيقي، وهيكل السي
 

ولزيتتتادي فعاليتتتة المؤسستتتات الماليتتتة، وزيتتتادي وعتتتي المؤسستتتات الماليتتتة بم هتتتوم المستتتت يد ال علتتتي، قامتتتت اللجنتتتة المصتتترفية  .45
لمكافحة الجرائم المالية وعمليات غسل األموال بعقد اجتماع مع مسؤولي االلتتزام فتي البنتوك المحليتة، لشتر  وتوضتيح م هتوم 

يز معرفة البنتوك المحليتة بشتأن المتطلبتات الخاصتة بتحديتد المستت يد ال علتي وفتو أفضتل الممارستات، المست يد الحقيقي، وتعز 
كما تم االشاري إلى ذلك سابقًا، فعن برامت ال حتص والت تتيم التتي تطبقهتا المؤسستات الماليتة تتضتمن ، و وأفضل سبل التطبيو

ت االشترافية إلقتاء مزيتد متن الضتوء علتى هتذا المتطلتب، وتطبيقتال التأكد من االلتزام بهذا المتطلتب، إال أنتال ينبغتي علتى الجهتا
 . في المؤسسات المالية بشكل يساعد على رفع مستوى فعالية تطبيو المؤسسات المالية لهذا المتطلب

 
لاير  64444بالنسييبة للبنييوك وشييركات الصييرافة، يعنييي المسييتوت الحييدي لمرايبيية المعييامالت البييال   وجيي  القصييور العاشيير:

دي أن معظم عاليات العميل يد تكون تحت جهاز المرايبة، والذي يد يستثني متطلب التعهد بيإجراءات العنايية الواجبية سعو 
وييد ظهيرت شيكوك حيول جيود   عنيد وجيود شيك بشيلن عمليية قسيل األميوال أو تموييل اإلرهياب التيي تيتم تحيت هيذا الحيد.

 ة فيما يخت العديد من الماسسات المالية.عملية تحديث بيانات العناية الواجبة وتكرار هذ  العملي
 

وج  القصور الثالث عشر: لم يكن مدت التحديث )بصور  أساسية للوثائق الرسمية( وجودت  مناسب ا في بعض الماسسات 
كما يبدو أن معلومات العناية الواجبة الخاصية بعالييات العميل القائمية فيي  ولم تكتمل عملية التحديث في األقلب. المالية.

 العديد من الماسسات المالية من قير البنوك قير محّدثة.
 

( لاير ستتتعودي، بحيتتتث 620222عالجتتتت الستتتعودية وجتتتال القصتتتور المتعلتتتو بالمستتتتوى الحتتتدي لمراقبتتتة العمليتتتات البتتتالة ) .46
أصتتبحت قواعتتد مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب للبنتتوك وشتتركات الصتترافة تتتنص علتتى الرقابتتة علتتى جميتتع العمليتتات 

لنقدية، وخصوصًا العمليات ذات الطبيعة المعقدي أو التي لي  لها غرف اقتصادي، والتي تتم طوال فتري التعاقد، مع األخذ ا
فتتي االعتبتتار ضتتروري التقيتتد بمتطلبتتات إجتتراءات العنايتتة الواجبتتة المشتتددي، واالبتت)  عنتتد وجتتود شتتك بعمليتتات غستتل أمتتوال أو 

كما تضمنت القواعد وجوب تشديد وتعزيز الرقابة على جميتع العمليتات ذات المختاطر  تمويل إرهاب لوحدي التحريات المالية.
العاليتتة التتتي تتتتم طتتوال فتتتري الع)قتتة، متتع األختتذ فتتي االعتبتتار ضتتروري التقيتتد بمتطلبتتات إجتتراءات التحقتتو متتن هويتتة العمتت)ء 

جتتراءات العنايتتة الواجبتتة، ومراقبتتة العمليتتات بغتتف النظتتر عتتن طبيعتهتتا وقيمتهتتا . وبتتذلك تكتتون الستتعودية قتتد عالجتتت وجتتال وا 
لزام المؤسسات المالية بتطبيو تدابير العناية الواجبة علتى  القصور المتعلو بوقوع بعف المعام)ت تحت المستوى الحدي، وا 

 تلك المعام)ت. 
 

ي يتم الحصتول التالخاصة بالعم)ء والبيانات تتضمن القواعد الصادري من الجهات االشرافية وجوب تحديث المعلومات  .47
جعتة تلتك البيانتات عليها بموجب تدابير العناية الواجبة للتأكتد متن دقتهتا وست)متها، كمتا تتضتمن تلتك القواعتد التنص علتى مرا
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بشتتكل دوري، وتشتتمل بتترامت ال حتتص والت تتتيم التتتي تقتتوم بهتتا الجهتتات االشتترافية التأكتتد متتن عمليتتة التحتتديث للبيانتتات التتتي 
، وتشمل برامت ال حص والجوالت الت تيشية التي تقوم بها الجهات االشرافية على التحقو من ليةتحصل عليها المؤسسات الما

  تحديث بيانات العم)ء والتحقو منها بص ة دورية، باالضافة إلى أخذ عينات للتحقو من االلتزام بهذا المتطلب.
 

إجراءات العنايية الواجبية بدرجية كافيية )وهنياك ال تقوم الكثير من الماسسات المالية بتطبيق وج  القصور الحادي عشر: 
تصور محدود عن الشخت الذي يد يكون عميل على درجية عاليية مين المخياطر، حييث ال توجيد تصينياات للعميالء وفق يا 

 كما ال يتم تطبيق إجراءات العناية المشدد  بدرجة كافية في بعض القطاعات. للمخاطر(.
 

مويل االرهاب الصادري للبنتوك وشتركات الصترافة متن قبتل مؤسستة النقتد العربتي تضمنت قواعد مكافحة غسل األموال وت .41
تلتتتك القواعتتتد لتشتتتمل التتتنص علتتتى قيتتتام البنتتتوك ومحتتت)ت الصتتترافة بتصتتتنيف عم)ئهتتتا وفقتتتًا للمختتتاطر، كمتتتا الستتتعودي بتعتتتديل 

وجتوب أن تكتون عمليتة مراقبتة بتالنص علتى  –بعد تحديثها  –تضمنت قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها 
كمتتتا تضتتتمنت قواعتتتد مكافحتتتة غستتتل الحستتتابات بالنستتتبة للعمتتت)ء وعمليتتتاتهم مبنيتتتة علتتتى أستتتا  األهميتتتة النستتتبية والمختتتاطر. 

األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب الصتتادري لشتتركات التتتأمين إلتتزام الشتتركات بوضتتع وتطتتوير سياستتات قبتتول العمتت)ء متتن أجتتل تحديتتد 
بم)متتح غاستتلي األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب. وهتتذ  الم)متتح يجتتب أن تلختتص فتتي مستتتند المختتاطر  المتقتتدمين التتذين يتصتت ون

المتعلقتتة بالمتقتتدمين   العمتت)ء. كمتتا تضتتمن القواعتتد إلتتزام الشتتركات بتستتجيل عتتدي عناصتتر كحتتد أدنتتى فتتي مستتتند المختتاطر 
عميل، وملف وطبيعة عمل العميل، ومدى التعقيد المتعلقة بالعم)ء، كطبيعة وثيقة التأمين، وتكرار وحجم األنشطة، وخل ية ال

، وغيرهتا متن العناصتر. وعلتى الشتركات أن ت يدين االعتبتاريين، ومصتدر أمتوال ودختل العميتلستفي هيكل ملكية العمت)ء والم
جراءات قبول العميل بهدف تحدي نوعية العميل التذي يحتمتل أن تكتون المختاطر المترتبتة عتل قبولتال أعلتى  تطور سياسات وا 
جتراءات  من المتوسط فيما يتعلو بمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، في حتين تلتزم القواعتد الشتركات بوضتع سياستات وا 
شاملة وم صلة بشأن العناية الواجبة تجا  العميل ذي المختاطر العاليتة، بمتا يتضتمن سياستات داخليتة للموافقتة علتى ع)قتات 

 العمل مع العم)ء. 
 

لصتادري متن هيئتة الستوو الماليتة بخصتوص األشتخاص المترخص لهتم إلتزام المؤسستات الخاضتعة كما تضمنت القواعتد ا .49
جتتراءات  الشتترافال جتتراءات قبتتول العميتتل بهتتدف تحديتتد نوعيتتة العميتتل عتتالي المختتاطر، ووضتتع سياستتات وا  بتطتتوير سياستتات وا 

ة على ع)قتة العمتل متع العمت)ء ذوي شاملة وم صلة تجا  العم)ء مرت عي المخاطر، بما يتضمن السياسات الداخلية للموافق
المخاطر العاليتة. وتضتمنت القواعتد اعتبتارات تحديتد العميتل متن ذوي المختاطر المرت عتة التتي يجتب علتى المؤسستات أختذها 
في االعتبار عند تحديد العميل من ذوي المخاطر المرت عة، وهذ  االعتبارات تشكل حد أدنى أمام المؤسسات، علتى أن تعيتد 

ال يتطتابو  بعتد قبتول التعامتل معتال ؤسسات النظر في تقييم درجة مختاطر العميتل، إذا كتان نمتط النشتاط لتذلك العميتلتلك الم
  تي حصلت عليها تلك المؤسسات. مع المعلومات ال

 
ومن ناحية أخرى، وبهدف تعزيتز ستبل الرقابتة المبنيتة علتى المتنهت القتائم علتى معتدل المختاطر، اعتمتدت مؤسستة النقتد  .52
 Risk Based On-Siteم دليتل لل حتص الميتداني المعتمتد علتى معتدل المختاطر )0211ي الستعودي خت)ل عتام العربت

Inspection “ Police Framework & Procedures) الميتداني المبنتي علتى ، كما قامتت أيضتًا باعتمتاد دليتل لل حتص
ءات المعتمتدي متن قبتل المؤسستات الخاضتعة بمراجعة وتقييم السياسات واالجرا، والخاص م0210معدل المخاطر خ)ل عام 

لمؤسستتة النقتتد العربتتي الستتعودي )البنتتوك، وشتتركات الصتترافة، وشتتركات التتتأمين، وشتتركات التمويتتل( لمعالجتتة مختتاطر غستتل 
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األموال وتمويل االرهاب داخل تلك المؤسسات. كما قامت لجنة مكافحة الجرائم المالية وعمليتات غستل األمتوال المشتكلة بتين 
م، بععتتتداد واعتمتتتاد دراستتتة تتعلتتتو بتقيتتتيم مختتتاطر العمتتت)ء والعمليتتتات ذات الع)قتتتة بغستتتل األمتتتوال 0210ك ختتت)ل عتتتام البنتتتو 

، وتتضتمن بترامت ال حتص والت تتيم التتي تقتوم بهتا الجهتات االشترافية التأكتد وتمويل االرهاب لدى البنوك العاملتة فتي المملكتة
مكافحتة غستل األمتوال لمتا سات المالية، حيث يتم التحقو من شمولية برنتامت من وجود برامت لتقييم المخاطر تقوم بها المؤس

يستتتجد متتن مختتاطر غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب، ووجتتود بتترامت لتقيتتيم العمتت)ء والمعتتام)ت مرتكتتزي علتتى مختتاطر غستتل 
المختاطر، وغيتر ذلتك متن األموال وتمويل االرهاب، ووجود تصنيف للمنتجات والخدمات التي يتم تقديمها مرتكز علتى درجتة 

  . النقاط التي يتم التحقو من قيام المؤسسات المالية بتن يذ هذا المتطلب
 

 التوصية الخاصة الثانية: درجة االلتزام: )ملتزمة جزئيا (
 

 .ال توجد جريمة تمويل إرهاب يانونية يائمة بذاتهاوج  القصور األول: 
 هاب بما يتوافق مع االتااييات ذات الصلة.وج  القصور الثاني: ال يتم تجريم تمويل اإلر 

 وج  القصور السابع: ال يشمل مصطلح   التمويل  بطريقة واضحة عملية جمع األموال.
 المثال، األقراض )على سبيل من قرض ألي إرهابيين أو إرهابية منظمات تمويل القانون يتضمن ال وج  القصور العاشر:

 إرهابي(. بعمل مرتبط قير
 

المرستوم جترائم االرهتاب وتمويلتال، الصتادر وفتو نظتام طار القانوني لجريمة تمويل االرهتاب فتي الستعودية علتى يستند اال .51
كتل  ( على اعتبار جريمة تمويل االرهتاب هتي:  1المادي رقم ) تنصم، حيث 0211ديسمبر  07( وتاري  16الملكي رقم )م 

كليتتًا أو جزئيتتًا ألي  -أو عائتتداتها –أو نقلهتتا، أو تحويلهتتا  فعتتل يتضتتمن جمتتع أمتتوال، أو تقتتديمها، أو أختتذها، أو تخصيصتتها،
فتتردي أو جمتتاعي، متتنظم أو غيتتر متتنظم، فتتي التتداخل أو فتتي الختتارج، ستتواء كتتان ذلتتك بشتتكل مباشتتر أو غيتتر  ،نشتتاط إرهتتابي

أو ماليتة مباشر من مصدر مشروع أو غير مشروع. أو القيام لمصلحة هذا النشاط أو عناصر  بأي عملية بنكيتة أو مصترفية 
أو تجارية، أو التحصيل مباشري أو بالوساطة على أمتوال الستتغ)لها لمصتلحتال، أو التدعوي والتترويت لمبادئتال، أو تتدبير أمتاكن 
للتدريب، أو إيواء عناصر ، أو تزويدهم بأي نتوع متن األستلحة أو المستتندات المتزوري، أو تقتديم أي وستيلة مستاعدي أخترى متن 

بذلك، وكل فعل يشتكل جريمتة فتي نطتاو إحتدى االت اقيتات التواردي فتي مرفتو االت اقيتة الدوليتة  ع العلموسائل الدعم والتمويل م
فتي ال قتري ( 44األمتر الستامي رقتم )أ  باالضتافة إلتى متا تضتمنال لقمع تمويل االرهتاب، وبتالتعريف المحتدد فتي تلتك االت اقيتات 

ومتتا فتتي  -االنتمتتاء للتيتتارات أو الجماعتتات (0تاليتتة: ومنهتتا .. متتن ارتكتتب أي متتن األفعتتال الالتتذي يتتنص علتتى معاقبتتة  أواًل  
أو تقيديم أي مين .. تأييدها.الدينية أو ال كرية المتطرفة أو المصن ة كمنظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، أو  -حكمها
جترائم االرهتاب وتمويلتال علتى األفعتال  . وتضتمنت ال قتري   ثالثتا  متن األمتر ستريان نظتامل الدعم المادي أو المعنيوي لهياأشكا
  .في ال قري   أواًل  من األمر السامي الواردي

 
ال قتري  (1حيتث تتنص المتادي رقتم ) ،علتى أركتان تجتريم تمويتل االرهتاب وفتو المعتايير الدوليتةالنظتام يشمل التجتريم وفتو  .50
نتتص أختترى باالضتتافة إلتتى صتتور  -ا أو تقتتديمهفعتتل يتضتتمن جمتتع أمتتوال  جريمتتة تمويتتل االرهتتاب تتضتتمن كتتل علتتى أن )ب(

بصتوري مباشتري أو غيتر مباشتري وبتأي  -ل أو تحويل األموال أو عائداتها وتتمثل في األخذ أو التخصيص أو النق النظامعليها 
، تمتار  نشتاطًا إرهابيتاً  ةجماعتأو  )يفترد(بواستطة شتخص أو  ،بأنها سيتم استخدامها من قبل نشتاط إرهتابيمع العلم  ،وسيلة

 أن األنشتطة االرهابيتة، إال لنشتاط االرهتابيلمحتددًا  اً تعري ت النظتاميتضتمن لتم و  .أو غيتر متنظم اً منظمتكان هتذا النشتاط  سواءً و 
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 قترات التضتمنتها  يمكن تعري ها باألعمال التي وردت في النظام واألمتر الستامي باعتبارهتا أعمتااًل تشتكل جترائم إرهابيتة، والتتي
، 4، والتتنص علتتى معاقبتتة االشتتتراك فتتي أعمتتال قتاليتتة1ي، كمتتا فتتي تعريتتف الجريمتتة االرهابيتتةختترى متتن النظتتام واألمتتر الستتاماأل

نتها ال قري )ب( من المادي األولى والصور التي تضمنها المادي الثالثتة مذلك الصور التي تضواالنتماء للجماعات االرهابية، وك
 األمتر الستامي،و األفعتال االرهابيتة الموصتوفة فتي النظتام  تمويتل يمتتد ليشتملفعتل التمويتل أن من النظام، بشكل يمكن القول بت

المصن ة داخليًا أو دوليتًا بأنهتا  أع)  المنظمات االرهابية بحسب ما تضمنال األمر السامي المشار إليالكما يمتد ليشمل تمويل 
لشتخص التذي يمتار  شتمل اتلمتتد تالتمويتل  جريمةأن القول بيمكن أما بالنسبة لتمويل الشخص االرهابي، ف، منظمات إرهابية

 بتأي ليشتمل التمويتليمتتد نطاو الجريمة . وتجدر االشاري إلى كان ذلك النشاط منظم أو غير منظم ، سواءً نشاطًا إرهابيًا فردياً 
أغراف أخترى، كالتدعوي أو التترويت للمبتادش، أو تتدبير أمتاكن للتتدريب، أو إيتواء العناصتر، أو ألي  التمويلي من صور صور 

 . ي وسيلة من وسائل الدعم المادي أو التمويلتقديم أ
 

  كتتل فعتتل يقتتوم بتتال الجتتاني أنهتتا ب( 1الجريمتتة االرهابيتتة فتتي ال قتتري )أ( متتن المتتادي رقتتم )النظتتام عتترف متتن ناحيتتة أختترى، و  .51
تن يتتذًا لمشتتروع إجرامتتي فتتردي أو جمتتاعي بشتتكل مباشتتر أو غيتتر مباشتتر، يقصتتد بتتال االختت)ل بالنظتتام العتتام، أو زعزعتتة أمتتن 
المجتمع واستقرار الدولة أو تعتريف وحتدتها الوطنيتة للخطتر، أو تعطيتل النظتام األساستي للحكتم أو بعتف متواد ، أو االستاءي 
لسمعة الدولة أو مكانتهتا، أو إلحتاو الضترر بأحتد مرافتو الدولتة أو مواردهتا الطبيعيتة، أو محاولتة إرغتام إحتدى ستلطاتها علتى 

، كمتتا تضتتمنت  التهديتتد بتن يتتذ أعمتتال تتتؤدي إلتتى المقاصتتد المتتذكوري أو التحتتريف عليهتتا القيتتام بعمتتل متتا أو االمتنتتاع عنتتال، أو
( النص على اعتبار األفعتال التتي تشتكل جريمتة وفتو نطتاو إحتدى االت اقيتات التواردي فتي مرفتو 1ال قري )ب( من المادي رقم )

أن تعريتف وتجدر االشاري إلى قيات، كجرائم إرهابية. االت اقية الدولية لقمع تمويل االرهاب وفو التعريف المحدد في تلك االت ا
األعمتال التتي تتستبب فتي متوت شتخص متدني أو أي شتخص آختر أو يشتير بشتكل واضتح إلتى ال النظتام العمل االرهابي في 

 وفتو إصابتال بجرو  بدنية جستيمة، عنتدما يكتون هتذا الشتخص غيتر مشتترك فتي أعمتال عدائيتة فتي حالتة نشتوب نتزاع مستلح،
ذلك، يمكتتن ت ستتيرها بتتت  زعزعتتتة أمتتن المجتمتتع إال أن عبتتاري  ،لعمتتل االرهتتابي التتوارد فتتي ات اقيتتتة قمتتع تمويتتل االرهتتابتعريتتف ا

تبتتار األعمتال المستتببة لقتتتل أبريتاء واستتتهدافهم بالستت) ، التتنص علتى اعتتضتتمن  متتن األحكتتام الصتادري وقتدمت الستتعودية عتدد
  . ي تهدف إلى زعزعة األمن واالستقرار للب)دواستباحة دمائهم من قبيل األعمال االرهابية الت

 
( 1ويتسع الركن المادي الوارد في تعريف جريمة تمويل االرهاب، بحسب التعريف الوراد في ال قري )ب( من المادي رقم ) .54
، أ 1 قترتين ( ال0)مع العلم بذلك( بالقدر الذي يك ي وبصوري مناستبة لشتمول األركتان الماديتة المحتددي فتي المتادي )نظام المن 

 تمويل االرهاب. و ب من ات اقية قمع 
 

وتجتتدر االشتتاري إلتتى أن الستتعودية عالجتتت وجتتال القصتتور المتعلتتو بتجتتريم تمويتتل االرهتتاب كجريمتتة من صتتلة عتتن جريمتتة  .55
غستتل األمتتوال، حيتتث قامتتت الجهتتات التشتتريعية فتتي المملكتتة بعزالتتة االشتتاري إلتتى اعتبتتار جريمتتة تمويتتل االرهتتاب كعحتتدى صتتور 

 النظتاماتها وفتو مجرمًا كجريمتة قائمتة بتذالسابو، وأصبح تجريم تمويل االرهاب  النظاماألموال التي كانت موجودي وفو  غسل
  الحالي، كما أن جريمة تمويل االرهاب تعد جريمة أصلية لجريمة غسل األموال. 

 
                                                 

3
 ( لتعريف الجريمة اإلرهابية بحسب ما وردت في النظام.  53انظر الفقرة الالحقة  رقم ) 
6

األمر،  اإلشارة إلى تجريم معاقبة االشتراك في األعمال القتالية خارج المملكة بحسب التوصيف الذي تضمنته ديباجة 66تضمن األمر السامي رقم أ/ 

، والسكينة العامة، وإلحاق الضرر ةوالطمأنينحيث تضمنت الديباجة  اإلشارة إلى العمليات التي تستهدف اإلخالل بالنظام، واألمن، واالستقرار، 

 بمكانة الدولة، وعالقاتها مع الدول األخرى، بما في ذلك التعرض باإلساءة إلى الدولة ورمزها.
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، أو تنظتتتيم هتتتامة كشتتتريك فيالمستتتاه أوال يتضتتتمن النظتتتام التتتنص بشتتتكل واضتتتح علتتتى تجتتتريم محاولتتتة ارتكتتتاب الجريمتتتة،  .56
( 1فيها، أو التحريف أو المساعدي على ارتكابها. وبتالرغم متن ذلتك، يتنص النظتام فتي المتادي )ارتكاب الجريمة، أو المشاركة 
 ختارج المملكتةعلى كتل شتخص ستعودي كتان أم أجنبتي ارتكتب  -استثناًء من مبدأ االقليمية  –على سريان أحكام هذا النظام 

ائم المنصتوص عليهتا فتي النظتام أو ستاعد علتى ارتكابهتا، أو شترع فيهتا، أو حترف عليهتا، أو أستهم فيهتا، أو جريمة متن الجتر 
، وأن أيضتاً  ، وتترى الستلطات الستعودية بتأن تلتك الجترائم يعاقتب عليهتا النظتامشارك فيها، ولم تتتم محاكمتتال علتى تلتك األفعتال
من باب أولى يتم تجتريم  لذا فعنال ،طورتها ولي  كونال استثناء في العقابلخ النص الوارد هنا فقط ل)ستثناء من مبدأ االقليمية

 محاولتتتة ارتكتتتاب جريمتتتة التمويتتتل أو المستتتاهمة كشتتتريك فيهتتتا، أو المشتتتاركة فيهتتتا، أو التحتتتريف أو المستتتاعدي علتتتى ارتكابهتتتا
 . ، وذلك تطبيقًا للقواعد التي أقرتها أنظمة القضاءبالداخل

 
( الصادر بموجبال نظام جرائم االرهاب وتمويلال على استمرار العمل باألحكام المتعلقتة 16 ونص المرسوم الملكي رقم )م .57

بالعقوبتتات ذات الصتتلة بجتترائم تمويتتل االرهتتاب واألعمتتال االرهابيتتة والمنظمتتات االرهابيتتة المنصتتوص عليهتتا فتتي نظتتام مكافحتتة 
تكتب الجترائم المنصتوص عليهتا فتي النظتام والتتي تضتمنت معاقبتة متن ير م( 0221هتت )1404غسل األموال الصادر فتي عتام 

بالسجن مدي ال تزيتد علتى عشتر ستنوات، وبغرامتة ماليتة ال تزيتد علتى خمستة م)يتين لاير ستعودي أو بعحتدى هتاتين العقتوبتين، 
مع مصتادري األمتوال والمتحصت)ت والوستائط محتل الجريمتة، ويمكتن للقضتاء متن زيتادي العقوبتات وفتو الحتاالت التتي تضتمنها 

( على عقوبة السجن مدي ال تقتل عتن ثت)ث ستنوات، وال تزيتد علتى عشترين ستنة 44، كما تضمن األمر السامي رقم )أ مالنظا
علتتى متتن يرتكتتب األفعتتال المنصتتوص عليهتتا فتتي األمتتر الستتامي، وبتتدون االختت)ل بأيتتة عقوبتتات مقتترري شتترعًا أو نظامتتًا علتتى 

      .األفعال الواردي في األمر
 
 .ال يمتد تمويل اإلرهاب باعتبار  من جرائم قسل األموال ليشمل كل الكيانات القانونية :الثالثوج  القصور  
 

تمويتتل االرهتتاب قائمتتًا تمتتت االشتتاري إلتتى أن تجتتريم تمويتتل االرهتتاب تتتم فصتتلال عتتن جريمتتة غستتل األمتتوال، وأصتتبح تجتتريم  .51
يقتتوم بتلتتك ستتواًء كتتان طبيعيتتًا أو اعتباريتتًا فتتي النظتتام، وخضتتوع أي شتتخص  التتوارديويرتكتتز النظتتام علتتى تجتتريم األفعتتال  .بذاتتتال

( الصادر بموجبال نظام جرائم االرهتاب وتمويلتال 16تجدر االشاري إلى أن المرسوم الملكي رقم )م و األفعال للمسئولية الجنائية. 
ة والمنظمتتتات أشتتار إلتتى استتتمرار العمتتل باألحكتتام المتعلقتتة بالعقوبتتات ذات الصتتلة بجتترائم تمويتتل االرهتتاب واألعمتتال االرهابيتت

وال تتضتتمن النصتتوص م(، 0221هتتت )1404االرهابيتتة المنصتتوص عليهتتا فتتي نظتتام مكافحتتة غستتل األمتتوال الصتتادر فتتي عتتام 
التتواردي فتتي نظتتام مكافحتتة غستتل األمتتوال علتتى عقوبتتات خاصتتة بالكيانتتات القانونيتتة، غيتتر المؤسستتات الماليتتة واألعمتتال والمهتتن 

ضتافة إلتتى ذلتك تلتتزم المتتادي )هادفتتة للتتربح، غيتر الماليتتة المحتددي، والمنظمتتات غيتر ال ( متن نظتتام جترائم االرهتتاب وتمويلتتال 19وا 
فتتي نظتتام  التتوارديالمؤسستتات الماليتتة واألعمتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة المحتتددي والمنظمتتات غيتتر الهادفتتة للتتربح بأحكتتام المكافحتتة 

علتى جترائم تمويتل االرهتاب تمتتد لتشتمل المؤسستات ، وعليتال يمكتن القتول بتأن المعاقبتة مكافحة غسل األموال والئحتال التن يذيتة
من غير الواضح متا إذا كتان يتتم فترف إال أنال ، المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددي، والمنظمات غير الهادفة للربح

    .العقوبات على بقية الكيانات القانونية
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 .ب بموجب اتاايية يمع تمويل اإلرهابتعريف قير كاف لألموال كما هو مطلو  :وج  القصور الرابع
وج  القصور السادس: عدم الوضوح إذا ايتضيى الحيال اسيتخدام األميوال لعميل إرهيابي معيين أو فيميا يتصيل بعميل إرهيابي 

 معين.
 

( التتتنص علتتتى تعريتتتف األمتتتوال، حيتتتث يشتتتمل 1جتتترائم االرهتتتاب وتمويلتتتال فتتتي ال قتتتري )ج( متتتن المتتتادي رقتتتم )نظتتتام تضتتتمن  .59
ل أو الممتلكتتات أيتتًا كانتتت قيمتهتتا أو نوعهتتا ماديتتة أو غيتتر ماديتتة، ملموستتة أو غيتتر ملموستتة، منقولتتة أو غيتتر التعريتتف األصتتو 

منقولة، والوثائو والصكوك والمستندات أيًا كان شكلها بما في ذلك التنظم االلكترونيتة أو الرقميتة و االئتمانتات المصترفية التتي 
أنواع الشتيكات والحتواالت واألستهم واألوراو جميع ى سبيل المثال ال الحصر تدل على ملكية أو مصلحة فيها بما في ذلك عل
كمتتا تضتتمن تعريتتف تجتتريم تمويتتل االرهتتاب االشتتاري إلتتى أن األمتتوال تشتتمل  .الماليتتة والستتندات والكمبيتتاالت وخطابتتات االعتمتتاد

ضتتروري أن تكتتون األمتتوال قتتد  علتتىالنظتتام التعريتتف التتوارد فتتي  نصوال يتت األمتتوال تكتتون متتن مصتتدر مشتتروع أو غيتتر مشتتروع.
لقيتام جريمتة تمويتل االرهتاب أن تكتون النظتام ال يتطلتب و استخدمت فعليتًا لتن يتذ عمتل إرهتابي أو محاولتة القيتام بعمتل إرهتابي، 

 األموال مرتبطة بعمل إرهابي معين. 
 

 بهيا منظميات تقيوم التيي األعميال عليى األميوال قسيل جيرائم مين باعتبيار  اإلرهياب تموييل ينطبيق الخيامس:وجي  القصيور 
 .أشخات 5 عن أفرادها عدد يقل إرهابية

 
ستتبقت االشتتاري إلتتى قيتتام الستتعودية ب صتتل تجتتريم تمويتتل االرهتتاب عتتن جتترائم غستتل األمتتوال، حيتتث أصتتبح تجتتريم تمويتتل  .62

علتى تشتكيل   ( تضتمن فتي ال قتري   رابعتاً 44تجتدر االشتاري إلتى أن األمتر الستامي رقتم )أ و   االرهاب جريمة قائمتة بحتد ذاتهتا،
لجنة من وزاري الداخلية، ووزاري الخارجية، ووزاري الشؤون االس)مية واألوقاف والدعوي واالرشاد، ووزاري العدل، وديوان المظالم، 

بالتيتارات والجماعتات التتي يتتم اعتبارهتا منظمتات  -تحتدث دوريتاً  –وهيئة التحقيو واالدعتاء العتام، تكتون مهمتهتا إعتداد قائمتة 
وجتتال القصتتور المتعلتتو  بمعالجتتةالستتعودية  قامتتت ، ويتتتم رفعهتتا للملتتك، للنظتتر فتتي اعتمادهتتا كمنظمتتات إرهابيتتة. وعليتتال إرهابيتتة

  .بهذ  التوصية
 

( )ب( مين 1) 2المياد   تتويعهيا التيي األعميال صيراحة   "إرهيابي عميل أو إرهياب" مصيطلح يغطيي ال: ثيامنلوجي  القصيور ا
 اتاايية تمويل اإلرهاب.

 اتااييية تموييل مين )ب( 2 المياد  فيي الميذكور  اإلرهابيية األعميال تموييل عليى القيانون يشيتمل التاسيع: ليموج  القصور 
 .السعودية العربية المملكة بعد عليها تصادق لم التي باالتااييات والمرتبط اإلرهاب

 
 ومتن ناحيتة أخترى، .،ظتامالن  من خ)ل تعريف الجريمة االرهابيتة فتي ةرهابياالل اعماألمصطلح   سبو الحديث عن    .61

 شمول األفعال التي تشكل جريمة في نطاو إحدى االت اقيات التواردي النظام تضمن تعريف  جريمة تمويل االرهاب  الوراد في 
وقامتت في مرفو االت اقية الدولية لقمتع تمويتل االرهتاب، وبتالتعريف المحتدد فتي تلتك االت اقيتات، ضتمن جترائم تمويتل االرهاب.

   .جميع االت اقيات التسع الواردي في ملحو االت اقية الدولية. المصادقة علىالسعودية ب
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حادي عشير: ال يمكين تقيييم الاعاليية بشيكل ديييق فيي حالية عيدم تجيريم تموييل اإلرهياب عليى أنهيا جريمية وج  القصور ال
 .مستقلة

 
 وتمثتتل تلتتتك ، ل الستتتنوات الماضتتيةختت) تمويتتل االرهتتاب قتتدمت الستتعودية إحصتتائية بعتتتدد األحكتتام الصتتادري فتتي قضتتتايا .60

 حسب الجدول التالي:  األحكام الصادري قبل صدور النظام الحالي،
 

 اإلرهاب جرائم تمويلقضايا التي تم الحكم فيها في ال: عدد 6جدول 
العام )التقويم 

 األجانب السعوديين عدد األطراف عدد القضايا الهجري(

 11 64 41 52 م(2440) 1054
 4 12 10 11 م(2414)1051
 15 60 44 52 م(2411)1052
 21 211 250 151 م(2412)1055
 61 000 514 244 م(2415)1050

 
 استعراض للتدابير المتخذ  فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية .ج

 
 ( ملتزم جزئيا  : درجة االلتزام ) 55 التوصية

 
 .لم يتم تطبيق اتاايية باليرمو بصور  كاملةوج  القصور األول : 

 
قامت السعودية باعتماد إجراءات تن يذية لتطبيو ات اقية األمم المتحدي لمكافحة الجريمة المنظمتة عبتر الوطنيتة )ات اقيتة   .61

، والمبني على م0210أبريل  7هت، الموافو 1411جمادى األولى  15( وتاري  0216ري رقم )اباليرمو( من خ)ل القرار الوز 
م، بقيتتتام وزاري الداخليتتتة بوضتتتع 0210فبرايتتتر  10هتتتت، الموافتتتو 1411ربيتتتع األول  19( وتتتتاري  17210األمتتر الستتتامي رقتتتم )

االجتتتراءات ال)زمتتتة لتن يتتتذ ات اقيتتتة األمتتتم المتحتتتدي لمكافحتتتة الجريمتتتة المنظمتتتة عبتتتر الوطنيتتتة بالتنستتتيو متتتع الجهتتتات المعنيتتتة. 
تبار الجرائم المنظمة الواردي فتي االت اقيتة من تجريم لغسل األموال، واعمكافحة غسل األموال نظام وباالضافة إلى ما تضمنال 

تضتتمنت االجتتراءات الصتتادري اعتبتتار األفعتتال التتواردي فتتي و  .كأحتتد الجتترائم األصتتلية لجريمتتة غستتل األمتتوال، وأحكتتام المصتتادري
خضتاع الهيئتت( متن االت اقيتتة جريمتة فتتي 01-1-5المتواد ) ات المملكتة وفتتو األوصتاف الجرميتتة المحتددي فتتي القترار التتوزاري، وا 

فتتتي  عليهتتتا االعتباريتتة للمستتتئولية الجزائيتتتة أو المدنيتتتة أو االداريتتتة فتتتي حتتتال المشتتتاركة فتتتي ارتكتتتاب إحتتتدى الجتتترائم المنصتتتوص
كمتا تضتمنت االجتراءات قيتام الستلطات المختصتة باتختاذ ولية الجزائية لألشخاص الطبيعيين، االجراءات، ودون إخ)ل بالمسئ

وتعتتويف الضتحايا والشتتهود، وتتوفير الحمايتتة الجستدية والتتتدابير الخاصتة للشتتهود الحمايتة التتدابير الم)ئمتتة لتتوفير المستتاعدي و 
   على نحو يك ل س)متهم. وبذلك تكون السعودية قد عالجت أوجال القصور المتعلو بهذ  التوصية. 
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 .  اإلرهاب لم يتم تطبيق اتاايية مكافحة تمويل الثاني:وج  القصور 
 
، قامتتت الستتعودية باعتمتتاد االجتتراءات التن يذيتتة النظتتاميتتل االرهتتاب كجريمتتة قائمتتة بتتذاتها وفتتو باالضتتافة إلتتى تجتتريم تمو  .64

هتتت، 1411ربيتتع الثتتاني  02( وتتتاري  1697لتطبيتتو االت اقيتتة الدوليتتة لقمتتع تمويتتل االرهتتاب، متتن ختت)ل القتترار التتوزاري رقتتم )
ديستمبر  1هتت، الموافتو 1411محترم  7وتتاري   (1124م، والمبني علتى علتى األمتر الستامي رقتم )0210مار   14الموافو 
المتضتتمن قيتتام وزاري الداخليتتة بوضتتع االجتتراءات ال)زمتتة لتن يتتذ االت اقيتتة الدوليتتة لقمتتع تمويتتل االرهتتاب بالتنستتيو متتع م، 0211

، الستعوديةي ( متن االت اقيتة كجترائم مرتكبتة فت0وتتضتمن تلتك االجتراءات اعتبتار الجترائم التواردي فتي المتادي )الجهات المعنيتة. 
واعتبار جميع الكيانات القانونية للمسئولية الجزائية أو المالية أو االداريتة إذا ارتكبتت الجترائم متن قبتل أحتد مستئولي الكيانتات، 

كمتتتا تضتتتمنت تلتتتك االجتتتراءات أحكتتتام المصتتتادري لجتتترائم تمويتتتل االرهتتتاب، واحكتتتام تستتتليم أو الم وضتتتين بتتتعداري تلتتتك الكيانتتتات. 
عدي القانونيتة المتبادلتة، والتتدابير التتي تتختذها جهتات إن تاذ القتانون فتي التحقيتو والت تتيم، والتستليم المراقتب المجرمين، والمستا

لألموال، واألحكام الخاصة باالختصاص القضائي، وحمايتة الضتحايا، كمتا تجتدر االشتاري إلتى أن االلتزامتات الم روضتة علتى 
والمنظمتتات غيتتر الهادفتتة للتتربح فتتي مجتتال مكافحتتة غستتل األمتتوال متتن حيتتث  المؤسستتات الماليتتة وغيتتر الماليتتة والمهتتن المحتتددي

حظر فتتح الحستابات المجهولتة، وتتدابير التحقتو متن هويتات العمت)ء التدائمين أو العرضتيين، هتي م روضتة علتى المؤسستات 
 (. 19المالية بموجب قانون جرائم االرهاب وتمويلال ) المادي 

 
 مة جزئيا (: درجة االلتزام )ملتز 04التوصية 

 
التعاون الدولي من يبيل الجهيات اإلشيرافية ) ماسسية النقيد العربيي السيعودي، وهيئية السيوق الماليية، وج  القصور األول:

 .قير كافي (، ومصلحة الجماركوحد  التحريات المالية
 

والئحتتال التن يذيتة )المتادي ( 05مكافحتة غستل األمتوال )المتادي نظتام ل اً تملك الجهات االشرافية والرقابيتة فتي الستعودية وفقت .65
متتتع الجهتتتات األجنبيتتتة النظيتتتري متتتن ختتت)ل االت اقيتتتات أو المعاهتتتدات الستتتارية أو متتتذكرات  ( صتتت)حية تبتتتادل المعلومتتتات1 05

الت اهم أو تبعًا للمعاملة بالمثل، علتى أن ال تستتخدم المعلومتات المتبادلتة إال فتي الغترف التذي طلبتت متن أجلتال، وأن ال تقتدم 
المعنية، وضروري التنسيو مع وحدي التحريات الماليتة عنتد المعلومات المتبادلة إلى طرف ثالث إال بعد موافقة السلطة المحلية 

  .لهذا النظامتبادل المعلومات المالية أو غير المالية المتعلقة باألشخاص أو الكيانات التي يتم الكشف عنها تطبيقًا ألحكام 
 

م، وقامتتت 0229م مونتتت ختت)ل االجتمتتاع الستتابع عشتتر لعتتاجكمتتا أن وحتتدي التحريتتات الماليتتة قتتد انضتتمت لمجموعتتة االي .66
 مذكرات ت اهم مع الجهات النظيري على النحو التالي: الوحدي بتوقيع 

 : عدد مذكرات التااهم التي ويعتها الوحد 4جدول
 عدد المذكرات التي تم توقيعها العام
0212 4 
0211 10 
0210 1 
0211 6  
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النظيتري  فتي مجتاالت التعتاون وتبتادل المعلومتات،  وزاري الداخلية بتوقيع عدد من مذكرات الت اهم متع الجهتات كما قامت .67
وقامتت وقامت المباحث العامة أيضًا بتوقيع عدد من مذكرات الت اهم وتبادل المعلومات الدولية، فيما يختص تمويتل االرهتاب، 

معلومتتتات متتتع فتتتي مجتتتاالت تبتتتادل ال  متتتع جمهوريتتتة كوريتتتا الجنوبيتتتة ت تتتاهممتتتذكري هيئتتتة التحقيتتتو واالدعتتتاء العتتتام أيضتتتًا بتوقيتتتع 
كما انضمت هيئتة الستوو الماليتة لعتدد متن المنظمتات االقليميتة والدوليتة، مثتل: اتحتاد هيئتات األوراو الماليتة  .الجهات النظيري

( وهيئتتتات األوراو الماليتتتة لتتتدول مجلتتت  التعتتتاون لتتتدول الخلتتتيت UASCO، والمنظمتتتة الدوليتتتة لهيئتتتات األوراو الماليتتتة )العربيتتتة
  تبادل المعلومات مع عدد من الجهات النظيري.العربية، وبما يسمح ب

 
   .اليوجد أساس يانوني واضح لبعض أشكال التعاون الدولي من يبل بعض جهات إنااذ القانون وج  القصور الثاني:

 
 ألجنبيتتةتقتوم وحتدي التحريتات الماليتة الستتعودية باالستتع)م داختل قواعتد البيانتات للجهتتات االخترى بالنيابتة عتن نظيراتهتا ا .61

)يجتوز للستلطات المختصتة تبتادل  أنال من نظام مكافحة غسل األموال والئحتال التن يذية التي نصت على 05بناًء على المادي 
المعلومتتات التتتي تكشتتف عنهتتا المؤسستتات الماليتتة واألعمتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة المحتتددي والمنظمتتات غيتتر الهادفتتة للتتربح متتع 

تربطهتتا بالمملكتتة ات اقيتتات أو معاهتتدات ستتارية أو متتذكرات ت تتاهم، أو تبعتتًا للمعاملتتة الجهتتات األجنبيتتة النظيتتري فتتي دول أختترى 
  بالمثل وذلك وفقًا ل جراءات النظامية المتبعة، دون أن يشكل ذلك إخ)اًل باألحكام واألعراف المتعلقة بسرية المعلومات(.

 
ال التعاون اليدولي، وخصوصيا  مين الجهيات الريابيية عدم وجود إحصائيات لتلكيد الاعالية لمعظم أشكوج  القصور الثالث: 

  .ووحد  التحريات المالية
 

يد من االحصائيات بشأن عدد من أشكال التعاون الدولي التي قدمتها للجهتات النظيتري خت)ل ال تتري السعودية العدقدمت  .69
 الماضية، على النحو التالي: 

 
 األعوام الماضية خالل  لجرائم قسل األموال ات المالية: عدد الطلبات الصادر  والوارد  لوحد  التحري1جدول

 الحالة العدد نوع الطلب السنة 

0212 
 تمت إجابتها 12 عدد الطلبات الواردي 
 تم تلقي إجابات من الجهات النظيري 54 عدد الطلبات الصادري

0211 
 تمت إجابتها 171 عدد الطلبات الواردي
 إجابات من الجهات النظيري تم تلقي 15 عدد الطلبات الصادري

0210 
 تمت إجابتها 127 عدد الطلبات الواردي
 تم تلقي إجابات من الجهات النظيري 14 عدد الطلبات الصادري

0211 
 تمت إجابتها 061 عدد الطلبات الواردي
 تم تلقي إجابات من الجهات النظيري 115 عدد الطلبات الصادري
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 الدولي التي يدمتها وزار  الداخلية )المديرية العامة لمكافحة المخدرات( واألجهز  النظير عدد يضايا التعاون  :0جدول
 عدد القضايا العام

2414 6  
2414 54 
2412 5 
2415 14 

 
 : عدد يضايا التعاون الدولي بين هيئة التحقيق واإلدعاء والعام والجهات النظير 14جدول
 العدد الطلبات  نوع العام

2414 
 5 رد  من جهات نظير وا

 1 صادر  من المملكة

2411 
 1 وارد  من جهات نظير 
 2 صادر  من المملكة

2412 
 2 وارد  من جهات نظير 
 0 صادر  من المملكة

2415 
 2 وارد  من جهات نظير 
 6 صادر  من المملكة

 
 ( قير ملتزمةدرجة االلتزام ) :الخاصة األولىالتوصية 

 
 .لم يتم تطبيق اتاايية مكافحة تمويل اإلرهابول : وج  القصور األ 

 
جترائم االرهتاب لنظتام سبقت االشاري إلى قيام السعودية بعتختاذ إجتراءات لتطبيتو ات اقيتة مكافحتة تمويتل االرهتاب، وفقتًا    .72

لتن يتتذ االت اقيتتتة  الصتتادري متتتن قبتتل وزاري الداخليتتتةوتمويلتتال الصتتتادر، والمتضتتمن تجتتتريم تمويتتل االرهتتتاب، واالجتتراءات التن يذيتتتة 
 . الدولية لقمع تمويل االرهاب، بما يعالت وجال القصور المحدد لهذ  التوصية

 
والقيرارات الالحقية لهيا تيلثير  1545و  1264اإلخاايات المتعلقة بتطبيق يرارات مجلس األمين رييم وج  القصور الثاني : 

 .سلبي على هذ  التوصية الخاصة
 

بشتيء  1171و  1067ستعودية ألوجتال القصتور المتعلقتة بقترارات مجلت  األمتن رقتم سوف يأتي الحديث عن معالجة ال .71
 . من الت صيل، عند الحديث عن التوصية الخاصة الثالثة
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 : درجة االلتزام )ملتزمة جزئيا ( الخاصة الثالثةالتوصية 
 

) اليوجيد  1545س األمين رييم ، ليم ييتم تناييذ ييرار مجلي1545فيما يتعليق بقيرار مجليس األمين رييم  القصور األول: وج 
 .أساس يانوني، وال إجراء(

 
جتترائم االرهتتاب وتمويلتتال نظتتام وفتتو  1171بوضتتع األستتا  القتتانوني لتطبيتتو قتترار مجلتت  األمتتن رقتتم ت الستتعودية قامتت .70

قترارات لبات متط(، من خ)ل قيام اللجنة الدائمة لمكافحة االرهاب في وزاري الداخلية بوضع اآلليات ال)زمة لتن يذ 10)المادي 
صتدارها بقترار متن قبتل وزيتر الداخليتة 1171و  1067مجل  األمن رقم  وقامتت الستعودية بععتداد  .والقرارات ذات الصلة، وا 

 م. 0210أبريل  14وتاري   05525رقم  اآللية، وصدرت الموافقة عليها باألمر السامي
 

اءات تصتنيف األفتراد والكيانتات الستعودية أو المقيمتة وتتضمن اآللية االجراءات التي تتبعها السلطات الستعودية فتي إجتر  .71
التي لها أنشطة أو تقوم بأنشطة مالية في المملكة ذات الصلة باالرهاب أو تمويلال، باالضافة إلى االجراءات الخاصة باألفراد 

طنيتتة، ويتتتم تقتتديم طلتتب والكيانتات الستتعودية وغيتتر الستتعودية التتتي يتتتم إدراجهتتا متتن قبتل دول أو جهتتات أجنبيتتة علتتى القتتوائم الو 
 . 1171للمملكة باتخاذ إجراءات مماثلة وفقًا للقرار 

 
وتضتتتمنت اآلليتتتة قيتتتام كتتتل متتتن الجهتتتات المعنيتتتة بالتجميتتتد ووقتتتف التعتتتام)ت )وزاري الداخليتتتة، وزاري العتتتدل، وزاري الماليتتتة  .74

الماليتة، والمؤسستات الماليتة وغيتر الماليتة )الجمارك(، وزاري التجاري والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئتة الستوو 
والمهن واألعمتال( بمنتع ووقتف تمويتل األعمتال االرهابيتة، وتجميتد األمتوال وأي أصتول ماليتة أو متوارد اقتصتادية دون تتأخير، 

ذلك لألشتتتخاص التتتذين يرتكبتتتون أعمتتتااًل إرهابيتتتة، أو يحتتتاولون إرتكابهتتتا أو يشتتتاركون فتتتي ارتكابهتتتا أو يستتتهلون ارتكابهتتتا أو كتتت
أو ألشتتخاص وكيانتتات تعمتتل لحستتاب الكيانتتات التتتي يتملكهتتا أو يتتتحكم فيهتتا بصتتوري مباشتتري أو غيتتر مباشتتري هتتؤالء األشتتخاص 

هتتؤالء األشتتخاص والكيانتتات أو بتوجيتتال متتنهم، وكتتذلك المواطنتتون التتذين يقومتتون عمتتدًا بتتتوفير األمتتوال أو جمعهتتا بتتأي وستتيلة 
 ي المملكة لكي تستخدم في أعمال إرهابية.بصوري مباشري أو غير مباشري أو في أراض

 
حيتتتث تقتتتوم اللجنتتتة الدائمتتتة لمكافحتتتة االرهتتتاب بتلقتتتي الطلبتتتات التتتواردي متتتن التتتدول أو الهيئتتتات أو المنظمتتتات الدوليتتتة أو  .75

طلبات ، حيث تتلقى ال1171االقليمية فيما يتعلو بعدراج أسماء أفراد أو كيانات على قوائمها المحلية وفقًا لقرار مجل  األمن 
ري الخارجيتة، او وزاري الداخليتة )وحتدي التحريتات الماليتة، أو مكتتب االتصتال للشترطة الدوليتة( أو متن امباشري أو عن طريتو وز 

والتتتي بدراستتة الطلتتب ووفتتو اآلليتتة الخاصتتة بهتتا، أي جهتتة أختترى حكوميتتة ذات ع)قتتة بالتعتتاون الختتارجي، حيتتث تقتتوم اللجنتتة 
المعنيتتة عتتن االستتم التتوراد فتتي الطلتتب، وأنشتتطتال الماليتتة فتتي الستتعودية، وذلتتك وفتتو اآلليتتة تتضتمن التحقتتو ال تتوري متتن الجهتتات 

إصتتدار قتترار بالتجميتتد فتتي حتتال ثبتتوت وجتتود أنشتتطة ماليتتة ل)ستتم التتوراد فتتي الطلتتب، أو وكتتذلك المشتتار إليهتتا فتتي االجتتراءات، 
 حيال أية معلومات تتعلو بموضوع الطلب.إب)  الجهة الطالبة بعدم وجود أنشطة مالية، والتعاون مع الجهة الطالبة 

 
قوائمها الوطنية، فتتضمن  ىعلأما بالنسبة ل جراءات التي تتبعها السلطات السعودية بشأن تحديد األشخاص والكيانات  .76

تم القيتتام وبتتدون تتتأخير ودون إشتتعار مستتبو وختت)ل ثتت)ث أيتتام عمتتل كحتتد : فتتي مرحلتتة االشتتتبا  المبتتدئي، يتتاالجتتراءات التاليتتة
قصى بعيقاع الحجز التح ظي على الحسابات أو وقف التعام)ت من قبل المؤسسات الماليتة وغيتر الماليتة والمهتن واألعمتال أ

وزاري الداخليتتة )المباحتتث العامتتة( ومؤسستتة النقتتد العربتتي الستتعودي وفتتو االجتتراء المتبتتع متتن ختت)ل القنتتاي عتتن طريتتو مباشتتري، 
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تقتوم وزاري الداخليتة خت)ل التثبت من التحقيقتات،  في حالو وفو المهام المسندي إليها.  الم توحة بينهم، ووحدي التحريات المالية
والممتلكتتات متتتن  خمستتة أيتتام عمتتتل بمخاطبتتة الجهتتتات المعنيتتة بالتجميتتتد ووقتتف التعتتتام)ت الماليتتة علتتتى المحتتافظ االستتتتثمارية

 انات. شركات وعقار للقيام بتجميد ووقف التعام)ت الخاصة بهؤالء األفراد والكي
 

تعريف لألموال واألصول، بأنها األموال وأي اصول مالية أو موارد اقتصادية لألشخاص أو الكيانتات  ليةوتضمنت اآل   .77
التي يتملكونهتا أو يتحكمتون فيهتا بصتوري مباشتري أو غيتر مباشتري أو ألشتخاص أو كيانتات تعمتل لحستاب هتؤالء األشتخاص أو 

األمتوال المستتمدي متن الممتلكتات التتي يتملكهتا األشتخاص االرهتابيين، ومتن يترتبط بهتم الكيانات أو بتوجيال منهم، بما في ذلتك 
بشتكل كامتل أو من أشخاص أو كيانات أو أموال تدرها تلك الممتلكات، وكذلك األمتوال أو األصتول المملوكتة متن األشتخاص 

واألمتوال أو األصتول المستتمدي أو المتولتدي مشترك، أو يتحكم فيها بصوري مباشري أو غير مباشري هؤالء األشخاص والكيانات، 
متتن أمتتوال أو أصتتول أختترى يتملكهتتا أو يتتتحكم بهتتا بصتتوري مباشتتري هتتؤالء األشتتخاص أو الكيانتتات. كمتتا ستتبقت االشتتاري إلتتى أن 

ابو جرائم االرهاب وتمويلتال يعتد واستعًا ليشتمل جميتع أنتواع األمتوال واألصتول والممتلكتات، وبمتا يتطتنظام تعريف األموال وفو 
 مع التعريف الوارد لألموال وفو االت اقية الدولية.

 
الخطتتتوات التتتتي يحتتتو للمتضتتترر متتتن تجميتتتد الحستتتابات أو األصتتتول بالخطتتتأ متتتن  اآلليتتتةباالضتتتافة إلتتتى ذلتتتك، تضتتتمنت  .71

لزام الجهات االشرافية على المؤسستات الماليتة وغيتر المالاتخاذها، و  جراءات لحماية األطراف الثالثة حسنة النية، وا  يتة بتتوفير ا 
إرشتتتادات واضتتتحة للمؤسستتتات الماليتتتة واألشتتتخاص والكيانتتتات األختتترى التتتتي قتتتد تكتتتون األمتتتوال واألصتتتول األختتترى المستتتتهدفة 
بحوزتهتا بشتأن التزامهتا باتختاذ إجتراءات بموجتب آليتات التجميتتد، ورفتع التجميتد. كمتا تضتمنت االجتراءات آليتة رفتع التجميتتد أو 

 وقف التعام)ت. 
 

، تضمنت القواعد والتعليمات الصادري من الجهات االشرافية على المؤسسات المالية واألعمتال والمهتن ومن ناحية أخرى .79
غيتتر الماليتتة المحتتددي فصتتل ختتاص ضتتمن تلتتك التعليمتتات متعلتتو ببيتتان التزامتتات تلتتك المؤسستتات تجتتا  تطبيتتو قتترارات مجلتت  

لقواعتد واالجتراءات التنظيميتة لعمتل وحتدات االشتراف األمن، وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات للبنتوك ضتمن ا
م، وأصتتدرت هيئتتة الستتوو الماليتتة تعميمتتًا لألشتتخاص المتترخص لهتتم لبيتتان التزامتتاتهم 0211التتذاتي المعتمتتدي فتتي شتتهر أكتتتوبر 
  تجا  تطبيو قرارات مجل  األمن. 

 
تتضتمن الحستابات  1171مجلت  األمتن رقتم وفيما يلي إحصائيات قدمتها المملكة بشأن االجراءات المتخذي لتن يذ قرار  .12

، باالضافة إلى إحصائية بالطلبات الممتلكات التي حجزت خ)ل السنوات الماضيةالسج)ت التجارية و والمحافظ االستثمارية و 
 : الواردي والصادري من المملكة خ)ل السنوات الماضية

 
 عودية: إحصائية بإجراءات التجميد التجميد التي ناذتها الس11جدول 

السنة )حسب التقويم 
 الهجري(

 السجالت التجارية الممتلكات المحافظ االستثمارية الحسابات

شخص  11الحجز على  حساب 144الحجز على (م0229)1412
 وشركة واحدي

إيقاع الحجز على 
 شخص، وشركة واحدي

إيقاف نشاط شركة 
والحجز على شركة 

 وشخص واحد
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    حساب 61الحجز على  م(0212)1411

 174الحجز على  م(0211)1410
   الحجز على شركة واحدي حساب

  الحجز على شخص واحد حساب 41الحجز  م(0210)1411

 19الحجز على 
 11عدد  شخص، و

( 04شركة، و)
 مؤسسة

( 11الحجز على عدد ) م(0211)1414
    حساب

 
 

  باتواإلجابات على تلك الطلالسعودية  إلىعدد الطلبات الوارد   : 12جدول
 اإلجابات الطلبات الوارد   السنة
2414 20 26 
2411 10 10 
2412 15 12 
2415 15 15 

 
 

: ال تنطبق أعمال التجميد بدرجة كافيية عليى نطياق واسيع 1264فيما يتعلق بقرار مجلس األمن ريم : لثانيوج  القصور ا
 .من األموال أو األصول األخرت

 
 ، حيتث تتتم فصتل آليتتة تطبيتو قتترار مجلت  األمتتن رقتتم 1067قتترار مجلت  األمتتن رقتتم تن يتذ  آليتتةقامتت الستتعودية بتعتديل  .11

حيتتث أصتتدرت الستتعودية آليتتة لتطبيتتو كتتل متتن ، )طالبتتان( 1911عتتن آليتتة تطبيتتو قتترار مجلتت  األمتتن رقتتم )القاعتتدي(  1067
ألصتول بحيتث تشتمل األمتوال ، فقتد تضتمنت اآلليتة تعريتف واستع ل1067القرارات السابقة كً) على حدي. وفيما يتعلو بالقرار 

بما في ذلك واألصول المالية أو الموارد االقتصادية األخرى ألسماء الجماعات والمؤسسات والكيانات وأولئك األفراد المدرجة، 
األمتتوال المتأتيتتة متتن ممتلكتتات تخصتتهم، أو تختتص أفتتراد يتصتترفون نيابتتة عتتنهم أو يتتأتمرون بتتأمرهم، أو يتحكمتتون فيهتتا بشتتكل 

غيتتر مباشتتر، وعتدم إتاحتتة تلتتك األمتتوال أو أي أصتول ماليتتة أو متتوارد اقتصتتادية أخترى لصتتالح األشتتخاص المدرجتتة مباشتر أو 
وتضتتتمنت اآلليتتتة الصتتتادري بصتتتوري مباشتتتري أو غيتتتر مباشتتتري أو عتتتن طريتتتو متتتواطنين أو أي أشتتتخاص موجتتتودين فتتتي المملكتتتة. 

كمتتا تضتتمن . 1067د فتتي اآلليتتة الخاصتتة بتتالقرار تعريتتف لألصتتول علتتى النحتتو التتورا 1911لتطبيتتو قتترار مجلتت  األمتتن رقتتم 
جتتترائم االرهتتتاب وتمويلتتتال تعريتتتف واستتتع لألمتتتوال يشتتتمل األصتتتول أو الممتلكتتتات أيتتتًا كانتتتت قيمتهتتتا أو نوعهتتتا، والوثتتتائو نظتتتام 

ملكيتة أو  والمستندات والصكوك أيًا كان شكلها بما في ذلك النظم االلكترونية أو الرقمية واالئتمانات المصرفية التي تدل على
 مصلحة فيها.
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قيير  ) : ال توجيد لليية لالتصيال بيين الماسسيات الماليية1264فيميا يتعليق بقيرار مجليس األمين رييم :ثاليثالقصور ال وج 
 واألعمال والمهن قير المالية المحدد .  (البنوك

 
ي العتتدل، وزراي الماليتتة   الجمتتارك  تضتتمنت اآلليتتة الصتتادري تحديتتد الجهتتات المعنيتتة بالتجميتتد بأنهتتا وزاري الداخليتتة، وزار   .10

وزاري التجتتتاري والصتتتناعة، ومؤسستتتة النقتتتد العربتتتي الستتتعودي وهيئتتتة الستتتوو الماليتتتة، والمؤسستتتات الماليتتتة وغيتتتر الماليتتتة والمهتتتن 
والقتترارات ذات  1067واألعمتتال المحتتددي. حيتتث تقتتوم الجهتتات المعنيتتة بالتجميتتد بمتابعتتة تحتتديث القائمتتة الموحتتدي وفتتو القتترار 

، متتع م)حظتتة أي الصتتلة، والتتتي تضتتم أستتماء األفتتراد والكيانتتات التابعتتة أو التتتي علتتى صتتلة بالقاعتتدي، وذلتتك بصتت ة مستتتمري
تعدي)ت تطترأ علتى القائمتة الموحتدي متن إدراج جديتد أو حتذف أو تعتديل بيانتات متن خت)ل الموقتع االلكترونتي الختاص بلجنتة 

تتتتأخير، ودون إشتتتعار مستتتبو بتجميتتتد األمتتتوال واألصتتتول الماليتتتة والمتتتوارد ، حيتتتث تقتتتوم الجهتتتات المعنيتتتة مباشتتتري ودون 1067
باتختتتاذ االقتصتتتادية للجماعتتتات والكيانتتتات واألفتتتراد التتتواردي أستتتمائهم علتتتى القائمتتتة، علتتتى أن تقتتتوم الجهتتتات المعنيتتتة بالتجميتتتد 

شتعار  الجهتة المعنيتة بتلقتي الطلبتات االجراءات ال)زمتة لرفتع التجميتد عتن األصتول والممتلكتات الخاصتة باالستم المحتذوف، وا 
متتن التتدول والهيئتتات والمنظمتتات فيمتتا يتعلتتو بمكافحتتة االرهتتاب وتمويلتتال )اللجنتتة الدائمتتة لمكافحتتة االرهتتاب( بأيتتة إجتتراءات تتتم 

، أو االفتادي 1450إتخاذها من قبيل تجميد أصول أو ممتلكات أو رفع التجميتد كليتًا نتيجتة حتذف االستم أو جزئيتًا وفتو القترار 
ي تعام)ت مالية لتلك األسماء، على أن يتم االشعار بص ة مستمري وخ)ل مدي أقصتاها )خمت  أيتام عمتل( متن أم وجود بعد

 تحديث القائمة.
  

آلية االتصال بين الجهات المعنية بالتجميد  1911وكذلك تضمنت اآللية الخاصة بتطبيو قرار مجل  األمن رقم  .11
 افحة االرهاب( في وزاري الداخلية. والسلطة المختصة ) اللجنة الدائمة لمك

 
قدمت المملكة إحصتائيات بالحستابات المصترفية واالستتثمارية والممتلكتات والشتركات والمؤسستات التتي تتم تجميتدها وفقتًا  .14

 على النحو التالي:  1067لقرار مجل  األمن رقم 
 

 1264: عدد األشخات واألموال المجمد  طبقا  لقرار مجلس األمن 15جدول
 نوعية التجميد وعدد األشخاتنوع 

 شخص سعودي 9
( 1( بطاقة إئتمانية، و)6( محافظ استثمارية، و)0( حساب جاري، و)15)

 عضوية حواالت.
 ( حسابات جارية7) شخصين غير سعوديين

 ( حسابات جارية9) ( كيانات4)
 ( شركة وفرع تم وقف تعام)تها10) شخص سعودي 9
 ظ عليهاصك تم التح  101 شخص سعودي 9
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: ال توجييد إرشييادات موجهيية للماسسييات المالييية 1264فيمييا يتعلييق بتطبيييق يييرار مجلييس األميين ريييم الثالث:القصييور  وجيي 
 .واألعمال والمهن قير المالية المحدد  قير تلك المتعلقة بالبنوك

 
م الجهتتتات التتتنص علتتتى قيتتتا 1911و  1067تضتتتمنت اآلليتتتات الصتتتادري بخصتتتوص تطبيتتتو قتتترارات مجلتتت  األمتتتن رقتتتم  .15

االشتترافية علتتى المؤسستتات الماليتتة وغيتتر الماليتتة والمهتتن واألعمتتال بتتتوفير إرشتتادات واضتتحة للمؤسستتات الماليتتة واألشتتخاص 
،  والكيانتات األخترى التتي قتد تكتون األمتتوال واألصتول األخترى المستتهدفة فتي حوزتهتتا بشتأن التزاماتهتا باتختاذ إجتراءات التجميتتد

اعد والتعليمات الصادري من الجهات االشرافية على المؤسستات الماليتة واألعمتال والمهتن غيتر ومن ناحية أخرى، تضمنت القو 
المالية المحددي فصل خاص ضمن تلك التعليمات متعلتو ببيتان التزامتات تلتك المؤسستات تجتا  تطبيتو قترارات مجلت  األمتن، 

راءات التنظيميتة لعمتل وحتدات االشتراف التذاتي وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمتات للبنتوك ضتمن القواعتد واالجت
م، وأصتتدرت هيئتتة الستتوو الماليتتة تعميمتتًا لألشتتخاص المتترخص لهتتم لبيتتان التزامتتاتهم تجتتا  0211المعتمتتدي فتتي شتتهر أكتتتوبر 
  تطبيو قرارات مجل  األمن

 
ة كافيية لتشيمل نطياق واسيع : ال تمتد الحماية بدرج1264:فيما يتعلق بتطبيق يرار مجلس األمن ريم  رابعوج  القصور ال

 من األطراف األخرت حسنة النية.
 

من خ)ل اآللية التي تطبقهتا الستعودية فتي هتذا المجتال، تضتمنت فتي الواقتع العملتي االعتمتاد علتى رقتم الهويتة الوطنيتة  .16
لتجميتد، بشتكل للشخص المقصود بالتجميد، وتقوم الجهة المعنيتة بالتن يتذ بأختذ المعلومتات الم صتلة عتن الشتخص المقصتود با

 يوفر إلى درجة كبيري حماية األطراف األخرى حسنة النية.
 

: عييدم وجيود إجيراءات واضييحة لمرايبية تنايييذ 1264وجي  القصيور الخييامس: فيميا يتعليق بتطبيييق ييرار مجلييس األمين رييم 
 طلبات التجميد ويبولها والتحقق منها.

 
التنص علتى محاستبة الكيتان أو ال ترد المقصتر  1911و  1067تتضمن اآلليات المحددي لتطبيو قترارات مجلت  األمتن  .17

وتقتوم الجهتات المعنيتة بالتجميتد بمتابعتة في تن يذ االجراءات التي تنص عليها اآلليات في حال التهاون أوالتتأخير ألي ستبب، 
الطلبتتات متتن قبتتل  ودون إشتتعار مستتبو باتختتاذ االجتتراءات ال)زمتتة للتجميتتد، ومتابعتتة تن يتتذ تلتتكتحتديث القائمتتة الموحتتدي مباشتتري 

 المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددي. 
 

 التوصية الخاصة الخامسة: درجة االلتزام )ملتزمة جزئيا (
 

لهييا تييلثير سييلبي علييى تقييدير درجيية االلتييزام بهييذ   04إلييى  56وجيي  القصييور األول:أوجيي  القصييور المتعلقيية بالتوصيييات 
 التوصية.

 
( علتتتى صتتت)حية لجنتتتة طلبتتتات المستتتاعدي القانونيتتتة المتبادلتتتة فتتتي وزاري 14رهتتتاب وتمويلتتتال )المتتتادي جتتترائم االنظتتتام يتتتنص  .11

متن وقامتت الستعودية بتوستيع مهتام اللجنتة المشتكلة  .الداخلية بتلقي طلبات المساعدي القانونية المتبادلة بجرائم تمويتل االرهتاب
ري الماليتتة )مصتتلحة اري العتتدل، ووز ارئاستة االستتتخبارات العامتتة، ووز عتدد متتن الجهتتات، تشتتمل وزاري الداخليتتة ووزاري الخارجيتتة، و 
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الجمتتتتارك( وديتتتتوان المظتتتتالم، وهيئتتتتة التحقيتتتتو واالدعتتتتاء العتتتتام والهيئتتتتة الوطنيتتتتة لمكافحتتتتة ال ستتتتاد، وهيئتتتتة االتصتتتتاالت وتقنيتتتتة 
هتتتت 1411األول لعتتتام  ربيتتتع 01( وتتتتاري  71المعلومتتتات، ومؤسستتتة النقتتتد العربتتتي الستتتعودي، وفتتتو قتتترار مجلتتت  التتتوزراء رقتتتم )

تختص مهمة اللجنة فتي تن يتذ طلبتات المستاعدي القانونيتة التواردي متن التدول األجنبيتة، أو طلتب م، و 0210فبراير  14الموافو 
المساعدي القانونية الصادر من المملكة إلى الدول األجنبية في جميع الجرائم، ودون إخ)ل باألنظمتة واالت اقيتات الدوليتة ذات 

اختصتاص اللجنتة الدائمتة لطلبتات جريمتة تمويتل االرهتاب متن ضتمن طلبتات المستاعدي القانونيتة المتبادلتة لليال تعتد وع الصلة.
 المساعدي القانونية. 

 
م باعتمتتاد آليتتة 0211أغستتط   01هتتت الموافتتو 1414شتتوال  11( وتتتاري  5446وأصتتدر وزيتتر الداخليتتة القتترار رقتتم )  .19

قانونيتة بنتاًء علتى الصت)حيات الممنوحتة لتال فتي ال قتري )د( متن البنتد: )أواًل( متن قترار عمل اللجنتة الدائمتة لطلبتات المستاعدي ال
وتضتمنت اآلليتة اختصاصتتات اللجنتة بشتتكل م صتل، متن حيتتث النظتر ابتتتداًء متن الناحيتتة مجلت  التوزراء المشتتار إليتال أعتت) . 

وط والبيانتات والوثتائو المطلوبتة، وبيتان النتواقص الشكلية في طلبات المساعدي الصادري أو الواردي، والتأكد من استتكمالها للشتر 
إن وجدت في الطلب، مع إيراد أية إيضاحات أو بيانات يقصد منها تسهيل تن يذ الطلتب، والتراستل متع التدول المقدمتة للطلتب 

طلبتتتات لبيتتتات متتتدى وفتتتاء الطلتتتب لألنظمتتتة والقواعتتتد المعمتتتول بهتتتا فتتتي المملكتتتة، والتنستتتيو متتتع الجهتتتات ذات الع)قتتتة بتن يتتتذ 
مكانيتة تن يتذها ، واستتكمال االجتراءات التنظيميتة، باالضتافة إلتى المساعدي، والتعاون معها لدراستها من الناحية الموضتوعية، وا 

عدد من االختصاصتات التتي تتدخل ضتمن صت)حياتها فتي تحستين التدور التنستيقي لتن يتذ ومتابعتة طلبتات المستاعدي القانونيتة 
 المتبادلة.  

 
عقد اجتماعها مرتين كل شهر، باالضافة إلى االجتماع بشكل استثنائي في حال اقتضى األمتر ذلتك، كمتا وتقوم اللجنة ب .92

تضمنت اآللية نطاو المساعدي القانونية المتبادلة التي تقتدمها اللجنتة، وتشتمل: الحصتول علتى أدلتة أو أقتوال متن األشتخاص، 
جتراءات الت تتيم وتبلية األوراو والمستندات القضائية، بما فتي ذلتك وثتائو ا لتكليتف بحضتور األشتخاص لت دالء بشتهاداتهم، وا 

ص األشتتتياء وت قتتتد المواقتتتع، وتقتتتديم أصتتتول المستتتتندات والستتتج)ت ذات الصتتتلة، بمتتتا فيهتتتا الستتتج)ت والضتتتبط والتجميتتتد، وفحتتت
ن بالجريمتتتة الحكوميتتتة أو المصتتترفية أو الماليتتتة أو التجاريتتتة، أو صتتتور مصتتتدقة عنهتتتا، وتحديتتتد المواقتتتع واألشتتتخاص المتصتتتلي

وهوياتهم، والتعرف على حركة العائدات االجرامية أو الممتلكات أو األدوات األخترى أو اقت تاء أثرهتا ألغتراف الحصتول علتى 
أدلتتة أو ضتتبطها بغتترف مصتتادرتها، باالضتتافة إلتتى أيتتة مستتاعدي قانونيتتة أختترى لتتم تتتنص عليهتتا االت اقيتتات الثنائيتتة أو متعتتددي 

 ، وال تتعارف مع األنظمة والقواعد الداخلية. سعوديةالاألطراف التي انضمت لها 
 

وتضمنت اآللية البيانات الواجب توفرها في طلبات المساعدي القانونية بشكل عام، باالضافة إلى بيانات خاصتة بأشتكال  .91
حتددي متن المستاعدي اعدي القانونية المتبادلة، وتزود الدولة مقدمة الطلب بالشروط االضافية المتعلقتة بأشتكال ممحددي من المس

القانونية. وتوفر اآلليتة المرونتة للجنتة لتقتديم المستاعدي القانونيتة فتي حالتة عتدم اشتتمال الطلتب علتى بعتف المعلومتات التواردي 
كمتتا تضتتمنت اآلليتتة تن يتتذ الطلبتتات المقدمتتة إلتتى  فتتي اآلليتتة، حيتتث ال تتتؤثر علتتى صتتحة الطلتتب أو قبولتتال أو تمنتتع متتن تن يتتذ .

، متتتع جتتتواز تن يتتتذ المتطلبتتتات المحتتتددي فتتتي الطلبتتتات إذا كانتتتت ال الستتتعوديةمتتتة والقواعتتتد المعمتتتول بهتتتا فتتتي اللجنتتتة وفتتتو األنظ
تتعارف مع القواعد واألنظمة، كما نصت اآللية علتى تن يتذ الطلبتات فتي أقترب وقتت ممكتن، علتى أن تراعتي إلتى أقصتى حتد 

مقدمتتة الطلتتب، علتتى أن تخطتتر الدولتتة مقدمتتة الطلتتب بأيتتة ممكتتن فتتي تن يتتذ الطلبتتات المواعيتتد النهائيتتة التتتي تقترحهتتا الدولتتة 
  ظروف من شأنها التسبب في التأخير الملحوظ في تن يذ الطلب. 
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مكافحة غسل األموال على أن للسلطة نظام وفي مجال تقديم المساعدي القانونية المتبادلة في المصادري والتجميد، ينص  .90
مختصتتتة بدولتتتة أختتترى تربطهتتتا بالمملكتتتة ات اقيتتتة أو معاهتتتدي ستتتارية أو تبعتتتًا القضتتتائية بنتتتاًء علتتتى طلتتتب متتتن محكمتتتة أو ستتتلطة 

للمعاملتتة بالمثتتل أن تتتأمر بتتالتح ظ علتتى األمتتوال أو المتحصتت)ت أو الوستتائط المرتبطتتة بجريمتتة غستتل األمتتوال وفتتو األنظمتتة 
  التتوزراء المشتتتار إليتتال أعتتت) ، مكافحتتتة غستتل األمتتتوال وقتترار مجلتتتلنظتتام  ووفقتتتًا ل)ئحتتة التن يذيتتتةالمعمتتول بهتتا فتتتي المملكتتة، 

لتدول األخترى بشتأن التتح ظ فتعن طلبتات الجميتع الجترائم،  ص)حية اللجنة الدائمة لطلبات المساعدي القانونيةشمول المتضمن 
الطلبتتات المتعلقتتة بتتالتح ظ علتتى أو التعقتتب علتتى األمتتوال أو المتحصتت)ت أو الوستتائط تعتتد متتن أعمتتال اللجنتتة، حيتتث تحتتال 

)المختتص قانونتًا بطلبتات تن يتذ بجريمة غستل األمتوال تحتال إلتى ديتوان المظتالم المتحص)ت أو الوسائط المرتبطة األموال أو 
متتن ال)ئحتتة  0 06)المادي ليتتتم إصتتدار األحكتتام القضتتائية لتن يتتذ  عتتن طريتتو األجهتتزي االشتترافية المختصتتةاألحكتتام األجنبيتتة( 

األمتوال أو المتحصت)ت أو الوستائط المرتبطتة بجريمتة غستل األمتوال إلتى هيئتة  تحال الطلبات المتعلقة بتعقب فيما، التن يذية(
طلبتات المستاعدي القانونيتة  فتعن ، وعليتال متن ال)ئحتة التن يذيتة( 1 06، والمتادي النظتاممن  06التحقيو واالدعاء العام )المادي 

  .اصة بجرائم غسل األموالالمتبادلة فيما يتعلو بجرائم تمويل االرهاب تطبو عليال ن   االجراءات الخ
 

أن جتترائم تمويتتل االرهتتاب متتن ( علتتى 11جتترائم االرهتتاب وتمويلتتال )المتتادي نظتتام وفتتي متتا يتعلتتو بتستتليم المجتترمين، يتتنص  .91
تستتليم المجتترمين المحكتتوم علتتيهم بجتترائم تمويتتل إرهتتاب إلتتى دول أختترى، الجتترائم التتتي تستتتوجب تستتليم المجتترمين، حيتتث يتتتم 

 وأن يكون التسليم إعمااًل الت اقية سارية بين المملكتة والدولتة مقدمتة الطلتبالمجرمين إزدواجية التجريم، لتسليم  النظاميشترط و 
وتترتبط مبتدأ المعاملتة بالمثتل،  علتى أستا ، أو )سواًء كانت ات اقيات ثنائية، أو ات اقيات إقليمية أو ات اقيات متعددي األطراف(

   تي تشكل أساسًا لتسليم المطلوبين.واالقليمية والدولية، وال المملكة بالعديد من االت اقيات الثنائية
 

وتقتتتوم الستتتعودية بتستتتليم ، فتتتي جتتترائم تمويتتتل االرهتتتاب بتستتتليم المتتتواطنين الستتتعوديينالستتتعودية وكقاعتتتدي أساستتتية ال تقتتتوم  .94
الستعودي  النظتامويوجتب مثتل، المطلوبين في جرائم تمويل االرهاب من غير الستعوديين وفقتًا ل)ت اقيتات الثنائيتة، والمعاملتة بال

ويستتتعان بهتتذا الشتتأن بالتحقيقتتات التتتي  ،فتتي حالتتة رفتتف طلتتب تستتليم المطلتتوبمحاكمتتة المطلتتوب فتتي جريمتتة تمويتتل إرهتتاب 
وقتتدمت الستتلطات الستتعودية إحصتتائية حتتول عتتدد األشتتخاص التتذين ستتلمتهم لتتدول أختترى، حيتتث تقتتدمها الدولتتة مقدمتتة الطلتتب. 

( شتتخص غيتتر 1( شتتخص ستتعودي وعتتدد )47إلتتى دول أختترى، فتتي المقابتتل تتتم تستتلم عتتدد )( أشتتخاص 4قامتتت بتستتليم عتتدد )
 سعودي من قبل الدول األخرى.

 
جتترائم نظتتام والجهتتات األجنبيتتة النظيتتري، يتتنص الستتعودية وعلتتى صتتعيد تبتتادل المعلومتتات بتتين الستتلطات المختصتتة فتتي  .95

ألجهتتزي المختصتتة فتتي المملكتتة متتع األجهتتزي النظيتتري فتتي ( علتتى صتت)حية تبتتادل المعلومتتات بتتين ا12االرهتتاب وتمويلتتال )المتتادي 
( 15)المتتادي  النظتتامالتتدول األختترى التتتي تربطهتتا بالمملكتتة ات اقيتتات أو معاهتتدات ستتارية، أو تبعتتًا للمعاملتتة بالمثتتل، كمتتا يتتنص 

مكافحتة نظتام متن  (05فتي تبتادل المعلومتات متع الجهتات النظيتري وفقتًا ألحكتام المتادي )على ص)حية وحتدي التحريتات الماليتة 
غسل األموال، والتي تشترط أن تستخدم المعلومات المتبادلتة فتي الغترف التذي طلبتت متن أجلتال، وأن ال تقتدم المعلومتات إلتى 
طتترف ثالتتث إال بموافقتتة الستتلطة المختصتتة. وفيمتتا يلتتي إحصتتائيات تتعلتتو بالتعتتاون التتدولي للوحتتدي فيمتتا يتعلتتو بجتترائم تمويتتل 

 االرهاب: 
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 األعوام الماضيةعدد الطلبات الصادر  والوارد  لوحد  التحريات المالية لجرائم تمويل اإلرهاب خالل : 10جدول 
 الحالة العدد نوع الطلب السنة

0212 
 تمت إجابتها 5 عدد الطلبات الواردي

 تم تلقي إجابات من الجهات النظيري 1 عدد الطلبات الصادري 

0211 
 بتهاتمت إجا 6 عدد الطلبات الواردي
 تم تلقي إجابات من الجهات النظيري 1 عدد الطلبات الصادري

0210 
 تمت إجابتها 57 عدد الطلبات الواردي
 تم تلقي إجابات من الجهات النظيري 11 عدد الطلبات الصادري

0211 
 تمت إجابتها 154 الوارديعدد الطلبات 

 ظيريتم تلقي إجابات من الجهات الن 09 عدد الطلبات الصادري
 
  استعراض للتدابير المتخذ  فيما يتعلق بالتوصيات األخرت المصناة ملتزمة جزئيا  أو قير ملتزمة. .ح

 
 التوصية السادسة: درجة االلتزام )ملتزمة جزئيا (

 
( علتى إلتزام المؤسستات الماليتة واألعمتال والمهتن غيتر 9 5مكافحة غستل األمتوال )المتادي لنظام تنص ال)ئحة التن يذية  .96
مالية المحددي والمنظمات غير الهادفة للربح على وضع نظم مناسبة الداري المخاطر، وتحديد ما إذا كتان العميتل الحتالي أو ال

الجديد والمست يد الحقيقي ستبو وأن كتان أو متن المحتمتل أن يكتون فتي المستتقبل شخصتًا سياستيًا ممتثً) للمختاطر، كمتا تتنص 
تحديد مصدر ثروي وأموال العم)ء والمست يدين الحقيقيين المحتددين كأشتخاص سياستيين على ضروري اتخاذ التدابير المناسبة ل

العليتا عليهتا،  االداريممثلي للمخاطر، وتصنيف مثل هذ  الع)قات ضمن الع)قات ذات المخاطر العالية التتي تستتلزم موافقتة 
( يقر ن ت  االلتزامتات علتى 19الرهاب وتمويلال )المادي جرائم انظام كما أن  .والمتابعة المستمري المشددي لع)قات العمل معها

فتتي قتتانون مكافحتتة غستتل  التتوارديالمؤسستتات الماليتتة واألعمتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة المحتتددي والمنظمتتات غيتتر الهادفتتة للتتربح 
هابيتتتتة، أو ممتتتتولي األمتتتتوال والئحتتتتتال التن يذيتتتتة، فيمتتتتا يتعلتتتتو بجتتتترائم تمويتتتتل االرهتتتتاب أو العمليتتتتات االرهابيتتتتة أو المنظمتتتتات االر 

 االرهاب. 
 

كما قامت الجهات االشرافية على المؤسسات الماليتة بتعتديل تعريتف  الشتخص السياستي  بحيتث يتنتاول التعريتف تحديتدًا  .97
تعتتديل تعريتتف تتتم لم هتتوم األشتتخاص السياستتيين بمتتا يتضتتمن معالجتتة أوجتتال القصتتور المتعلقتتة باألشتتخاص السياستتيين، حيتتث 

(، 4-6-4د فتتي قواعتتد مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب للبنتتوك ومحتت)ت الصتترافة )ال قتتري األشتتخاص السياستتيين التتوار 
القواعتتتد الصتتتادري لشتتتركات التتتتأمين وفتتتو التعمتتتيم التتتذي أصتتتدرتال مؤسستتتة النقتتتد العربتتتي و  القواعتتتد الصتتتادري لشتتتركات التمويتتتلو 

رد فتتي القواعتد الصتتادري لألشتخاص المتترخص م، وتعتديل تعريتتف األشتخاص السياستتيين التوا0211ينتتاير  01الستعودي بتتاري  
 لهم. 

 
نظتام كما تضمنت القواعد الصادري من الجهات االشرافية النص على إلزام المؤسسات المالية بااللتزامات المطلوبة وفو  .91

اءات مكافحتة غستل األمتتوال والئحتتال التن يذيتتة، حيتث تضتتمنت القواعتد الصتتادري لشتركات التمويتتل مطالبتة الشتتركات باتختاذ إجتتر 
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العنايتتة الواجبتتة، وتطبيتتو أنظمتتة م)ئمتتة الداري المختتاطر، لتحديتتد متتا إذا كتتان العميتتل الحتتالي أو المستتتقبلي والمستتت يد الحقيقتتي 
شخصتتًا سياستتيًا ممتتثً) للمختتاطر. وتضتتمنت القواعتتد الصتتادري لشتتركات التتتأمين واألشتتخاص المتترخص لهتتم وشتتركات التمويتتل 

ا على مواصتلة ع)قتة العمتل فتي الحتاالت التتي يتتم اكتشتاف أن المستت يد الحقيقتي شتخص بالحصول على موافقة االداري العلي
بتحديتد مصتدر األمتوال والثتروي ألزمتت سياسي ممثل للمخاطر أو قد يصتبح كتذلك. كمتا أن شتركات التتأمين وشتركات التمويتل 
علتى  النظتاموفو المتطلبات الواردي فتي  للعم)ء والمست يدين الحقيقيين المصن ين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر، وذلك

جميع المؤسسات المالية، والمتطلبات الواردي في القواعتد الصتادري لشتركات التتأمين. وتقتوم الجهتات االشترافية والرقابيتة بمراقبتة 
التوصتية  االلتزام بهذا المتطلب عن طريتو بترامت ال حتص والت تتيم التتي تقتوم بهتا، كمتا ستبقت االشتاري إليتال عنتد الحتديث عتن

 الخامسة. 
 

 التوصية الحادية عشر: درجة االلتزام )ملتزمة جزئيا (
 

( المؤسستتات الماليتة واألعمتتال 19جترائم االرهتاب وتمويلتتال )المتادي ونظتتام ( 1مكافحتتة غستل األمتتوال )المتادي نظتام يلتزم   .99
عقتدي والكبيتري غيتر المعتتادي، وكافتة أنتواع والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح بتعي)ء عنايتة خاصتة للعمليتات الم

لهتتا غتترف اقتصتتادي أو قتتانوني واضتتح، ويلتتزم تلتتك المؤسستتات ب حتتص خل يتتة تلتتك  نال يكتتو العمليتتات غيتتر االعتياديتتة، التتتي 
العمليتات والغترف منهتا ألقصتتى حتد ممكتن، وأن تستجل كتابيتتًا متا يتتم التوصتتل إليتال متن نتتائت، وأن تحتتت ظ بتلتك النتتائت لمتتدي 

 ر سنوات مع إتاحتها للجهات المختصة عند الطلب. عش
 

وتضتتمنت القواعتتد االشتترافية الصتتادري منهتتا التأكيتتد علتتى م هتتوم مراقبتتة العمليتتات غيتتر العاديتتة، وشتتر  ذلتتك الم هتتوم  .122
للمؤسستتات الماليتتة، حيتتث تتتم تعتتديل النصتتوص المتضتتمنة إلتتزام المؤسستتات الماليتتة بمراقبتتة جميتتع العمليتتات، والكشتتف عتتن أي 

لغتتاء المستتتويات ونظتتام مكافحتتة غستتل األمتتوال نظتتام )حظتتات أو متغيتترات غيتتر طبيعيتتة، تختتالف م جتترائم االرهتتاب وتمويلتتال، وا 
الحدية للمراقبة في القواعد الصادري للبنوك ومح)ت الصرافة وشركات التأمين. باالضافة إلى ذلك، تضمنت القواعد االشرافية 

لمراقبتتة للعمليتتات، بهتتدف تعزيتتز ال عاليتتة لتلتتك الشتتركات. وقامتتت اللجنتتة المصتترفية بعتتف االرشتتادات الخاصتتة بتعزيتتز م هتتوم ا
بتقتتتديم عتتترف لمستتتؤولي االلتتتتزام حتتتول ال تتتروو بتتتين م هتتتوم متطلبتتتات الرقابتتتة ومتطلبتتتات االبتتت) ، وبمتتتا يتتتدعم تحستتتين فعاليتتتة 

لبنوك المحليتة التتي تبتدو غيتر طبيعيتة، االست ادي من االحصائيات المقدمة من القطاع المصرفي حول العمليات الداخلية في ا
( موظف حول مكافحة غستل 5267وعدد الب)غات المقدمة لوحدي التحريات المالية. كما قام المعهد المصرفي بتدريب عدد )

كمتتا بلتتة عتتدد متتوظ ي البنتتوك المحليتتة وفتتروع البنتتوك األجنبيتتة المرخصتتة م. 0211األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب حتتتى نهايتتة عتتام 
داختتل المملكتتة  دريبيتتةفتتي المملكتتة ومتتوظ ي مؤسستتات الصتترافة وشتتركات التتتأجير التمتتويلي، التتذين شتتاركوا فتتي دورات تللعمتتل 

( موظتف، وبلغتوا 16401، عتدد )0212وخارجها، بما فيها التدريب داختل البنتوك وخارجهتا والتدورات االلكترونيتة خت)ل عتام 
( 00991م عتتدد )0210ين التتذين تتتم تتتدريبهم ختت)ل عتتام ( موظتتف، وبلتتة عتتدد المتتوظ 00711، عتتدد )0211ختت)ل عتتام 

  ( موظف.16401عدد ) 0211موظف، وخ)ل عام 
 

ومن جانب آخر، قامت السعودية بدراسة وتحليل أعداد العمليات غير الطبيعية المرفوعة من الوحتدات المركزيتة فتي  .121
وحتتدي التحريتتات الماليتتة، حيتتث تبتتين أن نستتبة متتا تتتم البنتتوك ومحتت)ت الصتترافة، ومقارنتهتتا بأعتتداد ب)غتتات االشتتتبا  المرفوعتتة ل

%( متتن عتتدد العمليتتات غيتتر الطبيعيتتة المرفوعتتة متتن الوحتتدات المركزيتتة، وهتتي تمثتتل 10022رفعتتال متتن ب)غتتات يمثتتل فقتتط )
ل الحاالت التي تمت دراستها من قبل الوحدات المركزية والتوصل إلى نتائت الحتمال وجتود اشتتبا  فتي ارتباطهتا بعمليتات غست
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المركزيتتة فتتي البنتتوك  الوحتتداتمتتن  أمتتوال أو تمويتتل إرهتتاب. ويوضتتح الجتتدول التتتالي عتتدد العمليتتات غيتتر الطبيعيتتة المرفوعتتة
 ومح)ت الصرافة، وعدد ب)غات االشتبا  المرفوعة لوحدي التحريات المالية من قبل البنوك ومح)ت الصرافة: 

 
يبل الوحدات المركزية بالبنوك ومحالت الصرافة، بالمقارنة مع عدد  : عدد العمليات قير الطبيعية المرفوعة من15جدول 

 البالقات المرفوعة منهم لوحد  التحريات المالية
 عدد بالقات االشتبا  عدد العمليات قير الطبيعية  العام
0229 4162 901 
0212 6100 1111 
0211 1769 1661 
0210 19119 1111 
0211 7771 0245 

 
 نية عشر : درجة االلتزام )قير ملتزم(:التوصية الثا

 
مكافحة غسل األموال حيتث تماثتل االلتزامتات الم روضتة علتى المؤسستات الماليتة، متع نظام قامت السعودية بتعديل  .120

تلتتك االلتزامتتات الم روضتتة علتتى األعمتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة المحتتددي، باالضتتافة إلتتى إلتتزام األعمتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة 
مكافحتة غستل األمتوال. وهتذا يظهتر  نظتام( بن   االلتزامات الواردي في 19جرائم االرهاب وتمويلال )المادي نظام وفو المحددي 

( علتى إلتزام األعمتال 19جترائم االرهتاب وتمويلتال )المتادي  نظتام( و 5مكافحتة غستل األمتوال )المتادي  نظاممن خ)ل النص في 
هويتتة المتعتتاملين استتتنادًا إلتتى وثتتائو رستتمية، وذلتتك عنتتد بدايتتة التعامتتل متتع والمهتتن غيتتر الماليتتة بتتالتحقو بصتت ة مستتتمري متتن 

العم)ء أو عند إجراء أية عملية مع العم)ء بص ة مباشري أو نيابة عنهم، والتحقو من الوثائو الرسمية للكيانتات ذات الصت ة 
وضين بالتوقيع عنها، واتختاذ تتدابير العنايتة الواجبتة االعتبارية، والتي تبين اسم المنشأي وعنوانها وأسماء مالكيها والمديرين الم 

 المستمري. 
 

( إلتتزام األعمتتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة المحتتتددي بتتالتحقو متتن هويتتتات 1 1 5كمتتا تضتتمنت ال)ئحتتة التن يذيتتتة )المتتادي  .121
لخاصتتة والتعليمتتات األشتتخاص الطبيعيتتين واالعتبتتاريين وفتتو الوثتتائو الرستتمية التتتي حتتددتها ال)ئحتتة، باالضتتافة إلتتى الشتتروط ا

( تطبيتتو إجتتراءات 0 5التتي تصتتدرها الجهتتات الرقابيتتة، والمتعلقتتة بتطبيتتو مبتتدأ العنايتة الواجبتتة، كمتتا تضتتمنت ال)ئحتتة )المتتادي 
العنايتتتة الواجبتتتة علتتتى كافتتتة العمتتت)ء علتتتى أستتتا  األهميتتتة النستتتبية والمختتتاطر، وتعزيتتتز تتتتدابير العنايتتتة الواجبتتتة تجتتتا  العمتتت)ء 

(، وتحديتتد هويتتة العمتت)ء والمستتت يدين الحقيقيتتين والتحقتتو متتن 1 5العمليتتات ذات المختتاطر العاليتتة )المتتادي وع)قتتات العمتتل و 
أوضاعهم النظامية لكافة العم)ء الطبيعيين الذين تعود إلتيهم الملكيتة أو الستيطري النهائيتة، أو التذين يقومتون بتعجراء العمليتات 

ص الطبيعيتتتين التتتذين لهتتتم ملكيتتتة أو ستتتيطري فعليتتتة علتتتى العميتتتل، بمتتتا فتتتي ذلتتتك (، وتحديتتتد األشتتتخا5 5بالنيابتتتة عتتتنهم )المتتتادي 
األشتخاص التذين يمارستون ستتيطري فعالتة كاملتة علتتى الشخصتية االعتباريتة، كمتتا يجتب علتى تلتتك المؤسستات تحتديث البيانتتات 

 (. 7 5الخاصة بالعم)ء، واتخاذ تدابير العناية الواجبة المستمري )المادي 
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ب( إلتتزام المحتتامين بالحصتتول علتتى  -5ري العتتدل بالنستتبة للمحتتامين )ال قتتري ااعتتد الصتتادري متتن وز كمتتا تضتتمنت القو  .124
نتها القواعتتد، والتحقتتو متتن هويتتة العميتتل ممعلومتتات كافيتتة عتتن طبيعتتة العمتتل وهيكتتل الملكيتتة للعميتتل، وفقتتًا للشتتروط التتتي تضتت

ات عن الغرف من ع)قة العمتل وطبيعتهتا بنتاًء علتى والمست يد الحقيقي استخدام المستندات األصلية، والحصول على معلوم
نوع العميل، وع)قة العمل أو العملية، وتطبيو إجتراءات العنايتة الواجبتة بشتكل مستتمر للتأكتد متن أن المعلومتات المقدمتة متن 

نايتة الواجبتة، أو العميل تت و مع العمليات التي يجريها العميل، وضتروري إنهتاء ع)قتة العمتل فتي حالتة عتدم تطبيتو تتدابير الع
في حالة الشكوك في مدى دقة وك اية البيانات المقدمة من العميل، والنظتر فتي تقتديم بت)  عتن عمليتة مشتبوهة. كمتا تضتمن 

هيكتتل  مم، والمتضتتمن إلتتزام المؤسستتات الخاضتتعة لتتال بوجتتوب ت هتت0211نتتوفمبر  01 ع( وتتتاري  7 1 1 067التعمتتيم رقتتم )
قتد يكتون شخصتًا إعتباريتًا أو ترتيبتًا قانونيتًا، كمتا يجتب الحصتول علتى معلومتات  يل، والتذالملكية والسيطري الختاص بتأي عميت

تتعلو بالغرف من ع)قة العمل وطبيعتها، وتحديد البيانات التي يجب الحصول عليهتا متن العميتل للتحقتو متن هويتتال، ستواًء 
العميل والمستت يد الحقيقتي بشتكل يولتد القناعتة لتدى  كان شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا، واالط)ع على بيانات ومعلومات

المنشتتأي بأنتتال علتتى علتتم بالمستتت يد الحقيقتتي، وضتتروري التتتدقيو المستتتمر فتتي المعتتام)ت التتتي تتتتم طتتوال فتتتري الع)قتتة لضتتمان 
، وتقتديم تقريتر تناسب المعلومات والبيانات المعطتاي متع العمليتات التتي يقتوم بهتا العميتل، ونمتط نشتاطال والمختاطر التتي يمثلهتا

نهاء ع)قة العمل.    عن العمليات المشبوهة في حالة تعذر تطبيو إجراءات العناية الواجبة على العميل، وا 
 

( علتى قيتام األعمتال 19جترائم االرهتاب وتمويلتال )المتادي  نظتام( و 9مكافحتة غستل األمتوال ) المتادي  نظتام كما يتنص .125
لماليتتة عنتتد االشتتتبا  أو تتتوفر أستتباب معقولتتة ل)شتتتبا  فتتي أن األمتتوال أو بعضتتها والمهتن غيتتر الماليتتة بتتعب)  وحتتدي التحريتتات ا

تمثل متحص)ت لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو ع)قتها بعمليات غسل األمتوال أو تمويتل االرهتاب أو عمليتات إرهابيتة أو 
أو تمويتل إرهتاب أو عمليتات إرهابيتة منظمات إرهابية أو ممولي إرهاب، أو في أنهتا ستوف تستتخدم فتي عمليتات غستل أمتوال 

أو متتن منظمتتات إرهابيتتة أو ممتتولي إرهتتاب، بمتتا فتتي ذلتتك محتتاوالت إجتتراء مثتتل هتتذ  العمليتتات، بصتترف النظتتر عتتن مبتتالة تلتتك 
العمليتات، كمتا تلتزم األعمتال والمهتن غيتر الماليتة المحتددي بععتداد تقريتر م صتل يتضتمن جميتع البيانتات والمعلومتات المتتوافري 

 عن تلك الحالة واألطراف ذات الصلة، وتزويد وحدي التحريات المالية بال. لديها 
 

( علتتى إلتتزام األعمتتال 19جتترائم االرهتتاب وتمويلتتال )المتتادي  نظتتام( و 1مكافحتتة غستتل األمتتوال )المتتادي  نظتتامكمتتا يتتنص  .126
كافتتتة أنتتتواع العمليتتتات غيتتتر والمهتتتن غيتتتر الماليتتتة المحتتتددي بتتتعي)ء عنايتتتة خاصتتتة للعمليتتتات المعقتتتدي والكبيتتتري غيتتتر المعتتتتادي، و 

لزام تلتك المؤسستات  خل يتة تلتك العمليتات والغترف ب حتص االعتيادية التي ال يكون لها غرف اقتصادي أو قانوني واضح، وا 
 منها ألقصى حد، وتسجيل النتائت كتابيًا، واالحت اظ بها لمدي عشر سنوات.

 
غيتتتتر الماليتتتتة المحتتتتددي بوضتتتتع نظتتتتم مناستتتتبة الداري  ( األعمتتتتال والمهتتتتن9 5كمتتتتا ألزمتتتتت ال)ئحتتتتة التن يذيتتتتة )المتتتتادي  .127

المختتاطر، وتحديتتد متتا إذا كتتان العميتتل الحتتالي أو الجديتتد والمستتت يد الحقيقتتي ستتبو وأن كتتان أو أنتتال حاليتتًا أو متتن المحتمتتل أن 
ل العمتت)ء يكتتون فتتي المستتتقبل شخصتتًا سياستتيًا ممتتثً) للمختتاطر، وضتتروري اتختتاذ التتتدابير المناستتبة لتحديتتد مصتتدر ثتتروي وأمتتوا

والمستتتت يدين الحقيقيتتتين المحتتتددين كأشتتتخاص سياستتتيين ممثلتتتي للمختتتاطر، وتصتتتنيف مثتتتل هتتتذ  الع)قتتتة ضتتتمن الع)قتتتات ذات 
وتضتمنت القواعتد المخاطر العالية التي تستلزم موافقة االداري العليا عليها، والمتابعتة المستتمري المشتددي لع)قتات العمتل معهتا. 

جتتراءات وضتتوابط داخليتتة للعنايتتة الواجبتتة المشتتددي تجتتا  األشتتخاص الخاصتتة بالمحتتاميين ضتتروري وضتت ع المحتتامي سياستتات وا 
إقترارات  علتىالسياسيين، والذي حددتال القواعد بأنال من األشخاص عالي المختاطر، كمتا ألزمتت القواعتد المحتاميين بالحصتول 

)قتة معهتم، والحصتول علتى بيانتات شتاملة عتن خطية من المست يدين الحقيقيين عن هوية المدراء والمساهمين األساستيين والع
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العميتتل، مثتتل معلومتتات إضتتافية عتتن أستتباب ع)قتتة العمتتل والغتترف منهتتا، ومعلومتتات عتتن نشتتاطال وستتجلال التتوظي ي والنشتتاط 
جتتراء مقتتاب)ت مباشتتري متتع االداري العليتتا للعميتتل بانتظتتام ختت)ل متتدي ع)قتتة العمتتل معتتال. وكتتذلك تضتتمن  المتوقتتع متتن العميتتل، وا 

مكافحتتة غستتل األمتتوال والئحتتتال التن يذيتتة،  نظتتامردي فتتي اري التجتتاري والصتتناعة علتتى االلتزامتتات التتو ايم الصتتادر متتن قبتتل وز التعمتت
 االشخاص مع المنشأي. هؤالء باالضافة إلى المتابعة بشكل دقيو لتعام)ت 

 
والتتتتي تعتمتتتد علتتتى وستتتطاء ( األعمتتتال والمهتتتن غيتتتر الماليتتتة المحتتتددي، 12 5كمتتتا ألزمتتتت ال)ئحتتتة التن يذيتتتة )المتتتادي  .121

وأطتتراف ثالثتتة فتتي القيتتام بتتبعف عناصتتر العنايتتة الواجبتتة، بتتأن يكتتون لهتتذ  الجهتتات الحصتتول فتتورًا متتن الطتترف الثالتتث علتتى 
المعلومتتات ال)زمتتة المتعلقتتة بالعنايتتة الواجبتتة. كمتتا ألزمتتت تلتتك الجهتتات باتختتاذ خطتتوات كافيتتة ل)طمئنتتان أن األطتتراف الثالثتتة 

طلب وبدون تأخير صور بيانات التعرف على الهوية وغيرها من الوثائو ذات الع)قة، وأنها تخضع للتنظيم سوف تقدم عند ال
والرقابة، وأن لديها إجراءات مطبقة ل)لتزام بمتطلبتات العنايتة الواجبتة. كمتا حتددت القواعتد الصتادري للمحتاميين م هتوم الطترف 

اري التتذي يقتوم بالنيابتتة عتن العميتل فتتي التعامتل متتع المحتامي، أو تقتتديم الثالتث، والتذي يقصتتد بتال الشتتخص الطبيعتي أو االعتبت
 العم)ء لال، كما حدد التعميم الصادر من وزاري التجاري والصناعة م هوم الطرف الثالث على نحو مشابال. 

 
، وتطبيتو كما ألزمت القواعد الصتادري للمحتاميين بعتدم إنشتاء ع)قتة عمتل متع أي عميتل إال بعتد مقابلتتال وجهتًا لوجتال .129

التحقو من المستندات األصلية. كما ألزمت وزاري التجاري والصناعة الجهات الخاضعة لها بالعمل علتى وضتع إجتراءات فعالتة 
 ومحددي للعناية الواجبة ضمن تدابير إداري المخاطر التي تنطبو على العم)ء الذين ال يتم التعامل معهم وجهًا لوجال.  

 
يتتتو المناستتتب للمتطلبتتتات وزيتتتادي ال عاليتتتة، تقتتتوم وزاري العتتتدل بجتتتوالت ت تيشتتتية علتتتى وعلتتتى صتتتعيد التأكتتتد متتتن التطب .112

م، للتأكتد متن تطبيتو المحتامين لجميتع متا ورد فتي 0211ديستمبر  05المحامين وفو التوجيال الصادر من وزير العدل بتتاري  
غستل األمتوال وتمويتل االرهتاب بوضتع خطتة ري العامة للمحامتاي بالتعتاون متع إداري مكافحتة االقواعد الصادري، حيث قامت االد

عمل متكاملة للت تيم والرقابة على المحاميين للتأكد من فعالية التطبيو، وقد قامت االداري بعدي جوالت ت تيشية حسب متا هتو 
بلتة العتدد ، ويموضح بالجدول التالي، ويتم إعداد تقتارير حتول تلتك الزيتارات، باالضتافة إلتى زيتارات متابعتة للجتوالت الت تيشتية

( مكتتتب، ويبلتتتة عتتتدد المتتتوظ ين المختصتتين بتتتالت تيم علتتتى مكاتتتب المحامتتتاي فتتتي مجتتتال 0245االجمتتالي لمكاتتتتب المحامتتتاي )
 . ( أشخاص، حصلوا على عدد من الدورات التدريبية1مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب )

 
 : عدد الزيارات التاتيشية التي تمت على المحامين16جدول 

 دد الزياراتع العام
2411 75 
2412 115 
2415 052 

 
وتضمن التعميم الصادر من قبل وزاري التجاري والصناعة المشار إليال سابقًا إلزام الجهات الخاضعة لهتا بالعمتل علتى  .111

عتد اد تدريب العاملين في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، للرفع من ك اءتهم وصقل مهارتهم في هذا المجال، وا 
جتراءات مكافحتهتا، وعقتد  برامت وخطط توعية بمخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب بالطرو واألساليب الحديثة ومخاطرها وا 
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(، كمتا قامتت وزاري التجتاري والصتناعة بتتدريب عتدد 0211-0210-0211( دوري خت)ل الستنوات )14الغرف التجاريتة عتدد )
م. وتقتتوم وزاري التجتتاري 0210( موظتتف ختت)ل عتتام 05تتتم تتتدريب عتتدد )(، فيمتتا 0211 0212( موظتتف ختت)ل األعتتوام )16)

يقومتون بجميتع ( م تم ميداني 522ما يزيد على ) الوزاريوالصناعة بجوالت ت تيشية على الجهات الخاضعة لها، حيث تضم 
. ويوضتح الجتدول باألعمال الرقابيتة، ومتن ضتمنها الت تتيم علتى المتطلبتات الخاصتة بمكافحتة غستل األمتوال وتمويتل االرهتا

 ري خ)ل السنوات الماضية: االتالي عدد الجوالت الت تيشية التي قامت بها الوز 
 

 : عدد الجوالت التاتيشية التي تمت من يبل وزار  التجار  والصناعة14جدول 

عدد الجوالت على تجار المعادن واألحجار الكريمة  عدد الجوالت على المحاسبين القانونين العام
 ب العقاريةوالمكات

2411 114 144 
2412 01 2045 
2415 45 2400 

 
 التوصية السادسة عشر : درجة االلتزام )قير ملتزم(:

  
( على إلزام األعمال والمهن غير المالية المحددي بعب)  وحدي التحريات 9مكافحة غسل األموال )المادي  نظامينص  .110

شتتتتبا  فتتتي أن األمتتتوال أو بعضتتتها تمثتتتل متحصتتت)ت لنشتتتاط إجرامتتتي أو فتتتي الماليتتة عنتتتد االشتتتتبا  أو تتتتوفر أستتتباب معقولتتتة ل)
عتداد  ارتباطها أو ع)قتها بغسل أموال أو تمويل إرهاب، أو أنها سوف تستخدم في عمليتات غستل أمتوال أو تمويتل إرهتاب، وا 

ألعمتال والمهتن غيتر الماليتة تقرير م صل متضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفري لديها. وتجدر االشتاري إلتى أن تعريتف ا
التعامتل فتي  -التعام)ت العقاريتة، ب -تضمن النشاطات التالية : أوالئحتال التن يذية مكافحة غسل األموال  نظامالمحددي في 

االتجتتار بالستتلع ذات القيمتتة المرت عتتة كالستتيارات  -المعتتادن الثمينتتة أو األحجتتار الكريمتتة أو الستتلع النتتادري كتتالقطع األثريتتة، ج
 أعمال المحاماي وأعمال المحاسبة والمراجعة.  -ال خمة وما يعرف في دور المزاد، د

 
وقامت وزاري العدل بعصدار قواعد مكافحة غسل األمتوال وتمويتل االرهتاب المتعلقتة بممارستة مهنتة المحامتاي بموجتب  .111

تعتتتتاميم، مثتتتتل التعمتتتتيم رقتتتتم ري العديتتتتد متتتتن الام، كمتتتتا أصتتتتدرت التتتتوز 0211ديستتتتمبر  4وتتتتتاري   4446 ت 11التعمتتتتيم رقتتتتم )
م، والمتعلو بزيادي فعاليتة االبت)  عتن العمليتات المشتبوهة متن قبتل المحتامين، وزيتادي 0210مايو  02وتاري   4095 ت 11

ري العتدل بخصتوص الحصتول علتى معلومتات عتن األشتخاص المشتتبال بهتم فتي غستل االتعاون بين وحدي التحريتات الماليتة ووز 
داري األمت)ك وكافتة الوثتائو والمستتندات،  األموال وتمويل االرهاب من حيث الممتلكات الثابتة والوكتاالت الخاصتة بالعقتارات وا 

بمتتا فتتي ذلتتك متتا يتتتوفر لتتدى مكاتتتب المحامتتاي متتن وثتتائو ومستتتندات وعقتتود لهتتا ع)قتتة باالشتتتبا  القتتائم لتتدى وحتتدي التحريتتات 
عتتدم الثبتتوت فتتي قضتتايا غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب متتن ختت)ل الماليتتة، وتزويتتد وحتتدي التحريتتات الماليتتة بأحكتتام االدانتتة و 

ري العتدل لحصتول الوحتدي علتى االحصتائيات اإحصائية سنوية، والعمل على الربط االلكترونتي بتين وحتدي التحريتات الماليتة ووز 
ع الجهتات المتواجتدي م والمتعلو بتعجراءات التعامتل مت0210يناير  9( وتاري  4411 ت 11مباشري. وتعميم وزاري العدل رقم )

( 4019 ت 11بشتتكل كتتاف توصتتيات مجموعتتة العمتتل المتتالي، وتعمتتيم وزاري العتتدل رقتتم ) وال تطبتتبالتتدول التتتي ال تطبتتو أو 
م، والمتعلو بتعميم تقرير التطبيقات الصادر من قبل مجموعتة العمتل المتالي لمنطقتة الشترو األوستط 0211أبريل  11وتاري  

 واتجاهات غسل األموال وتمويل االرهاب.  وشمال أفريقيا بشأن مؤشرات
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كمتتتا قامتتتت وزاري التجتتتاري والصتتتناعة بتحتتتديث التتتدليل االرشتتتادي لمكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل االرهتتتاب فتتتي ينتتتاير  .114
م، والتتذي تضتتمن التعريتتف بالجوانتتب المختل تتتة لعمليتتات غستتل األمتتوال وتمويتتتل االرهتتاب، وأهتتدافها وأستتباب انتشتتتارها، 0211

ري التجاري والصناعة في مجتال مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل االرهتاب، وتعليمتات االتعاميم الصادري من قبل وز  باالضافة إلى
رشادات خاصة بتجار الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار  رشادات خاصة بتجاري العقارات وتطويرها، وتعليمات وا  وا 

م بشتأن اتختاذ عتدد متن االجتراءات االحترازيتة 0211نتوفمبر  01( وتتاري  7 1 1 067الكريمة. باالضافة إلى التعمتيم رقتم )
 ع( 091 1 061لعدم استغ)ل الشركات والمؤسستات المهنيتة واألعمتال التجاريتة فتي عمليتات غيتر مشتروعة، والتعمتيم رقتم )

جال مكافحة غستل األمتوال م، بشأن اتخاذ االجراءات االحترازية على المستوى المحلي والدولي في م0210يناير  04وتاري  
 وتمويل االرهاب.  

 
( بلتتتتة عتتتتدد 0211 -0211-0212ختتتت)ل األعتتتتوام )التدريبيتتتتة كمتتتتا قامتتتتت وزاري العتتتتدل بعقتتتتد عتتتتدد متتتتن التتتتدورات  .115

( كاتتب 62بلتة عتددهم ) 0210لكتتاب العتدل خت)ل عتام  تدريبيتةري دورات ا( شتخص، كمتا عقتدت التوز 192المشاركين فيها )
ري فتتي التتدورات التتتي اكمتتا شتتارك عتتدد متتن متتوظ ي التتوز  م.0211( كاتتتب عتتدل فتتي عتتام 12عتتدد )، كمتتا قامتتت بتتتدريب عتتدل

عقتدتها وحتتدي التحريتتات الماليتتة بتوزاري الداخليتتة، وتقتتوم التتوزاري بحتث وتشتتجيع المحتتامين علتتى التتدريب والتوعيتتة بمختتاطر غستتل 
ودور وزاري العدل في مكافحتها  متع ملحتو بختاص  ري دليل   جريمة غسل األموالااألموال وتمويل االرهاب، كما أصدرت الوز 

مكافحة غستل األمتوال والئحتتال التن يذيتة وتوصتيات مجموعتة العمتل المتالي، كمتا تضتمن التدليل التعريتف بمختاطر غستل  نظام
 األموال وتمويل االرهاب وطرو مكافحتها. 

 
متتال والمهتتن غيتتر الماليتتة ختت)ل كمتتا قتتدمت الستتعودية إحصتتائية تتضتتمن عتتدد الب)غتتات التتتي قتتدمت متتن قبتتل األع .116

السنوات الماضية، بما يعك  تقدمًا في الوعي من قبل األعمال والمهن غير المالية بمتطلبات مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل 
ن كتتان علتتى الستتلطات أن تستتعى إلتتى بتتذل المزيتتد متتن الجهتتد فتتي زيتتادي وعتتي تلتتك  االرهتتاب، باالضتتافة إلتتى زيتتادي ال عاليتتة، وا 

 اضعة، وزيادي التدريب لتلك الجهات: الجهات الخ
 

 : عدد البالقات الوارد  من يبل األعمال والمهن قير المالية المحدد 11جدول 
 عدد البالقات العام )حسب التقويم الهجري(

1054 11 
1051 1 
1052 14 
1055 6 
1050   5 

 
 التوصية الحادية والعشرون: درجة االلتزام )ملتزم جزئيا (:

 
الستعودية بتعتديل فتي قواعتد مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل االرهتاب الصتادري متن الجهتات االشترافية لتتضتمن قامت  .117

إلزام المؤسسات المالية باتخاذ إجراءات مضادي لع)قات العمل والعمليات التي تتتم متن أو فتي التدول التتي ال تطبتو توصتيات 



   الرابع للمملكة العربية السعوديةتقرير المتابعة 
 

 64من  61صفحة 

 

استتتبدال االشتتاري إلتتى قائمتتة التتدول والمنتتاطو غيتتر المتعاونتتة إلتتى مجموعتتة العمتتل المتتالي أو تطبقهتتا بدرجتتة كافيتتة، حيتتث تتتم 
االشتتاري إلتتى التتدول التتتي لتتديها متتواطن ضتتعف فتتي إجتتراءات مكافحتتة غستتل االمتتوال وتمويتتل االرهتتاب أو ال تطبتتو توصتتيات 

 مجموعة العمل المالي أو ال تطبقها بشكل غير كاف. 
 

( إلزام البنوك ومح)ت الصرافة باتخاذ بعف 0-5فة )ال قري حيث تضمنت القواعد الصادري للبنوك ومح)ت الصرا  .111
االجتتراءات والتتتدابير للحتتد متتن خطتتتوري التعامتتل متتع الجهتتات المتواجتتتدي فتتي التتدول واألقتتاليم التتتتي لتتديها ضتتعف فتتي إجتتتراءات 

متل المتالي أو ال توصيات مجموعتة الع وال تطبمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، أو الجهات المتواجدي في الدول التي 
تطبقهتتا بشتتكل كتتاف، ونصتتت القواعتتد علتتى بعتتف االجتتراءات التتتي تقتتوم بهتتا البنتتوك ومحتت)ت الصتترافة، ومنهتتا إيتت)ء عنايتتة 
خاصة بع)قات العمل والعمليات مع األشخاص المتواجدين في تلك الدول أو من تلك الدول )بما فيها الشخصيات االعتبارية 

وتصنيف مستوى المخاطر فتي التدول المنتو  عنهتا متن المنظمتات الدوليتة كافتة، ومنهتا مجموعتة والمؤسسات المالية األخرى(، 
العمتل المتالي ومجلت  األمتن وغيرهتا، والتتي يصتدر بشتأنها نشترات تحذيريتة، بمتا يتوافتو متع معتدل المختاطر المحتدد متن قبتل 

  بشأن مراقبتة التعتام)ت متع تلتك التدول، والحتد هذ  الجهات كحد أدنى لتصنيف تلك المنظمات، وتحديد االجراء ال)زم اتخاذ
متتتن تكتتتوين ع)قتتتات العمتتتل والعمليتتتات الماليتتتة متتتع التتتدول أو األشتتتخاص المعنيتتتة، باالضتتتافة إلتتتى عتتتدي إجتتتراءات منهتتتا تشتتتديد 
متطلبتتات التعتترف علتتى العمتت)ء، والتوقتتف ال تتوري للتعامتتل متتع الجهتتات أو األشتتخاص أو المؤسستتات، وبتتذل العنايتتة الواجبتتة 

جتراء تحتديث فتوري لمتطلبتات مكافحتة غستل ا لمعززي عند إجراء أي ات اقيتة تعامتل جديتدي أو فتتح حستابات للبنتوك المراستلة، وا 
جراءات العناية الواجبة المعززي لكافة التعام)ت المصرفية مع األطراف ذات الع)قة بتلتك البلتدان.  األموال وتمويل االرهاب وا 

م والمتضتتمن التأكيتتد علتتى 0211أبريتتل  1( وتتتاري  9542الستتعودي التعمتتيم رقتتم )م أ ت كمتتا أصتتدرت مؤسستتة النقتتد العربتتي 
 االجراءات السابقة الواردي في قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب. 

 
وفيما يتعلو بشركات التمويل، فقد ألزمت القواعد الصادري شركات التمويل بعي)ء عناية إضافية تجتا  كافتة الع)قتات  .119

بشتتتكل مستتتتمر، وأختتتذ موافقتتتة االداري العليتتتا عنتتتد بتتتدء الع)قتتتة أو عنتتتد مراقبتهتتتا لعمليتتتات ذات المختتتاطر العاليتتتة، والتتتتي يلتتتزم وا
تجديتدها، ومتتن ضتتمن تلتتك الع)قتتات المعلومتتات التتتي تتتدل علتتى أن العميتتل أو المستتت يد الحقيقتتي فتتي التتدول التتتي ال تطبتتو أو 

المتتالي. كمتتا أن مؤسستتة النقتتد العربتتي الستتعودي تقتتوم بشتتكل دوري بتعمتتيم  تطبتتو بشتتكل غيتتر كتتاف توصتتيات مجموعتتة العمتتل
البيانات التحذيرية الصادري من قبل مجموعة العمل المالي على شركات التأمين، وأختذ الحيطتة والحتذر فتي التعتام)ت القائمتة 

فتي التدول التتي ال تطبتو توصتيات معها. وتضمنت القواعد الصادري لشتركات التتأمين تصتنيف العمت)ء أو المستت يدين متن أو 
مجموعتتة العمتتل المتتالي أو ال تطبقهتتا بشتتكل غيتتر كتتاف متتن ضتتمن ذوي المختتاطر العاليتتة، والتتتي يجتتب علتتى الشتتركات إيتت)ء 

 عناية خاصة تجا  تلك الع)قات والعمليات بما فيها المراقبة المستمري. 
 

خص المترخص لتال بتعي)ء اهتمتام ختاص لتذوي وتتضمن القواعد الخاصة باألشخاص المرخص لهم ضتروري قيتام الشت .102
المخاطر العالية، ومن ضمنها العم)ء الذين يتبعتون لتدول محتددي متن مجموعتة العمتل المتالي أو متن قبتل بعتف التدول بعتدم 
ك اية ومناسبة المعايير المطبقة فيها لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، كما يجب على األشتخاص المترخص لهتم إيت)ء 

 ام خاص للشركات وال روع التي تعمل في دول ال تطبو توصيات مجموعة العمل المالي أو ال تطبقها بشكل كاف. اهتم
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 التوصية الرابعة والعشرون: درجة االلتزام )قير ملتزم(:
 

لتحستتين االطتتار الرقتتابي لألعمتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة المحتتددي، قامتتت وزاري العتتدل بعصتتدار قواعتتد مكافحتتة غستتل  .101
هتت، وصتدر 1411 1 1وتتاري   4446 ت 1ألموال وتمويل االرهاب المتعلقة بممارستة مهنتة المحامتاي، بموجتب التعمتيم رقتم ا

هتت لت داري العامتة للمحامتاي للقيتام بجتوالت ت تيشتية علتى 1411 1 09( وتتاري  11 166157توجيال معالي وزيتر العتدل رقتم )
عتتد ومتطلبتتات نظتتام مكافحتتة غستتل األمتتوال والئحتتتال التن يذيتتة، والمتطلبتتات المحتتامين للتأكتتد متتن تطبيتتو المحتتامين لجميتتع قوا

الواردي في القواعد الصادري، كما قامت وزاري العدل بعنشاء وحدي لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهتاب بتالوزاري بموجتب قترار 
( متتتتوظ ين 12بلتتتتة عتتتتددهم )ت، هتتتتت، حيتتتتث يتتتتتم تزويتتتتدها بتتتتالخبراء والك تتتتاءا1410 4 7( وتتتتتاري  4591وزيتتتتر العتتتتدل رقتتتتم )

ومن مهامها متابعة المستجدات وتزويد االداري العامة للمحاماي بالتعليمات لتبليغها للمحامين، والرقابة علتيهم للتأكتد مختصين، 
طتة ري العامة للمحاماي بالتعاون مع وحدي مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب في الوزاري بععداد خامن تطبيقها. وقامت االد

عمل للت تيم والرقابتة علتى المحتامين للتحقتو متن فعاليتة تطبيتو القواعتد، حيتث قامتت بزيتارات ت تيشتية علتى مكاتتب المحامتاي 
 عدد الجوالت الت تيشية التي قامت بها وزاري العدل على مكاتب المحاماي.  16العاملة في السعودية، ويوضح الجدول رقم 

 
ممثلتتة بوحتتدي مكافحتتة عمليتتات غستتل األمتتوال بتتوزاري التجتتاري والصتتناعة بتكثيتتف كمتتا قامتتت وزاري التجتتاري والصتتناعة  .100

الجتتوالت الت تيشتتية والرقابيتتة علتتى تجتتار المعتتادن الثمينتتة واألحجتتار الكريمتتة ومكاتتتب العقتتارات ومكاتتتب المحاستتبين القتتانونيين 
لتزام تلك الجهات بالتعليمات واألنظمة واللوائح التي تصدر  ها الجهات ذات الع)قتة بمكافحتة غستل األمتوال للتأكد من تطبيو وا 

( عدد الجوالت الت تيشية التي قامت بها وزاري التجاري والصتناعة بهتذا الخصتوص. 17وتمويل االرهاب، ويوضح الجدول رقم )
 رهاب. كما قامت وزاري التجاري والصناعة بعصدار العديد من التعاميم المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اال

 
وعلى صعيد زيادي خبرات الجهات االشرافية على األعمتال والمهتن غيتر الماليتة، فقتد قامتت وزاري العتدل بتنظتيم عتدد  .101

من الدورات التدريبية لعدد من موظ ي الوزاري، بحسب ما تمت االشاري إليال سابقًا. أما وزاري التجاري والصناعة، فقد قامت وزاري 
لحتتاو عتتدد )0211-0212( موظتتف بتتدورات تدريبيتتة ختت)ل األعتتوام )16عتتدد )التجتتاري والصتتناعة بعلحتتاو  ( موظتتف 05(، وا 

لحاو عدد )م0210بعشر دورات تدريبية خ)ل عام   . م0211( موظف في دورات تدريبية خ)ل عام 02، وا 
 

 التوصية الخامسة والعشرون: درجة االلتزام )ملتزم جزئيا (:
 

دية بتوقيتتع متتذكرات ت تتاهم متتع عتتدد متتن الجهتتات ذات الع)قتتة بمكافحتتة غستتل قامتتت وحتتدي التحريتتات الماليتتة الستتعو  .104
األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب، منهتتا: مصتتلحة الجمتتارك، وزاري التجتتاري والصتتناعة، هيئتتة الستتوو الماليتتة، هيئتتة التحقيتتو واالدعتتاء 

ة العامتتتتة ل)ستتتتتثمار. وتضتتتتمنت تلتتتتك العتتتتام، وزاري العتتتتدل، االداري العامتتتتة لمكافحتتتتة المختتتتدرات، ومديريتتتتة األمتتتتن العتتتتام، والهيئتتتت
المتتذكرات آليتتات تقتتديم التغذيتتة العكستتية متتن وحتتدي التحريتتات الماليتتة للجهتتات المبلغتتة، والجهتتات االشتترافية، وستتبل التعتتاون بتتين 
وحدي التحريات المالية والجهات االشرافية بخصوص الحاالت التتي يتتم االشتتبا  فتي ارتباطهتا بعمليتات غستل أمتوال أو تمويتل 
إرهاب. وقامت الوحدي بععداد تقرير تحليلي لب)غتات المؤسستات الماليتة وغيتر الماليتة، وتتم تزويتد الجهتات االشترافية والرقابيتة 
بال متضمنًا عدي معايير العطاء مؤشرات على ك اءي االب)  على الكيانات المبلغة لتقوم الجهات االشرافية والرقابية بمتابعتها 

هتتت، والمتضتتمنة 1410 0 19( وتتتاري  4 5 1 12115كمتتا صتتدرت برقيتتة وزاري الداخليتتة رقتتم )وتصتتحيح تلتتك الم)حظتتات. 
مخاطبتتة الجهتتتات األمنيتتة وهيئتتتة التحقيتتتو واالدعتتاء العتتتام برفتتتع إحصتتائية ستتتنوية م صتتلة، وتغذيتتتة عكستتتية عتتن قضتتتايا غستتتل 
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نها تعمل حاليًا على ربط إلكتروني بين وحدي األموال وتمويل االرهاب، وتزويد وحدي التحريات المالية بها. وأفادت السلطات بأ
التحريتات الماليتة وهيئتة التحقيتو واالدعتتاء العتام يتتم متن خ)لتتال تقتديم التغذيتة العكستية عتن كتتل حالتة. ويوضتح الجتدول التتتالي 

 التغذية العكسية التي قدمتها وحدي التحريات المالية خ)ل السنوات الماضية: 
 
 
 
 

 ية العكسية التي يدمتها الوحد : عدد حاالت التغذ10جدول 
 عدد الحاالت العام 
2440 1254 
2414 1561 
2411 2400 
2412 2200 
2415 2041 

 
وعلتتى صتتعيد وضتتع مبتتادش إرشتتادية تستتاعد المؤسستتات الماليتتة واألعمتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة فتتي تطبيتتو متطلبتتات  .105

يتات الماليتة بتعمتيم تقريتر التطبيقتات الصتادر متن قبتل مجموعتة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، فقد قامت وحتدي التحر 
العمتتل المتتالي لمنطقتتة الشتترو األوستتط وشتتمال أفريقيتتا )مؤشتترات واتجاهتتات غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب فتتي منطقتتة الشتترو 

هتت. 1410 1 10 ( وتتاري 14967األوسط وشمال أفريقيا( إلى كافة الجهات ذات الع)قة بموجب برقيتة وزيتر الداخليتة رقتم )
( متن 1كما قامت هيئة السوو المالية بعضافة عدد من االرشادات المتعلقة بغسل األمتوال وتمويتل االرهتاب إلتى المحلتو رقتم )

ن إدراج مم والمتضتت0210ينتتاير  1وتتتاري   0210 1القواعتتد الخاصتتة باألشتتخاص المتترخص لهتتم. كمتتا أصتتدرت التعمتتيم رقتتم 
شتتبا  بغستل األمتوال وتمويتل االرهتاب. كمتا أصتدرت وزاري التجتاري والصتناعة تحتديث للتدليل عدد من المؤشرات الدالة على اال

م، وتضتتمن التحتتديث إدراج إرشتتادات خاصتتة بطتترو 0211االسترشتتادي لمكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب فتتي ينتتاير 
 ري.اعة الشراف ورقابة الوز وأساليب غسل األموال وتمويل االرهاب، وكي ية مكافحتها للقطاعات المعنية والخاض

 
هتتتت والختتتاص 1410 1 6وتتتتاري   5421كمتتتا قامتتتت مؤسستتتة النقتتتد العربتتتي الستتتعودي بموجتتتب التعمتتتيم رقتتتم م أ ت  .106

بتحديث مؤشرات االشتبا  الخاصة بعمليات غسل األموال وتمويل االرهاب في قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل االرهتاب، 
كما تضمن التحديث الخاصة بالقواعد الخاصتة بشتركات التمويتل تحتديث المؤشترات الدالتة  الصادري للبنوك ومح)ت الصرافة.

على عمليات غسل األموال وتمويل االرهاب عند بدء العملية التمويلية، وبعدها، وكذلك المؤشرات الخاصتة بمتوظ ي الشتركة. 
 ل في مكافحتها . ري العدل بعصدار دليل   جريمة غسل األموال ودور وزاري العداكما قامت وز 
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 التوصية الثانية والثالثون : درجة االلتزام )ملتزم جزئيا (:
 

وفتترت الستتلطات الستتعودية عتتددًا كبيتترًا متتن االحصتتائيات المرتبطتتة بعتتدد متتن جوانتتب مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل  .107
بقتتى هنتتاك حاجتتة إلتتى المزيتتد متتن متتن قبتتل الجهتتات الرقابيتتة، ولكتتن تاالرهتتاب، والتتتي تظهتتر تتتوفر معلومتتات إحصتتائية م يتتدي، 

تنظيم الحصول على المعلومتات االحصتائية الوافيتة، بشتكل منتتظم، وتوفيرهتا بشتكل م صتل يستاعد علتى مراجعتة فعاليتة نظتام 
  مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب.

 التوصية الثامنة والثالثون: درجة االلتزام )ملتزم جزئيا (:
 

لجنتة الدائمتة لتن يتذ طلبتات المستاعدي القانونيتة المتبادلتة بموجتب قترار مجلت  التوزراء قامت السعودية بتوستيع مهتام ال .101
هتت لتشتمل الطلبتات التواردي متن التدول األجنبيتة أو الصتادري متن المملكتة إلتى التدول فتي جميتع 1411 1 10( وتاري  71رقم )

م جتترائم االرهتتاب وتمويلتتال، والتتذي تضتتمن فتتي الجتترائم. باالضتتافة إلتتى ذلتتك، قامتتت الستتعودية بتجتتريم تمويتتل االرهتتاب وفتتو نظتتا
( علتتى صتت)حية لجنتتة المستتاعدي القانونيتتة المتبادلتتة بتلقتتي طلبتتات المستتاعدي القانونيتتة المتبادلتتة فتتي جتترائم تمويتتل 14المتتادي )

رى بشتأن ( على ص)حية اللجنة في تلقي الطلبات الواردي من الدول األخ1 06االرهاب. وتنص ال)ئحة التن يذية في المادي )
التح ظ أو التعقب على األموال أو المتحص)ت أو الوسائط المرتبطة بجريمة غستل األمتوال. وتحتال تلتك الطلبتات إلتى ديتوان 

( متتن النظتتتام علتتى أن تن يتتذ طلبتتات المصتتادري لألمتتتوال أو 07المظتتالم الصتتدار األحكتتام القضتتائية، فتتتي حتتين تتتنص المتتادي )
مة غسل األموال الصادري من قبل محاكم مختصة أجنبية من ص)حية ديوان المظالم، بعد العائدات أو الوسائط المتعلقة بجري

تلقيها من قبتل اللجنتة الدائمتة. ومتا يتزال أوجتال القصتور المتعلقتة فيمتا يختص مصتادري أو ضتبط األصتول ذات القيمتة المعادلتة 
 والتعاون الدولي لم تعالت من قبل السلطات السعودية. 

 
 لسابعة: درجة االلتزام )ملتزم جزئيا (:التوصية الخاصة ا

 
قامتتتت مؤسستتتة النقتتتد العربتتتي الستتتعودي بتحتتتديث قواعتتتد مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل االرهتتتاب للبنتتتوك ومحتتت)ت  .109

الصرافة لتتضمن إلزام البنوك ومح)ت الصرافة فئة )أ( باعتماد إجراءات فعالة مبنية على درجة المخاطر لتحديتد التحتوي)ت 
المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن المنشئ والتصرف حيالها، وتقييم ما إذا كانت مشتبال بها، والنظر فتي االبت)   البرقية غير

عنها لوحدي التحريات المالية. كما ألزمت البنتوك ومحت)ت الصترافة فئتة )أ( متن النظتر فتي تقييتد أو حتتى إنهتاء ع)قتة العمتل 
وقواعتتتد التحتتتوي)ت البرقيتتتة. ومتتتن جهتتتة أختتترى، تلتتتزم القواعتتتد الخاصتتتة ب تتتتح  متتتع المؤسستتتات الماليتتتة التتتتي ال تلتتتتزم بمعتتتايير

الحسابات البنوك ومح)ت الصرافة بعتدم قبتول طلبتات تن يتذ التحتوي)ت إال متن العمت)ء التذين يملكتون ات اقيتة فتتح حستاب أو 
خاصتتة بتتالبنوك ومحتت)ت الصتترافة ع)قتة أختترى )متتثً): خدمتتة التحويتتل المتالي الستتريع(. وعتت)وي علتتى ذلتتك تضتمنت القواعتتد ال

ت صيل االلتزامتات الواقعتة علتى تلتك الجهتات عنتد قيامهتا بنشتاط التحتوي)ت الماليتة بشتكل يعتالت أوجتال القصتور المتعلتو بهتذ  
 التوصية. 

 
 التوصية الخاصة التاسعة: درجة االلتزام )ملتزم جزئيا (:

 
التن يذيتتتة نظتتتام االقتتترار عتتتن المبتتتالة الماليتتتة النقديتتتة  ( والئحتتتتال16تضتتتمن نظتتتام مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال فتتتي المتتتادي ) .112

، فيمتا الستعوديةواألدوات القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة وما في حكمهتا عنتد الختروج والتدخول متن 



   الرابع للمملكة العربية السعوديةتقرير المتابعة 
 

 64من  66صفحة 

 

تة أشتهر وبغرامتة ماليتة ( من النظام معاقبة كل من يخالف أحكام هذا النظام بالسجن مدي ال تزيد على س01تضمنت المادي )
ال تزيتتد علتتى مائتتة ألتتف لاير، أو بعحتتدى هتتاتين العقتتوبتين. وتشتتكل هتتذ  المتتادي عامتتة لجميتتع األحكتتام التتواردي فتتي النظتتام، ومتتن 
ضمنها المواد الخاصة باالقرار. وقدمت السلطات السعودية حالتين على أحكام تتعلتو بعتدم االفصتا  تتم الحكتم فيهتا متن قبتل 

 عية. المحاكم الشر 
 

وتتتتاري   4472 ت 11وفتتتي ستتتبيل معالجتتتة التتتنقص الختتتاص باالحصتتتائيات، فقتتتد أصتتتدرت وزاري العتتتدل التعمتتتيم رقتتتم  .111
هتتت المتضتتتمن تزويتتد فتتتي قيتتام المحتتتاكم بتتتعب)  مصتتلحة الجمتتتارك بتتعب)  مصتتتلحة الجمتتارك بقضتتتايا االفصتتتا ، 1411 1 05

عداد  التحقيتو أو منظتوري فتي المحتاكم واألحكتام الصتادري بشتأنها، للحتاالت التتي تكتون تحتت االحصتاءات والتغذية العكسية، وا 
علتتى أن تتتتولى مصتتلحة الجمتتارك جمتتع ومتابعتتة وح تتظ تلتتك االحصتتاءات الستتتخدامها مستتتقبً). كمتتا أصتتدرت هيئتتة التحقيتتو 

 . واالدعاء العام تعميم موجال ل روعها لتزويد مصلحة الجمارك بالتغذية العكسية حول القضايا التي تحت التحقيو
 

وقدمت السلطات السعودية إحصائية تتضمن عدد االقرارات المقدمة عند دخول الب)د أو الختروج منهتا، علتى النحتو  .110
 التالي: 

 
  : عدد اإليرارات التي يدمت لمصلحة الجمارك عند دخول أو الخروم من المملكة24جدول  

 عدد اإليرارات )خروم( عدد اإليرارات )دخول( العام
1054 5255 6615 
1051 5542 5610 
1052 5554 0552 
1055 12144 4011 
1050 4411 11445 

 
م 2415/م2440المبال  النقدية والمعادن الثمينة خالل الاتر  من دخول اإلفصاح عن  بيان بإجمالي مبال  21جدول 

 لمصلحة الجمارك:

 السنة
 دخول

 مجموع المبال     دخول 
 شيكات سياحية معادن ثمينة نقدية

1412 15،596،510،961022 967،274،467022 4،969،111022 16،561،577،111 
1411 10،260،229،699022 772،111،111022 1،504،105022 10،142،915،140 
1410 52،149،691،151046 927،419،995012 12،641،162022 51،267،710،221076 
1411 17،152،224،125059 1،591،411،416091 6،911،024022 11،952،154،496050 
1411 114،290،755،661022 9،210،697،904019 926،106022 141،126،162،411019 
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م 2415م/2440: بيان بإجمالي مبال  اإلفصاح عن خروم المبال  النقدية والمعادن الثمينة خالل الاتر  من 22جدول

 لمصلحة الجمارك:

 السنة
 مغادر 

 مجموع المبال   مغادر  
 شيكات سياحية معادن ثمينة نقدية

1412 9،110،202،449022 0،161،771،161022 457،522022 10،246،049،100 
1411 14،114،091،194022 1،714،415،441022 1،907،452022 15،920،641،715 
1410 7،121،776،195016 0،647،612،794090 12،112،021022 9،766،717،191071 
1411 11،605،417،152016  00،915،195،096020  794،097022  14،541،626،941011 
1414 1،017،606،142001  1،129،917،574041  16،105،162022  11،611،669،074076 
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 المالحق

  
 

م والئحتال 0210بريل أ 1( بتاري  11نظام مكافحة غسل األموال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م  :1الملحق ريم 
 التن يذية.

 
 م.0211ديسمبر  07( بتاري  16نظام جرائم االرهاب وتمويلال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م  :2الملحق ريم 

 

































































































 
 
 

 
العمل املايل ملنطقة  جمموعة

 الشرق األوسط ومشال أفريقيا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقرير التقييم املشرتك
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 مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 
 م 4172يونيو  71

 

 

 اململكة العربية السعودية

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل بىلجتت  ج جتتق  لقاتت ر  لراييتتي   ل رلذ تت   ل   كتت   لبرذيتت   ليتتب تي  للقريتتر ى تتح ل اتت  ىى تت  ى تتح  للتتت ذير  للتت   ل تت ل ى يشتتل ه اتت    
ذىلل ايىت  لل  اا ت ذشأن ى ى تح ترجت  يريتر   ل" ت ي ج  ي  ل" ت  ج"ايتىي  نت  لتىريم  للقيتيي  ر يترق يشتير  للقتتي  ل  ات    لتح جنتق لتي 

  ل ىات   ر لتحخ   ل ىات   خ04خ 55خ 5  اتىتت  لقات ر  لراييتي  ل تبخ  ذ ىات  ل تب  ل رلذ ت  ذىلل اتيىت  ل ى   جر ء كىف ل بىلج
 ق  لجتر  الا   جن ترج   تلل" ي  را ي  لي للأثر ذىللقتي  لالاق  ل ي جار"لق  لت ل ق ل ى ي  لثىني خ   ل ىا   لثىلث خ   ل ىا  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ج  ى   لب ه  ل ىل  ل ن ق   لشرق  ر ي   ش ىه جفريقيىق  4400© 
 

ت ن  لااتتت ه ى تتتح   ن  يتتتذقق  ي كتتتن ج  لرج لتتتق ج  نشتتتر  ج يتتتل  لاقتتت ق  اال  تتت ق ت يجتتت "  لقيتتتىي ذ ىتتتىتد  اتتتت ر اتتت    ل يتتتلنت 
لشترق  ر يت   شت ىه جفريقيتى  تن  ج  ىت   لب ته  ل تىل  ل ن قت   ج  لرج لتق ج  نشتر   لاا ه ى ح   ن ذ ىىتد  اتت ر ات    ل يتلنت 

 (قinfo@menafatf.org)ىن  ن  لذريت  إللكلر ن : 

mailto:info@menafatf.org
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 العربية السعوديةللمملكة  رابعلاتقرير المتابعة 
 طلب االنتقال من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين

 
 مقدمة .أ

. م0212 مايو 4في ( السعودية) العربية السعوديةللمملكة تقرير التقييم المشترك  حادي عشرالاالجتماع العام اعتمد  .1
 تمتابعة العادية وفقًا لورقة إجراءات عملية التقييم المشترك. وقدملل ديةسعو لاأخضعت ونتيجة لما جاء في هذا التقرير، 

تقرير المتابعة الثالث في و م،  0211 أبريلالثاني في  تقرير المتابعةو  م،0210 أبريلتقرير المتابعة األول في  سعوديةلا
في الخروج من  ارغبتهإلى عشر  سعتاالالعام  االجتماعإلى أن ينظر  اعن تطلعه لسعوديةا تأعربوقد  م.0211نوفمبر 

 عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين. 
 
يستتتند هتتتذا التقريتتر علتتتى إجتتراءات الختتتروج متتن عمليتتتة المتابعتتتة المعتمتتدي ختتت)ل االجتمتتاع العتتتام الثتتاني عشتتتر )نتتتوفمبر  .0

، (م0211ستتتبتمبر  –)أغستتتط   والتعتتتدي)ت التتتتي أقتتترت علتتتى االجتتتراءات متتتن ختتت)ل االجتمتتتاع العتتتام االلكترونتتتي م(0212
 0والرئيستتتية 1فيمتتتا يتعلتتتو بالتوصتتتيات األساستتتية ستتتعوديةلات صتتتيليًا وتحليليتتتًا عتتتن التتتتدابير المتختتتذي متتتن قبتتتل  وصتتت اً ويتضتتتمن 
يتضتتمن التقريتتر أيضتتًا وصتت ًا وتحلتتيً) و . المشتتار إليتتال أعتت)  غير ملتزمتتة وملتزمتتة جزئيتتًا فتتي تقريتتر التقيتتيم المشتتتركبتتتالمصتتن ة 

الئحة بأهم القتوانين والمستتندات المتعلقتة  1ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمة. ونورد في الملحو رقم بيات األخرى المصن ة للتوص
 . سعوديةال مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب فيبنظام 

 
حستب متا يترا   -ديها ينظر االجتماع العام في إخراج الدولة من عملية المتابعة العادية إذا كتان لتتتطلب االجراءات أن  .1

نظتتتام فعتتتال لمكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل االرهتتتاب يكتتتون قتتتد مكنهتتتا متتتن تطبيتتتو التوصتتتيات األساستتتية  -العتتتام  االجتمتتتاع
والرئيستتية بدرجتتة تقابتتل درجتتة  ملتزمتتة  أو  ملتزمتتة إلتتى حتتد كبيتتر  متتع األختتذ فتتي االعتبتتار أنتتال لتتن يتتتم تعتتديل درجتتات االلتتتزام 

  األصلية.
 

 توصية: 11بمجموع  ةوغير ملتزم جزئياً  ةملتزمب سعوديةلاتم تصنيف  .4
 ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمةالتوصيات األساسية المصن ة 

 0، خ5
 التوصيات الرئيسية المصن ة ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمة

 5، خ 1 خ، 1خ ، 42، 15
 توصيات أخرى مصن ة ملتزمة جزئياً 

  9، خ7، خ11، 10، 05، 01، 11، 6
 توصيات أخرى مصن ة غير ملتزمة 

10 ،16 ،04  

                                                 
 .4،خ0، خ11، 12، 5، 1التوصيات األساسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي:  1

 .5، خ1،خ1، خ42، 16، 15، 06، 01، 4، 1مالي هي: التوصيات الرئيسية حسب تصنيف مجموعة العمل ال 0
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تقريترًا كتامً) المجموعتة )الستكرتارية( لستكرتارية  ستعوديةال توكما تقضي إجراءات الخروج متن عمليتة المتابعتة، فقتد قتدم .5
ت صتيلي عتن الستكرتارية بععتداد تقريتر تحليلتي قامتت بنتاًء علتى ذلتك ، و المحترز منتذ اعتمتاد تقريتر التقيتيم المشتترك مالتقتدعن 

فيمتتا يتعلتتو بالتوصتتيات األساستتية والرئيستتية المصتتن ة غيتتر ملتزمتتة أو ملتزمتتة جزئيتتًا، متضتتمنًا  ستتعوديةال التتتالتقتتدم التتذي أحرز 
 ستتعوديةوقتتدمت الستتكرتارية تقريرهتتا إلتتى الستتلطات التحليتتل عتتن التوصتتيات األختترى المصتتن ة غيتتر ملتزمتتة أو ملتزمتتة جزئيتتًا. 

، وقامتتتت وتتتتم األختتتذ بتتتبعف التعليقتتتات المقدمتتتة متتتن قبتتتل المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية ،الطلبتتتاتمتتتزودًا بتتتبعف االست ستتتارات و 
 بتوفير جميع المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل السكرتارية خ)ل هذ  العملية. سعوديةال
 
يتة وبالتتالي فهتو أقتل طبيعتة مكتب وكم)حظة عامة لجميع طلبات الخروج من عملية المتابعة العاديتة: إن هتذا االجتراء ذ .6

ركتز التحليتل علتى التوصتيات المصتن ة غيتر ملتزمتة أو ملتزمتة جزئيتًا، وبالتتالي ويت صي) وشمواًل من تقريتر التقيتيم المشتترك. 
النظتر فتي القتتوانين ويستتند هتذا التحليتل إلتتى  .لتن يتتم استتعراف ستتوى جتزء متن نظتام مكافحتتة غستل األمتوال وتمويتل االرهتتاب

من المواد للتحقو من االلتزام ال ني للتشريعات المحلية مع معايير مجموعة العمل المالي. ولتقييم مدى إحتراز  واللوائح وغيرها
تقدم كاف، يؤخذ بعين االعتبار ال عالية إلى أقصى حد ممكن في المراجعة المكتبية والورقية وذلك من خ)ل مراجعة البيانات 

ن أية خ)صة أو است نتاج فتي هتذا التقريتر ال يحكتم مستبقا علتى نتتائت عمليتات التقيتيم فتي المستتقبل، إذ المقدمة من الدولة. وا 
 أنها تستند إلى معلومات لم يتم التحقو منها ميدانيًا وليست شاملة كما هو الحال في التقييم المشترك.

 
 العام االجتماعالخالصة والتوصية إلى  .ب

 
 التوصيات األساسية

تم معالجة أوجال القصور المتعلقتة بهتذ  التوصتية، متن  (:التحقق من هوية العمالء العناية الواجبة في) 5التوصية  .7
خ)ل تعديل نظام مكافحة غسل األمتوال، والئحتتال التن يذيتة، بحيتث يتضتمن منتع المؤسستات الماليتة متن االحت تاظ بالحستابات 

مؤسستات الماليتة بعنهتاء ع)قتة العمتل فتي الرقمية، والنص علتى متطلبتات إجتراءات العنايتة الواجبتة بشتكل مستتمر، ومطالبتة ال
حالتتة تعتتذر تطبيتتو تتتدابير العنايتتة الواجبتتة، أو فتتي الحتتاالت التتتي يوجتتد فيهتتا شتتكوك لتتدى المؤسستتة الماليتتة حتتول متتدى دقتتة أو 

وتطبيتو إجتراءات العنايتة الواجبتة علتى العمت)ء الموجتودين علتى أستا  ك اية بيانات تعريف العميل التي تم الحصول عليهتا، 
األهمية النسبية والمخاطر، وضروري الحصول على معلومات حول المستت يد الحقيقتي، وتطبيتو إجتراءات العنايتة الواجبتة علتى 
جميتتع العمليتتات النقديتتة فتتي البنتتوك وشتتركات الصتترافة، وتحتتديث البيانتتات المتعلقتتة بتتالعم)ء، كمتتا تتتم إصتتدار تعليمتتات وافيتتة 

كمتا اتختذت الستعودية العديتد متن  ن، وشركات التمويل، واألشخاص المترخص لهتم.للبنوك، وشركات الصرافة، وشركات التأمي
الخطتتوات بهتتدف زيتتادي فعاليتتة تطبيتتتو تتتدابير العنايتتة الواجبتتة متتتن قبتتل المؤسستتات الماليتتة، ويظهتتتر ذلتتك متتن ختت)ل البيانتتتات 

لتتزام االحصتتائية التتتي قتتدمتها فتتي الت تتتيم التتذي تقتتوم بتتال الجهتتات االشتترافية علتتى المؤسستتات الما ليتتة، واكتشتتاف المخال تتات، وا 
المؤسسات المالية بتصحيح تلك المخال ات، والمتابعة من الجهات االشرافية لتلك الجهات بهتدف تصتحيح المخال تات التتي تتم 

 رصدها.
 
تمت معالجة أوجال القصور المتعلقة بهذ  التوصية، من خ)ل إصتدار  (:تجريم تمويل اإلرهابالتوصية الخاصة الثانية ) .1
بحيتث يشتمل تجتريم جمتع وتقتديم األمتوال ( 44واألمر السامي رقتم )أ م، 0211ظام جرائم االرهاب وتمويلال الصادر في عام ن

لألعمتتال االرهابيتتة والمنظمتتات االرهابيتتة واألشتتخاص االرهتتابيين بأيتتة وستتيلة، وستتواء كانتتت األمتتوال متتن مصتتادر مشتتروعة أو 
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وتعريف األموال بشتكل يتطتابو متع ؤولية الجنائية للشخص الطبيعي واالعتباري، وامتداد المسغير مشروعة، والمعاقبة عليها، 
  .االت اقية الدولية، واعتبار  جريمة أصلية لجريمة غسل األموال

 
 ملتتزم إلتى فتي هتذ  التوصتيات يمكتن أن يصتنف بدرجتة تقابتل  لستعوديةا التتزامجة عامة، يمكتن القتول أن مستتوى يوكنت  .9

  حد كبير .
 

 الرئيسية التوصيات
 

تمتتتت معالجتتتة أوجتتتال القصتتتور المتعلقتتتة بتطبيتتتو ات اقيتتتة بتتتاليرمو بشتتتكل كامتتتل، متتتن ختتت)ل : (تااييييياتاال ) 55التوصيييية  .12
م، وتطبتتو ات اقيتتة األمتتم المتحتتدي لقمتتع تمويتتل االرهتتاب، متتن ختت)ل 0210بتتالقرار التتوزاري فتتي عتتام االجتتراءات التتتي أصتتدرتها 

صدار االجراءات الخاصة بتطبيو االت اقية الدوليتة فتي عتام تجريم تمويل االرهاب، من خ)ل نظام جرا ئم االرهاب وتمويلال، وا 
 م.0210

 
قامتتت الستتعودية بمعالجتتة أوجتتال القصتتور المتعلقتتة بالتوصتتية متتن ختت)ل إيجتتاد  (:) أشييكال أخييرت للتعيياون 04التوصييية  .11

ة إلى توقيع العديد متن متذكرات الت تاهم متع أسا  قانوني لبعف أشكال التعاون الدولي من قبل جهات إن اذ القانون، باالضاف
 الجهات الرقابية النظيري، وانضمام عدد من الجهات االشرافية للمنظمات الدولية التي تعني بتبادل المعلومات.

 
تمتت معالجتة أوجتال القصتور متن خت)ل تطبيتو ات اقيتة مكافحتة  (:المتحيد تطبييق أدوات األميم التوصية الخاصة األوليى ) .10

صدار االجراءات الخاصتة بتطبيتو قترارات مجلت  األمتن رقتم تمويل االر  ، ومعالجتة م0210الصتادري فتي عتام  1171هاب، وا 
 .1067أوجال القصور المتعلقة بآلية تطبيو قرارات مجل  األمن رقم 

 
راءات تمت معالجة أوجال القصور المتعلقة باعتماد إج (:تجميد أموال اإلرهابيين ومصادرتهاالتوصية الخاصة الثالثة ) .11

، ومعالجة أوجال القصور المتعلقة باالطار القانوني لتطبيو قرار مجل  األمن 1171خاصة بتطبيو قرار مجل  األمن رقم 
 .1067رقم 

 
تمت معالجة أوجال القصور المتعلقة بطلبات المساعدي القانونية  (:التوصية الخاصة الخامسة )التعاون الدولي .14

صدار نظام جرائم االرهاب  المتبادلة، من خ)ل التعدي)ت التي أدخلت على نظام مكافحة غسل األموال والئحتال التن يذية، وا 
وتمويلال، وتوسيع مهام اللجنة المشكلة لتن يذ طلبات المساعدي القانونية، واعتماد آلية عمل للجنة، باالضافة إلى إجراءات 

تبادل المساعدي القانونية في المصادري والتجميد، و خاصة بتن يذ طلبات المساعدي القانونية المتبادلة بما يشمل طلبات 
 المعلومات بين السلطات المختصة والجهات األجنبية النظيري. 
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 األخرت التوصيات
 

المتعلقة بالتوصيات األخرى، وتجدر االشاري إلى أن اتخاذ قرار  القصور بمعالجة أوجال عربية السعوديةالمملكة القامت   .15
ال يقتتدم هتتذا التقريتتر تحلتتيً) و مليتتة المتابعتتة مبنتتي فتتي األستتا  علتتى التوصتتيات األساستتية والرئيستتية. متتن ع ستتعوديةلابختتروج 

 ت صيليًا بالنسبة للتوصيات األخرى.
   

 الخالصة
 

ذلك، وبالتالي يجتب دولة من عملية المتابعة اتخاذها إجراءات كافية تسمح بالتشير إجراءات المتابعة للنظر في إخراج   .16
نظام فعال لمكافحة غسل األمتوال وتمويتل االرهتاب قتد مكنهتا متن تطبيتو التوصتيات األساستية والرئيستية ى الدولة أن يكون لد

بدرجة تقابل درجة  ملتزمة  أو  ملتزمة إلى حد كبير  مع األخذ فتي االعتبتار أنتال لتن يتتم تعتديل درجتات االلتتزام األصتلية. متع 
المرونتتتة تجتتتا  التوصتتتيات الرئيستتتية إذا متتتا تتتتم إحتتتراز تقتتتدم ملحتتتوظ فتتتي جميتتتع العتتتام بعتتتف  ل)جتمتتتاعاالشتتتاري إلتتتى أنتتتال يتتتتوفر 

 التوصيات والتي حصلت فيها الدولة على درجة  ملتزمة جزئيًا  أو  غير ملتزمة .
 

فتي هتذ  التوصتيات يمكتن أن يصتنف بدرجتة  لستعوديةا التتزاممستتوى ف يمتا يتعلتو بالتوصتيات األساستية يمكتن القتول أن  .17
   على األقل.إلى حد كبيرملتزم  تقابل 

 
التوصتتيات يمكتتن أن يصتتنف فتتي مجمتتل  ستتعوديةالأمتتا فيمتتا يتعلتتو بالتوصتتيات الرئيستتية، فتتيمكن القتتول أن مستتتوى التتتزام  .11

  .على األقل  ملتزم إلى حد كبير بدرجة تقابل 
 

و ملتزمتة جزئيتًا، فتيمكن علتى درجتة التتزام غيتر ملتزمتة أ ستعوديةالفيها  تأما فيما يتعلو بالتوصيات األخرى التي حصل .19
 . على األقل  ملتزم إلى حد كبير  في هذ  التوصيات يقابل درجة  بشكل عام سعوديةالالقول أن مستوى التزام 

 
-0212خت)ل فتتري ( حكمتًا باالدانتة فتي جترائم غستل األمتوال 151عتدد ) فقد أصتدرت الستعودية وفيما يتعلو بال عالية، .02

أصدرت إال أن السعودية  ،نظرًا لحداثة صدور  الجديدنة بجرائم تمويل االرهاب وفو النظام أية أحكام إداتصدر لم و  .م0211
 نظتتام مكافحتتة غستتل األمتتوال بجتترائم تمويتتل االرهتتاب قبتتل صتتدور النظتتام الحتتالي اعتمتتادًا علتتىمتتن أحكتتام االدانتتة عتتددًا كبيتترًا 

تظهتتر االحصتتائيات التتتي قتتدمتها وحتتدي التحريتتات الماليتتة . أمتتا فيمتتا يتعلتتو باالخطتتارات، فأحكتتام ومبتتادش الشتتريعة االستت)ميةو 
متن الجهتتات االشترافية والرقابيتة، وذلتتك فتي الحتاالت التتتي و وجتود عتدد كبيتر متتن الب)غتات متن المؤسستتات الخاضتعة ل بت)  

عف القطاعتات ي)حظ قلة في عدد الب)غات المقدمة من بإال أنال  .يشتبال في ارتباطها بجرائم غسل األموال وتمويل االرهاب
وقتتد يرجتتع هتتذا األمتتر لعتتدي  .، مقارنتتة بعتتدد الب)غتتات المقدمتتة متتن قبتتل المؤسستتات الماليتتة المصتترفيةغيتتر المصتترفية الماليتتة

تطتتوير  حاجتتة تلتتك القطاعتتات إلتتىحداثتتة بعتتف األنشتتطة الماليتتة غيتتر المصتترفية كقطتتاع التتتأمين والتمويتتل، و أستتباب، منهتتا 
 . لتعرف على الحاالت المشبوهةل الوعي مستوىزيادي في تتبع وكشف العمليات المشبوهة، و األنظمة الداخلية لتلك المؤسسات 

 
 مقبولتةتتم تعزيتز قتدرات تلتك الجهتات بدرجتة  وفيما يتعلو ب عالية الجهات الرقابية على المؤسسات المالية وغيتر الماليتة، .01

نشتتتاء إدارات متخصصتتتة فتتتي مجتتتال مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل  متتتن حيتتتث زيتتتادي عتتتدد العتتتاملين فتتتي بعتتتف الجهتتتات، وا 
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كتذلك تظهتر البيانتات  .، وتوفير التدريب للمتوظ ين بشتكل مستتمراالدارات، وتوفير عدد من الموظ ين للعمل في تلك االرهاب
وبترامت ال حتتص التتي تطبقهتا علتتى  الجتتوالت الت تيشتيةالتتي قتدمتها الستلطات الستتعودية، بتأن الجهتات االشتترافية قامتت بتكثيتف 

يقتاع و  ورصد، سسات المالية واألعمال والمهن غير الماليةالمؤ  متابعة الم)حظات المرصودي متن خت)ل الجتوالت الت تيشتية، وا 
إلتزام المؤسسات الماليتة واألعمتال فعالية تحسن مستوى  يعد مؤشرًا على، وهو األمر الذي ةالمخال المؤسسات العقوبات على 

كمتتا قامتتت الستتعودية بتعزيتتز قتتدرات جهتتات إن تتاذ القتتانون، وزيتتادي التتتدريب  .ضتتة علتتيهموالمهتتن غيتتر الماليتتة بالواجبتتات الم رو 
المقتدم لتلتك الجهتتات، بهتدف تعريتتف العتاملين فتتي تلتك الجهتتات بطترو وأستتاليب غستل األمتتوال وتمويتل االرهتتاب. وفيمتا يتعلتتو 

عتتدد الحتتاالت كبيتتر، يظهتتر ذلتتك متتن ختت)ل تم تطبيتتو النظتتام بشتتكل فتت بحتتاالت االفصتتا  عتتن المبتتالة النقديتتة والمعتتادن الثمينتتة
  .التي تم االفصا  عنها، سواًء في الدخول أو الخروج من المملكة، وايقاع عدد من العقوبات على المخال ين لنظام االفصا 

 
قل،   على األملتزم إلى حد كبير   التزامبالتوصيات األساسية يقابل درجة  سعوديةال التزاموبما أن مستوى ونتيجة لذلك،  .00

فقتتد يتترى االجتمتتاع العتتام الموافقتتة  .علتتى األقتتل  ملتتتزم إلتتى حتتد كبيتتر  التتتزاميقابتتل درجتتة  بالتوصتتيات الرئيستتية االلتتتزامومستتتوى 
 . على طلب المملكة العربية السعودية الخروج من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين

 
 عربية السعوديةالمملكة النظر  عامة عن تطور  .ت

 
 عن التطورات الرئيسية منذ اعتماد تقرير التقييم المشترك نظر  عامة

 
صتتتدار نظتتتام جتتترائم  مكافحتتتة غستتتل األمتتتوالنظتتتام علتتتى تعتتتديل  ستتتعوديةال تركتتتز ، المشتتتتركمنتتتذ اعتمتتتاد تقريتتتر التقيتتتيم  .01 وا 

د متن القترارات باالضتافة إلتى إصتدار العديت، لمعالجة أوجال القصور المشتار إليهتا فتي تقريتر التقيتيم المشتترك االرهاب وتمويلال،
 . الدوليةالوزارية المتعلقة بتن يذ قرارات مجل  األمن، وتن يذ االت اقيات 

 
 اإلطار القانوني والتنظيمي

 
مكافحتة نظتام  فتي المملكتة العربيتة الستعودية علتى مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل االرهتابلنظام  يرتكز االطار القانوني .04

قترار مجلت  التوزراء رقتم م، المبنتي علتى 0210أبريتل  1( وتتاري  11لكتي رقتم )م بموجب المرسوم المغسل األموال الصادر 
، م0221ختتت)ل عتتتام  الستتتابو الصتتتادر نظتتتامتضتتتمن إدختتتال بعتتتف التعتتتدي)ت علتتى الالمو ، م0210أبريتتتل  0( وتتتاري  145)

م، المبنتي علتى 0211 ديسمبر 07ري  ا( وت16وعلى نظام جرائم االرهاب وتمويلال، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م 
غستتل األمتتوال لنظتتام ال)ئحتتة التن يذيتتة أصتتدرت الستتعودية كمتتا  م.0211ديستتمبر  17( وتتتاري  61قتترار مجلتت  التتوزراء رقتتم )
مجل  التوزراء بالموافقتة علتى توستيع مهتام اللجنتة  كما قام .م0211مار   17( وتاري  50201) بموجب القرار الوزاري رقم

 اتم، والموافقتة علتى آليت0210أبريتل  14( وتتاري  71مستاعدي القانونيتة المتبادلتة بموجتب القترار رقتم )الدائمة لتن يذ طلبات ال
م. 0210أبريتتل  14وتتتاري   05525 القتترار رقتتمموجتتب ب( 1171( و )1911و ) (1067مجلتت  األمتتن رقتتم ) اتتن يتتذ قتترار 

لموافقتة علتتى إجتراءات تن يتتذ االت اقيتة الدوليتتة م، القاضتتي با0210متار   14( وتتتاري  1697كمتا صتتدر القترار التتوزاري رقتم )
م، القاضتي بالموافقتة علتى إجتراءات تن يتذ ات اقيتة 0210أبريتل  7( وتتاري  0261لقمع تمويتل االرهتاب، والقترار التوزاري رقتم )

لمؤسستات الماليتة كما قامت الجهتات االشترافية علتى ا .األمم المتحدي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )ات اقية باليرمو(
واألعمتتتال والمهتتتن غيتتتر الماليتتتة المحتتتددي، بتحتتتديث قواعتتتد مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل االرهتتتاب للجهتتتات الخاضتتتعة لهتتتا، 
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وأصتتدرت وزاري العتتدل قواعتتد مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب المتعلقتتة بممارستتة مهنتتة المحامتتاي بموجتتب التعمتتيم رقتتم 
 م. 0211ديسمبر  4( وتاري  4446 ت 11)
 

 استعراض للتدابير المتخذ  فيما يتعلق بالتوصيات األساسية .ث
 

  (ملتزمة جزئيا  التوصية الخامسة: درجة االلتزام )
 
تييم مياخرا  توزيييع متطلبيات العناييية الواجبيية عليى شييركات التيلمين واألشييخات الميرخت لهييم )ويييت  وجي  القصييور األول: 

   .ة لم تتم بصور  مناسبةالزيار  الميدانية( والتي توضح أن الاعالي
 

باعتمتتاد خطتتة وبرنتتامت عمتتل للتحقتتو  -الجهتتة الرقابيتتة علتتى شتتركات التتتأمين –قامتتت مؤسستتة النقتتد العربتتي الستتعودي  .05
والتأكتتد متتن فعاليتتة تطبيتتو شتتركات التتتأمين لقواعتتد مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب، ومتتن ضتتمنها متطلبتتات العنايتتة 

فيمتا يتعلتو بأنظمتة مكافحتة غستل األمتوال  شركات التتأمين، حيث تم إصدار دليل الت تيم على مينالواجبة على شركات التأ
جتراءات مناستبة فيمتا يتعلتو  .م0211في شهر أكتوبر  وتمويل االرهاب ويهدف هذا البرنامت إلى التأكتد متن وجتود ضتوابط وا 

مكافحتتة غستتل اجتتراءات كات التتتأمين، ومراجعتتة بتتعلتزام شتتركات التتتأمين بقواعتتد مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب لشتتر 
األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب التتتي تقتتوم بهتتا شتتركات التتتأمين، والتحقتتو متتن جتتودي وشتتمولية بتترامت مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل 
ا االرهاب بما فيهتا التعترف والكشتف عتن العمليتات المشتبوهة. ويوضتح الجتدول التتالي عتدد الزيتارات الت تيشتية التتي قامتت بهت

، والتذي يوضتح خضتوع جميتع شتركات التتأمين مؤسسة النقد العربي الستعودي علتى شتركات التتأمين خت)ل الستنوات الماضتية
لعمليات الت تتيم خت)ل الستنوات الماضتية، واكتشتاف عتدد متن المخال تات علتى الشتركات، وبتالرغم متن عتدم وجتود إحصتائية 

ال)زمتة  ات السعودية أكتدت علتى قيامهتا باتختاذ الخطتوات التصتحيحيةدقيقة لعدد الم)حظات التي تم رصدها، إال أن السلط
 : لمعالجة تلك الم)حظات

 
 : عدد شركات التلمين التي خضعت للتاتيش من يبل ماسسة النقد العربي السعودي1جدول
عدد الشركات التي تمت  السنة

 زيارتها
عدد شركات التلمين بشكل 

 عام
عدد العقوبات التي تم 

 فرضها
عدد من تم رصد  11 7 0211

 الم)حظات، وتم تصحيحها
عدد من تم رصد  11 11 0210

 الم)حظات وتم تصحيحها
عدد من تم رصد  15 44 0211

 الم)حظات، وتم تصحيحها
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بعصتدار دليتل الت تتيم  -الجهتة المشترفة علتى األشتخاص المترخص لهتم –ومن ناحية أخرى، قامت هيئة السوو المالية  .06
جتراءات العنايتة الواجبتةو م، 0212ينتاير  1المرخص لهم بتاري   على األشخاص ، فيمتا يتعلتو بتطبيتو قواعتد قبتول العميتل وا 

م، والمتضتمن كافتتة االجتراءات للتأكتتد 0211نتتوفمبر  11وتتم تحتديث دليتتل الت تتيم والمعتمتتد متن هيئتتة الستوو الماليتتة بتتاري  
الجتتدول ويوضتتح  ،ئتتة لمكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتابمتتن التتتزام األشتتخاص المتترخص لهتتم بكافتتة متتا يصتتدر عتتن الهي

للتأكتتد متن تطبيتتو متطلبتتات علتى أغلتتب الجهتات التابعتتة لهتا،  عتتدد الزيتارات الت تيشتتية التتي قامتتت هيئتة الستتوو الماليتتةالتتالي 
يامهتا ببترامت ت تيشتية حيث يتضتح متن البترامت الت تيشتية التتي تقتوم بهتا الهيئتة ق، وتمويل االرهاب مكافحة غسل األموالنظام 

، ورصتتتد لتتتبعف المخال تتتات للتعليمتتتات ومتطلبتتتات مكافحتتتة غستتتل دوريتتتة أو خاصتتتة بشتتتكل مستتتتمر ختتت)ل الستتتنوات الماضتتتية
 :األموال وتمويل االرهاب

 
 : عدد الزيارات التاتيشية لألشخات المرخت لهم من يبل هيئة السوق المالية2جدول 

شخات الذين عدد األ عدد الزيارات التاتيشية السنة 
 شملتهم الزيار 

عدد األشخات 
 الخاضعين اإلجمالي

عدد العقوبات 
 الماروضة

 25 04 66 خاصة 01دورية/11 2414
 0 11 142 خاصة 12دورية/24 2411
 24 14 11 خاصة 65دورية/16 2412
 لم تصدر يرارات بعد 10 01 خاصة 40دورية/40 2415

 
ملين لتدى األشتتخاص المترخص لهتتم، قامتت الهيئتتة بعقتد اجتماعتتات ربتع ستتنوية وفتي ستبيل زيتتادي التوعي ورفتتع ك تاءي العتتا .07

لمناقشة كل ما يتعلو بقواعد مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل االرهتاب الصتادري (0211، وم0210، وم0211خ)ل األعوام )
ضتتروري ذات الصتتلة، و  بأنتتال تتتم التأكيتتد علتتى األشتتخاص المتترخص لهتتم بالمتطلبتتات القانونيتتةالهيئتتة أفتتادت حيتتث متتن الهيئتتة، 

، كما قامتت هيئتة إجراء مراجعة ذاتية الجراءات وسياسات التحقو من هوية العميل، ووضع التدابير المناسبة الداري المخاطر
م(، تعمتتل تلتتك اللجتتان كمنتتتدى ألعمتتال األوراو الماليتتة، لبحتتث 0214( لجتتان فتتي عتتام )5الستتوو الماليتتة بعستتتحداث عتتدد )

لختروج بمقترحتات وتوصتيات موحتدي، وتحليلهتا، ليتتم التواصتل متع الهيئتة بهتدف تحقيتو أعلتى مستتوى ذات الصلة، واالقضايا 
متتن الشتت افية والك تتاءي فتتي عمتتل الستتوو الماليتتة بكافتتة عناصتتر ، وكتتل متتا يتعلتتو بتتاللوائح الصتتادري عتتن الهيئتتة، ومنهتتا قواعتتد 

  مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب.
  
يضمن أي تشريع رئيسيي أو ثيانوي االحتاياظ بالحسيابات الريميية بطيرق تضيمن تحقييق التوافيق ال وج  القصور الثاني :  

 .الكامل مع توصيات مجموعة العمل المالي
 

 فتي المتادي ، حيتث يتنصمكافحتة غستل األمتوالعالجت السعودية وجتال القصتور المتعلتو بهتذ  التوصتية متن خت)ل نظتام  .01
ي تعامتتل متتالي أو تجتتاري أو غيتتر  باستتم مجهتتول أو وهمتتي أو فتتتح حستتابات علتتى منتتع المؤسستتات الماليتتة متتن إجتتراء أ( 5)

المؤسسات المالية بتالتحقو بصت ة مستتمري متن هويتة المتعتاملين ( 5المادي )، باالضافة إلى ذلك، ألزمت رقمية أو التعامل بها
زام المؤسستتات الماليتتة بمتتا تصتتدر  ( متتن ال)ئحتتة التن يذيتتة علتتى إلتتت1 5باالستتتناد إلتتى الوثتتائو الرستتمية. كمتتا نصتتت المتتادي )

جتترائم نظتتام كمتتا نتتص  الجهتتات الرقابيتتة متتن تعليمتتات تتعلتتو بتطبيتتو مبتتدأ   اعتترف عمليتتك  واتختتاذ إجتتراءات العنايتتة الواجبتتة.
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مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وال)ئحتتتة التن يذيتتتة علتتتى نظتتتام ( علتتتى ستتتريان األحكتتتام التتتواردي فتتتي 19االرهتتتاب وتمويلتتتال فتتتي المتتتادي )
الماليتتتتة، وذلتتتتك فيمتتتتا يتعلتتتتو بجتتتترائم تمويتتتتل االرهتتتتاب أو العمليتتتتات االرهابيتتتتة أو المنظمتتتتات االرهابيتتتتة أو ممتتتتولي المؤسستتتتات 
    االرهاب. 

 
علتى المؤسستات الماليتة منتع استتخدام األستماء المجهولتة أو الوهميتة وتضمنت التعليمتات الصتادري متن الجهتات الرقابيتة  .09

فقتتتد تضتتتمنت قواعتتتد مكافحتتتة غستتتل  .رهتتتا، ومنتتتع فتتتتح أو التعامتتتل بحستتتابات مرقمتتتةفتتتي التعتتتام)ت الماليتتتة أو التجاريتتتة أو غي
ر قيام البنوك ب تح أو م(، بحض0210األموال وتمويل االرهاب، والمحدثة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في فبراير )

 يد الحقيقتي بنتاًء علتى المستتندات التعامل بحسابات مرقمة، وعلى البنتوك وشتركات الصترافة التحقتو متن هويتة العميتل والمستت
كمتتتا تضتتتمنت التعتتتدي)ت الصتتتادري متتتن قبتتتل مؤسستتتة النقتتتد العربتتتي الستتتعودي لشتتتركات التمويتتتل فتتتي فبرايتتتر  .الرستتتمية المقدمتتتة

( التأكيتتد علتتى منتتع شتتركات التمويتتل متتن عتتدم إجتتراء أي تعتتام)ت أو ع)قتتات ماليتتة أو تجاريتتة أو غيرهتتا بأستتماء م0210)
كمتتتا تضتتتمنت قواعتتتد مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل االرهتتتاب لشتتتركات أو االحت تتتاظ بتتتأي ع)قتتتة رقميتتتة. مجهولتتة أو وهميتتتة 

م علتتى إلتتزام الشتتركات باتختتاذ جميتتع الخطتتوات 0210التتتأمين والصتتادري متتن قبتتل مؤسستتة النقتتد العربتتي الستتعودي فتتي فبرايتتر 
وأهدافتتال التأمينيتتة، وعليهتا عتتدم تقتتديم منتجتتات  ال)زمتة التتتي تمكنهتتا متن الحصتتول علتتى بيانتات كاملتتة وحقيقيتتة عتتن أي عميتل

لتدى  وبالنستبة لألشتخاص المترخص لهتموخدمات ألشخاص بأستماء مجهولتة أو وهميتة أو أشتخاص محظتور التعامتل معهتم. 
هيئتة فتي ال( من قواعتد مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل االرهتاب الصتادري متن قبتل 1، فقد تضمنت المادي )هيئة السوو المالية

التتنص علتتى وجتتوب قيتتام الشتتخص المتترخص لتتال باتختتاذ جميتتع الخطتتوات   0211، والمحدثتتة فتتي ديستتمبر م(0211ر )أكتتتوب
ال)زمة لتمكينال من الحصول على بيانات كاملة وحقيقية عن أي عميل ووضعال المالي وأهدافال االستتثمارية، وعلتى الشتخص 

ميتتتة، أو حستتتابات ألشتتتخاص أبلغتتتت الهيئتتتة بحظتتتر المتتترخص لتتتال عتتتدم فتتتتح حستتتابات مجهولتتتة أو بأستتتماء غيتتتر حقيقيتتتة أو وه
 التعامل معهم.

 
ال يوجييد نييت صييريح علييى متطلبيات اإلجييراءات المسييتمر  للعناييية الواجبيية فييي التشييريع الرئيسييي أو  وجي  القصييور الثالييث:

   الثانوي.
 

يق للمعييامالت ميين المحتمييل أال تكييون الماسسييات المالييية ميين قييير البنييوك تقييوم بييالاحت الييدي وجيي  القصييور التاسييع:
وال يشييتمل االعتميياد الملحييوظ لكثييير ميين البنييوك علييى بييرام  الكمبيييوتر  بخصييوت الييتالئم مييع بيانييات العناييية الواجبيية.

 المتخصصة لمرايبة المعامالت للقيام بهذا الاحت الدييق على مطابقة بيانات التعرف على العميل. 
 

ب التحقو متن هويتة المتعتاملين بصت ة مستتمري باالستتناد إلتى وجو ( على 5مكافحة غسل األموال في المادي )نظام نص  .12
الوثائو الرسمية، وذلتك عنتد بدايتة التعامتل متع العمت)ء أو عنتد إجتراء أي عمليتة معهتم بصت ة مباشتري أو نيابتة عتنهم، وكتذلك 

تحتدد   تمري ونحتو ذلتك ممتاالتحقو متن الوثتائو الرستمية للكيانتات ذات الصت ة االعتباريتة، واتختاذ تتدابير العنايتة الواجبتة المست
مكافحتة غستل نظتام ، كما سبقت االشاري إلى سريان األحكام الخاصة بالمؤسسات المالية والتواردي فتي للنظامال)ئحة التن يذية 

( على وجوب قيام المؤسسات الماليتة 1 1 5ونصت ال)ئحة التن يذية في المادي )األموال فيما يتعلو بجرائم تمويل االرهاب. 
قو بصتت ة مستتتمري متتن هويتتة جميتتع المتعتتاملين التتدائمين أو العرضتتيين متتع المؤسستتات الماليتتة، واالطتت)ع علتتى الوثتتائو بتتالتح

جتراءات العنايتة ( المؤسستات الماليتة باتختاذ إ7 5األصلية السارية الم عول، والمعتمدي الثبات الشخصية. كما ألزمت المتادي )
 الواجبة المستمري تجا  العم)ء.
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تعليمتتتات الصتتتادري متتتن الجهتتتات الرقابيتتتة علتتتى المؤسستتات الماليتتتة ت صتتتيل تطبيتتتو إجتتتراءات العنايتتتة الواجبتتتة وتضتتمنت ال .11
المستتتمري تجتتا  العمتت)ء، حيتتث تضتتمنت قواعتتد مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب الصتتادري للبنتتوك وشتتركات الصتترافة 

ن هويتتة جميتتع المتعتتاملين التتدائمين أو العرضتتيين وجتتوب قيتتام البنتتوك وشتتركات الصتترافة بتتالتعرف والتحقتتو بصتت ة مستتتمري متت
والمست يد الحقيقي، ووجوب اتخاذ االجراءات الك يلة بتحديث معلومات العم)ء باستتمرار، ومراقبتة النشتاطات والعمليتات التتي 

افة عتن العميتل. تتم طوال فتري التعامل لضمان أن النشاط أو العملية قد أجريت بما يتوافو مع ما يعرفال البنك أو محتل الصتر 
والقيام بعجراءات في حين تضمنت القواعد الصادري لشركات التمويل وجوب تحديث البيانات الخاصة بالعميل بشكل مستمر، 

العنايتتة الواجبتتة المستتتمري علتتى جميتتع العمتت)ء الموجتتودين ومطابقتتة معلومتتاتهم متتع عمليتتاتهم، وأن يعتتاد تصتتني هم بنتتاًء علتتى 
ضروري مراقبة العمليات الخاصتة بالعميتل، وعتدم االعتمتاد ، و ر من ربط بيانات العم)ء مع عملياتهماألهمية النسبية والمخاط

   .على البرامت اآللية فقط، بل يلزم ربط العمليات مع بيانات العميل
 

وتتضتتمن القواعتتد الصتتادري لشتتركات التتتأمين بوجتتوب قيتتام شتتركات التتتأمين بالحصتتول علتتى معلومتتات عتتن الغتترف متتن   .10
ة العمل وطبيعتها بناًء على نوع العميل، وع)قة العمل أو العملية، لتتمكن الشركة من بذل العناية الواجبتة تجتا  العميتل ع)ق

جتتتوب التأكتتتد متتتن االلتتتتزام و و بشتتتكل مستتتتمر، وتحتتتديث تلتتتك البيانتتتات التتتتي تتتتم الحصتتتول عليهتتتا للتأكتتتد متتتن دقتهتتتا وستتت)متها، 
ستمرار، مثل التتدقيو المستتمر فتي جميتع العمليتات خت)ل فتتري ع)قتة العمتل لضتمان بعجراءات العناية الواجبة تجا  العميل با

وتضتتتمنت قواعتتتد مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل االرهتتتاب الصتتتادري  .أن جميتتتع العمليتتتات تت تتتو متتتع معرفتتتة العميتتتل وبياناتتتتال
ص لتتال بالحصتتول علتتى ( وجتتوب قيتتام الشتتخص المتترخ1فتتي المتتادي )متتن قبتتل هيئتتة الستتوو الماليتتة لألشتتخاص المتترخص لهتتم 

معلومات عن الغرف من ع)قة العمل وطبيعتهتا بنتاًء علتى نتوع العميتل، وع)قتة العمتل أو العمليتة، لتمكنتال متن بتذل العنايتة 
الواجبتة بشتكل مستتمر، والتأكتد متن تطبيتو إجتراءات العنايتة الواجبتة تجتا  العميتل باستتمرار، مثتل التتدقيو المستتمر فتي جميتتع 

ناتتتال، وأستتا  ثروتتتال ختت)ل فتتتري ع)قتتة العمتتل لضتتمان أن جميتتع العمليتتات تت تتو متتع معرفتتة العميتتل، وبيا العمليتتات والحستتابات
 ومصدر أموالال. 

 
وتتضمن برامت فحص البنوك ومح)ت الصرافة وفروع البنوك األجنبية العاملة في السعودية، التي تطبقها مؤسسة النقتد  .11

بيانتتات للتحقتتو متتن متتدى قيتتام المؤسستتات بتتال حص التتدقيو للبيانتتات العربتتي الستتعودي علتتى المؤسستتات الخاضتتعة لهتتا علتتى 
المقدمة من العميل، والتحقو منها بص ة دورية، باالضافة إلى تولي إداري مختصة في المؤسسة المالية لعملية متابعة تطبيتو 

إجتتراءات ال حتتص الميتتداني  تتضتتمن . وكتتذلك، ومراقبتتة العمليتتاتالتعليمتتات الخاصتتة بمبتتدأ   اعتترف عمليتتك  والعنايتتة الواجبتتة
علتتى إجتتراءات للتأكتتد متتن قيتتام شتتركات التتتأمين اللتتتزام شتتركات التتتأمين فتتي مجتتال مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب 

بال حص الدقيو للبيانات التي يقتدمها العميتل، ومراقبتة العمليتات، وتطابقهتا متع البيانتات المقدمتة متن العميتل، وكتذلك ال)ئحتة 
   الت تيم على األشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوو المالية.الخاصة بدليل 

 
ال تطالب شركات التلمين صراحة بإنهاء عالية العمل وتقديم تقرير عن العملية المشبوهة في حالة وج  القصور الرابع: 

ماسسة شكوك حول مدت تعذر تطبيق تدابير العناية الواجبة على العمالء الحاليين أو الحاالت التي يوجد فيها لدت ال
 .دية أو كااية بيانات تعريف العميل التي تم الحصول عليها

 
الصادري من مؤسسة النقتد العربتي الستعودي فتي  لشركات التأمين تتضمن قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب  .14

قبل شركات التتأمين فتعن الشتركة ملزمتة بأنال في حالة تعذر تطبيو تدابير العناية الواجبة من ( 17)  قريم في ال0210فبراير 
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( على أنال إذا كان لدى الشركة أسباب 17حيث تنص ال قري ) .بعنهاء ع)قة العمل والقيام بتقديم تقرير عن العملية المشبوهة
صتحة  ، فيجتب علتى الشتركات أن تستتعمل كتل الستبل الممكنتة للتحقتو متنلل)شتبا  في مصداقية أية معلومتات قتدمها العميت

نهتاء ع)قتة العمتل والقيتام بتقتديم تقريتر عتن العمليتة المشتبوهة فتي حالتة تعتذر تطبيتو العنايتة الواجبتة علتى  المعلومات، تلك وا 
( من القواعد وجوب قيام الشركات بالتحقو متن هويتة العميتل والمستت يد الحقيقتي فتي الوقتت 05كما تضمنت ال قري ) العم)ء.

ة ع)قتتة العمتتل. ونصتتت ال قتتري علتتى أن الشتتركات غيتتر القتتادري علتتى التحقتتو متتن المناستتب وبشتتكل مستتتمر، قبتتل وختت)ل إقامتت
نهتاء ع)قتة  العم)ء بشكل دقيتو ومكثتف، يتوجتب عليهتا عتدم إجتراء العمليتة المطلوبتة متن العميتل فتي مرحلتة بتدء الع)قتة، وا 

ة البيانتات التتي الحصتول عليهتا العمل على العم)ء الحاليين، أو في حالة وجود شكوك لدى الشركة حتول متدى دقتة أو ك ايت
من العميل مسبقًا، وتقديم تقرير عن العملية المشبوهة. وفي كل األحوال ال يجوز للشركة أن تباشر التعامل مع أحتد العمت)ء 

      والتحقو منال.  يلقبل استكمال جميع االجراءات الخاصة بتحديد العم
 

الصرافة وشركات التلمين واألشخات المرخت لهم صيراحة  بتطبييق ال يُطلب من البنوك وشركات  الخامس:وج  القصور 
 .متطلبات العناية الواجبة على العمالء الموجودين على أساس األهمية النسبية والمخاطر

 
علتتى وجتتوب قيتتام المؤسستتات الماليتتة بتطبيتتو  0 5مكافحتتة غستتل األمتتوال فتتي المتتادي  قتتانوننصتتت ال)ئحتتة التن يذيتتة ل  .15

وتضتمنت قواعتد مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل  .الواجبة تجا  كافة العم)ء وفقتًا لألهميتة النستبية والمختاطرإجراءات العناية 
البنتك أو محتل  قيتامالصادري للبنوك وشركات الصترافة ت اصتيل تطبيتو ذلتك متن خت)ل إداري المختاطر والحتد منهتا، و االرهاب 
لتحديتتد تهتتدف المعلومتتات عنتال، ومراقبتتة عملياتتال، ووضتتع بترامت إجتراءات التحقتتو متن هويتتة العميتل، وجمتتع بتطتتوير الصترافة 

هوية العميل بما يت)ئم مع مخاطر العميل فيما يتعلو بغسل األمتوال وتمويتل االرهتاب، وأن تكتون نوعيتة التدالئل والمستتندات 
ستب متع المختاطر والتقنيات وضمانات الطرف الثالث ذات معيتار محتدد، والحصتول علتى معلومتات إضتافية عتن العميتل تتنا

 .المحددي لال بالنسبة لغسل األموال وتمويل االرهاب، ومراقبة أنشطة العميل وعملياتال
 

( من قواعد مكافحة غستل األمتوال وتمويتل االرهتاب فتي شتركات التتأمين 01فقد نصت ال قري ) وبالنسبة لشركات التأمين .16
لعم)ء الموجودين على أسا  األهمية النستبية والمختاطر، على وجوب قيام الشركات بتطبيو متطلبات العناية الواجبة على ا

وتطبيو إجراءات متطوري خاصة تتيح القيام بصوري مكث ة من التحقو من العميل وتقييم درجة المخاطر. كما تضتمنت المتادي 
ب إخضتاع وجتو من قبل هيئة السوو المالية اص المرخص لهم ( من قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب لألشخ9)

جميتتع العمتتت)ء الجتتتراءات العنايتتتة الواجبتتتة تجتتتا  العميتتتل علتتتى أستتا  األهميتتتة النستتتبية والمختتتاطر. فتتتي حتتتين تضتتتمنت قواعتتتد 
    مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب لشركات التمويل ن   االلتزام بالنسبة لشركات التمويل. 

  
جبة بناء  على الشكوك الخاصة بدية المعلومات التيي تيم الحصيول ال يتم تنايذ إجراءات العناية الوا: لسادسوج  القصور ا

 .عليها مسبقا  في معظم الماسسات المالية
 

مكافحة غسل األموال، وكتذا االلتزامتات الم روضتة علتى المؤسستات الماليتة فيمتا يتعلتو لنظام تضمنت ال)ئحة التن يذية  .17
الخاصة بالعم)ء والتحقو منها، واتخاذ إجراءات العناية الواجبتة بمكافحة تمويل االرهاب النص على وجوب تحديث البيانات 

عنتد ظهتور شتك بشتأن دقتة وك ايتة البيانتات التتي تتم الحصتول عليهتا كذلك االلزام باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المستمري، و 
ا  فتي حتدوث عمليتة غستل أمتوال مسبقًا في أي مرحلة من مراحل التعامل مع العميل أو المست يد الحقيقي أو عند وجود اشتتب
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 64من  03صفحة 

 

وتضمنت القواعد الصادري متن مؤسستة النقتد العربتي الستعودي وهيئتة  .أو تمويل إرهاب بغف النظر عن حدود مبالة العملية
الستتوو الماليتتة )الجهتتات االشتترافية علتتى المؤسستتات الماليتتة( وجتتوب قيتتام الشتتركات بعتختتاذ إجتتراءات العنايتتة الواجبتتة فتتي حالتتة 

 البيانات أو المعلومات أو الوثائو التي تم الحصول عليها مسبقًا من العميل أو في دقتها أو ك ايتها.  الشك في صحة
 

رافية علتتى المؤسستتات الماليتتة ببتترامت فحتتص وت تتتيم علتتى المؤسستتات الماليتتة بغتترف التحقتتو متتن وتقتتوم الجهتتات االشتت .11
وتتضتمن تلتك البترامت التأكتد متن تن يتذ هتذا  الماليتة،تطبيو متطلبات مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل االرهتاب فتي المؤسستات 

المتطلب ستواء متن خت)ل اللتوائح والسياستات التتي تطبقهتا المؤسستات الماليتة، ومتدى تطبيتو تلتك المؤسستات لهتذا المتطلتب، 
لتتي وتجدر االشاري إلى أن السلطات الستعودية قامتت بتزويتد بعتف االحصتائيات التتي تظهتر عتدد بترامت ال حتص والت تتيم ا

وال تبين تلك االحصائيات عتدد المخال تات التتي تتم رصتدها، وال نتوع تلتك المخال تات، إال أن  تطبقها على المؤسسات المالية،
تلتتك االحصتتائيات تبتتين خضتتوع معظتتم المؤسستتات الماليتتة لبتترامت ال حتتص والت تتتيم التتذي تقتتوم بتتال الجهتتات االشتترافية، األمتتر 

، خصوصتًا زيتارات تشتمل التأكتد متن االلتتزام بهتذا المتطلتب متن قبتل المؤسستات الماليتةالذي يساعد على االعتقاد بتأن تلتك ال
وأن الجتوالت الت تيشتية تتضتتمن طلتب عينتتات عشتوائية أو منتظمتة متتن بعتف المستتتندات التتي تبتين التتتزام المؤسستات الماليتتة 

مؤسستة النقتد العربتي الستعودي بهتا قامتت تتي عتدد الجتوالت الت تيشتية الالتي تبين الجداول  . وفيما يليبالمتطلبات الم روضة
متتتا  ، باالضتتتافة إلتتتىعلتتتى البنتتتوك المحليتتتة، وفتتتروع البنتتتوك األجنبيتتتة العاملتتتة فتتتي الستتتعودية، باالضتتتافة إلتتتى محتتت)ت الصتتترافة

، والخاصتتة بعحصتتائيات الجتتوالت الت تيشتتية علتتى شتتركات التتتأمين واألشتتخاص متتن هتتذا التقريتتر 0و  1ول رقتتم االجتتد تضتتمنتال
 : لهم المرخص

 
  برام  الاحت والزيارات التي يامت بها ماسسة النقد العربي السعودي على البنوك وشركات الصرافة: 5جدول 

برام  الاحت للتحقق من   العام
 متطلبات ال

 متطلباتاللتحقق من تطبيق لزيارات ميدانية تاتيشية تمت 

2414 06 12 
2411 14 105 
2412 09 71 
2415 61 110 

5/2410 12 11 
 

التي خضعت لبرام  الاحت التي تطبقها ماسسة النقد العربي السعودي من  تالماسسا: إحصائية حول 0جدول ريم 
 م2410مارس 51، وحتى 2414عام 

 الزيارات العدد الائة
 البنوك لبرامت ال حص جميعتمت إخضاع  10 البنوك المحلية

 لبرامت ال حصتم إخضاع جميع ال روع  10 فروع البنوك األجنبية
 تم إخضاع جميع الشركات لبرامت ال حص 4 شركات الصرافة فئة )أ(

( 16( لبرامت ال حص، وزياري )15تم إخضاع عدد ) 51 شركات  مؤسسات الصرافة فئة )ب(
ضمن برامت ال حص الشامل بحكم أن تلك الشركات 

 أو المؤسسات حديثة التأسي 
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 64من  06صفحة 

 

لستتعودية بتتأن نشتتاط شتتركات التمويتتل يعتتد حتتديثًا فتتي المملكتتة، وتتتم إنشتتاء إداري ومتتن ناحيتتة أختترى، فقتتد أفتتادت الستتلطات ا .19
عامتة فتتي مؤسستتة النقتتد العربتتي الستتعودي معنيتتة بمراقبتتة شتتركات التمويتتل، وتتتم البتتدء فتتي التتترخيص للشتتركات لممارستتة نشتتاط 

 م.0214( شركة حتى نهاية الربع األول من عام 14التمويل، حيث تم الترخيص لعدد )
 

يتم تنايذ عملية تحديد الهوية والتحقق منها بصيور  قيير كافيية فيي بعيض الماسسيات الماليية، أميا  :سابعالقصور الوج  
  بالنسبة لشركات الصرافة بدا أن  يمكن القيام بتعامالت بمجرد تقديم نسخة من بطاية الهوية.

 
العميالء ال تحتيوي عليى الوثيائق الرئيسيية وج  القصور الثاني عشر: في بعض الماسسات المالية، يبدو أن بعض ملايات 

ومن قير الواضيح ميا إذا كيان هيذا الموييف يعكيس حيدوث إخاياق فيي القييام بعمليية التعرييف فيي  المتعلقة بتحديد الهوية:
   حينها و/أو اإلخااق في تلبية متطلب رفض أو إنهاء العالية وتقديم التقرير وفق ا لذلك.

 
كافحة غسل األمتوال، وكتذا االلتزامتات التوادي علتى المؤسستات الماليتة فتي مجتال مكافحتة ملنظام تنص ال)ئحة التن يذية  .42

تمويتتل االرهتتاب وجتتوب التحقتتو متتن هويتتة جميتتع المتعتتاملين التتدائمين أو العرضتتيين متتع المؤسستتات الماليتتة، وذلتتك بتتاالط)ع 
د ال)ئحتتة الحتتد األدنتتى لمتطلبتتات إثبتتات علتتى الوثتتائو األصتتلية ستتارية الم عتتول، والمعتمتتدي نظامتتًا الثبتتات الشخصتتية، وتحتتد

فتتي حتتين تتضتتمن القواعتتد الصتتادري متتن قبتتل الجهتتات االشتترافية ت صتتيل إلتتتزام المؤسستتات الماليتتة بعمليتتة تحديتتد الشخصتتية، 
 .، ووجتوب االحت تاظ بصت ة مستتمري بجميتع المستتندات والوثتائو المتعلقتة بتحديتد الهويتة فتي ملتف العميتلالهوية والتحقو منها

م، 0210متتت مؤسستتة النقتتد العربتتي الستتعودي بتحتتديث قواعتتد فتتتح الحستتابات البنكيتتة والقواعتتد العامتتة لتشتتغيلها فتتي فبرايتتر وقا
والمتضتتمنة التأكيتتد علتتى البنتتوك بعتتدم إجتتراء أيتتة عمليتتة ألي عميتتل إال بعتتد االطتت)ع علتتى أصتتل الهويتتة، والتحقتتو منهتتا وفتتو 

المحتددي فتي القواعتد، والتأكتد متن إطت)ع موظتف البنتك متًا الثبتات الشخصتية، و الوثائو األصلية ستارية الم عتول المعتمتدي نظا
على أصل الهوية وتصتويرها بن ستال، وختمهتا بختتم البنتك، وأنتال جترى التحقتو متن أصتل الهويتة، وتحديتد الغترف متن استتي اء 

 . الصوري، وتوقيعال على صحة صوري الهوية واألصل
 

المالية ب حص ومتابعة تطبيو متطلبات أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويتل  وتقوم الجهات االشرافية على المؤسسات  .41
تتضتتمن تلتتك البتترامت التأكتتد متتن وجتتود إجتتراءات العنايتتة الواجبتتة، و ، ي تقتتوم بتن يتتذهااالرهتتاب متتن ختت)ل البتترامت الت تيشتتية التتت

نتتواعهم لضتتمان اكتمتتال متطلبتتات بتتدأ وتطبيقهتتا علتتى كافتتة العمتت)ء، ووجتتود تعليمتتات معتمتتدي للتعامتتل متتع العمتت)ء بمختلتتف أ
التعامتتتل معهتتتم، وتوافقهتتتا متتتع القواعتتتد الخاصتتتة بمكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل االرهتتتاب، باالضتتتافة أختتتذ عينتتتات عشتتتوائية 

ومتن خت)ل تلتك البترامت تتم التوصتل إلتى وجتود  وقتد أفتادت الستلطات بأنتال .للتحقتو متن تطبيتو التعليمتات واألنظمتة ومنتظمة
المؤسسات المالية في بعف متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب ومتطلبات معرفة العميتل  بينتزام في االلتباين 

استتمرت الجهتات االشترافية فتي و ، (م0210( إلتى )م0212تن يذ تلك البترامت خت)ل ال تتري متا بتين )حيث تم والعناية الواجبة، 
ل حتتتص والمتابعتتتة للتحقتتتو متتتن إنجتتتاز هتتتذ  المؤسستتتات ل جتتتراءات ( بالقيتتتام بتن يتتتذ بتتترامت ا0214متتتار   -0211األعتتتوام )

تتتتدابير االداريتتتة علتتتى تلتتتك ، وتتتتم فتتترف بعتتتف الغرامتتتات الماليتتتة، والالتصتتتحيحية ال)زمتتتة لمعالجتتتة الم)حظتتتات المرصتتتودي
ل التتدابير المؤسسات، مثل عقد اجتماعات مع مسئولي االداري العليتا فتي المؤسستة الماليتة، وطلتب تقتارير دوريتة منتظمتة حتو 

يقتاف بعتف الموافقتات علتى  التصحيحية التي اتخذتها المؤسستة الماليتة بشتأن معالجتة الم)حظتات التتي تتم التوصتل إليهتا، وا 
  فتح حسابات أو تقديم منتجات ألنشطة محددي.
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المؤسستات المقدمة ال تتضمن بيان نوع المخال ات التي رصدت من قبل االحصائيات كما سبو االشاري إلى ذلك، فعن و  .40
الماليتتتة، ولكتتتن نظتتترًا لتضتتتمن بتتترامت ال حتتتص والت تتتتيم علتتتى التأكتتتد متتتن االلتتتتزام بمتطلبتتتات مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل 
االرهتتاب، باالضتتافة إلتتى التعليمتتات الصتتادري متتن الجهتتات االشتترافية، وأختتذ عينتتات عشتتوائية للتأكتتد متتن تطبيتتو هتتذا االلتتتزام، 

بتتأن الستتعودية قتتد اتختتذت خطتتوات لمعالجتتة نقتتص إلتتتزام المؤسستتات الماليتتة بالمتطلبتتات األمتتر التتذي قتتد يحمتتل علتتى االعتقتتاد 
 الم روضة على تلك المؤسسات. 

 
التي تم فرضها على المؤسستات الماليتة بخصتوص االخت)ل  غراماتوقدمت السلطات السعودية إحصائيات حول عدد ال .41

( باالضتافة 0والجتدول رقتم  1المؤسسات، )انظر الجدول رقتم بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب من قبل تلك 
 :التاليإلى الجدول 

 
: بيان بعدد الماسسات والغرامات المالية التي فرضها من يبل ماسسة النقد العربي السعودي على 5جدول ريم 

 الماسسات الخاضعة لها 
 إجمالي الغرامات الماروضة عدد الماسسات السنة
2414 2 015544 
2411 26 551145444 
2412 01 154445444 
2415 51 0565055 

 
 

ويوجيد  ال تحصل كثيير مين الماسسيات الماليية عليى معلوميات بخصيوت ميديري الكيانيات القانونيية.: امنوج  القصور الث
يها ويتضيح أن الماسسيات الماليية ليد دليل يثبت عدم االحتااظ بمعلومات عن تلسيس هيذ  الكيانيات فيي مناسيبات عدييد .

ومين الظياهر أن بعيض الماسسيات  فهم ا منقوصا  لمتطلب الحصول على  معلومات عن المستايد الحقيقي والتحقيق منهيا.
وعنييد إثبييات أحييد الماسسييات المالييية لتحققهييا ميين الملكييية، تقيير بلنهييا تقييوم بييذلك  حتييى  ال تستاسيير ميين العميييل عنهييا.

ول ، وبالنسبة لاهم هيكل السيطر  عليى الكيانيات القانونيية، يبيدو أن المستوت الثالث ، وفي أمثلة أخرت  حتى المستوت األ 
وييد تكيررت مالحظية أن النمياذم المسيتخدمة للتعيرف عليى العميالء ال تحتيوي  معظيم الماسسيات ال تعيرف إال القلييل عني .

اد علييى النسيي  علييى الحقييول التييي يمكيين ميين خاللهييا االحتايياظ بهييذ  المعلومييات، ويبييدو أن الماسسييات راضييية باالعتميي
المستلمة من المستندات الرسمية )السجل التجاري وعقد التلسيس بصاة رئيسية( لجمع المعلومات المطلوبة أعال  )والتيي 

 .ال تتيح التعرف على المساهمين في شركات المساهمة(
 

الماليتتتة بتحديتتتد ( وجتتتوب قيتتتام المؤسستتتات 6 5مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال فتتتي المتتتادي ) قتتتانونتضتتتمنت ال)ئحتتتة التن يذيتتتة ل .44
األشتخاص الطبيعيتين التذين لهتم ملكيتتة أو ستيطري فعليتة علتى العميتتل، بمتا فتي ذلتك األشتتخاص التذين يمارستون ستيطري فعليتتة 
كاملتتة علتتى الشخصتتيات االعتباريتتة، كمتتا تضتتمنت وجتتوب تحقتتو المؤسستتات الماليتتة ممتتا إذا كتتان العميتتل يعمتتل بالنيابتتة عتتن 

يتت)ء اهتمتام ختتاص بالحستابات وع)قتتات شتخص آختتر، واتختاذ التتتدابير ال)زمت ة لتحديتتد هويتة هتتذا الشتخص والتحقتتو منهتا، وا 
كمتتتا تضتتتمنت القواعتتتد الصتتتادري متتتن الجهتتتات االشتتترافية التأكيتتتد علتتتى وجتتتوب قيتتتام  .العمتتتل التتتتي يتتتتم إدارتهتتتا بموجتتتب توكيتتتل
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 64من  04صفحة 

 

القانونية، والمست يدون ال عليتون  المؤسسات المالية بالتحقو والحصول على معلومات حول األشخاص الذين يديرون الكيانات
من سواء من الشخص الطبيعي أو االعتباري. كما قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتعديل قواعد فتح الحستابات البنكيتة 
وتشتتتغيلها بمتتتا يتضتتتمن توضتتتيح  م هتتتوم المستتتت يد ال علتتتي ، وأن تتضتتتمن المعلومتتتات التتتتي يتتتتم الحصتتتول عليهتتتا متتتن العميتتتل 

عضتتتاء مجلتتت  االداري، ومعلومتتتات متتتديري الشتتتخص االعتبتتتاري بحستتتب حالتتتتال، ومعلومتتتات عتتتن الم وضتتتين معلومتتتات عتتتن أ
بتتالتوقيع عتتن صتتاحب الحستتاب، وستتؤال العميتتل بشتتكل صتتريح عتتن المستتت يد ال علتتي متتن الحستتاب ومعلومتتات عتتن الشتتخص، 

 طري والملكية. والتحقو منها، ووجوب التحقو من الملكية وصواًل إلى المست يد الحقيقي، وهيكل السي
 

ولزيتتتادي فعاليتتتة المؤسستتتات الماليتتتة، وزيتتتادي وعتتتي المؤسستتتات الماليتتتة بم هتتتوم المستتتت يد ال علتتتي، قامتتتت اللجنتتتة المصتتترفية  .45
لمكافحة الجرائم المالية وعمليات غسل األموال بعقد اجتماع مع مسؤولي االلتتزام فتي البنتوك المحليتة، لشتر  وتوضتيح م هتوم 

يز معرفة البنتوك المحليتة بشتأن المتطلبتات الخاصتة بتحديتد المستت يد ال علتي وفتو أفضتل الممارستات، المست يد الحقيقي، وتعز 
كما تم االشاري إلى ذلك سابقًا، فعن برامت ال حتص والت تتيم التتي تطبقهتا المؤسستات الماليتة تتضتمن ، و وأفضل سبل التطبيو

ت االشترافية إلقتاء مزيتد متن الضتوء علتى هتذا المتطلتب، وتطبيقتال التأكد من االلتزام بهذا المتطلتب، إال أنتال ينبغتي علتى الجهتا
 . في المؤسسات المالية بشكل يساعد على رفع مستوى فعالية تطبيو المؤسسات المالية لهذا المتطلب

 
لاير  64444بالنسييبة للبنييوك وشييركات الصييرافة، يعنييي المسييتوت الحييدي لمرايبيية المعييامالت البييال   وجيي  القصييور العاشيير:

دي أن معظم عاليات العميل يد تكون تحت جهاز المرايبة، والذي يد يستثني متطلب التعهد بيإجراءات العنايية الواجبية سعو 
وييد ظهيرت شيكوك حيول جيود   عنيد وجيود شيك بشيلن عمليية قسيل األميوال أو تموييل اإلرهياب التيي تيتم تحيت هيذا الحيد.

 ة فيما يخت العديد من الماسسات المالية.عملية تحديث بيانات العناية الواجبة وتكرار هذ  العملي
 

وج  القصور الثالث عشر: لم يكن مدت التحديث )بصور  أساسية للوثائق الرسمية( وجودت  مناسب ا في بعض الماسسات 
كما يبدو أن معلومات العناية الواجبة الخاصية بعالييات العميل القائمية فيي  ولم تكتمل عملية التحديث في األقلب. المالية.

 العديد من الماسسات المالية من قير البنوك قير محّدثة.
 

( لاير ستتتعودي، بحيتتتث 620222عالجتتتت الستتتعودية وجتتتال القصتتتور المتعلتتتو بالمستتتتوى الحتتتدي لمراقبتتتة العمليتتتات البتتتالة ) .46
أصتتبحت قواعتتد مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب للبنتتوك وشتتركات الصتترافة تتتنص علتتى الرقابتتة علتتى جميتتع العمليتتات 

لنقدية، وخصوصًا العمليات ذات الطبيعة المعقدي أو التي لي  لها غرف اقتصادي، والتي تتم طوال فتري التعاقد، مع األخذ ا
فتتي االعتبتتار ضتتروري التقيتتد بمتطلبتتات إجتتراءات العنايتتة الواجبتتة المشتتددي، واالبتت)  عنتتد وجتتود شتتك بعمليتتات غستتل أمتتوال أو 

كما تضمنت القواعد وجوب تشديد وتعزيز الرقابة على جميتع العمليتات ذات المختاطر  تمويل إرهاب لوحدي التحريات المالية.
العاليتتة التتتي تتتتم طتتوال فتتتري الع)قتتة، متتع األختتذ فتتي االعتبتتار ضتتروري التقيتتد بمتطلبتتات إجتتراءات التحقتتو متتن هويتتة العمتت)ء 

جتتراءات العنايتتة الواجبتتة، ومراقبتتة العمليتتات بغتتف النظتتر عتتن طبيعتهتتا وقيمتهتتا . وبتتذلك تكتتون الستتعودية قتتد عالجتتت وجتتال وا 
لزام المؤسسات المالية بتطبيو تدابير العناية الواجبة علتى  القصور المتعلو بوقوع بعف المعام)ت تحت المستوى الحدي، وا 

 تلك المعام)ت. 
 

ي يتم الحصتول التالخاصة بالعم)ء والبيانات تتضمن القواعد الصادري من الجهات االشرافية وجوب تحديث المعلومات  .47
جعتة تلتك البيانتات عليها بموجب تدابير العناية الواجبة للتأكتد متن دقتهتا وست)متها، كمتا تتضتمن تلتك القواعتد التنص علتى مرا
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بشتتكل دوري، وتشتتمل بتترامت ال حتتص والت تتتيم التتتي تقتتوم بهتتا الجهتتات االشتترافية التأكتتد متتن عمليتتة التحتتديث للبيانتتات التتتي 
، وتشمل برامت ال حص والجوالت الت تيشية التي تقوم بها الجهات االشرافية على التحقو من ليةتحصل عليها المؤسسات الما

  تحديث بيانات العم)ء والتحقو منها بص ة دورية، باالضافة إلى أخذ عينات للتحقو من االلتزام بهذا المتطلب.
 

إجراءات العنايية الواجبية بدرجية كافيية )وهنياك ال تقوم الكثير من الماسسات المالية بتطبيق وج  القصور الحادي عشر: 
تصور محدود عن الشخت الذي يد يكون عميل على درجية عاليية مين المخياطر، حييث ال توجيد تصينياات للعميالء وفق يا 

 كما ال يتم تطبيق إجراءات العناية المشدد  بدرجة كافية في بعض القطاعات. للمخاطر(.
 

مويل االرهاب الصادري للبنتوك وشتركات الصترافة متن قبتل مؤسستة النقتد العربتي تضمنت قواعد مكافحة غسل األموال وت .41
تلتتتك القواعتتتد لتشتتتمل التتتنص علتتتى قيتتتام البنتتتوك ومحتتت)ت الصتتترافة بتصتتتنيف عم)ئهتتتا وفقتتتًا للمختتتاطر، كمتتتا الستتتعودي بتعتتتديل 

وجتوب أن تكتون عمليتة مراقبتة بتالنص علتى  –بعد تحديثها  –تضمنت قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها 
كمتتتا تضتتتمنت قواعتتتد مكافحتتتة غستتتل الحستتتابات بالنستتتبة للعمتتت)ء وعمليتتتاتهم مبنيتتتة علتتتى أستتتا  األهميتتتة النستتتبية والمختتتاطر. 

األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب الصتتادري لشتتركات التتتأمين إلتتزام الشتتركات بوضتتع وتطتتوير سياستتات قبتتول العمتت)ء متتن أجتتل تحديتتد 
بم)متتح غاستتلي األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب. وهتتذ  الم)متتح يجتتب أن تلختتص فتتي مستتتند المختتاطر  المتقتتدمين التتذين يتصتت ون

المتعلقتتة بالمتقتتدمين   العمتت)ء. كمتتا تضتتمن القواعتتد إلتتزام الشتتركات بتستتجيل عتتدي عناصتتر كحتتد أدنتتى فتتي مستتتند المختتاطر 
عميل، وملف وطبيعة عمل العميل، ومدى التعقيد المتعلقة بالعم)ء، كطبيعة وثيقة التأمين، وتكرار وحجم األنشطة، وخل ية ال

، وغيرهتا متن العناصتر. وعلتى الشتركات أن ت يدين االعتبتاريين، ومصتدر أمتوال ودختل العميتلستفي هيكل ملكية العمت)ء والم
جراءات قبول العميل بهدف تحدي نوعية العميل التذي يحتمتل أن تكتون المختاطر المترتبتة عتل قبولتال أعلتى  تطور سياسات وا 
جتراءات  من المتوسط فيما يتعلو بمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، في حتين تلتزم القواعتد الشتركات بوضتع سياستات وا 
شاملة وم صلة بشأن العناية الواجبة تجا  العميل ذي المختاطر العاليتة، بمتا يتضتمن سياستات داخليتة للموافقتة علتى ع)قتات 

 العمل مع العم)ء. 
 

لصتادري متن هيئتة الستوو الماليتة بخصتوص األشتخاص المترخص لهتم إلتزام المؤسستات الخاضتعة كما تضمنت القواعتد ا .49
جتتراءات  الشتترافال جتتراءات قبتتول العميتتل بهتتدف تحديتتد نوعيتتة العميتتل عتتالي المختتاطر، ووضتتع سياستتات وا  بتطتتوير سياستتات وا 

ة على ع)قتة العمتل متع العمت)ء ذوي شاملة وم صلة تجا  العم)ء مرت عي المخاطر، بما يتضمن السياسات الداخلية للموافق
المخاطر العاليتة. وتضتمنت القواعتد اعتبتارات تحديتد العميتل متن ذوي المختاطر المرت عتة التتي يجتب علتى المؤسستات أختذها 
في االعتبار عند تحديد العميل من ذوي المخاطر المرت عة، وهذ  االعتبارات تشكل حد أدنى أمام المؤسسات، علتى أن تعيتد 

ال يتطتابو  بعتد قبتول التعامتل معتال ؤسسات النظر في تقييم درجة مختاطر العميتل، إذا كتان نمتط النشتاط لتذلك العميتلتلك الم
  تي حصلت عليها تلك المؤسسات. مع المعلومات ال

 
ومن ناحية أخرى، وبهدف تعزيتز ستبل الرقابتة المبنيتة علتى المتنهت القتائم علتى معتدل المختاطر، اعتمتدت مؤسستة النقتد  .52
 Risk Based On-Siteم دليتل لل حتص الميتداني المعتمتد علتى معتدل المختاطر )0211ي الستعودي خت)ل عتام العربت

Inspection “ Police Framework & Procedures) الميتداني المبنتي علتى ، كما قامتت أيضتًا باعتمتاد دليتل لل حتص
ءات المعتمتدي متن قبتل المؤسستات الخاضتعة بمراجعة وتقييم السياسات واالجرا، والخاص م0210معدل المخاطر خ)ل عام 

لمؤسستتة النقتتد العربتتي الستتعودي )البنتتوك، وشتتركات الصتترافة، وشتتركات التتتأمين، وشتتركات التمويتتل( لمعالجتتة مختتاطر غستتل 
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األموال وتمويل االرهاب داخل تلك المؤسسات. كما قامت لجنة مكافحة الجرائم المالية وعمليتات غستل األمتوال المشتكلة بتين 
م، بععتتتداد واعتمتتتاد دراستتتة تتعلتتتو بتقيتتتيم مختتتاطر العمتتت)ء والعمليتتتات ذات الع)قتتتة بغستتتل األمتتتوال 0210ك ختتت)ل عتتتام البنتتتو 

، وتتضتمن بترامت ال حتص والت تتيم التتي تقتوم بهتا الجهتات االشترافية التأكتد وتمويل االرهاب لدى البنوك العاملتة فتي المملكتة
مكافحتة غستل األمتوال لمتا سات المالية، حيث يتم التحقو من شمولية برنتامت من وجود برامت لتقييم المخاطر تقوم بها المؤس

يستتتجد متتن مختتاطر غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب، ووجتتود بتترامت لتقيتتيم العمتت)ء والمعتتام)ت مرتكتتزي علتتى مختتاطر غستتل 
المختاطر، وغيتر ذلتك متن األموال وتمويل االرهاب، ووجود تصنيف للمنتجات والخدمات التي يتم تقديمها مرتكز علتى درجتة 

  . النقاط التي يتم التحقو من قيام المؤسسات المالية بتن يذ هذا المتطلب
 

 التوصية الخاصة الثانية: درجة االلتزام: )ملتزمة جزئيا (
 

 .ال توجد جريمة تمويل إرهاب يانونية يائمة بذاتهاوج  القصور األول: 
 هاب بما يتوافق مع االتااييات ذات الصلة.وج  القصور الثاني: ال يتم تجريم تمويل اإلر 

 وج  القصور السابع: ال يشمل مصطلح   التمويل  بطريقة واضحة عملية جمع األموال.
 المثال، األقراض )على سبيل من قرض ألي إرهابيين أو إرهابية منظمات تمويل القانون يتضمن ال وج  القصور العاشر:

 إرهابي(. بعمل مرتبط قير
 

المرستوم جترائم االرهتاب وتمويلتال، الصتادر وفتو نظتام طار القانوني لجريمة تمويل االرهتاب فتي الستعودية علتى يستند اال .51
كتل  ( على اعتبار جريمة تمويل االرهتاب هتي:  1المادي رقم ) تنصم، حيث 0211ديسمبر  07( وتاري  16الملكي رقم )م 

كليتتًا أو جزئيتتًا ألي  -أو عائتتداتها –أو نقلهتتا، أو تحويلهتتا  فعتتل يتضتتمن جمتتع أمتتوال، أو تقتتديمها، أو أختتذها، أو تخصيصتتها،
فتتردي أو جمتتاعي، متتنظم أو غيتتر متتنظم، فتتي التتداخل أو فتتي الختتارج، ستتواء كتتان ذلتتك بشتتكل مباشتتر أو غيتتر  ،نشتتاط إرهتتابي

أو ماليتة مباشر من مصدر مشروع أو غير مشروع. أو القيام لمصلحة هذا النشاط أو عناصر  بأي عملية بنكيتة أو مصترفية 
أو تجارية، أو التحصيل مباشري أو بالوساطة على أمتوال الستتغ)لها لمصتلحتال، أو التدعوي والتترويت لمبادئتال، أو تتدبير أمتاكن 
للتدريب، أو إيواء عناصر ، أو تزويدهم بأي نتوع متن األستلحة أو المستتندات المتزوري، أو تقتديم أي وستيلة مستاعدي أخترى متن 

بذلك، وكل فعل يشتكل جريمتة فتي نطتاو إحتدى االت اقيتات التواردي فتي مرفتو االت اقيتة الدوليتة  ع العلموسائل الدعم والتمويل م
فتي ال قتري ( 44األمتر الستامي رقتم )أ  باالضتافة إلتى متا تضتمنال لقمع تمويل االرهتاب، وبتالتعريف المحتدد فتي تلتك االت اقيتات 

ومتتا فتتي  -االنتمتتاء للتيتتارات أو الجماعتتات (0تاليتتة: ومنهتتا .. متتن ارتكتتب أي متتن األفعتتال الالتتذي يتتنص علتتى معاقبتتة  أواًل  
أو تقيديم أي مين .. تأييدها.الدينية أو ال كرية المتطرفة أو المصن ة كمنظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، أو  -حكمها
جترائم االرهتاب وتمويلتال علتى األفعتال  . وتضتمنت ال قتري   ثالثتا  متن األمتر ستريان نظتامل الدعم المادي أو المعنيوي لهياأشكا
  .في ال قري   أواًل  من األمر السامي الواردي

 
ال قتري  (1حيتث تتنص المتادي رقتم ) ،علتى أركتان تجتريم تمويتل االرهتاب وفتو المعتايير الدوليتةالنظتام يشمل التجتريم وفتو  .50
نتتص أختترى باالضتتافة إلتتى صتتور  -ا أو تقتتديمهفعتتل يتضتتمن جمتتع أمتتوال  جريمتتة تمويتتل االرهتتاب تتضتتمن كتتل علتتى أن )ب(

بصتوري مباشتري أو غيتر مباشتري وبتأي  -ل أو تحويل األموال أو عائداتها وتتمثل في األخذ أو التخصيص أو النق النظامعليها 
، تمتار  نشتاطًا إرهابيتاً  ةجماعتأو  )يفترد(بواستطة شتخص أو  ،بأنها سيتم استخدامها من قبل نشتاط إرهتابيمع العلم  ،وسيلة

 أن األنشتطة االرهابيتة، إال لنشتاط االرهتابيلمحتددًا  اً تعري ت النظتاميتضتمن لتم و  .أو غيتر متنظم اً منظمتكان هتذا النشتاط  سواءً و 
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 قترات التضتمنتها  يمكن تعري ها باألعمال التي وردت في النظام واألمتر الستامي باعتبارهتا أعمتااًل تشتكل جترائم إرهابيتة، والتتي
، 4، والتتنص علتتى معاقبتتة االشتتتراك فتتي أعمتتال قتاليتتة1ي، كمتتا فتتي تعريتتف الجريمتتة االرهابيتتةختترى متتن النظتتام واألمتتر الستتاماأل

نتها ال قري )ب( من المادي األولى والصور التي تضمنها المادي الثالثتة مذلك الصور التي تضواالنتماء للجماعات االرهابية، وك
 األمتر الستامي،و األفعتال االرهابيتة الموصتوفة فتي النظتام  تمويتل يمتتد ليشتملفعتل التمويتل أن من النظام، بشكل يمكن القول بت

المصن ة داخليًا أو دوليتًا بأنهتا  أع)  المنظمات االرهابية بحسب ما تضمنال األمر السامي المشار إليالكما يمتد ليشمل تمويل 
لشتخص التذي يمتار  شتمل اتلمتتد تالتمويتل  جريمةأن القول بيمكن أما بالنسبة لتمويل الشخص االرهابي، ف، منظمات إرهابية

 بتأي ليشتمل التمويتليمتتد نطاو الجريمة . وتجدر االشاري إلى كان ذلك النشاط منظم أو غير منظم ، سواءً نشاطًا إرهابيًا فردياً 
أغراف أخترى، كالتدعوي أو التترويت للمبتادش، أو تتدبير أمتاكن للتتدريب، أو إيتواء العناصتر، أو ألي  التمويلي من صور صور 

 . ي وسيلة من وسائل الدعم المادي أو التمويلتقديم أ
 

  كتتل فعتتل يقتتوم بتتال الجتتاني أنهتتا ب( 1الجريمتتة االرهابيتتة فتتي ال قتتري )أ( متتن المتتادي رقتتم )النظتتام عتترف متتن ناحيتتة أختترى، و  .51
تن يتتذًا لمشتتروع إجرامتتي فتتردي أو جمتتاعي بشتتكل مباشتتر أو غيتتر مباشتتر، يقصتتد بتتال االختت)ل بالنظتتام العتتام، أو زعزعتتة أمتتن 
المجتمع واستقرار الدولة أو تعتريف وحتدتها الوطنيتة للخطتر، أو تعطيتل النظتام األساستي للحكتم أو بعتف متواد ، أو االستاءي 
لسمعة الدولة أو مكانتهتا، أو إلحتاو الضترر بأحتد مرافتو الدولتة أو مواردهتا الطبيعيتة، أو محاولتة إرغتام إحتدى ستلطاتها علتى 

، كمتتا تضتتمنت  التهديتتد بتن يتتذ أعمتتال تتتؤدي إلتتى المقاصتتد المتتذكوري أو التحتتريف عليهتتا القيتتام بعمتتل متتا أو االمتنتتاع عنتتال، أو
( النص على اعتبار األفعتال التتي تشتكل جريمتة وفتو نطتاو إحتدى االت اقيتات التواردي فتي مرفتو 1ال قري )ب( من المادي رقم )

أن تعريتف وتجدر االشاري إلى قيات، كجرائم إرهابية. االت اقية الدولية لقمع تمويل االرهاب وفو التعريف المحدد في تلك االت ا
األعمتال التتي تتستبب فتي متوت شتخص متدني أو أي شتخص آختر أو يشتير بشتكل واضتح إلتى ال النظتام العمل االرهابي في 

 وفتو إصابتال بجرو  بدنية جستيمة، عنتدما يكتون هتذا الشتخص غيتر مشتترك فتي أعمتال عدائيتة فتي حالتة نشتوب نتزاع مستلح،
ذلك، يمكتتن ت ستتيرها بتتت  زعزعتتتة أمتتن المجتمتتع إال أن عبتتاري  ،لعمتتل االرهتتابي التتوارد فتتي ات اقيتتتة قمتتع تمويتتل االرهتتابتعريتتف ا

تبتتار األعمتال المستتببة لقتتتل أبريتاء واستتتهدافهم بالستت) ، التتنص علتى اعتتضتتمن  متتن األحكتتام الصتادري وقتدمت الستتعودية عتدد
  . ي تهدف إلى زعزعة األمن واالستقرار للب)دواستباحة دمائهم من قبيل األعمال االرهابية الت

 
( 1ويتسع الركن المادي الوارد في تعريف جريمة تمويل االرهاب، بحسب التعريف الوراد في ال قري )ب( من المادي رقم ) .54
، أ 1 قترتين ( ال0)مع العلم بذلك( بالقدر الذي يك ي وبصوري مناستبة لشتمول األركتان الماديتة المحتددي فتي المتادي )نظام المن 

 تمويل االرهاب. و ب من ات اقية قمع 
 

وتجتتدر االشتتاري إلتتى أن الستتعودية عالجتتت وجتتال القصتتور المتعلتتو بتجتتريم تمويتتل االرهتتاب كجريمتتة من صتتلة عتتن جريمتتة  .55
غستتل األمتتوال، حيتتث قامتتت الجهتتات التشتتريعية فتتي المملكتتة بعزالتتة االشتتاري إلتتى اعتبتتار جريمتتة تمويتتل االرهتتاب كعحتتدى صتتور 

 النظتاماتها وفتو مجرمًا كجريمتة قائمتة بتذالسابو، وأصبح تجريم تمويل االرهاب  النظاماألموال التي كانت موجودي وفو  غسل
  الحالي، كما أن جريمة تمويل االرهاب تعد جريمة أصلية لجريمة غسل األموال. 

 
                                                 

3
 ( لتعريف الجريمة اإلرهابية بحسب ما وردت في النظام.  53انظر الفقرة الالحقة  رقم ) 
6

األمر،  اإلشارة إلى تجريم معاقبة االشتراك في األعمال القتالية خارج المملكة بحسب التوصيف الذي تضمنته ديباجة 66تضمن األمر السامي رقم أ/ 

، والسكينة العامة، وإلحاق الضرر ةوالطمأنينحيث تضمنت الديباجة  اإلشارة إلى العمليات التي تستهدف اإلخالل بالنظام، واألمن، واالستقرار، 

 بمكانة الدولة، وعالقاتها مع الدول األخرى، بما في ذلك التعرض باإلساءة إلى الدولة ورمزها.
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، أو تنظتتتيم هتتتامة كشتتتريك فيالمستتتاه أوال يتضتتتمن النظتتتام التتتنص بشتتتكل واضتتتح علتتتى تجتتتريم محاولتتتة ارتكتتتاب الجريمتتتة،  .56
( 1فيها، أو التحريف أو المساعدي على ارتكابها. وبتالرغم متن ذلتك، يتنص النظتام فتي المتادي )ارتكاب الجريمة، أو المشاركة 
 ختارج المملكتةعلى كتل شتخص ستعودي كتان أم أجنبتي ارتكتب  -استثناًء من مبدأ االقليمية  –على سريان أحكام هذا النظام 

ائم المنصتوص عليهتا فتي النظتام أو ستاعد علتى ارتكابهتا، أو شترع فيهتا، أو حترف عليهتا، أو أستهم فيهتا، أو جريمة متن الجتر 
، وأن أيضتاً  ، وتترى الستلطات الستعودية بتأن تلتك الجترائم يعاقتب عليهتا النظتامشارك فيها، ولم تتتم محاكمتتال علتى تلتك األفعتال
من باب أولى يتم تجتريم  لذا فعنال ،طورتها ولي  كونال استثناء في العقابلخ النص الوارد هنا فقط ل)ستثناء من مبدأ االقليمية

 محاولتتتة ارتكتتتاب جريمتتتة التمويتتتل أو المستتتاهمة كشتتتريك فيهتتتا، أو المشتتتاركة فيهتتتا، أو التحتتتريف أو المستتتاعدي علتتتى ارتكابهتتتا
 . ، وذلك تطبيقًا للقواعد التي أقرتها أنظمة القضاءبالداخل

 
( الصادر بموجبال نظام جرائم االرهاب وتمويلال على استمرار العمل باألحكام المتعلقتة 16 ونص المرسوم الملكي رقم )م .57

بالعقوبتتات ذات الصتتلة بجتترائم تمويتتل االرهتتاب واألعمتتال االرهابيتتة والمنظمتتات االرهابيتتة المنصتتوص عليهتتا فتتي نظتتام مكافحتتة 
تكتب الجترائم المنصتوص عليهتا فتي النظتام والتتي تضتمنت معاقبتة متن ير م( 0221هتت )1404غسل األموال الصادر فتي عتام 

بالسجن مدي ال تزيتد علتى عشتر ستنوات، وبغرامتة ماليتة ال تزيتد علتى خمستة م)يتين لاير ستعودي أو بعحتدى هتاتين العقتوبتين، 
مع مصتادري األمتوال والمتحصت)ت والوستائط محتل الجريمتة، ويمكتن للقضتاء متن زيتادي العقوبتات وفتو الحتاالت التتي تضتمنها 

( على عقوبة السجن مدي ال تقتل عتن ثت)ث ستنوات، وال تزيتد علتى عشترين ستنة 44، كما تضمن األمر السامي رقم )أ مالنظا
علتتى متتن يرتكتتب األفعتتال المنصتتوص عليهتتا فتتي األمتتر الستتامي، وبتتدون االختت)ل بأيتتة عقوبتتات مقتترري شتترعًا أو نظامتتًا علتتى 

      .األفعال الواردي في األمر
 
 .ال يمتد تمويل اإلرهاب باعتبار  من جرائم قسل األموال ليشمل كل الكيانات القانونية :الثالثوج  القصور  
 

تمويتتل االرهتتاب قائمتتًا تمتتت االشتتاري إلتتى أن تجتتريم تمويتتل االرهتتاب تتتم فصتتلال عتتن جريمتتة غستتل األمتتوال، وأصتتبح تجتتريم  .51
يقتتوم بتلتتك ستتواًء كتتان طبيعيتتًا أو اعتباريتتًا فتتي النظتتام، وخضتتوع أي شتتخص  التتوارديويرتكتتز النظتتام علتتى تجتتريم األفعتتال  .بذاتتتال

( الصادر بموجبال نظام جرائم االرهتاب وتمويلتال 16تجدر االشاري إلى أن المرسوم الملكي رقم )م و األفعال للمسئولية الجنائية. 
ة والمنظمتتتات أشتتار إلتتى استتتمرار العمتتل باألحكتتام المتعلقتتة بالعقوبتتات ذات الصتتلة بجتترائم تمويتتل االرهتتاب واألعمتتال االرهابيتت

وال تتضتتمن النصتتوص م(، 0221هتتت )1404االرهابيتتة المنصتتوص عليهتتا فتتي نظتتام مكافحتتة غستتل األمتتوال الصتتادر فتتي عتتام 
التتواردي فتتي نظتتام مكافحتتة غستتل األمتتوال علتتى عقوبتتات خاصتتة بالكيانتتات القانونيتتة، غيتتر المؤسستتات الماليتتة واألعمتتال والمهتتن 

ضتافة إلتتى ذلتك تلتتزم المتتادي )هادفتتة للتتربح، غيتر الماليتتة المحتددي، والمنظمتتات غيتر ال ( متن نظتتام جترائم االرهتتاب وتمويلتتال 19وا 
فتتي نظتتام  التتوارديالمؤسستتات الماليتتة واألعمتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة المحتتددي والمنظمتتات غيتتر الهادفتتة للتتربح بأحكتتام المكافحتتة 

علتى جترائم تمويتل االرهتاب تمتتد لتشتمل المؤسستات ، وعليتال يمكتن القتول بتأن المعاقبتة مكافحة غسل األموال والئحتال التن يذيتة
من غير الواضح متا إذا كتان يتتم فترف إال أنال ، المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددي، والمنظمات غير الهادفة للربح

    .العقوبات على بقية الكيانات القانونية
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 .ب بموجب اتاايية يمع تمويل اإلرهابتعريف قير كاف لألموال كما هو مطلو  :وج  القصور الرابع
وج  القصور السادس: عدم الوضوح إذا ايتضيى الحيال اسيتخدام األميوال لعميل إرهيابي معيين أو فيميا يتصيل بعميل إرهيابي 

 معين.
 

( التتتنص علتتتى تعريتتتف األمتتتوال، حيتتتث يشتتتمل 1جتتترائم االرهتتتاب وتمويلتتتال فتتتي ال قتتتري )ج( متتتن المتتتادي رقتتتم )نظتتتام تضتتتمن  .59
ل أو الممتلكتتات أيتتًا كانتتت قيمتهتتا أو نوعهتتا ماديتتة أو غيتتر ماديتتة، ملموستتة أو غيتتر ملموستتة، منقولتتة أو غيتتر التعريتتف األصتتو 

منقولة، والوثائو والصكوك والمستندات أيًا كان شكلها بما في ذلك التنظم االلكترونيتة أو الرقميتة و االئتمانتات المصترفية التتي 
أنواع الشتيكات والحتواالت واألستهم واألوراو جميع ى سبيل المثال ال الحصر تدل على ملكية أو مصلحة فيها بما في ذلك عل
كمتتا تضتتمن تعريتتف تجتتريم تمويتتل االرهتتاب االشتتاري إلتتى أن األمتتوال تشتتمل  .الماليتتة والستتندات والكمبيتتاالت وخطابتتات االعتمتتاد

ضتتروري أن تكتتون األمتتوال قتتد  علتتىالنظتتام التعريتتف التتوارد فتتي  نصوال يتت األمتتوال تكتتون متتن مصتتدر مشتتروع أو غيتتر مشتتروع.
لقيتام جريمتة تمويتل االرهتاب أن تكتون النظتام ال يتطلتب و استخدمت فعليتًا لتن يتذ عمتل إرهتابي أو محاولتة القيتام بعمتل إرهتابي، 

 األموال مرتبطة بعمل إرهابي معين. 
 

 بهيا منظميات تقيوم التيي األعميال عليى األميوال قسيل جيرائم مين باعتبيار  اإلرهياب تموييل ينطبيق الخيامس:وجي  القصيور 
 .أشخات 5 عن أفرادها عدد يقل إرهابية

 
ستتبقت االشتتاري إلتتى قيتتام الستتعودية ب صتتل تجتتريم تمويتتل االرهتتاب عتتن جتترائم غستتل األمتتوال، حيتتث أصتتبح تجتتريم تمويتتل  .62

علتى تشتكيل   ( تضتمن فتي ال قتري   رابعتاً 44تجتدر االشتاري إلتى أن األمتر الستامي رقتم )أ و   االرهاب جريمة قائمتة بحتد ذاتهتا،
لجنة من وزاري الداخلية، ووزاري الخارجية، ووزاري الشؤون االس)مية واألوقاف والدعوي واالرشاد، ووزاري العدل، وديوان المظالم، 

بالتيتارات والجماعتات التتي يتتم اعتبارهتا منظمتات  -تحتدث دوريتاً  –وهيئة التحقيو واالدعتاء العتام، تكتون مهمتهتا إعتداد قائمتة 
وجتتال القصتتور المتعلتتو  بمعالجتتةالستتعودية  قامتتت ، ويتتتم رفعهتتا للملتتك، للنظتتر فتتي اعتمادهتتا كمنظمتتات إرهابيتتة. وعليتتال إرهابيتتة

  .بهذ  التوصية
 

( )ب( مين 1) 2المياد   تتويعهيا التيي األعميال صيراحة   "إرهيابي عميل أو إرهياب" مصيطلح يغطيي ال: ثيامنلوجي  القصيور ا
 اتاايية تمويل اإلرهاب.

 اتااييية تموييل مين )ب( 2 المياد  فيي الميذكور  اإلرهابيية األعميال تموييل عليى القيانون يشيتمل التاسيع: ليموج  القصور 
 .السعودية العربية المملكة بعد عليها تصادق لم التي باالتااييات والمرتبط اإلرهاب

 
 ومتن ناحيتة أخترى، .،ظتامالن  من خ)ل تعريف الجريمة االرهابيتة فتي ةرهابياالل اعماألمصطلح   سبو الحديث عن    .61

 شمول األفعال التي تشكل جريمة في نطاو إحدى االت اقيات التواردي النظام تضمن تعريف  جريمة تمويل االرهاب  الوراد في 
وقامتت في مرفو االت اقية الدولية لقمتع تمويتل االرهتاب، وبتالتعريف المحتدد فتي تلتك االت اقيتات، ضتمن جترائم تمويتل االرهاب.

   .جميع االت اقيات التسع الواردي في ملحو االت اقية الدولية. المصادقة علىالسعودية ب
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حادي عشير: ال يمكين تقيييم الاعاليية بشيكل ديييق فيي حالية عيدم تجيريم تموييل اإلرهياب عليى أنهيا جريمية وج  القصور ال
 .مستقلة

 
 وتمثتتل تلتتتك ، ل الستتتنوات الماضتتيةختت) تمويتتل االرهتتاب قتتدمت الستتعودية إحصتتائية بعتتتدد األحكتتام الصتتادري فتتي قضتتتايا .60

 حسب الجدول التالي:  األحكام الصادري قبل صدور النظام الحالي،
 

 اإلرهاب جرائم تمويلقضايا التي تم الحكم فيها في ال: عدد 6جدول 
العام )التقويم 

 األجانب السعوديين عدد األطراف عدد القضايا الهجري(

 11 64 41 52 م(2440) 1054
 4 12 10 11 م(2414)1051
 15 60 44 52 م(2411)1052
 21 211 250 151 م(2412)1055
 61 000 514 244 م(2415)1050

 
 استعراض للتدابير المتخذ  فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية .ج

 
 ( ملتزم جزئيا  : درجة االلتزام ) 55 التوصية

 
 .لم يتم تطبيق اتاايية باليرمو بصور  كاملةوج  القصور األول : 

 
قامت السعودية باعتماد إجراءات تن يذية لتطبيو ات اقية األمم المتحدي لمكافحة الجريمة المنظمتة عبتر الوطنيتة )ات اقيتة   .61

، والمبني على م0210أبريل  7هت، الموافو 1411جمادى األولى  15( وتاري  0216ري رقم )اباليرمو( من خ)ل القرار الوز 
م، بقيتتتام وزاري الداخليتتتة بوضتتتع 0210فبرايتتتر  10هتتتت، الموافتتتو 1411ربيتتتع األول  19( وتتتتاري  17210األمتتر الستتتامي رقتتتم )

االجتتتراءات ال)زمتتتة لتن يتتتذ ات اقيتتتة األمتتتم المتحتتتدي لمكافحتتتة الجريمتتتة المنظمتتتة عبتتتر الوطنيتتتة بالتنستتتيو متتتع الجهتتتات المعنيتتتة. 
تبار الجرائم المنظمة الواردي فتي االت اقيتة من تجريم لغسل األموال، واعمكافحة غسل األموال نظام وباالضافة إلى ما تضمنال 

تضتتمنت االجتتراءات الصتتادري اعتبتتار األفعتتال التتواردي فتتي و  .كأحتتد الجتترائم األصتتلية لجريمتتة غستتل األمتتوال، وأحكتتام المصتتادري
خضتاع الهيئتت( متن االت اقيتتة جريمتة فتتي 01-1-5المتواد ) ات المملكتة وفتتو األوصتاف الجرميتتة المحتددي فتتي القترار التتوزاري، وا 

فتتتي  عليهتتتا االعتباريتتة للمستتتئولية الجزائيتتتة أو المدنيتتتة أو االداريتتتة فتتتي حتتتال المشتتتاركة فتتتي ارتكتتتاب إحتتتدى الجتتترائم المنصتتتوص
كمتا تضتمنت االجتراءات قيتام الستلطات المختصتة باتختاذ ولية الجزائية لألشخاص الطبيعيين، االجراءات، ودون إخ)ل بالمسئ

وتعتتويف الضتحايا والشتتهود، وتتوفير الحمايتتة الجستدية والتتتدابير الخاصتة للشتتهود الحمايتة التتدابير الم)ئمتتة لتتوفير المستتاعدي و 
   على نحو يك ل س)متهم. وبذلك تكون السعودية قد عالجت أوجال القصور المتعلو بهذ  التوصية. 
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 .  اإلرهاب لم يتم تطبيق اتاايية مكافحة تمويل الثاني:وج  القصور 
 
، قامتتت الستتعودية باعتمتتاد االجتتراءات التن يذيتتة النظتتاميتتل االرهتتاب كجريمتتة قائمتتة بتتذاتها وفتتو باالضتتافة إلتتى تجتتريم تمو  .64

هتتت، 1411ربيتتع الثتتاني  02( وتتتاري  1697لتطبيتتو االت اقيتتة الدوليتتة لقمتتع تمويتتل االرهتتاب، متتن ختت)ل القتترار التتوزاري رقتتم )
ديستمبر  1هتت، الموافتو 1411محترم  7وتتاري   (1124م، والمبني علتى علتى األمتر الستامي رقتم )0210مار   14الموافو 
المتضتتمن قيتتام وزاري الداخليتتة بوضتتع االجتتراءات ال)زمتتة لتن يتتذ االت اقيتتة الدوليتتة لقمتتع تمويتتل االرهتتاب بالتنستتيو متتع م، 0211

، الستعوديةي ( متن االت اقيتة كجترائم مرتكبتة فت0وتتضتمن تلتك االجتراءات اعتبتار الجترائم التواردي فتي المتادي )الجهات المعنيتة. 
واعتبار جميع الكيانات القانونية للمسئولية الجزائية أو المالية أو االداريتة إذا ارتكبتت الجترائم متن قبتل أحتد مستئولي الكيانتات، 

كمتتتا تضتتتمنت تلتتتك االجتتتراءات أحكتتتام المصتتتادري لجتتترائم تمويتتتل االرهتتتاب، واحكتتتام تستتتليم أو الم وضتتتين بتتتعداري تلتتتك الكيانتتتات. 
عدي القانونيتة المتبادلتة، والتتدابير التتي تتختذها جهتات إن تاذ القتانون فتي التحقيتو والت تتيم، والتستليم المراقتب المجرمين، والمستا

لألموال، واألحكام الخاصة باالختصاص القضائي، وحمايتة الضتحايا، كمتا تجتدر االشتاري إلتى أن االلتزامتات الم روضتة علتى 
والمنظمتتات غيتتر الهادفتتة للتتربح فتتي مجتتال مكافحتتة غستتل األمتتوال متتن حيتتث  المؤسستتات الماليتتة وغيتتر الماليتتة والمهتتن المحتتددي

حظر فتتح الحستابات المجهولتة، وتتدابير التحقتو متن هويتات العمت)ء التدائمين أو العرضتيين، هتي م روضتة علتى المؤسستات 
 (. 19المالية بموجب قانون جرائم االرهاب وتمويلال ) المادي 

 
 مة جزئيا (: درجة االلتزام )ملتز 04التوصية 

 
التعاون الدولي من يبيل الجهيات اإلشيرافية ) ماسسية النقيد العربيي السيعودي، وهيئية السيوق الماليية، وج  القصور األول:

 .قير كافي (، ومصلحة الجماركوحد  التحريات المالية
 

والئحتتال التن يذيتة )المتادي ( 05مكافحتة غستل األمتوال )المتادي نظتام ل اً تملك الجهات االشرافية والرقابيتة فتي الستعودية وفقت .65
متتتع الجهتتتات األجنبيتتتة النظيتتتري متتتن ختتت)ل االت اقيتتتات أو المعاهتتتدات الستتتارية أو متتتذكرات  ( صتتت)حية تبتتتادل المعلومتتتات1 05

الت اهم أو تبعًا للمعاملة بالمثل، علتى أن ال تستتخدم المعلومتات المتبادلتة إال فتي الغترف التذي طلبتت متن أجلتال، وأن ال تقتدم 
المعنية، وضروري التنسيو مع وحدي التحريات الماليتة عنتد المعلومات المتبادلة إلى طرف ثالث إال بعد موافقة السلطة المحلية 

  .لهذا النظامتبادل المعلومات المالية أو غير المالية المتعلقة باألشخاص أو الكيانات التي يتم الكشف عنها تطبيقًا ألحكام 
 

م، وقامتتت 0229م مونتتت ختت)ل االجتمتتاع الستتابع عشتتر لعتتاجكمتتا أن وحتتدي التحريتتات الماليتتة قتتد انضتتمت لمجموعتتة االي .66
 مذكرات ت اهم مع الجهات النظيري على النحو التالي: الوحدي بتوقيع 

 : عدد مذكرات التااهم التي ويعتها الوحد 4جدول
 عدد المذكرات التي تم توقيعها العام
0212 4 
0211 10 
0210 1 
0211 6  
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النظيتري  فتي مجتاالت التعتاون وتبتادل المعلومتات،  وزاري الداخلية بتوقيع عدد من مذكرات الت اهم متع الجهتات كما قامت .67
وقامتت وقامت المباحث العامة أيضًا بتوقيع عدد من مذكرات الت اهم وتبادل المعلومات الدولية، فيما يختص تمويتل االرهتاب، 

معلومتتتات متتتع فتتتي مجتتتاالت تبتتتادل ال  متتتع جمهوريتتتة كوريتتتا الجنوبيتتتة ت تتتاهممتتتذكري هيئتتتة التحقيتتتو واالدعتتتاء العتتتام أيضتتتًا بتوقيتتتع 
كما انضمت هيئتة الستوو الماليتة لعتدد متن المنظمتات االقليميتة والدوليتة، مثتل: اتحتاد هيئتات األوراو الماليتة  .الجهات النظيري

( وهيئتتتات األوراو الماليتتتة لتتتدول مجلتتت  التعتتتاون لتتتدول الخلتتتيت UASCO، والمنظمتتتة الدوليتتتة لهيئتتتات األوراو الماليتتتة )العربيتتتة
  تبادل المعلومات مع عدد من الجهات النظيري.العربية، وبما يسمح ب

 
   .اليوجد أساس يانوني واضح لبعض أشكال التعاون الدولي من يبل بعض جهات إنااذ القانون وج  القصور الثاني:

 
 ألجنبيتتةتقتوم وحتدي التحريتات الماليتة الستتعودية باالستتع)م داختل قواعتد البيانتات للجهتتات االخترى بالنيابتة عتن نظيراتهتا ا .61

)يجتوز للستلطات المختصتة تبتادل  أنال من نظام مكافحة غسل األموال والئحتال التن يذية التي نصت على 05بناًء على المادي 
المعلومتتات التتتي تكشتتف عنهتتا المؤسستتات الماليتتة واألعمتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة المحتتددي والمنظمتتات غيتتر الهادفتتة للتتربح متتع 

تربطهتتا بالمملكتتة ات اقيتتات أو معاهتتدات ستتارية أو متتذكرات ت تتاهم، أو تبعتتًا للمعاملتتة الجهتتات األجنبيتتة النظيتتري فتتي دول أختترى 
  بالمثل وذلك وفقًا ل جراءات النظامية المتبعة، دون أن يشكل ذلك إخ)اًل باألحكام واألعراف المتعلقة بسرية المعلومات(.

 
ال التعاون اليدولي، وخصوصيا  مين الجهيات الريابيية عدم وجود إحصائيات لتلكيد الاعالية لمعظم أشكوج  القصور الثالث: 

  .ووحد  التحريات المالية
 

يد من االحصائيات بشأن عدد من أشكال التعاون الدولي التي قدمتها للجهتات النظيتري خت)ل ال تتري السعودية العدقدمت  .69
 الماضية، على النحو التالي: 

 
 األعوام الماضية خالل  لجرائم قسل األموال ات المالية: عدد الطلبات الصادر  والوارد  لوحد  التحري1جدول

 الحالة العدد نوع الطلب السنة 

0212 
 تمت إجابتها 12 عدد الطلبات الواردي 
 تم تلقي إجابات من الجهات النظيري 54 عدد الطلبات الصادري

0211 
 تمت إجابتها 171 عدد الطلبات الواردي
 إجابات من الجهات النظيري تم تلقي 15 عدد الطلبات الصادري

0210 
 تمت إجابتها 127 عدد الطلبات الواردي
 تم تلقي إجابات من الجهات النظيري 14 عدد الطلبات الصادري

0211 
 تمت إجابتها 061 عدد الطلبات الواردي
 تم تلقي إجابات من الجهات النظيري 115 عدد الطلبات الصادري
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 الدولي التي يدمتها وزار  الداخلية )المديرية العامة لمكافحة المخدرات( واألجهز  النظير عدد يضايا التعاون  :0جدول
 عدد القضايا العام

2414 6  
2414 54 
2412 5 
2415 14 

 
 : عدد يضايا التعاون الدولي بين هيئة التحقيق واإلدعاء والعام والجهات النظير 14جدول
 العدد الطلبات  نوع العام

2414 
 5 رد  من جهات نظير وا

 1 صادر  من المملكة

2411 
 1 وارد  من جهات نظير 
 2 صادر  من المملكة

2412 
 2 وارد  من جهات نظير 
 0 صادر  من المملكة

2415 
 2 وارد  من جهات نظير 
 6 صادر  من المملكة

 
 ( قير ملتزمةدرجة االلتزام ) :الخاصة األولىالتوصية 

 
 .لم يتم تطبيق اتاايية مكافحة تمويل اإلرهابول : وج  القصور األ 

 
جترائم االرهتاب لنظتام سبقت االشاري إلى قيام السعودية بعتختاذ إجتراءات لتطبيتو ات اقيتة مكافحتة تمويتل االرهتاب، وفقتًا    .72

لتن يتتذ االت اقيتتتة  الصتتادري متتتن قبتتل وزاري الداخليتتتةوتمويلتتال الصتتتادر، والمتضتتمن تجتتتريم تمويتتل االرهتتتاب، واالجتتراءات التن يذيتتتة 
 . الدولية لقمع تمويل االرهاب، بما يعالت وجال القصور المحدد لهذ  التوصية

 
والقيرارات الالحقية لهيا تيلثير  1545و  1264اإلخاايات المتعلقة بتطبيق يرارات مجلس األمين رييم وج  القصور الثاني : 

 .سلبي على هذ  التوصية الخاصة
 

بشتيء  1171و  1067ستعودية ألوجتال القصتور المتعلقتة بقترارات مجلت  األمتن رقتم سوف يأتي الحديث عن معالجة ال .71
 . من الت صيل، عند الحديث عن التوصية الخاصة الثالثة
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 : درجة االلتزام )ملتزمة جزئيا ( الخاصة الثالثةالتوصية 
 

) اليوجيد  1545س األمين رييم ، ليم ييتم تناييذ ييرار مجلي1545فيما يتعليق بقيرار مجليس األمين رييم  القصور األول: وج 
 .أساس يانوني، وال إجراء(

 
جتترائم االرهتتاب وتمويلتتال نظتتام وفتتو  1171بوضتتع األستتا  القتتانوني لتطبيتتو قتترار مجلتت  األمتتن رقتتم ت الستتعودية قامتت .70

قترارات لبات متط(، من خ)ل قيام اللجنة الدائمة لمكافحة االرهاب في وزاري الداخلية بوضع اآلليات ال)زمة لتن يذ 10)المادي 
صتدارها بقترار متن قبتل وزيتر الداخليتة 1171و  1067مجل  األمن رقم  وقامتت الستعودية بععتداد  .والقرارات ذات الصلة، وا 

 م. 0210أبريل  14وتاري   05525رقم  اآللية، وصدرت الموافقة عليها باألمر السامي
 

اءات تصتنيف األفتراد والكيانتات الستعودية أو المقيمتة وتتضمن اآللية االجراءات التي تتبعها السلطات الستعودية فتي إجتر  .71
التي لها أنشطة أو تقوم بأنشطة مالية في المملكة ذات الصلة باالرهاب أو تمويلال، باالضافة إلى االجراءات الخاصة باألفراد 

طنيتتة، ويتتتم تقتتديم طلتتب والكيانتات الستتعودية وغيتتر الستتعودية التتتي يتتتم إدراجهتتا متتن قبتل دول أو جهتتات أجنبيتتة علتتى القتتوائم الو 
 . 1171للمملكة باتخاذ إجراءات مماثلة وفقًا للقرار 

 
وتضتتتمنت اآلليتتتة قيتتتام كتتتل متتتن الجهتتتات المعنيتتتة بالتجميتتتد ووقتتتف التعتتتام)ت )وزاري الداخليتتتة، وزاري العتتتدل، وزاري الماليتتتة  .74

الماليتة، والمؤسستات الماليتة وغيتر الماليتة )الجمارك(، وزاري التجاري والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئتة الستوو 
والمهن واألعمتال( بمنتع ووقتف تمويتل األعمتال االرهابيتة، وتجميتد األمتوال وأي أصتول ماليتة أو متوارد اقتصتادية دون تتأخير، 

ذلك لألشتتتخاص التتتذين يرتكبتتتون أعمتتتااًل إرهابيتتتة، أو يحتتتاولون إرتكابهتتتا أو يشتتتاركون فتتتي ارتكابهتتتا أو يستتتهلون ارتكابهتتتا أو كتتت
أو ألشتتخاص وكيانتتات تعمتتل لحستتاب الكيانتتات التتتي يتملكهتتا أو يتتتحكم فيهتتا بصتتوري مباشتتري أو غيتتر مباشتتري هتتؤالء األشتتخاص 

هتتؤالء األشتتخاص والكيانتتات أو بتوجيتتال متتنهم، وكتتذلك المواطنتتون التتذين يقومتتون عمتتدًا بتتتوفير األمتتوال أو جمعهتتا بتتأي وستتيلة 
 ي المملكة لكي تستخدم في أعمال إرهابية.بصوري مباشري أو غير مباشري أو في أراض

 
حيتتتث تقتتتوم اللجنتتتة الدائمتتتة لمكافحتتتة االرهتتتاب بتلقتتتي الطلبتتتات التتتواردي متتتن التتتدول أو الهيئتتتات أو المنظمتتتات الدوليتتتة أو  .75

طلبات ، حيث تتلقى ال1171االقليمية فيما يتعلو بعدراج أسماء أفراد أو كيانات على قوائمها المحلية وفقًا لقرار مجل  األمن 
ري الخارجيتة، او وزاري الداخليتة )وحتدي التحريتات الماليتة، أو مكتتب االتصتال للشترطة الدوليتة( أو متن امباشري أو عن طريتو وز 

والتتتي بدراستتة الطلتتب ووفتتو اآلليتتة الخاصتتة بهتتا، أي جهتتة أختترى حكوميتتة ذات ع)قتتة بالتعتتاون الختتارجي، حيتتث تقتتوم اللجنتتة 
المعنيتتة عتتن االستتم التتوراد فتتي الطلتتب، وأنشتتطتال الماليتتة فتتي الستتعودية، وذلتتك وفتتو اآلليتتة تتضتمن التحقتتو ال تتوري متتن الجهتتات 

إصتتدار قتترار بالتجميتتد فتتي حتتال ثبتتوت وجتتود أنشتتطة ماليتتة ل)ستتم التتوراد فتتي الطلتتب، أو وكتتذلك المشتتار إليهتتا فتتي االجتتراءات، 
 حيال أية معلومات تتعلو بموضوع الطلب.إب)  الجهة الطالبة بعدم وجود أنشطة مالية، والتعاون مع الجهة الطالبة 

 
قوائمها الوطنية، فتتضمن  ىعلأما بالنسبة ل جراءات التي تتبعها السلطات السعودية بشأن تحديد األشخاص والكيانات  .76

تم القيتتام وبتتدون تتتأخير ودون إشتتعار مستتبو وختت)ل ثتت)ث أيتتام عمتتل كحتتد : فتتي مرحلتتة االشتتتبا  المبتتدئي، يتتاالجتتراءات التاليتتة
قصى بعيقاع الحجز التح ظي على الحسابات أو وقف التعام)ت من قبل المؤسسات الماليتة وغيتر الماليتة والمهتن واألعمتال أ

وزاري الداخليتتة )المباحتتث العامتتة( ومؤسستتة النقتتد العربتتي الستتعودي وفتتو االجتتراء المتبتتع متتن ختت)ل القنتتاي عتتن طريتتو مباشتتري، 
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تقتوم وزاري الداخليتة خت)ل التثبت من التحقيقتات،  في حالو وفو المهام المسندي إليها.  الم توحة بينهم، ووحدي التحريات المالية
والممتلكتتات متتتن  خمستتة أيتتام عمتتتل بمخاطبتتة الجهتتتات المعنيتتة بالتجميتتتد ووقتتف التعتتتام)ت الماليتتة علتتتى المحتتافظ االستتتتثمارية

 انات. شركات وعقار للقيام بتجميد ووقف التعام)ت الخاصة بهؤالء األفراد والكي
 

تعريف لألموال واألصول، بأنها األموال وأي اصول مالية أو موارد اقتصادية لألشخاص أو الكيانتات  ليةوتضمنت اآل   .77
التي يتملكونهتا أو يتحكمتون فيهتا بصتوري مباشتري أو غيتر مباشتري أو ألشتخاص أو كيانتات تعمتل لحستاب هتؤالء األشتخاص أو 

األمتوال المستتمدي متن الممتلكتات التتي يتملكهتا األشتخاص االرهتابيين، ومتن يترتبط بهتم الكيانات أو بتوجيال منهم، بما في ذلتك 
بشتكل كامتل أو من أشخاص أو كيانات أو أموال تدرها تلك الممتلكات، وكذلك األمتوال أو األصتول المملوكتة متن األشتخاص 

واألمتوال أو األصتول المستتمدي أو المتولتدي مشترك، أو يتحكم فيها بصوري مباشري أو غير مباشري هؤالء األشخاص والكيانات، 
متتن أمتتوال أو أصتتول أختترى يتملكهتتا أو يتتتحكم بهتتا بصتتوري مباشتتري هتتؤالء األشتتخاص أو الكيانتتات. كمتتا ستتبقت االشتتاري إلتتى أن 

ابو جرائم االرهاب وتمويلتال يعتد واستعًا ليشتمل جميتع أنتواع األمتوال واألصتول والممتلكتات، وبمتا يتطتنظام تعريف األموال وفو 
 مع التعريف الوارد لألموال وفو االت اقية الدولية.

 
الخطتتتوات التتتتي يحتتتو للمتضتتترر متتتن تجميتتتد الحستتتابات أو األصتتتول بالخطتتتأ متتتن  اآلليتتتةباالضتتتافة إلتتتى ذلتتتك، تضتتتمنت  .71

لزام الجهات االشرافية على المؤسستات الماليتة وغيتر المالاتخاذها، و  جراءات لحماية األطراف الثالثة حسنة النية، وا  يتة بتتوفير ا 
إرشتتتادات واضتتتحة للمؤسستتتات الماليتتتة واألشتتتخاص والكيانتتتات األختتترى التتتتي قتتتد تكتتتون األمتتتوال واألصتتتول األختتترى المستتتتهدفة 
بحوزتهتا بشتأن التزامهتا باتختاذ إجتراءات بموجتب آليتات التجميتتد، ورفتع التجميتد. كمتا تضتمنت االجتراءات آليتة رفتع التجميتتد أو 

 وقف التعام)ت. 
 

، تضمنت القواعد والتعليمات الصادري من الجهات االشرافية على المؤسسات المالية واألعمتال والمهتن ومن ناحية أخرى .79
غيتتر الماليتتة المحتتددي فصتتل ختتاص ضتتمن تلتتك التعليمتتات متعلتتو ببيتتان التزامتتات تلتتك المؤسستتات تجتتا  تطبيتتو قتترارات مجلتت  

لقواعتد واالجتراءات التنظيميتة لعمتل وحتدات االشتراف األمن، وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات للبنتوك ضتمن ا
م، وأصتتدرت هيئتتة الستتوو الماليتتة تعميمتتًا لألشتتخاص المتترخص لهتتم لبيتتان التزامتتاتهم 0211التتذاتي المعتمتتدي فتتي شتتهر أكتتتوبر 
  تجا  تطبيو قرارات مجل  األمن. 

 
تتضتمن الحستابات  1171مجلت  األمتن رقتم وفيما يلي إحصائيات قدمتها المملكة بشأن االجراءات المتخذي لتن يذ قرار  .12

، باالضافة إلى إحصائية بالطلبات الممتلكات التي حجزت خ)ل السنوات الماضيةالسج)ت التجارية و والمحافظ االستثمارية و 
 : الواردي والصادري من المملكة خ)ل السنوات الماضية

 
 عودية: إحصائية بإجراءات التجميد التجميد التي ناذتها الس11جدول 

السنة )حسب التقويم 
 الهجري(

 السجالت التجارية الممتلكات المحافظ االستثمارية الحسابات

شخص  11الحجز على  حساب 144الحجز على (م0229)1412
 وشركة واحدي

إيقاع الحجز على 
 شخص، وشركة واحدي

إيقاف نشاط شركة 
والحجز على شركة 

 وشخص واحد
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    حساب 61الحجز على  م(0212)1411

 174الحجز على  م(0211)1410
   الحجز على شركة واحدي حساب

  الحجز على شخص واحد حساب 41الحجز  م(0210)1411

 19الحجز على 
 11عدد  شخص، و

( 04شركة، و)
 مؤسسة

( 11الحجز على عدد ) م(0211)1414
    حساب

 
 

  باتواإلجابات على تلك الطلالسعودية  إلىعدد الطلبات الوارد   : 12جدول
 اإلجابات الطلبات الوارد   السنة
2414 20 26 
2411 10 10 
2412 15 12 
2415 15 15 

 
 

: ال تنطبق أعمال التجميد بدرجة كافيية عليى نطياق واسيع 1264فيما يتعلق بقرار مجلس األمن ريم : لثانيوج  القصور ا
 .من األموال أو األصول األخرت

 
 ، حيتث تتتم فصتل آليتتة تطبيتو قتترار مجلت  األمتتن رقتتم 1067قتترار مجلت  األمتتن رقتتم تن يتذ  آليتتةقامتت الستتعودية بتعتديل  .11

حيتتث أصتتدرت الستتعودية آليتتة لتطبيتتو كتتل متتن ، )طالبتتان( 1911عتتن آليتتة تطبيتتو قتترار مجلتت  األمتتن رقتتم )القاعتتدي(  1067
ألصتول بحيتث تشتمل األمتوال ، فقتد تضتمنت اآلليتة تعريتف واستع ل1067القرارات السابقة كً) على حدي. وفيما يتعلو بالقرار 

بما في ذلك واألصول المالية أو الموارد االقتصادية األخرى ألسماء الجماعات والمؤسسات والكيانات وأولئك األفراد المدرجة، 
األمتتوال المتأتيتتة متتن ممتلكتتات تخصتتهم، أو تختتص أفتتراد يتصتترفون نيابتتة عتتنهم أو يتتأتمرون بتتأمرهم، أو يتحكمتتون فيهتتا بشتتكل 

غيتتر مباشتتر، وعتدم إتاحتتة تلتتك األمتتوال أو أي أصتول ماليتتة أو متتوارد اقتصتتادية أخترى لصتتالح األشتتخاص المدرجتتة مباشتر أو 
وتضتتتمنت اآلليتتتة الصتتتادري بصتتتوري مباشتتتري أو غيتتتر مباشتتتري أو عتتتن طريتتتو متتتواطنين أو أي أشتتتخاص موجتتتودين فتتتي المملكتتتة. 

كمتتا تضتتمن . 1067د فتتي اآلليتتة الخاصتتة بتتالقرار تعريتتف لألصتتول علتتى النحتتو التتورا 1911لتطبيتتو قتترار مجلتت  األمتتن رقتتم 
جتتترائم االرهتتتاب وتمويلتتتال تعريتتتف واستتتع لألمتتتوال يشتتتمل األصتتتول أو الممتلكتتتات أيتتتًا كانتتتت قيمتهتتتا أو نوعهتتتا، والوثتتتائو نظتتتام 

ملكيتة أو  والمستندات والصكوك أيًا كان شكلها بما في ذلك النظم االلكترونية أو الرقمية واالئتمانات المصرفية التي تدل على
 مصلحة فيها.
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قيير  ) : ال توجيد لليية لالتصيال بيين الماسسيات الماليية1264فيميا يتعليق بقيرار مجليس األمين رييم :ثاليثالقصور ال وج 
 واألعمال والمهن قير المالية المحدد .  (البنوك

 
ي العتتدل، وزراي الماليتتة   الجمتتارك  تضتتمنت اآلليتتة الصتتادري تحديتتد الجهتتات المعنيتتة بالتجميتتد بأنهتتا وزاري الداخليتتة، وزار   .10

وزاري التجتتتاري والصتتتناعة، ومؤسستتتة النقتتتد العربتتتي الستتتعودي وهيئتتتة الستتتوو الماليتتتة، والمؤسستتتات الماليتتتة وغيتتتر الماليتتتة والمهتتتن 
والقتترارات ذات  1067واألعمتتال المحتتددي. حيتتث تقتتوم الجهتتات المعنيتتة بالتجميتتد بمتابعتتة تحتتديث القائمتتة الموحتتدي وفتتو القتترار 

، متتع م)حظتتة أي الصتتلة، والتتتي تضتتم أستتماء األفتتراد والكيانتتات التابعتتة أو التتتي علتتى صتتلة بالقاعتتدي، وذلتتك بصتت ة مستتتمري
تعدي)ت تطترأ علتى القائمتة الموحتدي متن إدراج جديتد أو حتذف أو تعتديل بيانتات متن خت)ل الموقتع االلكترونتي الختاص بلجنتة 

تتتتأخير، ودون إشتتتعار مستتتبو بتجميتتتد األمتتتوال واألصتتتول الماليتتتة والمتتتوارد ، حيتتتث تقتتتوم الجهتتتات المعنيتتتة مباشتتتري ودون 1067
باتختتتاذ االقتصتتتادية للجماعتتتات والكيانتتتات واألفتتتراد التتتواردي أستتتمائهم علتتتى القائمتتتة، علتتتى أن تقتتتوم الجهتتتات المعنيتتتة بالتجميتتتد 

شتعار  الجهتة المعنيتة بتلقتي الطلبتات االجراءات ال)زمتة لرفتع التجميتد عتن األصتول والممتلكتات الخاصتة باالستم المحتذوف، وا 
متتن التتدول والهيئتتات والمنظمتتات فيمتتا يتعلتتو بمكافحتتة االرهتتاب وتمويلتتال )اللجنتتة الدائمتتة لمكافحتتة االرهتتاب( بأيتتة إجتتراءات تتتم 

، أو االفتادي 1450إتخاذها من قبيل تجميد أصول أو ممتلكات أو رفع التجميتد كليتًا نتيجتة حتذف االستم أو جزئيتًا وفتو القترار 
ي تعام)ت مالية لتلك األسماء، على أن يتم االشعار بص ة مستمري وخ)ل مدي أقصتاها )خمت  أيتام عمتل( متن أم وجود بعد

 تحديث القائمة.
  

آلية االتصال بين الجهات المعنية بالتجميد  1911وكذلك تضمنت اآللية الخاصة بتطبيو قرار مجل  األمن رقم  .11
 افحة االرهاب( في وزاري الداخلية. والسلطة المختصة ) اللجنة الدائمة لمك

 
قدمت المملكة إحصتائيات بالحستابات المصترفية واالستتثمارية والممتلكتات والشتركات والمؤسستات التتي تتم تجميتدها وفقتًا  .14

 على النحو التالي:  1067لقرار مجل  األمن رقم 
 

 1264: عدد األشخات واألموال المجمد  طبقا  لقرار مجلس األمن 15جدول
 نوعية التجميد وعدد األشخاتنوع 

 شخص سعودي 9
( 1( بطاقة إئتمانية، و)6( محافظ استثمارية، و)0( حساب جاري، و)15)

 عضوية حواالت.
 ( حسابات جارية7) شخصين غير سعوديين

 ( حسابات جارية9) ( كيانات4)
 ( شركة وفرع تم وقف تعام)تها10) شخص سعودي 9
 ظ عليهاصك تم التح  101 شخص سعودي 9
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: ال توجييد إرشييادات موجهيية للماسسييات المالييية 1264فيمييا يتعلييق بتطبيييق يييرار مجلييس األميين ريييم الثالث:القصييور  وجيي 
 .واألعمال والمهن قير المالية المحدد  قير تلك المتعلقة بالبنوك

 
م الجهتتتات التتتنص علتتتى قيتتتا 1911و  1067تضتتتمنت اآلليتتتات الصتتتادري بخصتتتوص تطبيتتتو قتتترارات مجلتتت  األمتتتن رقتتتم  .15

االشتترافية علتتى المؤسستتات الماليتتة وغيتتر الماليتتة والمهتتن واألعمتتال بتتتوفير إرشتتادات واضتتحة للمؤسستتات الماليتتة واألشتتخاص 
،  والكيانتات األخترى التتي قتد تكتون األمتتوال واألصتول األخترى المستتهدفة فتي حوزتهتتا بشتأن التزاماتهتا باتختاذ إجتراءات التجميتتد

اعد والتعليمات الصادري من الجهات االشرافية على المؤسستات الماليتة واألعمتال والمهتن غيتر ومن ناحية أخرى، تضمنت القو 
المالية المحددي فصل خاص ضمن تلك التعليمات متعلتو ببيتان التزامتات تلتك المؤسستات تجتا  تطبيتو قترارات مجلت  األمتن، 

راءات التنظيميتة لعمتل وحتدات االشتراف التذاتي وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمتات للبنتوك ضتمن القواعتد واالجت
م، وأصتتدرت هيئتتة الستتوو الماليتتة تعميمتتًا لألشتتخاص المتترخص لهتتم لبيتتان التزامتتاتهم تجتتا  0211المعتمتتدي فتتي شتتهر أكتتتوبر 
  تطبيو قرارات مجل  األمن

 
ة كافيية لتشيمل نطياق واسيع : ال تمتد الحماية بدرج1264:فيما يتعلق بتطبيق يرار مجلس األمن ريم  رابعوج  القصور ال

 من األطراف األخرت حسنة النية.
 

من خ)ل اآللية التي تطبقهتا الستعودية فتي هتذا المجتال، تضتمنت فتي الواقتع العملتي االعتمتاد علتى رقتم الهويتة الوطنيتة  .16
لتجميتد، بشتكل للشخص المقصود بالتجميد، وتقوم الجهة المعنيتة بالتن يتذ بأختذ المعلومتات الم صتلة عتن الشتخص المقصتود با

 يوفر إلى درجة كبيري حماية األطراف األخرى حسنة النية.
 

: عييدم وجيود إجيراءات واضييحة لمرايبية تنايييذ 1264وجي  القصيور الخييامس: فيميا يتعليق بتطبيييق ييرار مجلييس األمين رييم 
 طلبات التجميد ويبولها والتحقق منها.

 
التنص علتى محاستبة الكيتان أو ال ترد المقصتر  1911و  1067تتضمن اآلليات المحددي لتطبيو قترارات مجلت  األمتن  .17

وتقتوم الجهتات المعنيتة بالتجميتد بمتابعتة في تن يذ االجراءات التي تنص عليها اآلليات في حال التهاون أوالتتأخير ألي ستبب، 
الطلبتتات متتن قبتتل  ودون إشتتعار مستتبو باتختتاذ االجتتراءات ال)زمتتة للتجميتتد، ومتابعتتة تن يتتذ تلتتكتحتديث القائمتتة الموحتتدي مباشتتري 

 المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددي. 
 

 التوصية الخاصة الخامسة: درجة االلتزام )ملتزمة جزئيا (
 

لهييا تييلثير سييلبي علييى تقييدير درجيية االلتييزام بهييذ   04إلييى  56وجيي  القصييور األول:أوجيي  القصييور المتعلقيية بالتوصيييات 
 التوصية.

 
( علتتتى صتتت)حية لجنتتتة طلبتتتات المستتتاعدي القانونيتتتة المتبادلتتتة فتتتي وزاري 14رهتتتاب وتمويلتتتال )المتتتادي جتتترائم االنظتتتام يتتتنص  .11

متن وقامتت الستعودية بتوستيع مهتام اللجنتة المشتكلة  .الداخلية بتلقي طلبات المساعدي القانونية المتبادلة بجرائم تمويتل االرهتاب
ري الماليتتة )مصتتلحة اري العتتدل، ووز ارئاستة االستتتخبارات العامتتة، ووز عتدد متتن الجهتتات، تشتتمل وزاري الداخليتتة ووزاري الخارجيتتة، و 
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الجمتتتتارك( وديتتتتوان المظتتتتالم، وهيئتتتتة التحقيتتتتو واالدعتتتتاء العتتتتام والهيئتتتتة الوطنيتتتتة لمكافحتتتتة ال ستتتتاد، وهيئتتتتة االتصتتتتاالت وتقنيتتتتة 
هتتتت 1411األول لعتتتام  ربيتتتع 01( وتتتتاري  71المعلومتتتات، ومؤسستتتة النقتتتد العربتتتي الستتتعودي، وفتتتو قتتترار مجلتتت  التتتوزراء رقتتتم )

تختص مهمة اللجنة فتي تن يتذ طلبتات المستاعدي القانونيتة التواردي متن التدول األجنبيتة، أو طلتب م، و 0210فبراير  14الموافو 
المساعدي القانونية الصادر من المملكة إلى الدول األجنبية في جميع الجرائم، ودون إخ)ل باألنظمتة واالت اقيتات الدوليتة ذات 

اختصتاص اللجنتة الدائمتة لطلبتات جريمتة تمويتل االرهتاب متن ضتمن طلبتات المستاعدي القانونيتة المتبادلتة لليال تعتد وع الصلة.
 المساعدي القانونية. 

 
م باعتمتتاد آليتتة 0211أغستتط   01هتتت الموافتتو 1414شتتوال  11( وتتتاري  5446وأصتتدر وزيتتر الداخليتتة القتترار رقتتم )  .19

قانونيتة بنتاًء علتى الصت)حيات الممنوحتة لتال فتي ال قتري )د( متن البنتد: )أواًل( متن قترار عمل اللجنتة الدائمتة لطلبتات المستاعدي ال
وتضتمنت اآلليتة اختصاصتتات اللجنتة بشتتكل م صتل، متن حيتتث النظتر ابتتتداًء متن الناحيتتة مجلت  التوزراء المشتتار إليتال أعتت) . 

وط والبيانتات والوثتائو المطلوبتة، وبيتان النتواقص الشكلية في طلبات المساعدي الصادري أو الواردي، والتأكد من استتكمالها للشتر 
إن وجدت في الطلب، مع إيراد أية إيضاحات أو بيانات يقصد منها تسهيل تن يذ الطلتب، والتراستل متع التدول المقدمتة للطلتب 

طلبتتتات لبيتتتات متتتدى وفتتتاء الطلتتتب لألنظمتتتة والقواعتتتد المعمتتتول بهتتتا فتتتي المملكتتتة، والتنستتتيو متتتع الجهتتتات ذات الع)قتتتة بتن يتتتذ 
مكانيتة تن يتذها ، واستتكمال االجتراءات التنظيميتة، باالضتافة إلتى المساعدي، والتعاون معها لدراستها من الناحية الموضتوعية، وا 

عدد من االختصاصتات التتي تتدخل ضتمن صت)حياتها فتي تحستين التدور التنستيقي لتن يتذ ومتابعتة طلبتات المستاعدي القانونيتة 
 المتبادلة.  

 
عقد اجتماعها مرتين كل شهر، باالضافة إلى االجتماع بشكل استثنائي في حال اقتضى األمتر ذلتك، كمتا وتقوم اللجنة ب .92

تضمنت اآللية نطاو المساعدي القانونية المتبادلة التي تقتدمها اللجنتة، وتشتمل: الحصتول علتى أدلتة أو أقتوال متن األشتخاص، 
جتراءات الت تتيم وتبلية األوراو والمستندات القضائية، بما فتي ذلتك وثتائو ا لتكليتف بحضتور األشتخاص لت دالء بشتهاداتهم، وا 

ص األشتتتياء وت قتتتد المواقتتتع، وتقتتتديم أصتتتول المستتتتندات والستتتج)ت ذات الصتتتلة، بمتتتا فيهتتتا الستتتج)ت والضتتتبط والتجميتتتد، وفحتتت
ن بالجريمتتتة الحكوميتتتة أو المصتتترفية أو الماليتتتة أو التجاريتتتة، أو صتتتور مصتتتدقة عنهتتتا، وتحديتتتد المواقتتتع واألشتتتخاص المتصتتتلي

وهوياتهم، والتعرف على حركة العائدات االجرامية أو الممتلكات أو األدوات األخترى أو اقت تاء أثرهتا ألغتراف الحصتول علتى 
أدلتتة أو ضتتبطها بغتترف مصتتادرتها، باالضتتافة إلتتى أيتتة مستتاعدي قانونيتتة أختترى لتتم تتتنص عليهتتا االت اقيتتات الثنائيتتة أو متعتتددي 

 ، وال تتعارف مع األنظمة والقواعد الداخلية. سعوديةالاألطراف التي انضمت لها 
 

وتضمنت اآللية البيانات الواجب توفرها في طلبات المساعدي القانونية بشكل عام، باالضافة إلى بيانات خاصتة بأشتكال  .91
حتددي متن المستاعدي اعدي القانونية المتبادلة، وتزود الدولة مقدمة الطلب بالشروط االضافية المتعلقتة بأشتكال ممحددي من المس

القانونية. وتوفر اآلليتة المرونتة للجنتة لتقتديم المستاعدي القانونيتة فتي حالتة عتدم اشتتمال الطلتب علتى بعتف المعلومتات التواردي 
كمتتا تضتتمنت اآلليتتة تن يتتذ الطلبتتات المقدمتتة إلتتى  فتتي اآلليتتة، حيتتث ال تتتؤثر علتتى صتتحة الطلتتب أو قبولتتال أو تمنتتع متتن تن يتتذ .

، متتتع جتتتواز تن يتتتذ المتطلبتتتات المحتتتددي فتتتي الطلبتتتات إذا كانتتتت ال الستتتعوديةمتتتة والقواعتتتد المعمتتتول بهتتتا فتتتي اللجنتتتة وفتتتو األنظ
تتعارف مع القواعد واألنظمة، كما نصت اآللية علتى تن يتذ الطلبتات فتي أقترب وقتت ممكتن، علتى أن تراعتي إلتى أقصتى حتد 

مقدمتتة الطلتتب، علتتى أن تخطتتر الدولتتة مقدمتتة الطلتتب بأيتتة ممكتتن فتتي تن يتتذ الطلبتتات المواعيتتد النهائيتتة التتتي تقترحهتتا الدولتتة 
  ظروف من شأنها التسبب في التأخير الملحوظ في تن يذ الطلب. 
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مكافحة غسل األموال على أن للسلطة نظام وفي مجال تقديم المساعدي القانونية المتبادلة في المصادري والتجميد، ينص  .90
مختصتتتة بدولتتتة أختتترى تربطهتتتا بالمملكتتتة ات اقيتتتة أو معاهتتتدي ستتتارية أو تبعتتتًا القضتتتائية بنتتتاًء علتتتى طلتتتب متتتن محكمتتتة أو ستتتلطة 

للمعاملتتة بالمثتتل أن تتتأمر بتتالتح ظ علتتى األمتتوال أو المتحصتت)ت أو الوستتائط المرتبطتتة بجريمتتة غستتل األمتتوال وفتتو األنظمتتة 
  التتوزراء المشتتتار إليتتال أعتتت) ، مكافحتتتة غستتل األمتتتوال وقتترار مجلتتتلنظتتام  ووفقتتتًا ل)ئحتتة التن يذيتتتةالمعمتتول بهتتا فتتتي المملكتتة، 

لتدول األخترى بشتأن التتح ظ فتعن طلبتات الجميتع الجترائم،  ص)حية اللجنة الدائمة لطلبات المساعدي القانونيةشمول المتضمن 
الطلبتتات المتعلقتتة بتتالتح ظ علتتى أو التعقتتب علتتى األمتتوال أو المتحصتت)ت أو الوستتائط تعتتد متتن أعمتتال اللجنتتة، حيتتث تحتتال 

)المختتص قانونتًا بطلبتات تن يتذ بجريمة غستل األمتوال تحتال إلتى ديتوان المظتالم المتحص)ت أو الوسائط المرتبطة األموال أو 
متتن ال)ئحتتة  0 06)المادي ليتتتم إصتتدار األحكتتام القضتتائية لتن يتتذ  عتتن طريتتو األجهتتزي االشتترافية المختصتتةاألحكتتام األجنبيتتة( 

األمتوال أو المتحصت)ت أو الوستائط المرتبطتة بجريمتة غستل األمتوال إلتى هيئتة  تحال الطلبات المتعلقة بتعقب فيما، التن يذية(
طلبتات المستاعدي القانونيتة  فتعن ، وعليتال متن ال)ئحتة التن يذيتة( 1 06، والمتادي النظتاممن  06التحقيو واالدعاء العام )المادي 

  .اصة بجرائم غسل األموالالمتبادلة فيما يتعلو بجرائم تمويل االرهاب تطبو عليال ن   االجراءات الخ
 

أن جتترائم تمويتتل االرهتتاب متتن ( علتتى 11جتترائم االرهتتاب وتمويلتتال )المتتادي نظتتام وفتتي متتا يتعلتتو بتستتليم المجتترمين، يتتنص  .91
تستتليم المجتترمين المحكتتوم علتتيهم بجتترائم تمويتتل إرهتتاب إلتتى دول أختترى، الجتترائم التتتي تستتتوجب تستتليم المجتترمين، حيتتث يتتتم 

 وأن يكون التسليم إعمااًل الت اقية سارية بين المملكتة والدولتة مقدمتة الطلتبالمجرمين إزدواجية التجريم، لتسليم  النظاميشترط و 
وتترتبط مبتدأ المعاملتة بالمثتل،  علتى أستا ، أو )سواًء كانت ات اقيات ثنائية، أو ات اقيات إقليمية أو ات اقيات متعددي األطراف(

   تي تشكل أساسًا لتسليم المطلوبين.واالقليمية والدولية، وال المملكة بالعديد من االت اقيات الثنائية
 

وتقتتتوم الستتتعودية بتستتتليم ، فتتتي جتتترائم تمويتتتل االرهتتتاب بتستتتليم المتتتواطنين الستتتعوديينالستتتعودية وكقاعتتتدي أساستتتية ال تقتتتوم  .94
الستعودي  النظتامويوجتب مثتل، المطلوبين في جرائم تمويل االرهاب من غير الستعوديين وفقتًا ل)ت اقيتات الثنائيتة، والمعاملتة بال

ويستتتعان بهتتذا الشتتأن بالتحقيقتتات التتتي  ،فتتي حالتتة رفتتف طلتتب تستتليم المطلتتوبمحاكمتتة المطلتتوب فتتي جريمتتة تمويتتل إرهتتاب 
وقتتدمت الستتلطات الستتعودية إحصتتائية حتتول عتتدد األشتتخاص التتذين ستتلمتهم لتتدول أختترى، حيتتث تقتتدمها الدولتتة مقدمتتة الطلتتب. 

( شتتخص غيتتر 1( شتتخص ستتعودي وعتتدد )47إلتتى دول أختترى، فتتي المقابتتل تتتم تستتلم عتتدد )( أشتتخاص 4قامتتت بتستتليم عتتدد )
 سعودي من قبل الدول األخرى.

 
جتترائم نظتتام والجهتتات األجنبيتتة النظيتتري، يتتنص الستتعودية وعلتتى صتتعيد تبتتادل المعلومتتات بتتين الستتلطات المختصتتة فتتي  .95

ألجهتتزي المختصتتة فتتي المملكتتة متتع األجهتتزي النظيتتري فتتي ( علتتى صتت)حية تبتتادل المعلومتتات بتتين ا12االرهتتاب وتمويلتتال )المتتادي 
( 15)المتتادي  النظتتامالتتدول األختترى التتتي تربطهتتا بالمملكتتة ات اقيتتات أو معاهتتدات ستتارية، أو تبعتتًا للمعاملتتة بالمثتتل، كمتتا يتتنص 

مكافحتة نظتام متن  (05فتي تبتادل المعلومتات متع الجهتات النظيتري وفقتًا ألحكتام المتادي )على ص)حية وحتدي التحريتات الماليتة 
غسل األموال، والتي تشترط أن تستخدم المعلومات المتبادلتة فتي الغترف التذي طلبتت متن أجلتال، وأن ال تقتدم المعلومتات إلتى 
طتترف ثالتتث إال بموافقتتة الستتلطة المختصتتة. وفيمتتا يلتتي إحصتتائيات تتعلتتو بالتعتتاون التتدولي للوحتتدي فيمتتا يتعلتتو بجتترائم تمويتتل 

 االرهاب: 
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 األعوام الماضيةعدد الطلبات الصادر  والوارد  لوحد  التحريات المالية لجرائم تمويل اإلرهاب خالل : 10جدول 
 الحالة العدد نوع الطلب السنة

0212 
 تمت إجابتها 5 عدد الطلبات الواردي

 تم تلقي إجابات من الجهات النظيري 1 عدد الطلبات الصادري 

0211 
 بتهاتمت إجا 6 عدد الطلبات الواردي
 تم تلقي إجابات من الجهات النظيري 1 عدد الطلبات الصادري

0210 
 تمت إجابتها 57 عدد الطلبات الواردي
 تم تلقي إجابات من الجهات النظيري 11 عدد الطلبات الصادري

0211 
 تمت إجابتها 154 الوارديعدد الطلبات 

 ظيريتم تلقي إجابات من الجهات الن 09 عدد الطلبات الصادري
 
  استعراض للتدابير المتخذ  فيما يتعلق بالتوصيات األخرت المصناة ملتزمة جزئيا  أو قير ملتزمة. .ح

 
 التوصية السادسة: درجة االلتزام )ملتزمة جزئيا (

 
( علتى إلتزام المؤسستات الماليتة واألعمتال والمهتن غيتر 9 5مكافحة غستل األمتوال )المتادي لنظام تنص ال)ئحة التن يذية  .96
مالية المحددي والمنظمات غير الهادفة للربح على وضع نظم مناسبة الداري المخاطر، وتحديد ما إذا كتان العميتل الحتالي أو ال

الجديد والمست يد الحقيقي ستبو وأن كتان أو متن المحتمتل أن يكتون فتي المستتقبل شخصتًا سياستيًا ممتثً) للمختاطر، كمتا تتنص 
تحديد مصدر ثروي وأموال العم)ء والمست يدين الحقيقيين المحتددين كأشتخاص سياستيين على ضروري اتخاذ التدابير المناسبة ل

العليتا عليهتا،  االداريممثلي للمخاطر، وتصنيف مثل هذ  الع)قات ضمن الع)قات ذات المخاطر العالية التتي تستتلزم موافقتة 
( يقر ن ت  االلتزامتات علتى 19الرهاب وتمويلال )المادي جرائم انظام كما أن  .والمتابعة المستمري المشددي لع)قات العمل معها

فتتي قتتانون مكافحتتة غستتل  التتوارديالمؤسستتات الماليتتة واألعمتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة المحتتددي والمنظمتتات غيتتر الهادفتتة للتتربح 
هابيتتتتة، أو ممتتتتولي األمتتتتوال والئحتتتتتال التن يذيتتتتة، فيمتتتتا يتعلتتتتو بجتتتترائم تمويتتتتل االرهتتتتاب أو العمليتتتتات االرهابيتتتتة أو المنظمتتتتات االر 

 االرهاب. 
 

كما قامت الجهات االشرافية على المؤسسات الماليتة بتعتديل تعريتف  الشتخص السياستي  بحيتث يتنتاول التعريتف تحديتدًا  .97
تعتتديل تعريتتف تتتم لم هتتوم األشتتخاص السياستتيين بمتتا يتضتتمن معالجتتة أوجتتال القصتتور المتعلقتتة باألشتتخاص السياستتيين، حيتتث 

(، 4-6-4د فتتي قواعتتد مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب للبنتتوك ومحتت)ت الصتترافة )ال قتتري األشتتخاص السياستتيين التتوار 
القواعتتتد الصتتتادري لشتتتركات التتتتأمين وفتتتو التعمتتتيم التتتذي أصتتتدرتال مؤسستتتة النقتتتد العربتتتي و  القواعتتتد الصتتتادري لشتتتركات التمويتتتلو 

رد فتتي القواعتد الصتتادري لألشتخاص المتترخص م، وتعتديل تعريتتف األشتخاص السياستتيين التوا0211ينتتاير  01الستعودي بتتاري  
 لهم. 

 
نظتام كما تضمنت القواعد الصادري من الجهات االشرافية النص على إلزام المؤسسات المالية بااللتزامات المطلوبة وفو  .91

اءات مكافحتة غستل األمتتوال والئحتتال التن يذيتتة، حيتث تضتتمنت القواعتد الصتتادري لشتركات التمويتتل مطالبتة الشتتركات باتختاذ إجتتر 
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العنايتتة الواجبتتة، وتطبيتتو أنظمتتة م)ئمتتة الداري المختتاطر، لتحديتتد متتا إذا كتتان العميتتل الحتتالي أو المستتتقبلي والمستتت يد الحقيقتتي 
شخصتتًا سياستتيًا ممتتثً) للمختتاطر. وتضتتمنت القواعتتد الصتتادري لشتتركات التتتأمين واألشتتخاص المتترخص لهتتم وشتتركات التمويتتل 

ا على مواصتلة ع)قتة العمتل فتي الحتاالت التتي يتتم اكتشتاف أن المستت يد الحقيقتي شتخص بالحصول على موافقة االداري العلي
بتحديتد مصتدر األمتوال والثتروي ألزمتت سياسي ممثل للمخاطر أو قد يصتبح كتذلك. كمتا أن شتركات التتأمين وشتركات التمويتل 
علتى  النظتاموفو المتطلبات الواردي فتي  للعم)ء والمست يدين الحقيقيين المصن ين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر، وذلك

جميع المؤسسات المالية، والمتطلبات الواردي في القواعتد الصتادري لشتركات التتأمين. وتقتوم الجهتات االشترافية والرقابيتة بمراقبتة 
التوصتية  االلتزام بهذا المتطلب عن طريتو بترامت ال حتص والت تتيم التتي تقتوم بهتا، كمتا ستبقت االشتاري إليتال عنتد الحتديث عتن

 الخامسة. 
 

 التوصية الحادية عشر: درجة االلتزام )ملتزمة جزئيا (
 

( المؤسستتات الماليتة واألعمتتال 19جترائم االرهتاب وتمويلتتال )المتادي ونظتتام ( 1مكافحتتة غستل األمتتوال )المتادي نظتام يلتزم   .99
عقتدي والكبيتري غيتر المعتتادي، وكافتة أنتواع والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح بتعي)ء عنايتة خاصتة للعمليتات الم

لهتتا غتترف اقتصتتادي أو قتتانوني واضتتح، ويلتتزم تلتتك المؤسستتات ب حتتص خل يتتة تلتتك  نال يكتتو العمليتتات غيتتر االعتياديتتة، التتتي 
العمليتات والغترف منهتا ألقصتتى حتد ممكتن، وأن تستجل كتابيتتًا متا يتتم التوصتتل إليتال متن نتتائت، وأن تحتتت ظ بتلتك النتتائت لمتتدي 

 ر سنوات مع إتاحتها للجهات المختصة عند الطلب. عش
 

وتضتتمنت القواعتتد االشتترافية الصتتادري منهتتا التأكيتتد علتتى م هتتوم مراقبتتة العمليتتات غيتتر العاديتتة، وشتتر  ذلتتك الم هتتوم  .122
للمؤسستتات الماليتتة، حيتتث تتتم تعتتديل النصتتوص المتضتتمنة إلتتزام المؤسستتات الماليتتة بمراقبتتة جميتتع العمليتتات، والكشتتف عتتن أي 

لغتتاء المستتتويات ونظتتام مكافحتتة غستتل األمتتوال نظتتام )حظتتات أو متغيتترات غيتتر طبيعيتتة، تختتالف م جتترائم االرهتتاب وتمويلتتال، وا 
الحدية للمراقبة في القواعد الصادري للبنوك ومح)ت الصرافة وشركات التأمين. باالضافة إلى ذلك، تضمنت القواعد االشرافية 

لمراقبتتة للعمليتتات، بهتتدف تعزيتتز ال عاليتتة لتلتتك الشتتركات. وقامتتت اللجنتتة المصتترفية بعتتف االرشتتادات الخاصتتة بتعزيتتز م هتتوم ا
بتقتتتديم عتتترف لمستتتؤولي االلتتتتزام حتتتول ال تتتروو بتتتين م هتتتوم متطلبتتتات الرقابتتتة ومتطلبتتتات االبتتت) ، وبمتتتا يتتتدعم تحستتتين فعاليتتتة 

لبنوك المحليتة التتي تبتدو غيتر طبيعيتة، االست ادي من االحصائيات المقدمة من القطاع المصرفي حول العمليات الداخلية في ا
( موظف حول مكافحة غستل 5267وعدد الب)غات المقدمة لوحدي التحريات المالية. كما قام المعهد المصرفي بتدريب عدد )

كمتتا بلتتة عتتدد متتوظ ي البنتتوك المحليتتة وفتتروع البنتتوك األجنبيتتة المرخصتتة م. 0211األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب حتتتى نهايتتة عتتام 
داختتل المملكتتة  دريبيتتةفتتي المملكتتة ومتتوظ ي مؤسستتات الصتترافة وشتتركات التتتأجير التمتتويلي، التتذين شتتاركوا فتتي دورات تللعمتتل 

( موظتف، وبلغتوا 16401، عتدد )0212وخارجها، بما فيها التدريب داختل البنتوك وخارجهتا والتدورات االلكترونيتة خت)ل عتام 
( 00991م عتتدد )0210ين التتذين تتتم تتتدريبهم ختت)ل عتتام ( موظتتف، وبلتتة عتتدد المتتوظ 00711، عتتدد )0211ختت)ل عتتام 

  ( موظف.16401عدد ) 0211موظف، وخ)ل عام 
 

ومن جانب آخر، قامت السعودية بدراسة وتحليل أعداد العمليات غير الطبيعية المرفوعة من الوحتدات المركزيتة فتي  .121
وحتتدي التحريتتات الماليتتة، حيتتث تبتتين أن نستتبة متتا تتتم البنتتوك ومحتت)ت الصتترافة، ومقارنتهتتا بأعتتداد ب)غتتات االشتتتبا  المرفوعتتة ل

%( متتن عتتدد العمليتتات غيتتر الطبيعيتتة المرفوعتتة متتن الوحتتدات المركزيتتة، وهتتي تمثتتل 10022رفعتتال متتن ب)غتتات يمثتتل فقتتط )
ل الحاالت التي تمت دراستها من قبل الوحدات المركزية والتوصل إلى نتائت الحتمال وجتود اشتتبا  فتي ارتباطهتا بعمليتات غست
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المركزيتتة فتتي البنتتوك  الوحتتداتمتتن  أمتتوال أو تمويتتل إرهتتاب. ويوضتتح الجتتدول التتتالي عتتدد العمليتتات غيتتر الطبيعيتتة المرفوعتتة
 ومح)ت الصرافة، وعدد ب)غات االشتبا  المرفوعة لوحدي التحريات المالية من قبل البنوك ومح)ت الصرافة: 

 
يبل الوحدات المركزية بالبنوك ومحالت الصرافة، بالمقارنة مع عدد  : عدد العمليات قير الطبيعية المرفوعة من15جدول 

 البالقات المرفوعة منهم لوحد  التحريات المالية
 عدد بالقات االشتبا  عدد العمليات قير الطبيعية  العام
0229 4162 901 
0212 6100 1111 
0211 1769 1661 
0210 19119 1111 
0211 7771 0245 

 
 نية عشر : درجة االلتزام )قير ملتزم(:التوصية الثا

 
مكافحة غسل األموال حيتث تماثتل االلتزامتات الم روضتة علتى المؤسستات الماليتة، متع نظام قامت السعودية بتعديل  .120

تلتتك االلتزامتتات الم روضتتة علتتى األعمتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة المحتتددي، باالضتتافة إلتتى إلتتزام األعمتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة 
مكافحتة غستل األمتوال. وهتذا يظهتر  نظتام( بن   االلتزامات الواردي في 19جرائم االرهاب وتمويلال )المادي نظام وفو المحددي 

( علتى إلتزام األعمتال 19جترائم االرهتاب وتمويلتال )المتادي  نظتام( و 5مكافحتة غستل األمتوال )المتادي  نظاممن خ)ل النص في 
هويتتة المتعتتاملين استتتنادًا إلتتى وثتتائو رستتمية، وذلتتك عنتتد بدايتتة التعامتتل متتع والمهتتن غيتتر الماليتتة بتتالتحقو بصتت ة مستتتمري متتن 

العم)ء أو عند إجراء أية عملية مع العم)ء بص ة مباشري أو نيابة عنهم، والتحقو من الوثائو الرسمية للكيانتات ذات الصت ة 
وضين بالتوقيع عنها، واتختاذ تتدابير العنايتة الواجبتة االعتبارية، والتي تبين اسم المنشأي وعنوانها وأسماء مالكيها والمديرين الم 

 المستمري. 
 

( إلتتزام األعمتتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة المحتتتددي بتتالتحقو متتن هويتتتات 1 1 5كمتتا تضتتمنت ال)ئحتتة التن يذيتتتة )المتتادي  .121
لخاصتتة والتعليمتتات األشتتخاص الطبيعيتتين واالعتبتتاريين وفتتو الوثتتائو الرستتمية التتتي حتتددتها ال)ئحتتة، باالضتتافة إلتتى الشتتروط ا

( تطبيتتو إجتتراءات 0 5التتي تصتتدرها الجهتتات الرقابيتتة، والمتعلقتتة بتطبيتتو مبتتدأ العنايتة الواجبتتة، كمتتا تضتتمنت ال)ئحتتة )المتتادي 
العنايتتتة الواجبتتتة علتتتى كافتتتة العمتتت)ء علتتتى أستتتا  األهميتتتة النستتتبية والمختتتاطر، وتعزيتتتز تتتتدابير العنايتتتة الواجبتتتة تجتتتا  العمتتت)ء 

(، وتحديتتد هويتتة العمتت)ء والمستتت يدين الحقيقيتتين والتحقتتو متتن 1 5العمليتتات ذات المختتاطر العاليتتة )المتتادي وع)قتتات العمتتل و 
أوضاعهم النظامية لكافة العم)ء الطبيعيين الذين تعود إلتيهم الملكيتة أو الستيطري النهائيتة، أو التذين يقومتون بتعجراء العمليتات 

ص الطبيعيتتتين التتتذين لهتتتم ملكيتتتة أو ستتتيطري فعليتتتة علتتتى العميتتتل، بمتتتا فتتتي ذلتتتك (، وتحديتتتد األشتتتخا5 5بالنيابتتتة عتتتنهم )المتتتادي 
األشتخاص التذين يمارستون ستتيطري فعالتة كاملتة علتتى الشخصتية االعتباريتة، كمتتا يجتب علتى تلتتك المؤسستات تحتديث البيانتتات 

 (. 7 5الخاصة بالعم)ء، واتخاذ تدابير العناية الواجبة المستمري )المادي 
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ب( إلتتزام المحتتامين بالحصتتول علتتى  -5ري العتتدل بالنستتبة للمحتتامين )ال قتتري ااعتتد الصتتادري متتن وز كمتتا تضتتمنت القو  .124
نتها القواعتتد، والتحقتتو متتن هويتتة العميتتل ممعلومتتات كافيتتة عتتن طبيعتتة العمتتل وهيكتتل الملكيتتة للعميتتل، وفقتتًا للشتتروط التتتي تضتت

ات عن الغرف من ع)قة العمتل وطبيعتهتا بنتاًء علتى والمست يد الحقيقي استخدام المستندات األصلية، والحصول على معلوم
نوع العميل، وع)قة العمل أو العملية، وتطبيو إجتراءات العنايتة الواجبتة بشتكل مستتمر للتأكتد متن أن المعلومتات المقدمتة متن 

نايتة الواجبتة، أو العميل تت و مع العمليات التي يجريها العميل، وضتروري إنهتاء ع)قتة العمتل فتي حالتة عتدم تطبيتو تتدابير الع
في حالة الشكوك في مدى دقة وك اية البيانات المقدمة من العميل، والنظتر فتي تقتديم بت)  عتن عمليتة مشتبوهة. كمتا تضتمن 

هيكتتل  مم، والمتضتتمن إلتتزام المؤسستتات الخاضتتعة لتتال بوجتتوب ت هتت0211نتتوفمبر  01 ع( وتتتاري  7 1 1 067التعمتتيم رقتتم )
قتد يكتون شخصتًا إعتباريتًا أو ترتيبتًا قانونيتًا، كمتا يجتب الحصتول علتى معلومتات  يل، والتذالملكية والسيطري الختاص بتأي عميت

تتعلو بالغرف من ع)قة العمل وطبيعتها، وتحديد البيانات التي يجب الحصول عليهتا متن العميتل للتحقتو متن هويتتال، ستواًء 
العميل والمستت يد الحقيقتي بشتكل يولتد القناعتة لتدى  كان شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا، واالط)ع على بيانات ومعلومات

المنشتتأي بأنتتال علتتى علتتم بالمستتت يد الحقيقتتي، وضتتروري التتتدقيو المستتتمر فتتي المعتتام)ت التتتي تتتتم طتتوال فتتتري الع)قتتة لضتتمان 
، وتقتديم تقريتر تناسب المعلومات والبيانات المعطتاي متع العمليتات التتي يقتوم بهتا العميتل، ونمتط نشتاطال والمختاطر التتي يمثلهتا

نهاء ع)قة العمل.    عن العمليات المشبوهة في حالة تعذر تطبيو إجراءات العناية الواجبة على العميل، وا 
 

( علتى قيتام األعمتال 19جترائم االرهتاب وتمويلتال )المتادي  نظتام( و 9مكافحتة غستل األمتوال ) المتادي  نظتام كما يتنص .125
لماليتتة عنتتد االشتتتبا  أو تتتوفر أستتباب معقولتتة ل)شتتتبا  فتتي أن األمتتوال أو بعضتتها والمهتن غيتتر الماليتتة بتتعب)  وحتتدي التحريتتات ا

تمثل متحص)ت لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو ع)قتها بعمليات غسل األمتوال أو تمويتل االرهتاب أو عمليتات إرهابيتة أو 
أو تمويتل إرهتاب أو عمليتات إرهابيتة منظمات إرهابية أو ممولي إرهاب، أو في أنهتا ستوف تستتخدم فتي عمليتات غستل أمتوال 

أو متتن منظمتتات إرهابيتتة أو ممتتولي إرهتتاب، بمتتا فتتي ذلتتك محتتاوالت إجتتراء مثتتل هتتذ  العمليتتات، بصتترف النظتتر عتتن مبتتالة تلتتك 
العمليتات، كمتا تلتزم األعمتال والمهتن غيتر الماليتة المحتددي بععتداد تقريتر م صتل يتضتمن جميتع البيانتات والمعلومتات المتتوافري 

 عن تلك الحالة واألطراف ذات الصلة، وتزويد وحدي التحريات المالية بال. لديها 
 

( علتتى إلتتزام األعمتتال 19جتترائم االرهتتاب وتمويلتتال )المتتادي  نظتتام( و 1مكافحتتة غستتل األمتتوال )المتتادي  نظتتامكمتتا يتتنص  .126
كافتتتة أنتتتواع العمليتتتات غيتتتر والمهتتتن غيتتتر الماليتتتة المحتتتددي بتتتعي)ء عنايتتتة خاصتتتة للعمليتتتات المعقتتتدي والكبيتتتري غيتتتر المعتتتتادي، و 

لزام تلتك المؤسستات  خل يتة تلتك العمليتات والغترف ب حتص االعتيادية التي ال يكون لها غرف اقتصادي أو قانوني واضح، وا 
 منها ألقصى حد، وتسجيل النتائت كتابيًا، واالحت اظ بها لمدي عشر سنوات.

 
غيتتتتر الماليتتتتة المحتتتتددي بوضتتتتع نظتتتتم مناستتتتبة الداري  ( األعمتتتتال والمهتتتتن9 5كمتتتتا ألزمتتتتت ال)ئحتتتتة التن يذيتتتتة )المتتتتادي  .127

المختتاطر، وتحديتتد متتا إذا كتتان العميتتل الحتتالي أو الجديتتد والمستتت يد الحقيقتتي ستتبو وأن كتتان أو أنتتال حاليتتًا أو متتن المحتمتتل أن 
ل العمتت)ء يكتتون فتتي المستتتقبل شخصتتًا سياستتيًا ممتتثً) للمختتاطر، وضتتروري اتختتاذ التتتدابير المناستتبة لتحديتتد مصتتدر ثتتروي وأمتتوا

والمستتتت يدين الحقيقيتتتين المحتتتددين كأشتتتخاص سياستتتيين ممثلتتتي للمختتتاطر، وتصتتتنيف مثتتتل هتتتذ  الع)قتتتة ضتتتمن الع)قتتتات ذات 
وتضتمنت القواعتد المخاطر العالية التي تستلزم موافقة االداري العليا عليها، والمتابعتة المستتمري المشتددي لع)قتات العمتل معهتا. 

جتتراءات وضتتوابط داخليتتة للعنايتتة الواجبتتة المشتتددي تجتتا  األشتتخاص الخاصتتة بالمحتتاميين ضتتروري وضتت ع المحتتامي سياستتات وا 
إقترارات  علتىالسياسيين، والذي حددتال القواعد بأنال من األشخاص عالي المختاطر، كمتا ألزمتت القواعتد المحتاميين بالحصتول 

)قتة معهتم، والحصتول علتى بيانتات شتاملة عتن خطية من المست يدين الحقيقيين عن هوية المدراء والمساهمين األساستيين والع
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العميتتل، مثتتل معلومتتات إضتتافية عتتن أستتباب ع)قتتة العمتتل والغتترف منهتتا، ومعلومتتات عتتن نشتتاطال وستتجلال التتوظي ي والنشتتاط 
جتتراء مقتتاب)ت مباشتتري متتع االداري العليتتا للعميتتل بانتظتتام ختت)ل متتدي ع)قتتة العمتتل معتتال. وكتتذلك تضتتمن  المتوقتتع متتن العميتتل، وا 

مكافحتتة غستتل األمتتوال والئحتتتال التن يذيتتة،  نظتتامردي فتتي اري التجتتاري والصتتناعة علتتى االلتزامتتات التتو ايم الصتتادر متتن قبتتل وز التعمتت
 االشخاص مع المنشأي. هؤالء باالضافة إلى المتابعة بشكل دقيو لتعام)ت 

 
والتتتتي تعتمتتتد علتتتى وستتتطاء ( األعمتتتال والمهتتتن غيتتتر الماليتتتة المحتتتددي، 12 5كمتتتا ألزمتتتت ال)ئحتتتة التن يذيتتتة )المتتتادي  .121

وأطتتراف ثالثتتة فتتي القيتتام بتتبعف عناصتتر العنايتتة الواجبتتة، بتتأن يكتتون لهتتذ  الجهتتات الحصتتول فتتورًا متتن الطتترف الثالتتث علتتى 
المعلومتتات ال)زمتتة المتعلقتتة بالعنايتتة الواجبتتة. كمتتا ألزمتتت تلتتك الجهتتات باتختتاذ خطتتوات كافيتتة ل)طمئنتتان أن األطتتراف الثالثتتة 

طلب وبدون تأخير صور بيانات التعرف على الهوية وغيرها من الوثائو ذات الع)قة، وأنها تخضع للتنظيم سوف تقدم عند ال
والرقابة، وأن لديها إجراءات مطبقة ل)لتزام بمتطلبتات العنايتة الواجبتة. كمتا حتددت القواعتد الصتادري للمحتاميين م هتوم الطترف 

اري التتذي يقتوم بالنيابتتة عتن العميتل فتتي التعامتل متتع المحتامي، أو تقتتديم الثالتث، والتذي يقصتتد بتال الشتتخص الطبيعتي أو االعتبت
 العم)ء لال، كما حدد التعميم الصادر من وزاري التجاري والصناعة م هوم الطرف الثالث على نحو مشابال. 

 
، وتطبيتو كما ألزمت القواعد الصتادري للمحتاميين بعتدم إنشتاء ع)قتة عمتل متع أي عميتل إال بعتد مقابلتتال وجهتًا لوجتال .129

التحقو من المستندات األصلية. كما ألزمت وزاري التجاري والصناعة الجهات الخاضعة لها بالعمل علتى وضتع إجتراءات فعالتة 
 ومحددي للعناية الواجبة ضمن تدابير إداري المخاطر التي تنطبو على العم)ء الذين ال يتم التعامل معهم وجهًا لوجال.  

 
يتتتو المناستتتب للمتطلبتتتات وزيتتتادي ال عاليتتتة، تقتتتوم وزاري العتتتدل بجتتتوالت ت تيشتتتية علتتتى وعلتتتى صتتتعيد التأكتتتد متتتن التطب .112

م، للتأكتد متن تطبيتو المحتامين لجميتع متا ورد فتي 0211ديستمبر  05المحامين وفو التوجيال الصادر من وزير العدل بتتاري  
غستل األمتوال وتمويتل االرهتاب بوضتع خطتة ري العامة للمحامتاي بالتعتاون متع إداري مكافحتة االقواعد الصادري، حيث قامت االد

عمل متكاملة للت تيم والرقابة على المحاميين للتأكد من فعالية التطبيو، وقد قامت االداري بعدي جوالت ت تيشية حسب متا هتو 
بلتة العتدد ، ويموضح بالجدول التالي، ويتم إعداد تقتارير حتول تلتك الزيتارات، باالضتافة إلتى زيتارات متابعتة للجتوالت الت تيشتية

( مكتتتب، ويبلتتتة عتتتدد المتتتوظ ين المختصتتين بتتتالت تيم علتتتى مكاتتتب المحامتتتاي فتتتي مجتتتال 0245االجمتتالي لمكاتتتتب المحامتتتاي )
 . ( أشخاص، حصلوا على عدد من الدورات التدريبية1مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب )

 
 : عدد الزيارات التاتيشية التي تمت على المحامين16جدول 

 دد الزياراتع العام
2411 75 
2412 115 
2415 052 

 
وتضمن التعميم الصادر من قبل وزاري التجاري والصناعة المشار إليال سابقًا إلزام الجهات الخاضعة لهتا بالعمتل علتى  .111

عتد اد تدريب العاملين في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، للرفع من ك اءتهم وصقل مهارتهم في هذا المجال، وا 
جتراءات مكافحتهتا، وعقتد  برامت وخطط توعية بمخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب بالطرو واألساليب الحديثة ومخاطرها وا 
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(، كمتا قامتت وزاري التجتاري والصتناعة بتتدريب عتدد 0211-0210-0211( دوري خت)ل الستنوات )14الغرف التجاريتة عتدد )
م. وتقتتوم وزاري التجتتاري 0210( موظتتف ختت)ل عتتام 05تتتم تتتدريب عتتدد )(، فيمتتا 0211 0212( موظتتف ختت)ل األعتتوام )16)

يقومتون بجميتع ( م تم ميداني 522ما يزيد على ) الوزاريوالصناعة بجوالت ت تيشية على الجهات الخاضعة لها، حيث تضم 
. ويوضتح الجتدول باألعمال الرقابيتة، ومتن ضتمنها الت تتيم علتى المتطلبتات الخاصتة بمكافحتة غستل األمتوال وتمويتل االرهتا

 ري خ)ل السنوات الماضية: االتالي عدد الجوالت الت تيشية التي قامت بها الوز 
 

 : عدد الجوالت التاتيشية التي تمت من يبل وزار  التجار  والصناعة14جدول 

عدد الجوالت على تجار المعادن واألحجار الكريمة  عدد الجوالت على المحاسبين القانونين العام
 ب العقاريةوالمكات

2411 114 144 
2412 01 2045 
2415 45 2400 

 
 التوصية السادسة عشر : درجة االلتزام )قير ملتزم(:

  
( على إلزام األعمال والمهن غير المالية المحددي بعب)  وحدي التحريات 9مكافحة غسل األموال )المادي  نظامينص  .110

شتتتتبا  فتتتي أن األمتتتوال أو بعضتتتها تمثتتتل متحصتتت)ت لنشتتتاط إجرامتتتي أو فتتتي الماليتتة عنتتتد االشتتتتبا  أو تتتتوفر أستتتباب معقولتتتة ل)
عتداد  ارتباطها أو ع)قتها بغسل أموال أو تمويل إرهاب، أو أنها سوف تستخدم في عمليتات غستل أمتوال أو تمويتل إرهتاب، وا 

ألعمتال والمهتن غيتر الماليتة تقرير م صل متضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفري لديها. وتجدر االشتاري إلتى أن تعريتف ا
التعامتل فتي  -التعام)ت العقاريتة، ب -تضمن النشاطات التالية : أوالئحتال التن يذية مكافحة غسل األموال  نظامالمحددي في 

االتجتتار بالستتلع ذات القيمتتة المرت عتتة كالستتيارات  -المعتتادن الثمينتتة أو األحجتتار الكريمتتة أو الستتلع النتتادري كتتالقطع األثريتتة، ج
 أعمال المحاماي وأعمال المحاسبة والمراجعة.  -ال خمة وما يعرف في دور المزاد، د

 
وقامت وزاري العدل بعصدار قواعد مكافحة غسل األمتوال وتمويتل االرهتاب المتعلقتة بممارستة مهنتة المحامتاي بموجتب  .111

تعتتتتاميم، مثتتتتل التعمتتتتيم رقتتتتم ري العديتتتتد متتتتن الام، كمتتتتا أصتتتتدرت التتتتوز 0211ديستتتتمبر  4وتتتتتاري   4446 ت 11التعمتتتتيم رقتتتتم )
م، والمتعلو بزيادي فعاليتة االبت)  عتن العمليتات المشتبوهة متن قبتل المحتامين، وزيتادي 0210مايو  02وتاري   4095 ت 11

ري العتدل بخصتوص الحصتول علتى معلومتات عتن األشتخاص المشتتبال بهتم فتي غستل االتعاون بين وحدي التحريتات الماليتة ووز 
داري األمت)ك وكافتة الوثتائو والمستتندات،  األموال وتمويل االرهاب من حيث الممتلكات الثابتة والوكتاالت الخاصتة بالعقتارات وا 

بمتتا فتتي ذلتتك متتا يتتتوفر لتتدى مكاتتتب المحامتتاي متتن وثتتائو ومستتتندات وعقتتود لهتتا ع)قتتة باالشتتتبا  القتتائم لتتدى وحتتدي التحريتتات 
عتتدم الثبتتوت فتتي قضتتايا غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب متتن ختت)ل الماليتتة، وتزويتتد وحتتدي التحريتتات الماليتتة بأحكتتام االدانتتة و 

ري العتدل لحصتول الوحتدي علتى االحصتائيات اإحصائية سنوية، والعمل على الربط االلكترونتي بتين وحتدي التحريتات الماليتة ووز 
ع الجهتات المتواجتدي م والمتعلو بتعجراءات التعامتل مت0210يناير  9( وتاري  4411 ت 11مباشري. وتعميم وزاري العدل رقم )

( 4019 ت 11بشتتكل كتتاف توصتتيات مجموعتتة العمتتل المتتالي، وتعمتتيم وزاري العتتدل رقتتم ) وال تطبتتبالتتدول التتتي ال تطبتتو أو 
م، والمتعلو بتعميم تقرير التطبيقات الصادر من قبل مجموعتة العمتل المتالي لمنطقتة الشترو األوستط 0211أبريل  11وتاري  

 واتجاهات غسل األموال وتمويل االرهاب.  وشمال أفريقيا بشأن مؤشرات
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كمتتتا قامتتتت وزاري التجتتتاري والصتتتناعة بتحتتتديث التتتدليل االرشتتتادي لمكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل االرهتتتاب فتتتي ينتتتاير  .114
م، والتتذي تضتتمن التعريتتف بالجوانتتب المختل تتتة لعمليتتات غستتل األمتتوال وتمويتتتل االرهتتاب، وأهتتدافها وأستتباب انتشتتتارها، 0211

ري التجاري والصناعة في مجتال مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل االرهتاب، وتعليمتات االتعاميم الصادري من قبل وز  باالضافة إلى
رشادات خاصة بتجار الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة واألحجار  رشادات خاصة بتجاري العقارات وتطويرها، وتعليمات وا  وا 

م بشتأن اتختاذ عتدد متن االجتراءات االحترازيتة 0211نتوفمبر  01( وتتاري  7 1 1 067الكريمة. باالضافة إلى التعمتيم رقتم )
 ع( 091 1 061لعدم استغ)ل الشركات والمؤسستات المهنيتة واألعمتال التجاريتة فتي عمليتات غيتر مشتروعة، والتعمتيم رقتم )

جال مكافحة غستل األمتوال م، بشأن اتخاذ االجراءات االحترازية على المستوى المحلي والدولي في م0210يناير  04وتاري  
 وتمويل االرهاب.  

 
( بلتتتتة عتتتتدد 0211 -0211-0212ختتتت)ل األعتتتتوام )التدريبيتتتتة كمتتتتا قامتتتتت وزاري العتتتتدل بعقتتتتد عتتتتدد متتتتن التتتتدورات  .115

( كاتتب 62بلتة عتددهم ) 0210لكتتاب العتدل خت)ل عتام  تدريبيتةري دورات ا( شتخص، كمتا عقتدت التوز 192المشاركين فيها )
ري فتتي التتدورات التتتي اكمتتا شتتارك عتتدد متتن متتوظ ي التتوز  م.0211( كاتتتب عتتدل فتتي عتتام 12عتتدد )، كمتتا قامتتت بتتتدريب عتتدل

عقتدتها وحتتدي التحريتتات الماليتتة بتوزاري الداخليتتة، وتقتتوم التتوزاري بحتث وتشتتجيع المحتتامين علتتى التتدريب والتوعيتتة بمختتاطر غستتل 
ودور وزاري العدل في مكافحتها  متع ملحتو بختاص  ري دليل   جريمة غسل األموالااألموال وتمويل االرهاب، كما أصدرت الوز 

مكافحة غستل األمتوال والئحتتال التن يذيتة وتوصتيات مجموعتة العمتل المتالي، كمتا تضتمن التدليل التعريتف بمختاطر غستل  نظام
 األموال وتمويل االرهاب وطرو مكافحتها. 

 
متتال والمهتتن غيتتر الماليتتة ختت)ل كمتتا قتتدمت الستتعودية إحصتتائية تتضتتمن عتتدد الب)غتتات التتتي قتتدمت متتن قبتتل األع .116

السنوات الماضية، بما يعك  تقدمًا في الوعي من قبل األعمال والمهن غير المالية بمتطلبات مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل 
ن كتتان علتتى الستتلطات أن تستتعى إلتتى بتتذل المزيتتد متتن الجهتتد فتتي زيتتادي وعتتي تلتتك  االرهتتاب، باالضتتافة إلتتى زيتتادي ال عاليتتة، وا 

 اضعة، وزيادي التدريب لتلك الجهات: الجهات الخ
 

 : عدد البالقات الوارد  من يبل األعمال والمهن قير المالية المحدد 11جدول 
 عدد البالقات العام )حسب التقويم الهجري(

1054 11 
1051 1 
1052 14 
1055 6 
1050   5 

 
 التوصية الحادية والعشرون: درجة االلتزام )ملتزم جزئيا (:

 
الستعودية بتعتديل فتي قواعتد مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل االرهتاب الصتادري متن الجهتات االشترافية لتتضتمن قامت  .117

إلزام المؤسسات المالية باتخاذ إجراءات مضادي لع)قات العمل والعمليات التي تتتم متن أو فتي التدول التتي ال تطبتو توصتيات 
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استتتبدال االشتتاري إلتتى قائمتتة التتدول والمنتتاطو غيتتر المتعاونتتة إلتتى مجموعتتة العمتتل المتتالي أو تطبقهتتا بدرجتتة كافيتتة، حيتتث تتتم 
االشتتاري إلتتى التتدول التتتي لتتديها متتواطن ضتتعف فتتي إجتتراءات مكافحتتة غستتل االمتتوال وتمويتتل االرهتتاب أو ال تطبتتو توصتتيات 

 مجموعة العمل المالي أو ال تطبقها بشكل غير كاف. 
 

( إلزام البنوك ومح)ت الصرافة باتخاذ بعف 0-5فة )ال قري حيث تضمنت القواعد الصادري للبنوك ومح)ت الصرا  .111
االجتتراءات والتتتدابير للحتتد متتن خطتتتوري التعامتتل متتع الجهتتات المتواجتتتدي فتتي التتدول واألقتتاليم التتتتي لتتديها ضتتعف فتتي إجتتتراءات 

متل المتالي أو ال توصيات مجموعتة الع وال تطبمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، أو الجهات المتواجدي في الدول التي 
تطبقهتتا بشتتكل كتتاف، ونصتتت القواعتتد علتتى بعتتف االجتتراءات التتتي تقتتوم بهتتا البنتتوك ومحتت)ت الصتترافة، ومنهتتا إيتت)ء عنايتتة 
خاصة بع)قات العمل والعمليات مع األشخاص المتواجدين في تلك الدول أو من تلك الدول )بما فيها الشخصيات االعتبارية 

وتصنيف مستوى المخاطر فتي التدول المنتو  عنهتا متن المنظمتات الدوليتة كافتة، ومنهتا مجموعتة والمؤسسات المالية األخرى(، 
العمتل المتالي ومجلت  األمتن وغيرهتا، والتتي يصتدر بشتأنها نشترات تحذيريتة، بمتا يتوافتو متع معتدل المختاطر المحتدد متن قبتل 

  بشأن مراقبتة التعتام)ت متع تلتك التدول، والحتد هذ  الجهات كحد أدنى لتصنيف تلك المنظمات، وتحديد االجراء ال)زم اتخاذ
متتتن تكتتتوين ع)قتتتات العمتتتل والعمليتتتات الماليتتتة متتتع التتتدول أو األشتتتخاص المعنيتتتة، باالضتتتافة إلتتتى عتتتدي إجتتتراءات منهتتتا تشتتتديد 
متطلبتتات التعتترف علتتى العمتت)ء، والتوقتتف ال تتوري للتعامتتل متتع الجهتتات أو األشتتخاص أو المؤسستتات، وبتتذل العنايتتة الواجبتتة 

جتراء تحتديث فتوري لمتطلبتات مكافحتة غستل ا لمعززي عند إجراء أي ات اقيتة تعامتل جديتدي أو فتتح حستابات للبنتوك المراستلة، وا 
جراءات العناية الواجبة المعززي لكافة التعام)ت المصرفية مع األطراف ذات الع)قة بتلتك البلتدان.  األموال وتمويل االرهاب وا 

م والمتضتتمن التأكيتتد علتتى 0211أبريتتل  1( وتتتاري  9542الستتعودي التعمتتيم رقتتم )م أ ت كمتتا أصتتدرت مؤسستتة النقتتد العربتتي 
 االجراءات السابقة الواردي في قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب. 

 
وفيما يتعلو بشركات التمويل، فقد ألزمت القواعد الصادري شركات التمويل بعي)ء عناية إضافية تجتا  كافتة الع)قتات  .119

بشتتتكل مستتتتمر، وأختتتذ موافقتتتة االداري العليتتتا عنتتتد بتتتدء الع)قتتتة أو عنتتتد مراقبتهتتتا لعمليتتتات ذات المختتتاطر العاليتتتة، والتتتتي يلتتتزم وا
تجديتدها، ومتتن ضتتمن تلتتك الع)قتتات المعلومتتات التتتي تتتدل علتتى أن العميتتل أو المستتت يد الحقيقتتي فتتي التتدول التتتي ال تطبتتو أو 

المتتالي. كمتتا أن مؤسستتة النقتتد العربتتي الستتعودي تقتتوم بشتتكل دوري بتعمتتيم  تطبتتو بشتتكل غيتتر كتتاف توصتتيات مجموعتتة العمتتل
البيانات التحذيرية الصادري من قبل مجموعة العمل المالي على شركات التأمين، وأختذ الحيطتة والحتذر فتي التعتام)ت القائمتة 

فتي التدول التتي ال تطبتو توصتيات معها. وتضمنت القواعد الصادري لشتركات التتأمين تصتنيف العمت)ء أو المستت يدين متن أو 
مجموعتتة العمتتل المتتالي أو ال تطبقهتتا بشتتكل غيتتر كتتاف متتن ضتتمن ذوي المختتاطر العاليتتة، والتتتي يجتتب علتتى الشتتركات إيتت)ء 

 عناية خاصة تجا  تلك الع)قات والعمليات بما فيها المراقبة المستمري. 
 

خص المترخص لتال بتعي)ء اهتمتام ختاص لتذوي وتتضمن القواعد الخاصة باألشخاص المرخص لهم ضتروري قيتام الشت .102
المخاطر العالية، ومن ضمنها العم)ء الذين يتبعتون لتدول محتددي متن مجموعتة العمتل المتالي أو متن قبتل بعتف التدول بعتدم 
ك اية ومناسبة المعايير المطبقة فيها لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، كما يجب على األشتخاص المترخص لهتم إيت)ء 

 ام خاص للشركات وال روع التي تعمل في دول ال تطبو توصيات مجموعة العمل المالي أو ال تطبقها بشكل كاف. اهتم
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 التوصية الرابعة والعشرون: درجة االلتزام )قير ملتزم(:
 

لتحستتين االطتتار الرقتتابي لألعمتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة المحتتددي، قامتتت وزاري العتتدل بعصتتدار قواعتتد مكافحتتة غستتل  .101
هتت، وصتدر 1411 1 1وتتاري   4446 ت 1ألموال وتمويل االرهاب المتعلقة بممارستة مهنتة المحامتاي، بموجتب التعمتيم رقتم ا

هتت لت داري العامتة للمحامتاي للقيتام بجتوالت ت تيشتية علتى 1411 1 09( وتتاري  11 166157توجيال معالي وزيتر العتدل رقتم )
عتتد ومتطلبتتات نظتتام مكافحتتة غستتل األمتتوال والئحتتتال التن يذيتتة، والمتطلبتتات المحتتامين للتأكتتد متتن تطبيتتو المحتتامين لجميتتع قوا

الواردي في القواعد الصادري، كما قامت وزاري العدل بعنشاء وحدي لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهتاب بتالوزاري بموجتب قترار 
( متتتتوظ ين 12بلتتتتة عتتتتددهم )ت، هتتتتت، حيتتتتث يتتتتتم تزويتتتتدها بتتتتالخبراء والك تتتتاءا1410 4 7( وتتتتتاري  4591وزيتتتتر العتتتتدل رقتتتتم )

ومن مهامها متابعة المستجدات وتزويد االداري العامة للمحاماي بالتعليمات لتبليغها للمحامين، والرقابة علتيهم للتأكتد مختصين، 
طتة ري العامة للمحاماي بالتعاون مع وحدي مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب في الوزاري بععداد خامن تطبيقها. وقامت االد

عمل للت تيم والرقابتة علتى المحتامين للتحقتو متن فعاليتة تطبيتو القواعتد، حيتث قامتت بزيتارات ت تيشتية علتى مكاتتب المحامتاي 
 عدد الجوالت الت تيشية التي قامت بها وزاري العدل على مكاتب المحاماي.  16العاملة في السعودية، ويوضح الجدول رقم 

 
ممثلتتة بوحتتدي مكافحتتة عمليتتات غستتل األمتتوال بتتوزاري التجتتاري والصتتناعة بتكثيتتف كمتتا قامتتت وزاري التجتتاري والصتتناعة  .100

الجتتوالت الت تيشتتية والرقابيتتة علتتى تجتتار المعتتادن الثمينتتة واألحجتتار الكريمتتة ومكاتتتب العقتتارات ومكاتتتب المحاستتبين القتتانونيين 
لتزام تلك الجهات بالتعليمات واألنظمة واللوائح التي تصدر  ها الجهات ذات الع)قتة بمكافحتة غستل األمتوال للتأكد من تطبيو وا 

( عدد الجوالت الت تيشية التي قامت بها وزاري التجاري والصتناعة بهتذا الخصتوص. 17وتمويل االرهاب، ويوضح الجدول رقم )
 رهاب. كما قامت وزاري التجاري والصناعة بعصدار العديد من التعاميم المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اال

 
وعلى صعيد زيادي خبرات الجهات االشرافية على األعمتال والمهتن غيتر الماليتة، فقتد قامتت وزاري العتدل بتنظتيم عتدد  .101

من الدورات التدريبية لعدد من موظ ي الوزاري، بحسب ما تمت االشاري إليال سابقًا. أما وزاري التجاري والصناعة، فقد قامت وزاري 
لحتتاو عتتدد )0211-0212( موظتتف بتتدورات تدريبيتتة ختت)ل األعتتوام )16عتتدد )التجتتاري والصتتناعة بعلحتتاو  ( موظتتف 05(، وا 

لحاو عدد )م0210بعشر دورات تدريبية خ)ل عام   . م0211( موظف في دورات تدريبية خ)ل عام 02، وا 
 

 التوصية الخامسة والعشرون: درجة االلتزام )ملتزم جزئيا (:
 

دية بتوقيتتع متتذكرات ت تتاهم متتع عتتدد متتن الجهتتات ذات الع)قتتة بمكافحتتة غستتل قامتتت وحتتدي التحريتتات الماليتتة الستتعو  .104
األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب، منهتتا: مصتتلحة الجمتتارك، وزاري التجتتاري والصتتناعة، هيئتتة الستتوو الماليتتة، هيئتتة التحقيتتو واالدعتتاء 

ة العامتتتتة ل)ستتتتتثمار. وتضتتتتمنت تلتتتتك العتتتتام، وزاري العتتتتدل، االداري العامتتتتة لمكافحتتتتة المختتتتدرات، ومديريتتتتة األمتتتتن العتتتتام، والهيئتتتت
المتتذكرات آليتتات تقتتديم التغذيتتة العكستتية متتن وحتتدي التحريتتات الماليتتة للجهتتات المبلغتتة، والجهتتات االشتترافية، وستتبل التعتتاون بتتين 
وحدي التحريات المالية والجهات االشرافية بخصوص الحاالت التتي يتتم االشتتبا  فتي ارتباطهتا بعمليتات غستل أمتوال أو تمويتل 
إرهاب. وقامت الوحدي بععداد تقرير تحليلي لب)غتات المؤسستات الماليتة وغيتر الماليتة، وتتم تزويتد الجهتات االشترافية والرقابيتة 
بال متضمنًا عدي معايير العطاء مؤشرات على ك اءي االب)  على الكيانات المبلغة لتقوم الجهات االشرافية والرقابية بمتابعتها 

هتتت، والمتضتتمنة 1410 0 19( وتتتاري  4 5 1 12115كمتتا صتتدرت برقيتتة وزاري الداخليتتة رقتتم )وتصتتحيح تلتتك الم)حظتتات. 
مخاطبتتة الجهتتتات األمنيتتة وهيئتتتة التحقيتتتو واالدعتتاء العتتتام برفتتتع إحصتتائية ستتتنوية م صتتلة، وتغذيتتتة عكستتتية عتتن قضتتتايا غستتتل 
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نها تعمل حاليًا على ربط إلكتروني بين وحدي األموال وتمويل االرهاب، وتزويد وحدي التحريات المالية بها. وأفادت السلطات بأ
التحريتات الماليتة وهيئتة التحقيتو واالدعتتاء العتام يتتم متن خ)لتتال تقتديم التغذيتة العكستية عتن كتتل حالتة. ويوضتح الجتدول التتتالي 

 التغذية العكسية التي قدمتها وحدي التحريات المالية خ)ل السنوات الماضية: 
 
 
 
 

 ية العكسية التي يدمتها الوحد : عدد حاالت التغذ10جدول 
 عدد الحاالت العام 
2440 1254 
2414 1561 
2411 2400 
2412 2200 
2415 2041 

 
وعلتتى صتتعيد وضتتع مبتتادش إرشتتادية تستتاعد المؤسستتات الماليتتة واألعمتتال والمهتتن غيتتر الماليتتة فتتي تطبيتتو متطلبتتات  .105

يتات الماليتة بتعمتيم تقريتر التطبيقتات الصتادر متن قبتل مجموعتة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، فقد قامت وحتدي التحر 
العمتتل المتتالي لمنطقتتة الشتترو األوستتط وشتتمال أفريقيتتا )مؤشتترات واتجاهتتات غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب فتتي منطقتتة الشتترو 

هتت. 1410 1 10 ( وتتاري 14967األوسط وشمال أفريقيا( إلى كافة الجهات ذات الع)قة بموجب برقيتة وزيتر الداخليتة رقتم )
( متن 1كما قامت هيئة السوو المالية بعضافة عدد من االرشادات المتعلقة بغسل األمتوال وتمويتل االرهتاب إلتى المحلتو رقتم )

ن إدراج مم والمتضتت0210ينتتاير  1وتتتاري   0210 1القواعتتد الخاصتتة باألشتتخاص المتترخص لهتتم. كمتتا أصتتدرت التعمتتيم رقتتم 
شتتبا  بغستل األمتوال وتمويتل االرهتاب. كمتا أصتدرت وزاري التجتاري والصتناعة تحتديث للتدليل عدد من المؤشرات الدالة على اال

م، وتضتتمن التحتتديث إدراج إرشتتادات خاصتتة بطتترو 0211االسترشتتادي لمكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب فتتي ينتتاير 
 ري.اعة الشراف ورقابة الوز وأساليب غسل األموال وتمويل االرهاب، وكي ية مكافحتها للقطاعات المعنية والخاض

 
هتتتت والختتتاص 1410 1 6وتتتتاري   5421كمتتتا قامتتتت مؤسستتتة النقتتتد العربتتتي الستتتعودي بموجتتتب التعمتتتيم رقتتتم م أ ت  .106

بتحديث مؤشرات االشتبا  الخاصة بعمليات غسل األموال وتمويل االرهاب في قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل االرهتاب، 
كما تضمن التحديث الخاصة بالقواعد الخاصتة بشتركات التمويتل تحتديث المؤشترات الدالتة  الصادري للبنوك ومح)ت الصرافة.

على عمليات غسل األموال وتمويل االرهاب عند بدء العملية التمويلية، وبعدها، وكذلك المؤشرات الخاصتة بمتوظ ي الشتركة. 
 ل في مكافحتها . ري العدل بعصدار دليل   جريمة غسل األموال ودور وزاري العداكما قامت وز 
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 التوصية الثانية والثالثون : درجة االلتزام )ملتزم جزئيا (:
 

وفتترت الستتلطات الستتعودية عتتددًا كبيتترًا متتن االحصتتائيات المرتبطتتة بعتتدد متتن جوانتتب مكافحتتة غستتل األمتتوال وتمويتتل  .107
بقتتى هنتتاك حاجتتة إلتتى المزيتتد متتن متتن قبتتل الجهتتات الرقابيتتة، ولكتتن تاالرهتتاب، والتتتي تظهتتر تتتوفر معلومتتات إحصتتائية م يتتدي، 

تنظيم الحصول على المعلومتات االحصتائية الوافيتة، بشتكل منتتظم، وتوفيرهتا بشتكل م صتل يستاعد علتى مراجعتة فعاليتة نظتام 
  مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب.

 التوصية الثامنة والثالثون: درجة االلتزام )ملتزم جزئيا (:
 

لجنتة الدائمتة لتن يتذ طلبتات المستاعدي القانونيتة المتبادلتة بموجتب قترار مجلت  التوزراء قامت السعودية بتوستيع مهتام ال .101
هتت لتشتمل الطلبتات التواردي متن التدول األجنبيتة أو الصتادري متن المملكتة إلتى التدول فتي جميتع 1411 1 10( وتاري  71رقم )

م جتترائم االرهتتاب وتمويلتتال، والتتذي تضتتمن فتتي الجتترائم. باالضتتافة إلتتى ذلتتك، قامتتت الستتعودية بتجتتريم تمويتتل االرهتتاب وفتتو نظتتا
( علتتى صتت)حية لجنتتة المستتاعدي القانونيتتة المتبادلتتة بتلقتتي طلبتتات المستتاعدي القانونيتتة المتبادلتتة فتتي جتترائم تمويتتل 14المتتادي )

رى بشتأن ( على ص)حية اللجنة في تلقي الطلبات الواردي من الدول األخ1 06االرهاب. وتنص ال)ئحة التن يذية في المادي )
التح ظ أو التعقب على األموال أو المتحص)ت أو الوسائط المرتبطة بجريمة غستل األمتوال. وتحتال تلتك الطلبتات إلتى ديتوان 

( متتن النظتتتام علتتى أن تن يتتذ طلبتتات المصتتادري لألمتتتوال أو 07المظتتالم الصتتدار األحكتتام القضتتائية، فتتتي حتتين تتتنص المتتادي )
مة غسل األموال الصادري من قبل محاكم مختصة أجنبية من ص)حية ديوان المظالم، بعد العائدات أو الوسائط المتعلقة بجري

تلقيها من قبتل اللجنتة الدائمتة. ومتا يتزال أوجتال القصتور المتعلقتة فيمتا يختص مصتادري أو ضتبط األصتول ذات القيمتة المعادلتة 
 والتعاون الدولي لم تعالت من قبل السلطات السعودية. 

 
 لسابعة: درجة االلتزام )ملتزم جزئيا (:التوصية الخاصة ا

 
قامتتتت مؤسستتتة النقتتتد العربتتتي الستتتعودي بتحتتتديث قواعتتتد مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال وتمويتتتل االرهتتتاب للبنتتتوك ومحتتت)ت  .109

الصرافة لتتضمن إلزام البنوك ومح)ت الصرافة فئة )أ( باعتماد إجراءات فعالة مبنية على درجة المخاطر لتحديتد التحتوي)ت 
المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن المنشئ والتصرف حيالها، وتقييم ما إذا كانت مشتبال بها، والنظر فتي االبت)   البرقية غير

عنها لوحدي التحريات المالية. كما ألزمت البنتوك ومحت)ت الصترافة فئتة )أ( متن النظتر فتي تقييتد أو حتتى إنهتاء ع)قتة العمتل 
وقواعتتتد التحتتتوي)ت البرقيتتتة. ومتتتن جهتتتة أختتترى، تلتتتزم القواعتتتد الخاصتتتة ب تتتتح  متتتع المؤسستتتات الماليتتتة التتتتي ال تلتتتتزم بمعتتتايير

الحسابات البنوك ومح)ت الصرافة بعتدم قبتول طلبتات تن يتذ التحتوي)ت إال متن العمت)ء التذين يملكتون ات اقيتة فتتح حستاب أو 
خاصتتة بتتالبنوك ومحتت)ت الصتترافة ع)قتة أختترى )متتثً): خدمتتة التحويتتل المتالي الستتريع(. وعتت)وي علتتى ذلتتك تضتمنت القواعتتد ال

ت صيل االلتزامتات الواقعتة علتى تلتك الجهتات عنتد قيامهتا بنشتاط التحتوي)ت الماليتة بشتكل يعتالت أوجتال القصتور المتعلتو بهتذ  
 التوصية. 

 
 التوصية الخاصة التاسعة: درجة االلتزام )ملتزم جزئيا (:

 
التن يذيتتتة نظتتتام االقتتترار عتتتن المبتتتالة الماليتتتة النقديتتتة  ( والئحتتتتال16تضتتتمن نظتتتام مكافحتتتة غستتتل األمتتتوال فتتتي المتتتادي ) .112

، فيمتا الستعوديةواألدوات القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة وما في حكمهتا عنتد الختروج والتدخول متن 
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تة أشتهر وبغرامتة ماليتة ( من النظام معاقبة كل من يخالف أحكام هذا النظام بالسجن مدي ال تزيد على س01تضمنت المادي )
ال تزيتتد علتتى مائتتة ألتتف لاير، أو بعحتتدى هتتاتين العقتتوبتين. وتشتتكل هتتذ  المتتادي عامتتة لجميتتع األحكتتام التتواردي فتتي النظتتام، ومتتن 
ضمنها المواد الخاصة باالقرار. وقدمت السلطات السعودية حالتين على أحكام تتعلتو بعتدم االفصتا  تتم الحكتم فيهتا متن قبتل 

 عية. المحاكم الشر 
 

وتتتتاري   4472 ت 11وفتتتي ستتتبيل معالجتتتة التتتنقص الختتتاص باالحصتتتائيات، فقتتتد أصتتتدرت وزاري العتتتدل التعمتتتيم رقتتتم  .111
هتتت المتضتتتمن تزويتتد فتتتي قيتتام المحتتتاكم بتتتعب)  مصتتلحة الجمتتتارك بتتعب)  مصتتتلحة الجمتتارك بقضتتتايا االفصتتتا ، 1411 1 05

عداد  التحقيتو أو منظتوري فتي المحتاكم واألحكتام الصتادري بشتأنها، للحتاالت التتي تكتون تحتت االحصتاءات والتغذية العكسية، وا 
علتتى أن تتتتولى مصتتلحة الجمتتارك جمتتع ومتابعتتة وح تتظ تلتتك االحصتتاءات الستتتخدامها مستتتقبً). كمتتا أصتتدرت هيئتتة التحقيتتو 

 . واالدعاء العام تعميم موجال ل روعها لتزويد مصلحة الجمارك بالتغذية العكسية حول القضايا التي تحت التحقيو
 

وقدمت السلطات السعودية إحصائية تتضمن عدد االقرارات المقدمة عند دخول الب)د أو الختروج منهتا، علتى النحتو  .110
 التالي: 

 
  : عدد اإليرارات التي يدمت لمصلحة الجمارك عند دخول أو الخروم من المملكة24جدول  

 عدد اإليرارات )خروم( عدد اإليرارات )دخول( العام
1054 5255 6615 
1051 5542 5610 
1052 5554 0552 
1055 12144 4011 
1050 4411 11445 

 
م 2415/م2440المبال  النقدية والمعادن الثمينة خالل الاتر  من دخول اإلفصاح عن  بيان بإجمالي مبال  21جدول 

 لمصلحة الجمارك:

 السنة
 دخول

 مجموع المبال     دخول 
 شيكات سياحية معادن ثمينة نقدية

1412 15،596،510،961022 967،274،467022 4،969،111022 16،561،577،111 
1411 10،260،229،699022 772،111،111022 1،504،105022 10،142،915،140 
1410 52،149،691،151046 927،419،995012 12،641،162022 51،267،710،221076 
1411 17،152،224،125059 1،591،411،416091 6،911،024022 11،952،154،496050 
1411 114،290،755،661022 9،210،697،904019 926،106022 141،126،162،411019 
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م 2415م/2440: بيان بإجمالي مبال  اإلفصاح عن خروم المبال  النقدية والمعادن الثمينة خالل الاتر  من 22جدول

 لمصلحة الجمارك:

 السنة
 مغادر 

 مجموع المبال   مغادر  
 شيكات سياحية معادن ثمينة نقدية

1412 9،110،202،449022 0،161،771،161022 457،522022 10،246،049،100 
1411 14،114،091،194022 1،714،415،441022 1،907،452022 15،920،641،715 
1410 7،121،776،195016 0،647،612،794090 12،112،021022 9،766،717،191071 
1411 11،605،417،152016  00،915،195،096020  794،097022  14،541،626،941011 
1414 1،017،606،142001  1،129،917،574041  16،105،162022  11،611،669،074076 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   الرابع للمملكة العربية السعوديةتقرير المتابعة 
 

 64من  64صفحة 

 

 
 المالحق

  
 

م والئحتال 0210بريل أ 1( بتاري  11نظام مكافحة غسل األموال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م  :1الملحق ريم 
 التن يذية.

 
 م.0211ديسمبر  07( بتاري  16نظام جرائم االرهاب وتمويلال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م  :2الملحق ريم 

 
































































































