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تمهيد
ً
انطالقا من دور مؤس سسسسة النرد العرعي السسسعود اإلر سرافي والرقاعيا والصسسالحيات ا خولة لها بمو ب نظام
مؤسسسسسة النرد العرعي السسسعود رقم ( )23وتاريخ 1377/05/23ه ونظام مراقبة البنوك الصسسادر باملرسسسوم امللكي
رقم (م )5/بتاريخ 1386/02/22ها ونظام مكافحة غس س س س سسل األموال الص س س س سسادر باملرس س س س سسوم امللكي رقم (م )20/وتاريخ
ً
1439/2/5ه والئحته التنفيذية الصسسادرة بمو ب الررار رقم ( )14525وتاريخ 1439/2/19ه س س س س سا ونظرا ملا يشسسهد
الرطاع املصسسرفي من تنامي وتوسسسع رافره تطور تر ي مايايد أسسسهم بتحفطي أ ماع فئات تسسسدفدف االسسستفادة املالية
عبر اسستالالل ما يمكن من السسبل الترنية واال تماعية في صسنع أسساليب احتيالية تتم باقتناا نراق الرصسور في
أ من وانب اإل راءات الرقابية أو الترنية للبنوك واملص س س س سسارف أو اس س س س سستالالل س س س سسع الو ي لد العمالء فرد
تطلب األمر إيجاد دليل ملساعدة البنوك واملصارف العاملة في اململكة العربية السعودية في توفطر الحد األدنى من
إ راءات ومعايطر مكافحة حاالت االحتيال املالي والتعامل معها ورص س س س سسد األس س س س سساليب والظواهر االحتيالية الجديدة.
ً
ونظرا للرسدرة العساليسة واملتوقعسة من البنوك واملص س س س سسارف العساملسة في اململكسة للريسام بمس س س س سسؤوليدفسا الرقسابيسة الكساملسة
والايامهسسا فرسسد رو ي عسسدم تحسسديسسد اإل راءات أو املعسسايطر بش س س س سكسسل تفص س س س سسي ي وع ى البنوك واملص س س س سسارف تكيي هسسذ
اإل راءات واملعايطر لتتناس سسب مع بيعدفا ونش سسا ها ع ى أال يؤ ر با حال من األحوال بالالاية الهي ص سسي أل لها أ
إ راء أو معيار
االحتيال املالي وغسل األموال
ُ
ت عد ريمة االحتيال املالي أحد الجرائم األص س س س سسلية لجريمة غس س س س سسل األموالا وهناك عالقة و يرة بطن غس س س س سسل
األموال واالحتيال املاليا ففي غالب األحوال يلجا ا حتالون إلى غس س س سسل األموال الناتجة عن عمليات االحتيال املالي
إلخفاء مص س س سسادرها الالطر مش س س سسروعة لذل فإن هناك تداخل في التدابطر املتخذة ملكافحة االحتيال من هة وتدابطر
مكافحة غسل األموال من هة أخر
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(الفصل األول)
تعريفات وأحكام عامة
 1-1تعريفات
يرصد باأللفاظ والعبارات اآلتية املعاني ّ
املبينة أمام كل منفا –ما لم يرتض السياق خالف ذل – :
املؤسسة :مؤسسة النرد العرعي السعود
الدليل :دليل مكافحة االحتيال املالي في البنوك واملصارف العاملة في اململكة العربية السعودية
االحتيال املالي :أ عمل يفدف للحصسسول ع ى فائدة غطر مشسسروعة عن ريق اسسستالالل وسسسائل ترنية أو مسسستندية
أو عالقات أو س سسبل ا تماعية أو اس سستخدام ص سسالحيات وديفية أو تعمد إهمال أو اقتناا نراق
ع في نظم أو معايطر رقابية بشكل مبارر أو غطر مبارر
البنك :البن أو املصرف املرخص له بالعمل في اململكة
موظف البنك :أ شخص يرتبط بعالقة عمل ويخضع إلرراف ورقابة البن بشكل مبارر أو غطر مبارر
وح ددد مك ددافح ددة االحتي ددال :الوح سسدة اإلداري سسة في البن س املعني سسة بمك سسافح سسة االحتي سسال امل سسالي والتع سسام سسل مع الح سساالت
والرضايا ذات العالقة به
مكافحة االحتيال :السبل واإل راءات الهي تتخذ للحد أو لتالفي حدوث حاالت االحتيال أو انتشارها
االحتيال املالي الداخلي :االحتيال املالي الذ يتم من قبل مودفي البن أو بمساعدتفم
 2-1الهدف ونطاق التطبيق:
أ -يفدف هذا الدليل إلى مساعدة البنوك في و ع الحد األدنى من اإل راءات والسياسات ملكافحة حاالت
االحتيال املالي الهي تتعرض لها البنوك أو عمالؤهاا وتعزيز سبل الحد من مخا ر االحتيال املالي
ب -دون إخالل باحكام األنظمة أو التعليمات ذات العالقة؛ يسر هذا الدليل ع ى البنوك واملصارف العاملة
في اململكة
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(الفصل الثاني)
الحوكمة
 1-2الحوكمة واملسؤوليات
 1-1-2ع ى البنوك تضمطن ما اء في هذا الدليل من سياساتفا ونظمها وإ راءاتفاا واتخاذ الالزم لضمان متابعة
االلاياما بما في ذل عند إسناد بعض املهام األساسية لطرف الثا ع ى أن تمثل اإل راءات الواردة في هذا
الدليل الحد األدنى من إ راءات البن تجا مكافحة حاالت ودواهر االحتيال املالي والتعامل معها
ً
 2-1-2تكون البنوك مسؤولة عن كفاءة تطبيق األحكام الواردة في هذا الدليلا وأن يتم التعامل معها وفرا للمنهج
الرائم ع ى ا خا را وذل لتخفي مخا ر االحتيال املالي
 3-1-2ع ى البنوك تضمطن متطلبات مكافحة االحتيال املالي من اساراتيجية البن في إدارة ا خا ر الشاملة له
ُ
 4-1-2ترع مسؤولية مكافحة االحتيال املالي ع ى عاتق ميع منسوعي البن –بما في ذل مجلس اإلدارة–ا وتحدد
املسؤوليات وفق اآلتي:
مجلس اإلدار  :يرع ع ى عاتق مجلس اإلدارة املس س س س سسؤولية العامة ملكافحة االحتيال املالي في البن ا كما ترع عليه
املسؤوليات اآلتية – وبحد أدنى :-
 1اعتماد اساراتيجية البن في مكافحة االحتيال املالي ومتابعة ترييمها وإ راءات تحديثفا
 2اعتماد سياسة مكافحة االحتيال املالي ع ى أن تتضمن بنودها كحد أدنى ما ي ي:
أ انشاء وحدة مكافحة االحتيال املالي ع ى أن تكون دائمة وفعالة وتحديث تنظيمها باستمرار
ب تعزيز رافة مكافحة االحتيال املالي ومس س س س سسئوليات املودفطن والعراب في حالة اإلهمال واملس س س س سستويات الهي
يجب الوصول إليفا
ج دعم وتعزيز قيم األمانة والنياهة في كافة أر اء املؤسسة املالية
ً
د التعهد الك ي والشامل في سياسات البن ميعا بااللايام باألنظمة والتعليمات
ه املتطلبات الالزمة املناسبة إلدارة األمور املتعلرة بمخا ر االحتيال املالي
و آلية اإلرراف ع ى تنفيذ السياسة بما في ذل التاكد من املوا يع املتعلرة بمكافحة االحتيال
ز التعهسد بتوفطر املوارد الكسافيسة املادية والبش س س س سسرية بص س س س سفسة دائمسة لوحدة مكسافحسة االحتيسال املالي بمسا يكفسل
تحريق أهدافها.
ح تحديد مسئوليات وحدة مكافحة االحتيال املالي بدقة
 3ترييم مجلس اإلدارة أو لجنة منبثرة عنه ومفو ة منه لسياسة البن في مكافحة االحتيال املالي بشكل دور
للتحرق من تطبيرها بصورة فعالة
 4املوافرة ع ى التوصيات واإل راءات التصحيحية املرارحة من قبل وحدة مكافحة االحتيال املالي
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 5و س س س سسع مجلس اإلدارة أو لجنة منبثرة عنه ومفو س س س سسة منه آلية ملتابعة التوص س س س سسيات واإل راءات التص س س س سسحيحية
املعتمدة من قبله
 6عرد مجلس اإلدارة أو لجنة منبثرة عنه ومفو سسة منه ا تماعات دورية بحد أدنى رعع س سسنوية يتم من خاللها
مناقش سسة أبرز حاالت وأس سساليب االحتيال واإلحص سسائيات التابعة لها وعرض نتائج تحليلهاا واإل راءات االحارازية
والرقابية الوا ب تنفيذها
 7منح مجلس اإلدارة أو لجنة منبثرة عنه ومفو س سسة منه الصس سسالحيات لوحدة مكافحة االحتيال املالي الهي تخولها
إل راء عملي سسات التحريق مع أ من منس س س س سسوعي البن س بمختل مس س س س سستوي سساتفم الوديفي سسة والوص س س س سسول إلى ميع
املعلومات واملستندات الالزمة لتحريق أهداف اإلدارة مع مان االلايام بالسرية
اإلدار العليا :ترع مسؤولية مكافحة االحتيال املالي ع ى عاتق اإلدارة العليا في البنوك
موظفو البنددك :ترع عليفم مس س س س سسؤوليسسة االلايام بتطبيق كسسافسسة التعليمسسات واإل راءات والس س س س سيسساس س س س سسات ذات العالقسسة
بمكافحة االحتيال املالي
 2-2الهيكل التنظيمي
ً
تؤسس البنوك وحدة إدارية مسترلة ملكافحة االحتيال املالي وتتبع تنظيميا إلدارة االلايام
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(الفصل الثالث)
مهام وحد مكافحة االحتيال املالي
تتولى وحدة مكافحة االحتيال املالي بشكل عام مكافحة ومعالجة ميع املوا يع الهي تندرج وتتعلق باالحتيال
املالي ومن أبرز مهامها ما ي ي:
1-3
2-3

3-3
4-3
5-3

6-3

اقاراح اساراتيجية البن ملكافحة االحتيال املالي وترييمها بشكل دور بحد أدنى كل سنتطن
اقاراح السياسات واألدلة وإ راءات العمل املتعلرة بمكافحة االحتيال املالي ومهام الوحدة بما يكفل
كفاءتفا ع ى أن تتضمن بحد أدنى اآلتي:
أ آلية لتبادل املعلومات مع البنوك األخر ذات العالقة بعمليات االحتيال بما ال يتعارض مع مبدأ
السرية
ب إ راءات للتعامل مع الحسابات واملبال ا جمدة بسبب االرتبا بعالقدفا بعمليات االحتيال املالي
ج آلية لتلري بالغات حاالت االحتيال املالي من العمالء
د اإل راءات الهي تتخذ قبل وأ ناء عملية التحريق مع املودفطن
ه آلية لحفظ وتحريز األدلة وفق أفضل املمارسات
و الصالحيات الالزمة ملودفي خدمات العمالء (مودفي الصفوف األمامية) بما يضمن قدرتفم ع ى اتخاذ
الالزم عند تلري أ بالغ احتيال مالي
االستفادة من التوصيات والتحديثات الصادرة من املنظمات الدولية وأفضل املمارسات ذات العالقة
بمكافحة االحتيال املالي
املشاركة في التوعية باساليب االحتيال املالي وفق األحكام الواردة ذات العالقة في هذا الدليل
استخدام نظام رقابة آلي للكش والحد من عمليات االحتيال الداخ ي والخارجيا وقياس مد فعالية
النظام بشكل دور وااللايام بتحديث السيناريوهات بما يتوافق مع املستجدات في األساليب املستخدمة
في عمليات االحتيال املالي ع ى أن يتضمن نظام الرقابة بشكل أدنى اآلتي:
أ سيناريوهات مبنية ع ى إ راءات واضحة
ب تحليل سلوك العمالء لكافة الرنوات املتاحة لكش العمليات غطر املعتادة
ج و ع سيناريوهات خاصة ملراقبة حسابات املودفطن
تطبيق تدابطر العناية املعززة الواردة في الدليل اإلرراد ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يتالءم
مع بيعة حاالت االحتيال املالي ع ى أن تنفذ تل التدابطر في الحاالت التالية:
أ االرتبا بحدوث حالة احتيال
ب الش في صحة املستندات املردمة
ج تلري بالغ احتيال مالي من املودفطنا العمالءا املؤسسات املالية األخر
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7-3
8-3
9-3
10-3
11-3
12-3

13-3

14-3

15-3
16-3
17-3
18-3
19-3

د دهور إنذار في نظام الرقابة اآللي
ه املستفيدون من املبال الناتجة عن عمليات احتيال
املشاركة في ترييم مخا ر االحتيال للمنتجات والخدمات البنكية مع اإلدارات ذات العالقة
ً
خصوصا األ راف املسند لها
و ع اإل راءات الالزمة ملراقبة األ راف املتعاقدة مع البن بشكل مستمر
مهام ذات بيعة حساسة والتاكد من الايامها بسياسة البن ملكافحة االحتيال املالي
إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة التفاصيل عن حاالت االحتيال املالي الفع ي واملشتبه به وفق تصنيفات
وفئات يمكن االستفادة منفا في دراسة تل الحاالت وسبل مكافحدفا
تولي عمليات التحريق في حاالت االحتيال املالي املرتكبة من قبل مودفي البن بكافة مستوياتفم اإلداريةا
وللوحدة االستعانة بالجهات ذات الخبرة عند الحا ة
ً
ً
إبالغ الجهات األمنية فورا عند بوت أ عملية احتيال مالي وكان البن رفا فيفا سواء نتج عنفا خسائر
مادية أو لم ينتج
إرعار املؤسسة خالل مدة ال تزيد عن ال ة أيام عمل عن اآلتي:
أ أ أسلوب أو داهرة احتيالية ديدة نتج أو لم ينتج عنفا خسارة مالية
ب أ عملية احتيال داخ ي
ً
إعداد تررير منفصل لكل حالة احتيال مالي سواء كان البن رفا فيفا أو لم يكن ع ى أن يتضمن بحد
أدنى (نشاة الواقعةا األ راف ذات العالقةا اإلدارات املعنيةا اإل راءات التصحيحيةا الخسائر إن
و دتا األساليب املستخدمة)
اتخاذ اإل راءات الالزمة في حال تعرض البن أل عملية احتيال مالي ع ى سبيل املثال ال الحصر
(التحريقا متابعة البالغات املرفوعة للجهات األمنية و هات التحريقا تتبع العملياتا تبادل املعلومات
ذات العالقةا مرا عة السياساتا تحديد أو ه الرصور )
عند التحريق في حالة احتيال الرفع بالنتائج والتوصيات واإل راءات التصحيحية الى لجنة منبثرة عن
مجلس االدارة ومفو ة منه في حال تطلب األمر ذل
عند اكتشاف أسلوب احتيالي أو داهرة احتيال ديدة يتم دراسدفا والرفع بالنتائج والتوصيات الى لجنة
منبثرة عن مجلس االدارة ومفو ة منه
إعداد الترارير الدورية عن عمليات االحتيال ومحاوالت االحتيال املالي والتوصيات املناسبة والرفع بفا إلى
لجنة منبثرة عن مجلس االدارة ومفو ة منه
رفع الترارير اإلحصائية الدوريةا وكذل الترارير االستثنائية للمؤسسةا وأ بيانات أخر تطلبفا
املؤسسة
تجميد املبال في حال االرتبا بان التعامالت املالية ألحد الحسابات ناتجة عن عملية احتيالية إلى حطن
التحرق من سالمة مصدرها

دليل مكافحة االحتيال املالي في البنوك
واملصارف العاملة باململكة

رقم اإلصدار

تاريخ اإلصدار
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 20-3التعاون مع البنوك األخر في حال تلري لب تجميد املبال من أحد البنوك وتوافرت مبررات لالرتبا ا
وترع مسؤولية التجميد وتبعاتفا ع ى البن الب التجميد

(الفصل الرابع)
املوارد البشرية والتدريب
يعد العنصسسر البشسسر أحد األدوات األسسساسسسية في عملية مكافحة االحتيال املالي ويسسساهم اختيار البن الكوادر
البش س س س سسريسسة ذات الكفسساءةا ودعم هسسذ الكوادر بسسالبرامج التسسدريبسسة املالئمسسة؛ في تكسسامسسل عمليسسة مكسسافحسسة االحتيسسال املسسالي
ويتعطن ع ى البن في هذا الشان االلايام باآلتي:

 1-4املوارد البشرية
 1-1-4توفطر املوارد البشرية الالزمة لضمان قيام وحدة مكافحة االحتيال باداء مهامها بكفاءة وفاعلية
 2-1-4و ع املتطلبات واملعايطر الالزم توفرها في مودفي وحدة مكافحة االحتيال املالي بما يضمن الريام باملهام
املوكلة للوحدة
 2-4التدريب
 1-2-4تحديد احتيا ات وبرامج التدريب والتاهيل املناسبة بشان مكافحة االحتيال املالي
 2-2-4تدريب وتاهيل منسوعي وحدة مكافحة االحتيال املالي بشكل دور في ا جاالت ذات الصلة
 3-2-4السعي لحصول منسوعي وحدة مكافحة االحتيال املالي ع ى رهادات مهنية ذات الصلة
 4-2-4تدريب مودفي خدمات العمالء (مودفي الصس س س سسفوف األمامية) بما يضس س س سسمن قدرتفم ع ى اتخاذ الالزم في
حال تلري أ بالغ احتيال مالي
 5-2-4تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مكافحة االحتيال املالي تناسب كل فئات املودفطن بحسب أدوارهم
ومسؤولياتفم

دليل مكافحة االحتيال املالي في البنوك
واملصارف العاملة باململكة
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تاريخ اإلصدار

رقم الصفحة

2

أغسطس 2020م

10-9

(الفصل الخامس)
التوعية
تمثسسل التوعيسسة أحسسد العنسساص س س س سسر الرئيس س س س سيسسة في منظومسسة مكسسافحسسة االحتيسسال املسسالي وذلس عبر تعزيز و ي املودفطن
والعمالء بمخا ر وأس س سساليب االحتيال املالي واملس س سستجدات في هذا ا جال ويتعطن ع ى البن في هذا الش س سسان االلايام
باآلتي:
1-5
2-5
3-5
4-5
5-5
6-5
7-5
8-5

للعمالء واملودفطن بش س سسان أس س سساليب االحتيال املالي واملتجددة منفا بالذاتا

و س س سسع برامج للتوعية والثري
ومتابعة تنفيذ هذ البرامج
الريام برياس مد فاعلية وكفاءة أدوات التوعية بش س س سسكل مس س س سستمر وبناء املؤرس س س سرات وو س س سسع الدراس س س سسات
الالزمة لرفع مستو الو ي باالحتيال املالي
تعزيز و ي العمالء بضس سسرورة التاكد من سس سسالمة مصس سسادر أموالهم وأنفم عر س سسه للمسس سساءلة من قبل الجهات
ا ختصة في حال االرتبا في مصادر األموال
زيادة و ي املودفطن والتاكيد ع ى أن تعاونفم يسهم بشكل مبارر بتفعيل سياسة مكافحة االحتيال املالي
و ع األسلوب املناسب للتوعية لكل فئة أو تصني بناء ع ى قاعدة البيانات الهي تتضمن كافة تفاصيل
حاالت االحتيال املالي
اال الع املسسستمر ع ى تطورات وأسسساليب ودواهر االحتيال املالي بشسسكل عام واختيار الطريرة املث ى للتوعية
عنفا
استخدام كافة السبل املتاحة واملناسبة إليصال الرسائل التوعوية للفئات املسدفدفة
تعزيز و ي الشركات واأل راف املتعاقدة مع البن بسياسة البن في مكافحة االحتيال املالي

(الفصل السادس)
أحكام ختامية
 1 -6يحل هذا الدليل محل دليل مكافحة االختالس واالحتيال املالي وإررادات الرقابة الصادر عام 2008م

دليل مكافحة االحتيال املالي في البنوك
واملصارف العاملة باململكة
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