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  " مقدمة"

يتفق القائمني على حفظ النظـام والبـاحثون يف         

العلوم اإلنسانية على أن خماطر اجلرائم االقتصادية       

 أي نوع من اجلرائم يف الوقت احلاضر تفوق خماطر    

وذلك لسرعة تطورها وتغري أساليب تنفيذها مـع   

ونتيجـة إلدراك   . تطور اتمعات ووسائل التقنية   

اآلثار اجلسيمة من وراء استشراء جـرائم غـسل     

األموال ومتويل اإلرهاب حرصت حكومة اململكة      

العربية السعودية على اختاذ العديد مـن اجلهـود         

حـة كلتـا اجلـرميتني      والتدابري الالزمـة ملكاف   

كاالنضمام إىل العديد من املعاهدات واالتفاقيات      

الثنائية واإلقليمية والدولية ذات العالقة مبكافحـة       

غسل األموال ومتويل اإلرهاب الـصادرة مـن        

 "Introduction" 

 

Those entrusted with keeping order and 

researchers in field of humanities sciences, 

agreed that the current risk of economic 

crimes are surpassing any other types of 

crimes due to their fast development and 

change of their styles in line with societies 

and technology advancement. Due to 

comprehension of grave impacts arising 

from wide spread of money laundering and 

terrorism financing crimes, the government 

of Kingdom of Saudi Arabia has been 

careful to take several measures and efforts 

necessary to combat both crimes. Including 

joining many bilateral and regional 

conventions and agreements concerned with 

combating money laundering and terrorism 

financing issued by international financial 

work group, besides promulgation of money 

laundering regulation, conducting research 
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جمموعة العمل املايل الدولية وإصدار نظام ملكافحة       

غسل األموال جبانب االهتمام بإجراء البحـوث       

ملـؤمترات والنـدوات ذات     والدراسات وعقد ا  

العالقة واالهتمام بتدريب املختصني مبكافحة كل      

من جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب علـي        

  .مجيع املستويات القضائية واألمنية والرقابية
 

ونظراً ملا حققته وحدات التحريات املاليـة يف        

العديد من دول العامل من جناح منقطع النظري ليس         

 على مالحقة ارمني وإدانتـهم      فقط يف املساعدة  

عن طريق تقدمي التقارير الفنية، ولكـن يف منـع          

اجلرمية قبل حدوثها عن طريـق توعيـة اتمـع      

خبطورة كل من غسل األموال ومتويل اإلرهاب،        

السيما إن اجلرائم االقتصادية تعد عابرة للحـدود      

ومؤثرة سلباً على اتمعات واالقتصادات الوطنية       

  .هلا النمو والزيادة مع تقدم التقنيةويتوقع 

  

وحرصاً على حفظ األمن االقتصادي واملـايل       

and studies, organizing conferences and 

symposiums, taking care of training those 

concerned with combating money 

laundering and terrorism financing at 

judicial, security and control levels.  

 

 

 

 

 

Due to the great success realized by 

financial intelligence units in several 

countries worldwide, not only in their 

contribution to pursue criminals and 

convicting them through presentation of 

technical reports, but also in prevention of 

crime before occurrence through making 

society aware of the danger of both money 

laundering and terrorism financing. In 

particular, such economic crimes are among 

the cross-border crimes and have negative 

impacts on national communities and 

economies, which are expected to increase 

with advancement of technology. 
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والتجاري هلذا البلد املعطاء وبدعم من مسو  وزير         

ومبتابعـة  ) حفظهمـا اهللا    (الداخلية ومسو نائبه    

وتوجيه مستمر من صاحب السمو امللكي مساعد       

مت ) حفظـه اهللا    (وزير الداخلية للشئون األمنيـة      

ء وحدة التحريات املاليـة اسـتناداً لنظـام         إنشا

مكافحة غسل األموال ووفقاً ملا ورد يف مادتـه         

احلادية عشر، وقد باشرت الوحدة مهام عملـها        

م  ١١/٩/٢٠٠٥هـ  املوافق    ٦/٨/١٤٢٦بتاريخ  

ومن مسئولياا تلقي البالغات وحتليلها وتبـادل       

املعلومات وإعداد التقارير عن العمليات املشبوهة      

 مجيع املعامالت املالية وغري املالية والـيت مـن          يف

  . ضمنها جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

وألمهية توفري املعلومات اإلحصائية عن جرائم      

غسل األموال ومتويل اإلرهاب لتحديـد مـسار        

عمل الوحدة وإعطاء مؤشرات علمية عن هـذه        

اجلرائم لتحديد مكامن اخللل وتعزيز اإلجيابيـات       

قضاء على السلبيات يف املؤسسات املالية وغري       وال

In order to safeguard economic, financial 

and commercial security of this honorable 

country, and by support of His Highness 

Minister of Interior and his deputy minister 

(may God Save them), and follow up by 

deputy interior minister for security affairs, 

a financial intelligence unit has been 

established based on article 11 of  Money 

Laundering Regulation. The Unit 

commenced its work on 6/8/ 1426H, 

corresponding to 11/9/2005. Among its 

responsibilities is to receive reports and 

analysis of the same, exchange of 

information and preparation of reports on 

suspected activities in all and non financial 

transactions including money laundering 

and terrorism financing crimes. 

 

 

 

 

Due to the importance attached to provision 

of statistical data on money laundering and 

terrorism financing crimes and to determine 

unit work direction, giving scientific 

indicators about such crimes to indicate 

points of weaknesses, support of positive 
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املالية فقد مت إعداد هذا التقرير السنوي وتزويـد         

  .اجلهات ذات العالقة به 

مت  وال يقف طموحنا يف هذه الوحدة عنـد مـا         

إجنازه يف هذا التقرير بل نسعى إىل بذل املزيد مـن           

اجلهد والعطاء يف سبيل تطوير عمل الوحدة واملتابعة        

ني يد يف هذا اال ومبا حيقق تطلعات القائم       لكل جد 

  .على رأس اجلهاز األمين الشامخ

ويف اخلتام ال يسعين إال أتقدم جبزيـل الـشكر          

واالمتنان لصاحب السمو امللكي حممد بن نايف بن        

عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون األمنية على       

التوجيه واملتابعة املستمرة لعمل وحـدة التحريـات        

ملالية سائال اهللا العزيز القدير أن حيفظ هلـذا البلـد           ا

   ..حكومته وأمنه انه مسيع جميب 

                   واهللا ويل التوفيق ،،،

  ةى وحدة التحريات املالياملشرف العام عل

  /          عميـد

  ز املغلـــوثفـهـد بـن عبدالعـزي

points and elimination of negative acts 

within financial and non financial 

institutions, this annual report has been 

made and distributed to competent entities. 

 

Our endeavors are not just confined to what 

have been accomplished in this report, but 

we will rather endeavor to exert more effort 

towards the unit work and keep pace with 

every innovation in this field in order to 

realize the aspirations of leading figures of 

the prominent security apparatus.  

 

Finally, I would like to express my deep 

gratitude to His Royal Highness Prince 

Mohammed Bin Naif Ben Abdulaziz, 

Assistant Interior Minister for Security 

Affairs, for his continuous follow up of 

work of Financial Intelligence Unit. May 

Almighty God bestow the security on this 

country.  

 

With God Providence,,,, 
General Supervisor of Financial Intelligence Unit  

Brigadier /  

Fahd Ben Abdulaziz Almaghlouth              
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  Chapter 1   بـاب األولال

  وحدة التحريات املالية

  :ارتباطها* 

ترتبط وحدة التحريات املالية مبساعد وزير 

 .الداخلية للشؤون األمنية

  :مقرها * 

  .مدينة الرياض 

 :اختصاصات الوحدة* 

  :ختتص الوحدة باآليت

تلقي البالغات الواردة من املؤسسات املالية -أ

ومية واألفراد عن وغري املالية واجلهات احلك

 يشتبه يف أا جرمية غسل العمليات اليت

  .أموال

 إنشاء قاعدة بيانات تزود بكافة البالغات -ب 

واملعلومات اخلاصة بغسل األموال ويتم 

حتديث هذه القاعدة تباعاً مع احملافظة على 

 .سريتها وإتاحتها للسلطات ذات العالقة

 Financial Intelligence Unit 

 

• Its affiliation:  

The financial Intelligence Unit reports to 

Assistant Interior Minister of Security 

Affairs.  
 

• Office Premises:  

The City of Riyadh. 

 

• Unit Responsibilities:  

The unit is entrusted with the following:  

 

a- Receive incoming reports submitted 

by financial and non financial 

institutions and individuals about 

suspected money laundering crimes. 

 

 

b- Establish database provided with all 

reports and data regarding money 

laundering to be regularly updated 

while keeping secrecy of the same 

and make them available to 

competent authorities.  
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ت  طلب وتبادل املعلومات مع اجلهات ذا-ج 

إجراءات بصدد العالقة واختاذ ما يلزم من 

  .مكافحة غسل األموال

 طلب وتبادل املعلومات مع وحدات -د 

التحريات املالية األخرى فيما يتعلق مبكافحة 

       غسل األموال وفقاً ملا نصت عليه املادة

  من هذا النظام  ) ٢٢( 

 إعداد النماذج اليت تستخدم يف إبالغ -هـ 

الية وغري املالية عن العمليات اليت املؤسسات امل

يشتبه يف  أا غسل أموال ، تشتمل على 

بيانات تعينها على القيام بأعمال مجع 

املعلومات والتحليل والتحري والتسجيل يف 

  .قاعدة البيانات وحتديثها إذا أقتضى األمر 

القيام جبمع املعلومات عما يرد إليها من بالغات - و

 يشتبه يف أا غسل لألموال بشأن العمليات اليت

وحتليلها وللوحدة يف ذلك االستعانة مبن تراه من 

  .اخلرباء واملختصني من اجلهات ذات العالقة

c- Request and exchange of information 

with competent entities and take 

necessary action in the area of money 

laundering fight.  

 

d- Request and exchange of information 

with other Financial Intelligence 

Units (FIUs) with regard to combat of 

money laundering in accordance with 

article (22) of this regulation. 
 

  

e- Prepare forms that to be used for 

notification by financial and non 

financial institutions about suspected 

money laundering transactions. Such 

forms include data which will assist 

them to gather information, analysis, 

investigation and recording in 

database and update of the same 

when necessary. 

f- Gather information and data about 

reports received by the unit 

concerning suspected money 

laundering transactions and analysis 

of the same, and in this concern the 

unit may use experts from competent 

entities. 
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 تقوم وحدة التحريات املالية بالبحث -ز 

والتحري امليداين وهلا أن تطلب ذلك من 

اجلهات األمنية بالبحث والتحري بقطاعات 

الئل الكافية بأن وزارة الداخلية وعند قيام الد

العمليات الواردة يف البالغ هلا عالقة بغسل 

األموال تقوم بإحالتها للجهة املختصة 

بالتحقيق مع إعداد تقرير مفصل يتضمن 

بيانات كافية عن اجلرمية اليت قامت الدالئل 

على ارتكاا وعن مرتكبيها وماهية  هذه 

الدالئل مشفوعاً بالرأي ومرفق به كافة 

  .املستندات واملعلومات ذات الصلة الوثائق و

 الطلب من هيئة التحقيق واالدعاء العام القيام -ح 

باحلجز التحفظي على األموال واملمتلكات 

والوسائط املرتبطة جبرمية غسل األموال على 

النحو املبني يف املادة الثانية عشر من هذا 

  . النظام 

  

g- The unit shall undertake financial 

field research and investigations  and 

request the same from security 

entities at ministry of interior sectors. 

When sufficient evidences are 

established that the transactions stated 

in the report has a relation with 

money laundering, the unit will refer 

the case to the competent authority to 

carry out investigation along with 

detailed report inclusive of sufficient 

information about the crime where 

there are evidences that it has been 

committed, supported with opinion 

and substantive documents and 

information.  

 
 

h- Request Bureau of Investigation and 

Public Prosecution to make 

precautionary seizure of monies and 

property belonging to parties 

involved in money laundering crime 

in the manner stated in article 12 of 

the regulation.  
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التصرف يف البالغات اليت يسفر التحليل -ط 

ا عن عدم قيام الدالئل أو الشبهة على بشأ

ارتكاب أي من األفعال املنصوص عليها يف 

  .املادة الثانية من هذا النظام 

التنسيق مع اجلهات الرقابية على املؤسسات -ي 

املالية وغري املالية لتهيئة الوسائل الكفيلة 

بالتحقق من التزام تلك املؤسسات باألنظمة 

قررة ملكافحة غسل واللوائح والتعليمات امل

  .األموال 

املشاركة يف إعداد برامج توعوية بشأن -ك 

مكافحة غسل األموال بالتنسيق مع اللجنة 

  .الدائمة ملكافحة غسل األموال 

رفع التوصيات الالزمة للجنة الدائمة ملكافحة -ل

غسل األموال حول الصعوبات واملقترحات يف 

  .جمال مكافحة غسل األموال 

دة التحريات املالية الدخول يف جيوز لوح-م

مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات املالية 

i- Dealing with reports whose analysis 

did not reveal any evidence or 

suspicion of committing any of the 

acts stated in article 2 of the 

regulation. 

 
 

j- Coordinate with surveillance 

authorities over financial and non 

financial institutions in order to create 

necessary means to ensure that such 

institutions are abided by money 

laundering  regulations, rules and 

directives.  
 

k- Participate in engineering awareness 

programs regarding combat of money 

laundering in coordination with 

permanent committee for combat of 

money laundering.  

l- Submit necessary suggestions to 

permanent committee for combat of 

money laundering regarding 

difficulties facing combat of 

laundering endeavors. 

m- The Financial Intelligence Unit may 

sign memorandums of understanding 

with other FIUs in accordance with 
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  .األخرى وفقاً لألنظمة واإلجراءات املرعية 

ن ــ اختاذ اإلجراءات النظامية لالنضمام إىل 

  جمموعة وحدات التحريات املالية

  ).The Egmont groupإيغمونت قروب(

applicable regulations and 

procedures. 

n- Take legal actions to join the FIUs. 

Egmont Group.      
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*Financial Intelligence Organizational Structure:    

 
 

                                                         
                                                     
 
         
               
 
 
 

  

مساعد وزیر الداخلیة للشؤون األمنیة 

  

مدیر وحدة التحریات المالیة 

قسم تبادل 
المعلومات 
 والمتابعة

قسم الشؤون 
 المالیة واإلداریة

  
 قسم التدریب

قسم الحاسب 
 اآللي

  

 لتحریات المالیة مساعد مدیر وحدة ا

  
 قسم البالغات

قسم جمع 
المعلومات 
 والتحلیل

قسم 
 المستشارین

قسم المعلومات 
 والدراسات

Assistant  Interior Minister for 
Security Affairs  

 

Reports 
Dept 

Advisors 
Dept. 

Data 
Gathering 

and 

Analysis 
Dept.  

Info. 
Exchange 
& Follow 

Up Dept.

Info & 
Studies 
Dept.

 

Financial 
& Admin 
Affairs 
Dept. 

 

Training 
Dept. 

Computer 
 Dept.  

Director of FIU 
  

Assistant Director  
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  :األقسام* 
  اهليكل التنظيمي ألقسام الوحدةيبني

ل واألعما إلطار العام لألقسام، واألنشطةا
اختصاصاا،كما أنه  اليت يتطلبها حتقيق

واملسؤولية اليت ترتبط بني  يوضح السلطة
  :أجزائها ، وهي كاآليت

  
  :األقسام الرئيسية-أ

  .قسم البالغات .١
 .قسم مجع املعلومات والتحليل .٢
 .قسم تبادل املعلومات واملتابعة .٣
 .قسم املعلومات و الدراسات .٤

 :األقسام املساندة-ب
 .قسم التدريب .١
 . احلاسب اآليلقسم .٢
  .قسم الشؤون اإلدارية و املالية .٣

  :قسم البالغات 
ويقوم بتلقي البالغات اليت تثري الشكوك 
والشبهات بوجود عالقة بغسل األموال أو 

  .         متويل اإلرهاب
  :املهام 

تلقي البالغات عن العمليات اليت تثري  .١
الشكوك والشبهات اليت هلا عالقة 

  .ل اإلرهاببغسل األموال أو متوي

 *Departments:  
The unit organizational structure 
shows the general layout of 
divisions as well as activities and 
works need to be accomplished to 
carry out its duties, it also shows 
the limits of  power and 
responsibility among their different 
parts as follows:  
 
 

a- Main Divisions:  
1- Reports division. 
2- Information gathering and 

analysis division. 
3- Information exchange and 

follow up division. 
4- Information and studies 

division. 
b- Support Divisions (Sub-

divisions): 
1- Training division. 
2- Computer system Division. 
3- Administrative and Financial 

Affairs division.   
 
Reports Division:  
It is responsible for receiving 
reports about transactions of 
suspected relationship with money 
laundering and terrorism financing. 
 
Tasks:  
1- Receive reports about suspicious 
relationship with money laundering 
or terrorism financing transactions. 
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استقبال البالغات بواسطة الفاكس أو  .٢
أية وسيلة أخرى وعند اإلبالغ عن 
طريق اهلاتف يتم تأكيده بأي طريقة 

 . كتابية
تسجيل البالغات يف سجالت خاصة  .٣

برقم مسلسل وتدون فيه كافة 
 .املعلومات الضرورية

إحالة البالغات إىل قسم املعلومات  .٤
والدراسات إلدراجها يف قاعدة 

  . علوماتامل
   :قسم مجع املعلومات والتحليل

يهدف إىل مجع املعلومات الالزمة حول 
البالغات و حتليلها وإحالتها للجهات 

  .املختصة
  :املهام 

 دراسة و حتليل البيانات و املعلومات - ١
املرفقة بالبالغ و مقارنتها مبا يتوفر 
للوحدة من معلومات سابقة من خالل 

 من صحتها مع قاعدة البيانات للتأكد
االستعانة بسجالت األجهزة األمنية 
واملالية والتجارية واألجهزة األخرى 

  .ذات العالقة
عند توفر الدالئل الكافية بان العملية -٢

الواردة يف البالغ هلا عالقة بغسل 
األموال أو متويل اإلرهاب و ظهور 

2- Receive reports by fax or 
any other communication 
means, but report  made 
by phone calls, the same 
will be jotted down in 
writing.  

3- Recording reports in 
special records to be 
serially numerated where 
all necessary information 
will be recorded.  

4- Referring reports to 
information & studies 
division to incorporate 
them in the database. 

Information Gathering and 
Analysis Division:   
This division is intended to gather 
information, analyze and refer the 
same to competent authorities.  
 
 
Tasks: 
1- Study and analyze of 
information and data attached to 
the report and compare them with 
the information previously 
provided to the unit through its 
database and verify its accurateness 
with consultation of other 
concerned security, financial and 
commercial apparatuses records. 
 
 
  
2- When sufficient evidences exist 
that the transaction stated in the 
report has a relation with money 
laundering or terrorism financing 
and  there is need to detain persons, 
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احلاجة إىل ضبط أشخاص يقوم القسم 
ملية و طلب بإعداد تقرير حتليلي عن الع

 . إحالته للجهة املختصة
عند احلاجة إىل إجراء التحريات امليدانية -٣

يتم الطلب من اجلهة املختصة القيام 
بذلك بعد تزويدها باملعلومات 

 .الضرورية عن املبلغ عنه
الطلب من هيئة التحقيق و االدعاء -٤  

العام احلجز التحفظي على األموال 
طة جبرمية واملمتلكات والوسائط املرتب

  .غسل األموال ومتويل اإلرهاب
التصرف يف البالغات سواء باإلحالة -٥  

 .للجهة املختصة أو احلفظ
  
  
  

  :       قسم تبادل املعلومات واملتابعة
يقوم  بتبادل املعلومات مع السلطات احمللية 

و وحدات التحريات املالية املماثلة يف الدول 
                  .                      األجنبية
  : املهام 

تبادل املعلومات مع الـسلطات احملليـة       -١
والوحدات املماثلة يف الدول األجنبيـة      
فيما يتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل      

  .        اإلرهاب 

the division shall prepare an 
analytical report about the 
transaction and request referral of 
the same to competent authorities.  
3- When there is necessity to 
conduct field investigations, the 
concerned authority will be 
requested to do the same after 
being provided with necessary 
information about reported case.  
4- Request from Bureau of 
Investigation and Public 
Prosecution to make precautionary 
seizure of monies and properties 
belonging to parties involved in 
money laundering and terrorism 
financing crime. 
5- Deal with reports whether by 
referring them to competent 
authority or closing the case.  
 
 
 
 
 
Information Exchange and 
Follow up Division:   
This division is entrusted with the 
exchange of information with local 
authorities and similar FIUs in 
abroad.  
 
Tasks:  
1- Exchange of information with 
local authorities and similar FIUs 
in abroad with regard to money 
laundering and terrorism financing 
incidents.  
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اقتراح إبرام مذكرات تفاهم مع وحدات      -٢
 . التحريات املالية األجنبية املماثلة

 لالنـضمام   متابعة اإلجـراءات الالزمـة    -٣
 ) The Egmontموعة اإليقمونت 

group.( 
  

  :قسم املعلومات و الدراسات 
يقوم حبفظ و توثيق املعلومات و إجراء       

  .الدراسات
  

  :  املهام 
إنشاء قاعدة معلومات حتتـوي علـى        -١

 :األيت
البالغات عن العمليات املـشبوهة     - أ

 .اليت مت تلقيها وحتليلها
ا البالغات الـيت متـت إحالتـه      -ب

للجهات األمنيـة  السـتكمال      
جمريات    البحث والتحري أو إىل      

.                                                                            جهة التحقيق املختصة
التقارير الـيت أدت إىل املالحقـة       - ج

  .القضائية أو اإلدارية 
البالغات اليت مت حفظها و مربرات      - د

  .ذلك
حاالت اإلدانة يف قضايا غـسل      - هـ

  .األموال
طلبات تبادل املعلومات اليت -و 

2- Suggest signing of 
memorandums of understanding 
with similar foreign FIUs. 
3- Follow up of necessary 
procedures to join the Egmont 
Group.  
 
 
 
 
Information and Studies 
Division: 
Responsible for keeping and 
documentation of information and 
studies preparation.  
 
Tasks:  
1- Create database consisting of the 
following:  
 
a- Reports about suspected 
transactions that have been 
received and analyzed.  
b- Reports that have been referred 
to security authorities to finalize 
search and investigation or referred 
to competent investigation 
authority.  
      

c- Reports leading to legal and 
administrative pursue. 

 
d- Reports that have been 

closed and justification of 
the same. 

e- Cases of conviction in 
money laundering crimes.  

f- Requests for information 
exchange from local and 
foreign  authorities and from 
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تلقتها الوحدة من السلطات احمللية    
.                                                     األجنبية والوحدات املماثلة

رصد مؤشرات جرائم  غسل األموال و       -٢
أساليب ارتكاـا واقتـراح احللـول       

  .  ات ملكافحتها واإلجراء
                                                               

متابعة املـستجدات اخلاصـة جبـرائم       -٣
األموال عـرب املنظمـات واهليئـات       

  .    اإلقليمية والدولية املعنية
                                                             

د برامج توعوية بشأن    املشاركة يف إعدا  -٤
مكافحة غسل األموال بالتنسيق مـع      

  .جنة الدائمة ملكافحة غسل األموالالل
                                                 

  .عداد تقرير سنوي عن أعمال الوحدةإ- ٥
  
متابعة ما يستجد عن مكافحة غـسل       -٦

  .األموال ومتويل اإلرهاب 
  :مركز التدريب 

  :املهام 
عمل حماضرات ملنسويب الوحدة من قبل      -١

متخصصني يف جمال متويل اإلرهـاب و       
 .غسل األموال يتم استضافتهم باملركز

التنسيق مع املؤسسات احلكومية و غـري       -٢
احلكومية للقيام بتدريب منسويب الوحدة 

 .لديهم

similar foreign FIUs. 
 
 
 

2- Detection of indicators of 
money laundering crimes 
and ways of perpetrating the 
same as well as suggestion 
of solutions and procedures 
to combat the same.  

3- Follow up of current issues 
related to money laundering 
crimes through competent 
regional and international 
organizations.  

4- Participate in making 
awareness programs 
regarding money laundering 
in coordination with the 
permanent committee for 
combat of money 
laundering. 

5- Prepare an annual report 
about the unit activities.  

6- Follow up latest 
developments in the area of 
money laundering and 
terrorism financing issues. 

  
Training Center:  
Tasks: 
1- Give lectures targeting unit staff 
to be made by experts in the field 
of terrorism financing and money 
laundering at the center.  
2- Coordinate with government and 
non governmental institutions to 
train unit staff. 
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التنسيق مع اجلهات األجنبية يف جمـال      -٣
 مبـشاركة   تدريب منسويب الوحـدة   

  . اجلهات ذات العالقة
  

  :قسم احلاسب اآليل
يعترب من األقسام املـساندة لألعمـال       
الرئيسية املناطة بوحدة التحريـات املاليـة،     
ويقوم بتوفري خدمة فنية وتقنية فيما يـدعم        
حتقيق أهداف الوحدة ومبـا يتوافـق مـع         
توجهاا وسياستها، ولتحقيق هذه الرؤيـة      

ور رئيسية ألعمـال    يتطلب تغطية ثالث حما   
 :تقنية املعلومات وهي

  . امن املعلومات-١
  . التحليل و األنظمة-٢
.                                                                                            الدعم الفين-٣

  :قسم الشؤون اإلدارية و املالية  
ـ         ام يعترب من األقسام املساندة ويقـوم بامله

  :التالية
  

القيام بأعمال الشئون اإلدارية واملالية     -١
للوحدة و إعداد ميزانيـة الوحـدة       

  .السنوية 
متابعة أوضاع العاملني بالوحدة مالياً     -٢

  .و إدارياً
  .تأمني احتياجات الوحدة املكتبية-٣

3- Coordinate with foreign entities 
for the sake of providing training 
courses to unit staff with 
collaboration of competent 
authorities.  
 
 
Computer Division:   
It is considered as one of the 
support divisions to carry out the 
main works entrusted to the Unit. It 
is assigned to provide technical and 
technological service with to help 
realize Unit objectives in line with 
its policies, and in order to realize 
that mission, it has to cover three 
main aspects of information 
technology works:  
 

1- Information security  
2- System analysis. 
3- Technical support. 

 
 
Administrative & Financial Affairs 
Division:  
It is one of the support divisions and 
entrusted with the following tasks:  
 
1- Carry out administrative and 
financial affairs at the Unit besides 
preparation of annual budget of the 
Unit.  
 
2-Take care of financial and 
administrative issues of Unit 
employees. 
3- Provision of office supplies to the 
Unit.   
  
 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


 الباب الثاين 
 

  " م٢٠٠٦عدد البالغات الواردة لوحدة التحريات املالية للعام : " أوالً
  

 ٤٠٥ عدد البالغات الكلي
 ٤٠٥ عدد البالغات اليت مت حتليلها

 ٦٩ عدد البالغات احملالة جلهات التحقيق
 ٣٩  غات املوجه ا إامعدد البال

  
  رسم بياين يوضح عدد البالغات

  م٢٠٠٦للعام ) املوجه ا إام / احملالة جلهات التحقيق / اليت مت حتليلها ( 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

405

6939
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عدد البالغات التي
تم تحلیلھا

عدد البالغات
المحالة لجھات
التحقیق

عدد البالغات
الموجھ بھا إتھام
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405

39
69

Number of Reports
Being Analyzed

Number of Reports
Referred to
Investigation
Authorities 
Number of Reports
on Which
Indictments Has
Been Established

Chapter 2  
 
Firstly: Number of Incoming Reports at Financial Intelligence Unit in 
2006   
 

Total Number of Reports  405   
Number of Reports Being 

Analyzed 405 

Number of Reports Referred to 
Investigation Authorities  69 

Number of Reports on Which 
Indictments Has Been Established 39 

Diagram Showing the Number of Reports  
 ( Being Analyzed/ Referred to Investigation Authorities/ Indictment Has 

Been Established)  in 2006      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Number of analyzed reports 405 
Number of Referred reports 69 
Number of Reports on which indictment established 39 
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  "م ٢٠٠٦عدد البالغات الواردة حسب جهة البالغ للعام : "ثانياً
  

 عدد البالغات البالغجهة 
 ٣١٦ مؤسسات مالية

 ١٤ مؤسسات غري مالية
 ١٤ جهات حكومية

 ٦١ أفراد
 ٤٠٥ اموع

  
  م٢٠٠٦رسم بياين يوضح عدد البالغات الواردة حسب جهة البالغ للعام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

316
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61

0

50

100

150

200

250

300

350

المؤسسات
المالیة
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6114

14

316

Financial
Institutions 
Non Financial
Institutions
Government
Entities
Individuals

 Secondly: " Number of received reports by entity in 2006" 
 

Entity Number of 
Reports 

Financial Institutions  316 
Non Financial Institutions 14 

Government Entities 14 
Individuals 61 

Total 405 
 

 
 Diagram shows number of reports by entity in 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Financial institutions 316  
2- Non financial institutions 14 
3- Government entities 14 
4- Individuals  61 
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  "م٢٠٠٦عدد طلبات كشف احلسابات من مؤسسة النقد العريب السعودي للعام : "ثالثاً 

  . طلب٣٩٠بلغ عدد طلبات كشف احلسابات 
  

  "م ٢٠٠٦اإلجراءات املتخذة على البالغات الواردة للوحدة للعام : "رابعاً 
  

 ٦٩ عدد البالغات احملالة جلهة التحقيق
د البالغات احملالة للجهات ذات عد

 االختصاص
٩٢ 

 ٢٤٤ عدد البالغات احملفوظة من قبل الوحدة
  

  م٢٠٠٦رسم بياين يوضح اإلجراءات املتخذة على بالغات العام 

٦٩
٩٢

٢٤٤

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

عدد البالغات
المحالة لجھة
التحقیق

عدد البالغات
المحالة للجھات ذات

االختصاص

عدد البالغات
المحفوظة من قبل

الوحدة
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 Thirdly: " Number of requests for statement of account from 
Saudi Arabian Monetary Agency( SAMA) 

Number of requests reached 390  
 

 Fourthly: " Actions taken regarding received reports at the Unit in 2006" 
 
 
 

Number of reports referred   to 
investigation authority 69 

Number of reports to competent 
authorities 92 

Number of closed reports by the 
Unit 244 

 
 

Diagram shows taken actions regarding reports in 2006 

244
92

69
Number of reports
referred   to
investigation authority

Number of reports to
competent authorities

Number of closed
reports by the Unit

 
 
Number of reports referred to investigation authority 69 
Number of reports Referred to competent authorities 92 
Number of Reports closed by the Unit 244 
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  "م ٢٠٠٦األجنبية للعام عدد طلبات تبادل املعلومات مع الوحدات :  "خامساً
  

 عدد الطلبات طلبات تبادل املعلومات
 ٤ الطلبات الواردة
 ١ الطلبات الصادرة

  
  رسم بياين يوضح عدد طلبات تبادل املعلومات مع الوحدات األجنبية

  م٢٠٠٦خالل العام 
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1 4

Incoming requests

Outgoing requests

 
Fifthly: " Number of requests for exchange of information 
received from Units in abroad in 2006" 
 

Requests for exchange 
of information 

Number of 
requests 

Incoming requests 4 
Outgoing requests 1 

 
 Diagram shows number of requests for exchange of information 

with Units in abroad in 2006 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incoming requests 4 
Outgoing requests 1 
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