
ورقة موجزة عن تجربة المملكة العربية السعودية في تحديد هوية 
( الصادر 7/2األشخاص الطبيعيين واالعتباريين ، في ضوء القرار رقم )

 عن مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

التي اعتمدها مؤتمر  7/2وفقاً لما ورد في القرارات والمقررات رقم 
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته السابعة الدول 

م، حيث جاء في البند 2017المعقودة في فيينا، في تشرين الثاني/نوفمبر 
)ثامناً(، بأن المؤتمر : )يدعو الدول األطراف إلى تبادل الممارسات 

في الفضلى في تحديد هوية األشخاص الطبيعيين واالعتباريين الضالعين 
إنشاء الشركات، بما في ذلك شركات الغطاء وشركات إدارة األموال 
والترتيبات المماثلة األخرى، التي يمكن أن يساء استغاللها الرتكاب جرائم 
فساد أو التستر عليها أو إلخفاء العائدات المتأتية منها أو تمويهها أو نقلها 

 هذه العائدات(.إلى بلدان توفر األمان لمرتكبي جرائم الفساد و/أو ل

 نود تقديم عرضاً موجزاً عن هذا الموضوع، وفقاً لآلتي:

الشركات في المملكة العربية  إلجراءات تسجيل أوالً: بالنسبة
السعودية، فتنص أنظمة المملكة على عدم تمتع الشركة بالشخصية 
االعتبارية إال بعد اتمام اجراءات التحقق والتسجيل الخاصة بوزارة 

ستثمار, والتي تهدف إلى ضمان دقة المعلومات وتسجيل كافة التجارة واال
األشخاص المستفيدين الحقيقيين، حيث يقوم الموظف المختص بوزارة 
التجارة بالتحقق من صحة المعلومات المقدمة بطلب تسجيل الشركة من 
خالل قواعد البيانات الحكومية، والتي من أبرزها قواعد البيانات الخاصة 

خلية )نظام أبشر( للتحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين بوزارة الدا
ووكالئهم من خالل البصمة االلكترونية، واستكمال اإلجراءات النظامية 

 الالزمة.

كما تلزم الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة 
% من رأس مالها لدى أحد البنوك السعودية قبل تسجيلها, 25بإيداع 

بنوك عملية العناية الواجبة من خالل التحقق من هوية المالك وتستكمل ال
ومصادر األموال عبر فحص المستندات وعقد الزيارات الميدانية 

وتساهم المراقبة المستمرة لحسابات الشركات من قبل البنوك  وغيرها,
 في كشف أي معامالت غير طبيعية قد تفسر تغيير المستفيد الحقيقي.

  



الراغبين في القيام  لألشخاص االعتباريين األجانب ثانياً: بالنسبة
بأعمال تجارية في المملكة العربية السعودية أو امتالك إحدى الشركات 
السعودية، تفرض األنظمة في المملكة إجراءات اضافية للتحقق من هوية 
المالكين الحقيقيين، حيث يطلب من هؤالء األشخاص الحصول على 

لالستثمار، حيث يطلب منهم معلومات شاملة ترخيص من الهيئة العامة 
مثل الوضع المالي للشخصية االعتبارية األجنبية والملكية القانونية ونسخ 
من الوثائق التأسيسية, ومن ثم تقوم الهيئة العامة لالستثمار بإجراء فحص 
شامل للتحقق من الخلفية المالية والملكية القانونية والنشاط التجاري السابق 

, وتحتفظ بسجالت لكافة تلك الوثائق والبيانات التي تم [1]قدملكل مت

 الحصول عليه.

  

، تختص وزارة التجارة واالستثمار بعد تسجيل الشركات ثالثاً:
بياناتها في السجل بمتابعة الكيانات التجارية، للتحقق من صحة وتحديث 

التجاري، ومن احتفاظها بسجالت محدثة للمستفيدين الحقيقيين متضمنة 
، حيث تقوم بإجراءات متعددة بهذا الشأن، ومن [2]أسمائهم وأرقام هوايتهم

يشية لمواقع الشركات، للتحقق من هوية ذلك إجراء زيارات ميدانية وتفت
. وفي حال [3]المستفيدين الحقيقيين لهذه الشركات حتى آخر شخص طبيعي

باتخاذ اإلجراءات النظامية  وجود مخالفات تقوم وزارة التجارة واالستثمار
ومن ذلك إحالة المتورطين في قضايا التستر التجاري للنيابة الالزمة، 

  العامة تمهيداً لمحاكمتهم.

  

للشخصيات  معلومات المستفيد الحقيقي رابعاً: بالنسبة للوصول إلى
 االعتبارية في المملكة العربية السعودية، فهي على قسمين:

وزارة من خالل موقع  معلومات متاحة لعامة الناس القسم األول:
في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر الموقع  [4]التجارة واالستثمار

معلومات تفصيلية عن النشأة والسمات األساسيات للكيانات التجارية، 
نشاؤها مع وصف أساسي ومعلومات حول الشخصيات االعتبارية التي تم إ

ألنشطتها وجهات االتصال الخاصة بها وتاريخ تأسيسها, ويمكن االطالع 
على معلومات اضافية عن الشخصيات االعتبارية )كأسماء التنفيذيين 
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والملكية القانونية( والوثائق المصدقة )كالصكوك واللوائح الداخلية( مقابل 
ق األسهم السعودي، فيتوافر رسوم. أما بالنسبة للشركات المساهمة في سو

معلومات تفصيلية عن المالك الرئيسين وبياناتهم التاريخية في موقع 
 .[5]تداول

في  معلومات تفصيلية متاحة للجهات المختصة القسم الثاني:
ات السجالت التجارية في وزارة التجارة المملكة، وتشمل قواعد بيان

ونظام "قوائم" والذي يشتمل على  واالستثمار والهيئة العامة لالستثمار، 
كافة القوائم المالية للشركات والمؤسسات التي لديها مراجع قانوني 
خارجي، والسجالت المالية في البنوك، حيث تتوافر معلومات عن المستفيد 

 تمتلك الشخصية االعتبارية حساباً مصرفياً به. الحقيقي لدى البنك الذي

  

 الخالصة:

بناء على تجربة المملكة العربية السعودية، تتضح عدداً من الممارسات 
المثلى في مجال تحديد هوية األشخاص الطبيعيين واالعتباريين ، للحد من 

 اآلتي: أهمية استغالل الكيانات التجارية من قبل الفاسدين، ومن ذلك يتضح

استخدام التقنية الحديثة في تحديد هوية المالكين الحقيقيين                  .1

 للشركات، ومن ذلك:

اعتماد بصمة لكل مواطن ومقيم في البلد، وبالتالي                     .أ
التمكن من التحقق من شخصية كل فرد يرغب 

  شركة أو مؤسسة من خالل بصمته.  بتأسيس 

الربط االلكتروني بين الجهة التي تمنح وتحدث السجالت                .ب
التجارية، والجهات ذات العالقة، ومن ذلك الربط بين 
وزارة التجارة واالستثمار ووزارة العدل للتحقق من صحة 

 الوكاالت المصدرة، وبالتالي الحد من الوكاالت المزورة.

ين القانونيين بإيداع كافة القوائم المالية الزام كافة المحاسب               .ت
المراجعة بنظام الكتروني لدى وزارة التجارة واالستثمار، 
وكذلك الزام كافة الجهات ذات العالقة )مثل هيئة الزكاة 
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والدخل والبنوك( باالعتماد فقط على القوائم الموجودة بهذا 
في تغيرات  النظام االلكتروني، وبالتالي يمكن اكتشاف أي 

ملكية المنشآت التجارية لم يتم االبالغ عنها للجهات 
 المختصة.

إجراء زيارات ميدانية وتفتيشية للتحقق من هوية المالكين                  .2

الحقيقيين للكيانات التجارية من قبل الجهة المعنية بتحديث 
السجالت التجارية )وزارة التجارة واالستثمار(، والبنوك التي 

 حسابات مصرفية لهذه الكيانات.تحتفظ ب

الزام المنشآت بإيداع جزء من رأس مالها قبل منحها السجل                  .3

التجاري، حتى تكون خاضعة لرقابة البنوك )مبدأ أعرف 
 عميلك(.

اتخاذ إجراءات احترازية اضافية للتحقق من المستفيدين                   .4

األجنبية، بحيث ال ينتهي التتبع إال  الحقيقيين للمنشآت التجارية
 حين الوصول للمالك الطبيعيين للمنشآت التجارية األجنبية.

اتاحة الدول ألكبر قدر ممكن من المعلومات عن المنشآت                  .5

التجارية المسجلة لديها، وعلى وجه الخصوص اتاحة اسماء 
ي للجهة المعنية المالك للمنشآت التجارية في الموقع االلكترون

بالسجالت التجارية، حتى يسهل التحقق من ملكية المنشآت 
 التجارية من قبل أي دولة.

تشديد العقوبات على الكيانات التجارية التي تترك مجاالً                  .6

  للفاسدين الستغاللها إلخفاء عائدات الفساد.

تبادل المعلومات عن مالك  تعزيز التعاون الدولي في مجال                 .7

الشركات والمستفيدين الحقيقيين من الكيانات التجارية. وبهذا 
م 2014الشأن فإن المملكة العربية السعودية شاركت منذ العام 

في تأسيس نظام عالمي لمعرفة الشركات تحت 
حيث   (،GLEIF.ORG )والموقع االلكتروني للنظام GLEIS مسمى

جانية وتفصيلية ألكثر من مليون يتضمن الموقع معلومات م
 شركة مسجلة فيه حول العالم.



  

  

 

 

 

في بعض الحاالت، قد تستعين هيئة االستثمار بسفارات المملكة في الخارج للتحقق من  [1]

 صحة المعلومات المقدمة من المنشآت التجارية األجنبية الراغبة في االستثمار بالمملكة.

تلزم األنظمة في المملكة العربية السعودية مدراء الشركات بإشعار وزارة التجارة في حال  [2]
وجود أي تغير في الملكية بشركاتهم، كما تلزم األنظمة مدراء الشركات بإشعار الوزارة بأي 

أخر مساهم طبيعي، وأن تحفظ هذه البيانات محدثة في أراضي  تغير في الشركات المالكة حتى
   المملكة.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة واالستثمار تتبع المالكين حتى آخر شخص طبيعي، وإذا  [3]
  هيئة االستثمار استكمال باقي االجراءات. وجد شخص طبيعي أجنبي تتولى

 https://mci.gov.sa يمكن الرجوع لموقع وزارة التجارة على الرابط اآلتي: [4]

 https://www.tadawul.com.sa يمكن الرجوع لموقع تداول على الرابط اآلتي: [5]
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