بسم هللا الرمحن الرحيم
عمال بأحكام المادة ( )44مقروءة مع المادة (4هـ) من قانون مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب لسنة 2014م  ،أصدر مجلس إدارة الهيئة الالئحة اآلتي نصها :
الفصل األول
إسم الالئحة

أحكام تمهيدية

 .1تسمى هذه الالئحة "الئحة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لقطاع التأمين لسنة
2015م" ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
إلغاء:
.2

تلغي هذه الالئحة "الئحة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لقطاع التأمين
لسنة 2014م".

نطاق سريان الالئحة :

 .3تسري هذه الالئحة على كافة الشركات الخاضعة إلشراف هيئة الرقابة على التأمين
حسب تعريف الشركة الوارد في المادة ( )2أدناه  ،ويجب على الشركة التأكد من أن
الفروع والشركات التابعة لها محلياً أو في دول أخرى والتي تمتلك حصة ملكية فيها

( % 50فأكثر) -تطبق ضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الواردة في هذه
الالئحة ،وفي حال اختالف الضوابط مع ضوابط البلد المضيف يتم تطبيق الضوابط

األشد  ،وفي حال وجود أي عوائق تحول دون تطبيق هذه الضوابط يجب إخطار الهيئة
فو اًر.
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تفسيرات

 .4في هذه الالئحة وما لم يقتض السياق معنى آخر ،يكون للكلمات والعبارات اآلتية
المعاني المخصصة لها أدناه أينما وردت :

ن
قصد به قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لسنة 2014م .
القانو ُ :ي َ
قصد بها األصول المالية وغير المالية  ،وكافة أنواع الممتلكات  ،سواء كانت
األموال ُ :ي َ
مادية أو غير مادية  ،منقولة أو غير منقولة  ،أي ًا كانت كيفية الحصول عليها  ،والوثائق

والمستندات القانونية أياً كان شكلها  ،بما فيها اإللكترونى أو الرقمى التى تثبت حقاً أو

منفعة فى هذه األصول وتشمل التمويالت المصرفية والشيكات السياحية والشيكات
المصرفية وأوامر الدفع واألسهم واألوراق المالية والسندات والكمبياالت وخطابات اإلعتماد

 ،وأى فوائد أو أرباح أو دخول أخرى ناتجة عن هذه األموال أو األصول األخرى .
قصد به األفعال التي تجرمها المادة ( )35من القانون.
غسل األموال ُ :ي َ
قصد به األفعال التي تجرمها المادة ( )36من القانون.
تمويل اإلرهاب ُ :ي َ

قصــد بهــا “وحــدة المعلومــات الماليــة” المنشــأة بموجــب أحكــام المــادة ( )12مــن
الوحـــد ُ :ي َ
القانون.
قصد به أي شخص طبيعي أو إعتباري أو كيان قانوني .
شخص ُ :ي َ
قصد بها هيئة الرقابة على التأمين المنشأة بمقتضى أحكام المادة  )1( 4من
الهيئة ُ :ي َ
قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001م.
الشركة  :يقصد بها أى شركة من شركات التأمين  ،أو شركات إعادة التأمين التي
تحصل على ترخيص لممارسة أعمال التأمين بمقتضى أحكام المادة  )1(32من قانون
الرقابة على التأمين لسنة 2001م.
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المجموعة المالية :هي الشركة وفروعها الداخلية والخارجية والشركات التابعة لها إن
وجدت.
مسؤول االلتزام :هو الموظف المعين من قبل اإلدارة العليا بالشركة ليكون مسؤوالً عن
التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب بالشركة وغيرها من المتطلبات القانونية ذات الصلة .
قصد بها القدرة المباشرة أو غير المباشرة لشخص على ممارسة تأثير فعال
السيطر ُ :ي َ
على ق اررات شخص آخر وأفعاله بما فيها المالية منها.
تشمل السيطر على الشخص اإلعتبارى أو الكيان القانوني -:
أ .امتالك القدرة على القيام  ،بصورة منفردة كنتيجة لممارسة حقوق التصويت ،
بتعيين أو عزل غالبية أعضاء مجلس اإلدارة أو الجهة اإلشرافية للشخص
اإلعتبارى أو الكيان القانوني .
ب .امتالك القدرة على التحكم بصورة منفردة فى غالبية أعضاء أو مالكى أسهم
الكيان القانوني أو الشخص اإلعتبارى وذلك بموجب اتفاق مع أعضاء أو مالكى
األسهم اآلخرين لذلك الكيان القانوني أو الشخص اإلعتبارى.
ج .امتالك الحق فى السيطرة الفعلية على الشخص اإلعتبارى أو الكيان القانوني
بموجب إتفاق  ،أو بموجب نص فى عقد التأسيس أو الئحة التأسيس ،وذلك إذا
كان القانون الذى يحكم ذلك الشخص اإلعتبارى أو الكيان القانوني يسمح بذلك.
د .امتالك السلطة في ممارسة الحق فى فرض السيطرة الفعلية المذكورة فى الفقرة (
ج) أعاله  ،دون أن يكون هو مالك لذلك الحق .
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هـ .امتالك الحق فى استخدام كل ممتلكات الشخص اإلعتبارى أو الكيان القـانوني أو
جزء منها .
و .االشتراك بالتضامن أو اإلنفراد فى تحمل المسؤولية المالية للشـخص اإلعتبـارى أو
الكيان القانوني أو ضمانهم .
ز .القدرة على التحكم بأى طريقة بما فى ذلك استخدام الوسائل غير القانونية .
المستفيد الحقيقي :يقصد به الشخص الطبيعى ،الذي يمتلك أو يمارس سيطرة على
تجرى المعاملة نيابة
العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويشمل الشخص الطبيعي الذي ُ
عنه  ،وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص إعتباري أو
كيان قانوني .
مجموعة العمل المالي :مجموعة العمل المالي (فاتف) هي منظمة حكومية دولية أُنشئت
وزرء الدول األعضاء فيها وتتمثل مهامها في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ
من قبل ا
الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
بنزهة النظام المالي الدولي .
وتمويل انتشار التسلح  ،والتهديدات األخرى ذات الصلة ا
السلطات المختصة  :يقصد بها سلطات تنفيذ القانون وكافة السلطات اإلدارية المرتبطة
بمكافحة غيل األموال والجرائم األصلية المرتبطة بها وتمويل اإلرهاب  ،والنيابة العامة
واألمن الوطني والوحدة وجهات الرقابة واإلشراف .
عالقة العمل :يقصد بها العالقة التي تنشأ بين الشركة وعميلها والتي تتصل باألنشطة أو
الخدمات التي تقدمها له متى توقعت الشركة أن تمتد العالقة لفترة من الزمن .
العميل  :هو الشخص المكتتب المتعاقد  ،الذي تصدر الشركة وثيقة تأمين له .
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المستفيد :الذي يسميه العميل كمستفيد من الوثيقة ويكون شخصا طبيعيا أو معنويا أو
ترتيبا قانونيا  ،وقد يكون مسمى كشخص أو عدة أشخاص أو فئة أشخاص  ،وقد يكون
محدداً عند االكتتاب أو يتم تحديده عند تحقق الحدث التأميني .
األشخاص ذوى النفوذ :يقصد بهم األشخاص الذين أوكلت اليهم أو سبق أن أوكلت
إليهم :
(أ) مهام عامة بارزه محلياً أو فى دولة أجنبية  ،كرؤساء الدول أو الحكومات
و السياسيين رفيعى المستوى  ،والمسؤولين الحكوميين رفيعى المستوى ،
والمسؤولين القضائيين  ،والعسكريين رفيعي المستوى  ،و كبار الموظفين
التنفيذيين فى الشركات المملوكة للدولة  ،ومسؤولي األحزاب السياسية المهمين
.
(ب) مهام بارزة من قبل منظمة دولية وهم أعضاء اإلدارة العليا -أى المديرين
و نوابهم و اعضاء مجلس اإلدارة أو المناصب التى تعادلها.
ن
قصد بهم من يعرف على نطاق واسع وللعامة أنهم زمالء عمل
األشخاص المقربو ُ :ي َ
مقربين و/أو مستشارين شخصيين لألشخاص ذوى النفوذ ال سيما المستشارين الماليين أو
األشخاص الذين يتصرفون بصفة قانونية مالية .
قصد بهم األشخاص الذي يرتبطون باألشخاص ذوي النفوذ مباشرة
أفراد األسر ُ :ي َ
(األبوان  ،األخوان  ،األخوات  ،األبناء والبنات)  ،أو من خالل الزواج .
الكيانات القانونية :يقصد به العالقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما ال
ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية  ،كالصناديق االستئمانية .
5

الفصل الثاني
مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 .5يجب على الشركة تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب التي
هي عرضة لها على أن يتناسب مستوى التقييم مع حجم وطبيعة عمل الشركة  ،وعليها
إبقاء هذا التقييم محدثاً  .كما يجب على الشركة توثيق كل من تقييم المخاطر وتحديثاته
والمعلومات المتعلقة بهذه التقييمات  ،ويجب أن يكون لدى الشركة آلية مناسبة لتقديم
المعلومات المتعلقة بتقييم المخاطر للسلطات المختصة .
 .6عند تحديد مخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب وتقييمها ووضع نظام إلدارتها
ومراقبتها  ،يجب على الشركة األخذ بفئات المخاطر اآلتية :
أ .المخاطر المتعلقة بالعمالء والمستفيدين .
ب .المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة .
ج .المخاطر المتعلقة بالمنتجات .
د .مخاطر قنوات تقديم المنتجات .
 .7يجب على الشركة اتخاذ االجراءات التالية في إدارة المخاطر والحد منها:
أ .تقييم عوامل المخاطر بما يشمل :
 .1الغرض من إنشاء عالقة العمل .
 .2قيمة الوثائق التأمينية التي يجريها العميل .
 .3طبيعة نشاط العميل االقتصادي ومصدر أمواله .
 .4مدة عالقة العمل .
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ب .الحصول على معلومات إضافية عن العميل والمستفيد الحقيقي والمعاملة وطبيعة
عالقة العمل المتوقعة .
ج .تصنيف العمالء بحيث يتضمن تحديد فئة المخاطر (مرتفعة-عادية-منخفضة)
لكل عميل  .يجب تحديث التصنيف عند حدوث تغييرات في المعلومات المتوفرة
عن العميل أو عالقة العمل .
د .األخذ بعين االعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العالقة قبل تحديد مستوى
المخاطر اإلجمالي والمستوى المالئم إلجراءات مواجهة المخاطر التي سيتم
تطبيقها.
هـ .تطبيق اجراءات العناية الواجبة المشددة على العمالء ذوي المخاطر المرتفعة.
و .تحديث المعلومات الخاصة بكافة العمالء بصفة منتظمة .
ز .توثيق عمليات تقييم المخاطر.
الفصل الثالث
العناية الواجبة
إجراءات العناية الواجبة
 .8المقصود ببذل العناية الواجبة إتخاذ جملة من اإلجراءات تتضمن :
أ .تحديد هوية العميل والتحقق منها بإستخدام الوثائق االصلية والبيانات أو
المعلومات الموثوقة من مصادر مستقلة  ،وعلى نحو ما ورد في المواد (-18 -17
 )19من هذه الالئحة .
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ب .الحصول علـى المسـتندات المثبتـة لهويـة أي شـخص يتعامـل مـع الشـركة نيابـة
عــن العميــل  ،ويتضــمن ذلــك الحصــول علــى المســتندات التــي تؤكــد صــحة تفويضــه
بالتصرف نيابة عنه .
ج .تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين  ،واتخاذ اجراءات معقولة للتحقـق مـن هـويتهم
.
د .فهم هيكل الملكية والسيطرة للعميل الذي هو شخص اعتباري أو كيان قانوني.
ه ــ .فهــم الغــرض المنشــود مــن عالقــة العمــل وطابعهــا المقصــود  ،والحصــول علــى
معلومات تتعلق بطبيعة تلك العالقة .
و .بذل العناية الواجبـة المسـتمرة بشـأن عالقـات العمـل ومراقبتهـا حتـى تتعـرف علـى
نمط التعامل وغرضه الفعلي وتكتشـف أي معـامالت غيـر متفقـة مـع هـذا الـنمط أو
مع ما تعرفه الشركة عن عميلها ونشاطه وملف المخاطر الخاص به ،بما فـي ذلـك
معرفة مصدر األموال والثروة عند االقتضاء .
ز .تحــديث المعلومــات والبيانــات والمســتندات التــي تــم جمعهــا فــي اطــار اج ـراءات
العنايـة الواجبــة بصـفة مســتمرة والسـيما بالنســبة للعمـالء مــن ذوى المخـاطر المرتفعــة
والتحق ــق س ــنويا م ــن ص ــالحيتها عب ــر مراجع ــة الس ــجالت الموج ــودة ب ــوتيرة مناس ــبة
تحددها الشركة .
ح .تطبق إجراءات العناية الواجبة على المستفيدين من وثائق التأمين :
( )1حالمــا يقــوم العميــل المكتتـب بتســمية مســتفيدين مــن أشــخاص طبيعيــين أو
معنــويين أو كيانــات قانونيــة  .فــي هــذه الحالــة تتحصــل الشــركة علــى أس ـمائهم
من العميل .
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()2عند تحقق الحدث التأميني  ،بناء على قيام العميل بتسمية مسـتفيدين مـن
فئة معينة (كالزوجة أو األوالد) أو بوسائل أخرى (كالوصية)  .في هذه الحالـة
تتحصل الشركة من العميـل علـى معلومـات كافيـة عـن المسـتفيدين للـتمكن مـن
تحديد هويتهم عنـد اسـتحقاق تعـويض أو بمناسـبة المطالبـة باالسـتفادة مـن أحـد
الحقوق التى تخولها الوثيقة للمستفيد .
()3بالنســبة لجميــع الحــاالت المــذكورة أعــاله  ،يجــب علــى الشــركة التحقــق مــن
هوي ـة المســتفيدين عنــد اســتحقاق تعــويض أو بمناســبة المطالبــة باالســتفادة مــن
أحد الحقوق التى تخولها الوثيقة للمستفيد .
 .9ويمكن للشركة عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة المذكورة أعاله أن تحدد إلى أي
مدى يجب تطبيق أي من هذه اإلجراءات بناء على المنهج القائم على المخاطر .وفي

حال حددت الشركة بأن المستفيدين من التأمين هم أشخاص اعتباريون أو كيانات قانونية
ذات مخاطر مرتفعة  ،يجب عليها تطبق عناية واجبة مشددة تشمل اتخاذ إجراءات

معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من وثيقة التأمين والتحقق منها  ،عند استحقاق

تعويض أو بمناسبة المطالبة باالستفادة من أحد الحقوق التى تخولها الوثيقة للمستفيد.

 .10أ .إذا اعتمدت الشركة على وكالء تأمين لتنفيذ إجراءات العناية الواجبة تجاه
العمالء أو المستفيدين فعليها الحصول فو اًر على المعلومات الضرورية المتعلقة بإجراءات
العناية الواجبة واتخاذ اإلجراءات الكافية للتحقق من أن نسخ بيانات البطاقات الشخصية

وغيرها من الوثائق المهمة المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن العميل متوافرة دائماً

عند طلبها ويتم اإلحتفاظ بها وفقاً لقواعد حفظ السجالت الواردة في المادة ( )34من هذه
الالئحة .

ب .على الرغم مما ورد فى الفقرة (أ) من هذه المادة تبقى مسؤولية تطبيق إجراءات
العناية الواجبة على عاتق شركة التأمين .
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ج .على الشركة التأكد من خضوع األشخاص المذكورين فى الفقـرة (أ) مـن هـذه المـادة
للرقابــة والتنظــيم  ،وبـأن لــديهم إجـراءات مطبقــة الت ازمـاً بمتطلبــات العنايــة الواجبــة تجــاه
العمالء واالحتفاظ بالسجالت .
د .عنــد تحديــد الــدول التــي يمكــن أن توجــد بهــا األط ـراف الثالثــة المســتوفية الشــروط ،
على الشركة أن تأخذ بعين االعتبار المعلومات المتوفرة عن مستوى المخاطر في تلـك
الدول .
الحاالت التي يجب عندها تطبيق اجراءات العناية الواجبة -:
 .11على الشركة إتخاذ اجراءات العناية الواجبة -:
(أ) قبل إنشاء عالقة عمل مع العميل .
(ب)

متــى مــا تــوفرت شــكوك لــدى الشــركة حــول صــحة أو دقــة البيانــات التــي تــم

الحص ــول عليه ــا مس ــبقا بخص ــوص تحدي ــد هوي ــة العم ــالء والمس ــتفيدين أو م ــدى
كفايتها .
(ج) متى ما توفرت أي شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب .
توقيت اجراءات العناية الواجبة -:
 .12يجوز إنشاء عالقة عمل أو إصدار وثيقة تأمين قبل التحقق من هوية العميل أو
المستفيد الحقيقي وفقاً لما يلي :
أ .أن يك ــون تأجي ــل إجـ ـراءات التحق ــق أمـ ـ اًر ض ــرورياً للس ــير الطبيع ــي ب ــاجراءات
العمل .

ب .أن تق ــوم الش ــركة بإس ــتكمال إجـ ـراءات التحق ــق م ــن هوي ــة العمي ــل والمس ــتفيد
الحقيقي في أقرب وقت ممكن .
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ج .أن تكـون الشــركة قــد اتخــذت اإلجـراءات الالزمـة المتناســبة مــع حجــم المخــاطر
لــردارة الحصــيفة لمخــاطر عمليــات غســل األم ـوال وتمويــل اإلرهــاب بالنســبة
للحالــة التــي تــم فيهــا التأجيــل  ،خاصــة مــن خــالل عــدم دفــع أي تعــويض أو
تمك ــين االس ــتفادة م ــن أي ح ــق تخولـ ـه الوثيق ــة للمس ــتفيد قب ــل إتم ــام إجـ ـراءات
التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي .
 .13في حال عدم قدرة الشركة على إستيفاء إجراءات العناية الواجبة المذكورة في المادة
( )8أعاله  ،يجب عدم الدخول في عالقة عمل مع العميل  .كما يجب إنهاء عالقة
العمل اذا لم تتمكن الشركة من استيفاء إجراءات العناية الواجبة بالنسبة لعالقات العمل
التي كانت قائمة قبل سريان هذه الالئحة أو عند تعذر استكمال هذه االجراءات الحقاً

بسبب تأجيلها كما جاء فى المادة( )12أعاله  .وفي كل هذه الحاالت  ،يجب على
الشركة النظر في تقديم إخطار للوحدة بذلك .
 .14في حاالت وجود اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب لدى الشركة  ،واعتقادها
ألسباب منطقية أن تنفيذ اجراءات العناية الواجبة سوف ينبه العميل أو المستفيد ،يسمح
بعدم استكمال إجراءات العناية الواجبة على أن يتم تقديم إخطار عن العملية المشبوهة
للوحدة .
 .15على الشركة تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه عالقات العمل التي كانت قائمة
قبل سريان هذه الالئحة على أساس األهمية النسبية والمخاطر ،واتخاذ تدابير العناية
الواجبة تجاه عالقات العمل الحالية في أوقات مناسبة  ،مع األخذ بعين االعتبار ما إذا
كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها  ،ومدى كفاية البيانات
التي تم الحصول عليها.
إجراءات تحديد الهوية والتحقق منها
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 .16يجب على الشركة االعتماد على األوراق الثبوتية للتعرف على هوية العميل
والمستفيدين  ،مع التأكد من صالحيتها واالحتفاظ بصورة موقعة منها من قبل الموظف
المختص بما يفيد أنها طبق األصل من المستند الرسمي .
 .17اجراءات تحديد الهوية والتحقق منها لألشخاص الطبيعيين :
أ .يجب التأكد من هوية الشخص الطبيعي

باالعتماد على مستندات ثبوتية

رسمية سارية المفعول (بطاقة قومية  ،رخصة قيادة ،بطاقة عسكرية  ،بطاقة
قضائية  ،بطاقة شرطة  ،مستند إقامة  ،جواز أو وثيقة سفر)  ،مع مراعاة أن
تشمل بيانات التعرف على الهوية اإلسم الكامل للعميل  ،الجنسية  ،تاريخ
الميالد  ،عنوان اإلقامة الدائم  ،أرقام الهواتف  ،عنوان العمل  ،نوع النشاط ،
الغرض من التعامل  ،وأية معلومات أخرى ترى الشركة ضرورة الحصول
عليها .
ب .فــي حــال تعامــل شــخص آخــر مــع الشــركة باإلنابــة عــن العميــل  ،يجــب علــى
الش ــركة االط ــالع عل ــى التوكي ــل الق ــانوني ال ــذي يس ــمح ل ــه ب ــذلك  ،م ــع ض ــرورة
االحتفــاظ بنســخة موثقــة عنــه  .كمــا يجــب علــى الشــركة التعــرف علــى هويــة هــذا
الشــخص اآلخــر والتحقــق منهــا طبقـاً لرجـراءات المنصــوص عليهــا فــي التعــرف
على العميل .
ج .يجـ ــب علـ ــى الشـ ــركة اتخـ ــاذ اإلج ـ ـراءات الالزمـ ــة للتحقـ ــق مـ ــن صـ ــحة البيانـ ــات
والمعلومــات التــي حصــلت عليهــا مــن العميــل  ،بمــا فــي ذلــك اإلتصــال بالجهــات
المختصـة المصـدرة لـألوراق الثبوتيـة لهـذه البيانــات إذا مـا تـوافر لـديها الشـك فــي
صحتها .
 .18اجراءات تحديد الهوية والتحقق منها لألشخاص االعتباريين :
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أ .تشمل بيانات التعرف على الهوية إسم الشخص االعتباري  ،الشكل القانوني ،
عنوان المقر ،نوع النشاط  ،رأس المال  ،أرقام الهواتف  ،الغرض من التعامل،
وأية معلومات أخرى ترى الشركة ضرورة الحصول عليها  .وعلى الشركة كذلك
التحقق من هوية الشخص اإلعتباري والحصول على المستندات الرسمية المثبتة
لوجوده (شهادة تسجيل  ،أو أي مستندات أخرى) .
ب .يجب الحصول على نسخة عن المستندات الدالة على وجود تفويض من
الشخص اإلعتباري لشخص معني بغرض تمثيله أو تفويض ألشخاص طبيعيين
للقيام بإجراءات التأمين نيابة عن العميل  ،باإلضافة إلى ضرورة التعرف على
هوية المفوضين بالتعامل طبقاً إلجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص
عليها في هذه الالئحة .
ج .يجب الحصول على أسماء وعناوين الشركاء  ،وبالنسبة لشركات المساهمة
العامة يجب الحصول على كشف بأسماء وعناوين المساهمين  .يراعى بالنسبة
لعالقات العمل مع االشخاص اإلعتباريين أن يتم التحقق من الوجود القانوني
للشخصية اإلعتبارية عن طريق المستندات الالزمة وما تتضمنه من معلومات .
 .19اجراءات تحديد الهوية والتحقق منها للكيانات القانونية :
أ .تشمل بيانات التعرف على الهوية إسم الكيان القـانوني  ،عنـوان المقـر إن وجـد
 ،غرض الكيان  ،إسم المنشـ والوصـي والمسـتفيدين وأي شـخص آخـر يمـارس
ســيطرة نهائيــة علــى الكيــان القــانوني  ،أرقــام الهواتــف  ،الغــرض مــن التعامــل ،
وأية معلومات أخرى ترى الشركة ضرورة الحصول عليها .
ب .يجب الحصول على نسخة من المستندات الدالة على وجود تفويض مـن الكيـان
القــانوني لشــخص معنــي بغــرض تمثيلــه أو تفــويض ألشــخاص طبيعيــين بالقيــام
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بـ ــإجراءات التـ ــأمين  ،باإلضـ ــافة إلـ ــى ضـ ــرورة التعـ ــرف علـ ــى هويـ ــة المفوضـ ــين
بالتصــرف طبق ـاً إلج ـراءات التعــرف علــى هويــة العميــل المنصــوص عليهــا فــي
المواد (  )19 -18 -17من هذه الالئحة .
تحديد هوية المستفيد الحقيقي -:
 .20بهدف تحديد ما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن مستفيد حقيقي آخر أو أكثر،
يجب على الشركة أن تطلب من كل عميل عند طلب التأمين توقيع إقرار خطي يفصح
بموجبه عن معلومات عن المستفيد الحقيقي من عالقة العمل بما يؤدي إلى التعرف على

هويته ويمكن للشركة اتخاذ اجراءات أخرى لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من خالل أية

مصادر أخرى تراها ضرورية .

 .21يجب على الشركة التحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين  ،واتخاذ اجراءات معقولة
للتحقق من هويتهم ويشمل ذلك االعتماد على بيانات أو معلومات أو مستندات موثوقة

ومن مصادر مستقلة  ،على نحو تكون معه الشركة مطمئنة إلى أنها تعرف هوية
المستفيدين الحقيقيين  .بالنسبة لألشخاص االعتباريين والكيانات القانونية  ،يجب أن
يتضمن ذلك فهم الشركة لهيكل الملكية والسيطرة للعميل .
 .22يتم تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين من األشخاص اإلعتباريين والكيانات القانونية
على النحو اآلتي :
أ .بالنســبة لألشــخاص االعتبــاريين ،يجــب تحديــد هويــة كــل شــخص طبيعــي يمتلــك
أو يسيطر ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أكثـر مـن  % 10مـن الشـخص
االعتبــاري  .واذا تعــذر التأكــد مــن أن هــذا الشــخص هــو فعـالً المسـتفيد الحقيقــي
أو ال يوجــد شــخص طبيعــي يمــارس الســيطرة مــن خــالل الملكيــة  ،عنــدها يجــب
تحديد هوية كل شخص طبيعي يمارس السيطرة بوسائل أخرى .وفي حال تعـذر
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التحديـ ــد وفق ـ ـاً لمـ ــا سـ ــبق  ،يجـ ــب تحديـ ــد هويـ ــة المسـ ــؤول عـ ــن إدارة الشـ ــخص
االعتباري .
وبالنسـ ــبة للعمـ ــالء المـ ــدرجين فـ ــي سـ ــوق الخرطـ ــوم ل ـ ـألوراق الماليـ ــة  ،ال تكـ ــون
الشركة مطالبة بتحديد هوية المساهمين أو المستفيدين الحقيقيـين أو التحقـق مـن
ه ـ ــويتهم  ،وال يعف ـ ــي ه ـ ــذا اإلجـ ـ ـراء الش ـ ــركة م ـ ــن الحص ـ ــول عل ـ ــى نس ـ ــخ م ـ ــن
المســتندات المطلوبــة لتحديــد هويــة الشــخص االعتبــاري كمــا ورد فــي المـواد

(

 )19-18 -17من هذه الالئحة .
ب .بالنسـ ــبة للكيانـ ــات القانونيـ ــة  ،يجـ ــب التحقـ ــق مـ ــن هويـ ــة المنش ـ ـ  ،والوصـ ــي ،
واألمــين (إن وجــد)  ،والمســتفيدين  ،وأي شــخص طبيعــي آخــر يمــارس بصــورة
نهائية  ،مباشرة أو غير مباشرة  ،سيطرة فعلية على الكيان القانوني .
الفصل الرابع
العناية الواجبة المشدد
 .23يجب على الشركة أن تتحرى عن خلفية المعامالت غير العادية أو التي ال يكون
لها مبرر اقتصادي أو قانوني واضح وعندما تكون مخاطر غسل األموال أو تمويل

اإلرهاب عالية  ،يجب تطبيق إجراءات عناية واجبة مشددة متناسبة مع المخاطر .ويجب

على الشركة زيادة طبيعة ومستوى المارقبة على عالقات العمل هذه لتحديد ما إذا كانت
هذه المعامالت أو النشاطات مشتبه فيها  .ويجب االحتفاظ بسجالت خاصة بهذه
العمليات بغض النظر عن القرار المتخذ بخصوصها واتاحتها للسلطات المختصة
ومراجعي الحسابات عند الطلب .
 .24باإلضافة إلى إجراءات العناية الواجبة العادية  ،يجب على الشركة اتخاذ إجراءات
عناية مشددة تجاه عالقات العمل ذات المخاطر المرتفعة  .من أمثلة هذه االجراءات :
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أ .الحصول على مستندات ومعلومات إضـافية مرتبطـة بالعميـل والمسـتفيد الحقيقـي
وبيانات االتصال واإلقامة .
ب .الحصول على مستندات ومعلومات إضافية مرتبطة بتحديـد المهنـة  ،ومصـدر
األمـوال  ،ومصــدر وطبيعــة الثــروة  ،وعالقــات العمــل مــع مؤسســات ماليــة أخــرى ،
والطبيعة المقصودة لعالقة العمل .
ج .تح ـ ــديث المس ـ ــتندات والمعلوم ـ ــات والبيان ـ ــات الخاص ـ ــة ب ـ ــالعمالء والمس ـ ــتفيدين
الحقيقيين بوتيرة أسـرع  ،واجـراء مراجعـة سـنوية لعالقـة العمـل واجـراء مراقبـة معـززة
للمعامالت .
د .الحصول على موافقة االدارة العليا على إنشاء عالقة العمل أو استمرارها .

 .25يجب على الشركة تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة وفقاً للمخاطر المحددة
بشأن عالقات العمل والمعامالت التي تتم مع األشخاص الذين ينتمون أو يتواجدون في
دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو ال تطبقها بالكفاءة المطلوبة وفي الحالة

التي تكون مخاطرهم مرتفعة يجب على الشركة الحد من التعامالت معهم والنظر في
إنهاء عالقة العمل .
 .26يجب على الشركة تضمين سياساتها إجراءات فعالة بشأن عالقات العمل التي ال

تتم بحضور العميل بحيث تكون مشددة في تحديد هويته والتحقق منها  .ومن أمثلة هذه
اإلجراءات :
أ .طلب توثيق مستندات مقدمة من العميل عند إنشاء عالقة العمل .
ب .طلب مستندات إضافية تهـدف إلـى التحقـق مـن الهويـة أو بيانـات االتصـال أو
الثروة أو مصدر األموال وغيرها .
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ج .إجراء رقابـة مسـتمرة معـززة لعالقـة العمـل للتأكـد مـا إذا كانـت المعـامالت تبـدو
غير اعتيادية أو مشبوهة .
ضوابط أخرى إلنشاء عالقات العمل -:
 .27يحظر على الشركة التعامل مع عمالء مجهولي الهوية أو بموجب أسماء وهمية أو
االبقاء على مثل هذه التعامالت .
 .28يجب الحصول على موافقة مسؤول إدراي في الشركة أو من ينوب عنه على
الدخول في عالقة عمل مع أي عميل .
 .29ال يجوز ألي موظف في أي شركة القيام بأعمال التأمين بالوكالة عن أي عميل .

الفصل الخامس
حاالت توجب اجراءات خاصة
باإلض ــافة إل ــى إجـ ـراءات العناي ــة الواجب ــة الـ ـواردة ف ــي الم ــادة ( )8م ــن ه ــذه الالئح ــة ،
يتوجب على الشركة إتخاذ إجراءات خاصة في التعامل مع الحاالت اآلتية :
األشخاص ذوي النفوذ -:
 .30يجب على الشركة وضع نظام مناسب إلدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان
العميل أو المستفيد الحقيقى هو شخص ذو نفوذ  ،على أن يتضمن كحد أدنى اإلجراءات
التالية :
أ .طلب تصريح من العميل والمستفيد الحقيقي يتضمن معلومات ذات صلة .
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ب .التدقيق في المعلومات المتوافرة عن العميل والمستفيد الحقيقي .

ج .البحث في البيانات اإللكترونية التجارية لألشخاص ذوى النفوذ ،في حال

توفرها .
 .31إذا تبين للشركة بأن العميل أو المستفيد الحقيقي شخص ذو نفوذ فعليها :
أ .إذا كان أجنبيا يشغل  /شغل وظيفة عامة بارزة في دولة أجنبي ًة :
 )1الحصول على موافقة االدارة العليا بالشركة قبل إقامة عالقة عمل مع هذا
الشخص أو االستمرار فيها .
 )2اتخاذ إجراءات مناسبة لتحديد مصدر ثروة وأموال العميل .
 )3إجراء رقابة مستمرة معززة لعالقة العمل لتبيان ما إذا كانت المعامالت تبدو
غير اعتيادية أو مشبوهة .
ب .إذا كان الشخص ذو النفوذ محلياً أو شخص شغل أو يشغل وظيفة بارزة فى
السودان أو في منظمة دولية وكان من ذوى المخاطر المرتفعة  ،تطبق عليه
اإلجراءات المنصوص عليها فى الفقرة (أ) أعاله .
 .32تطبق االجراءات الخاصة باألشخاص ذوى نفوذ نفسها على األشخاص المقربون
وأفراد األسرة .
التقنيات الجديد :
 .33يجب على الشركة أن تحدد وتقيم وتتخذ إجراءات مناسبة إلدارة والحد من مخاطر
غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي قد تنشأ نتيجة لآلتي :
أ .تطوير منتجات وممارسات مهنية جديدة  ،بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم
المنتجات .
ب .استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة
والموجودة سابقا .
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الفصل السادس
االحتفاظ بالسجالت والمستندات
 .34يجب على الشركة االحتفاظ بالسجالت والبيانات وباألدلة المؤيدة لعالقات العمل
والعمليات التأمينية واجراءات العناية الواجبة ونتائج فحص العمليات غير االعتيادية
بحيث تشتمل على األوراق الثبوتية األصلية أو صور عنها تكون مقبولة لدى المحاكم

طبقاً للتشريعات السارية في السودان  ،وبأن تتم إتاحة هذه السجالت والمعلومات إلى
السلطات المختصة بالسرعة المناسبة  .وتشمل السجالت والبيانات ما يأتي :

أ .كل السجالت والبيانات التـى يـتم الحصـول عليهـا مـن خـالل اتخـاذ اجـراءات العنايـة
الواجبــة فــى التحقــق مــن الهويــة بمــا فــى ذلــك الوثــائق الدالــة علــى هويــات العمــالء
والمستفيدين الحقيقيين والمستفيدين  ،والملفات المحاسـبية لمـدة خمـس سـنوات علـى
األقل بعد إنتهاء عالقة العمل .
ب .السجالت والبيانات المتعلقة بالمعـامالت المحليـة والدوليـة سـواء المنفـذة بالفعـل أو
التى كانت هناك محاولة لتنفيذها  ،لمدة خمس سنوات على األقـل مـن تـاريخ تنفيـذ
المعاملــة أو محاولــة تنفيــذها ويجــب أن تكــون تلــك الســجالت مفص ـلة بالقــدر الــذى
يسمح بإعادة تمثيل كل معاملة على حدة .
ج .نسخ من الوثائق التأمينية .
د .سجل الوكالء .
ه .إتفاقيات إعادة التأمين .
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و .الســجالت والبيانــات المتعلقــة باإلخطــارات المقدمــة إلــى الوحــدة ومــا يتصــل بهــا مــن
وثــائق لمــدة خمــس ســنوات علــى األقــل بعــد تــاريخ إخطــار الوحــدة وتلــك المتعلقــة
بدعوى جنائية لحين البت فيها وان تجاوزت المدة المحددة قانوناً .
ز .الســجالت المتعلقــة بتقيــيم المخــاطر وأي معلومــات مرتبطــة بهــا لمــدة خمــس ســنوات
من تاريخ تنفيذها أو تحديثها .
ح .السـجالت الموثقـة لكافــة البـرامج التدريبيــة الخاصـة بمكافحـة غســل األمـوال وتمويــل
اإلرهــاب التــي تمــت خــالل فت ـرة ال تقــل عــن خمــس ســنوات ماضــية وبحيــث تشــمل
ه ــذه الس ــجالت أس ــماء المت ــدربين وم ــؤهالتهم والجه ــة الت ــي قام ــت بالت ــدريب سـ ـواء
بالداخل والخارج .

الفصل السابع
اإلخطار عن العمليات المشتبه بها
 .35يجب على كل شركة تعيين مسؤول عن اإللتزام بضوابط مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب .

 .36يكون مسؤول االلتزام بالشركة هو المختص باإلخطار ليقوم باإلبالغ عن حاالت
االشتباه للوحدة بموجب المادة ( )6من القانون وفقاً لنموذج اإلبالغ الذي تعده الوحدة

لهذا الغرض .
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 .37على الشركة إخطار الوحدة فو اًر عن أي معاملة أو محاولة إلجراء معاملة متى ما
اشتبهت أو توفرت لديها أسباب معقولة لرشتباه في أنها ترتبط بعائدات جريمة أو تتعلق

بغسل أموال أو بتمويل إرهاب .
 .38إذا شك أي من العاملين بالشركة بارتباط أي عملية بعائدات جريمة ما أو بغسل
أموال أو بتمويل إرهاب فيجب عليه إبالغ مسؤول االلتزام بذلك على أن يرفق كافة
البيانات وصور المستندات المتعلقة بتلك العملية .
 .39يتولى مسؤول االلتزام تزويد الوحدة بالبيانات وتسهيل إطالعها على السجالت
والمعلومات لغرض القيام بمهامها .
 .40يحظر على الشركة ومديريها وموظفيها اإلفصاح ألى شخص بطريقه مباشرة أو
غير مباشرة  ،بأى وسيلة  ،أن هناك إخطا اًر تم أو سيتم تقديمه إلى الوحدة بموجب

التزامات اإلخطار أو أى معلومات ذات صلة بالوحدة أو بأي تحقيق في غسل األموال
أو تمويل اإلرهاب  .ويستثنى من هذا الحظر االفصاح أو االتصال بين مديري الشركة

وموظفيها وتجاه المحامين والسلطات والجهات المختصة والنيابة العامة بشأن هذه
العمليات .
 .41تنتفى المسؤولية المدنية والجنائية واإلدارية عن أي شركة أو مديريها أو موظفيها

النتهاك أى حظر على اإلفصاح عن المعلومات  ،يكون مفروضاً بموجب عقد أو قانون

وذلك فى حالة القيام بحسن نية بواجب إخطار الوحدة عن أى معاملة يشتبه فيها  ،أو

تقديم معلومات أو بيانات عنه ــا .

الفصل الثامن
نظام الضبط الداخلي
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 .42يجب على الشركة وضع نظام داخلي لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب
يتناسب مع حجم نشاط الشركة ومخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تتعرض
لها ،يشتمل على السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية وااللتزام والتعيين والتدريب
ومهام المراجعة الداخلية والخارجية .
 .43على المجموعات المالية وضع وتطبيق سياسات واجراءات لمكافحة غسل االموال

وتمويل االرهاب على مستوى المجموعة  ،على أن تتضمن آليات لتبادل المعلومات
والحفاظ على سريتها .

 .44يجب أن يتضمن النظام الداخلي لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب  ،كحد
أدنى  ،ما يلي :
أ .سياسة واجراءات وضوابط داخلية واضحة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 ،معتمدة من مجلس اإلدارة أو المدير اإلقليمي لفروع الشركات األجنبية مع
تحديثها باستمرار ،وتتناول كحد أدنى ما يلي :
 .1تقييم المخاطر على مستوى الشركة وتحديد نظام إدارتها .
 .2تقييم مخاطر العمالء وتصنيفهم وتحديد ملف المخاطر.
 .3قبول العمالء وانهاء عالقة العمل .
 .4إجراءات العناية الواجبة وضوابط تأجيلها وظروف تشديدها وفقا لما ورد في
المادة ( )23من هذه الالئحة .
 .5مراقبة العمليات وعالقات العمل .
 .6التعامل مع األشخاص ذوى النفوذ .
 .7االحتفاظ بالمستندات والسجالت وابقاءها محدثة .
 .8االخطار عن االشتباه وعدم االفصاح عن القيام باالخطار.
 .9آلية المراجعة والضوابط االدارية .
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 .10تطبيق السياسات واالجراءات والضوابط والمراقبة على مستوى الفروع.
 .11االستجابة لطلبات الهيئة والسلطات المختصة .
ب .تنفيــذ بـرامج تــدريب فــى مجــال مكافحــة عمليــات غســل األمـوال وتمويــل اإلرهــاب
للعاملين بالشركة .
ج .قيـ ــام المراجعـ ــة الداخليـ ــة بفحـ ــص أنظمـ ــة الضـ ــبط والرقابـ ــة الداخليـ ــة للتأكـ ــد مـ ــن
فعاليتهــا وبــالتحقق مــن تطبيــق المــوظفين ومســؤول اإللت ـزام لمســؤولياتهم ومــن مــدى
التقيــد بسياســات واج ـراءات مكافحــة غســل االم ـوال وتمويــل اإلرهــاب وتضــمين نتــائج
ذلك في تقريرها المقدم لردارة .
د .وجود آلية للمراجعة الخارجية مهمتها التأكد من تطبيـق هـذه الالئحـة ومـدى كفايـة
السياسات واإلجراءات المتعلقة بها وتضمين نتائج ذلك في تقريرها المقدم لردارة .
هـ .تطبيق إجراءات فحص وتحري حول خلفية العاملين لضـمان تـوفر معـايير كفـاءة
ون ازهــة عاليــة فــي اختيــار المتقــدمين عنــد القيــام بتعييــنهم علــى أن تتضــمن التأكــد مــن
الصحيفة الجنائية (الفـي)) والنظـر فـي أيـة معلومـات أخـرى مفيـدة لتأكيـد عـدم وجـود
تضارب مصالح أو عدم أمانة أو احتيال .
مسؤول اإللتزام :
 .45يجب على الشركة تعيين مسؤول إلتزام لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فى
المستوى اإلدارى .
 .46يجب أن يتمتع مسؤول اإللتزام باستقاللية في تنفيذ مهامه .
 .47يجب إخطار الهيئة عند تعيين مسؤول االلتزام أو تغييره .
مؤهالت مسؤول االلتزام :
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 .48يجب أن يكون مسؤول اإللتزام على درجة من الكفاءة بحيث تتوفر لديه المؤهالت
اآلتية :
أ .حاصالً على شهادة جامعية أو شهادة مهنية ذات عالقة .
ب .خبرة فى المراجعة .
ج .إلمام بقانون الرقابة على التأمين وبآليات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
مهام مسؤول اإللتزام :
 .49يكون مسؤوالً أمام مجلس اإلدارة عن متابعة تطبيق نظام مكافحة غسل األموال
وتمويل االرهاب في الشركة .
 .50يدقق في المعلومات والتقارير المتوفرة أو التي يتلقاها عن العمليات غير العادية أو
المشتبه بها لفحصها واتخاذ القرار المناسب بخصوص إخطار الوحدة بها أو حفظها،

على أن يكون قرار الحفظ مبر اًر  .وتكون له صالحية الحصول ،وبالسرعة المناسبة ،
على أية ملفات أو معلومات أو بيانات الزمة في الشركة للقيام بمسؤولياته .

 .51يرفع لمجلس االدارة مقترحات بتطوير سياسات واجراءات وضوابط مكافحة غسل
االموال وتمويل االرهاب على ضوء تقييمه للثغرات الموجودة وللمخاطر التي تتعرض لها
الشركة .
 .52إطالع العاملين بالشركة على سياسات مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
وأساليب المكافحة والمراقبة .
 .53توفير المعلومات المطلوبة للهيئة والجهات المختصة بالشكل والتوقيت المناسب.

الفصل التاسع
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أحكام ختامية
 .54يجب على المراجع الخارجي للشركة إعالم الهيئة فور اكتشافه أي مخالفة لهذه
الالئحة .
 .55على الشركة

اإللتزام بتنفيذ أوامر التجميد أو االمتناع عن تنفيذ معامالت

لألشخاص المحددين من قبل السلطة المعينة لتنفيذ ق اررات مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة عمالً بالفصل السابع  ،المتعلقة باإلرهاب وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار أسلحة

الدمار الشامل  ،استناداً ألحكام المادة ( )34من القانون.
 .56استناداً إلى قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لسنة 2014م  ،تفرض
الهيئة ا لجزاءات المالية على الشركة عند مخالفة أحكام النصوص أعاله على الشكل
اآلتي :
أ .غرامة ال تقل عن  40ألف جنيه عند مخالفة أي من أحكام مواد الفصل
الثالث والسادس والسابع .
ب .غرامة ال تقل عن  20ألف جنيه عند مخالفة أي من أحكام مواد باقي
الفصول .
ج .غرامة مضاعفة عند تكرار المخالفة بما ال يتعدى  500ألف جنيه عن كل
مخالفة .

صدر تحت توقيعى فى اليوم ..................من

شهر.............

لسنة...........م

الموافق  .....................من شهر  ....................لسنة ......................هـ
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نصر الدين أحمد عمر
رئيس مجلس اإلدار
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