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آليات مواجهة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف أنشطة التأمني
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املستخلص

زةد نشاط التأعني عن أهم القطاعات االقتصادزة يف خمتلف الدول ،وذل ملا له عن أمهية يف
جمال توفري األعان وجرب األضرار وتكوزن رؤوس األعوال وتنشيط احلياة االقتصادزة بصفة عاعة ،غري أن
هذا النشاط زدقى عهددا بنشاطات غري عشروعة حيرعها القانون وتشكل خطرا على اجملتمع واالقتصاد،
وال سيما يف جماالت غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب اليت باتت تتهدد دول الةامل املختلفة ،شرقا وغربا،
وال سيما يف الدول اليت تشهد نشاطا ومنوا اقتصادزا كدريا ،فقد زلجأ الدةض إىل أنشطة التأعني يف
زقرها القانون وحيث عليها ،وباطنها أعمال تتصل بنشاطات
تصرفات وعقود ظاهرها عمليات عشروعة ّ
غري عشروعة كاالجتار باملخدرات أو الدشر أو دعم اإلرهاب أو الةصابات املنظمة أو عا شابه عن جرائم
وأعمال حمظورة.
لذل كان لياعا محازة نشاطات التأعني املختلفة عن كل عا قد زدتةد هبا عن أهدافها وغازاهتا،
وهو عا زتطلب الدحث عن أفضل الطرق وأزسرها يف سديل عكافحة عمليات غسل األعوال ومتوزل
اإلرهاب واحلد عنها يف أنشطة التأعني.
وقد توصلت الدراسة إىل عدد عن النتائج والتوصيات كان عن أمهها ضرورة أن زكون هناك دليل
إرشادي زصدر بصفة دورزة للتةرزف بالةمليات املستحدثة لغسل األعوال ومتوزل اإلرهاب ،إىل جانب
إصدار نظام داخلي "اسرتشادي" لشركات التأعني خاص مبكافحة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب.
الكلمات المفتاحية :التأعني ،غسل األعوال ،اإلرهاب ،شركات التأعني ،وسيط التأعني ،احلوكمة.
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Abstract
Insurance is considered in many countries as an important economic
sector, insurance industry role is to secure the insured and gain money
capital that means healthy and active economy in countries. Nevertheless
the healthy and active economy can be threaten by illegal actions, illegal
actions can be money laundering and funding terror activities. Insurance can
be a cover up for drug dealing or human trafficking besides funding
terrorism and organized crime.
Protecting insurance activities, from anything that can divert it from
its goals is a must. This means looking for the best and possible ways to
stop money laundering and to prevent terrorism from using insurance
money as a cover for terrorism funding. Legal insurance procedures are one
way for doing so, whether through companies' relations with their clients, or
through improving its internal policies and procedures that can stand up and
fight money laundering and financing terrorism.
This paper presents results and recommendations. Most important
recommendation is the need to have a guideline with periodical updates that
identifies new ways for money laundering and financing terrorism. In
addition, companies should have an "internal" code that can detect illegal
activities.
Keywords:
insurance,
governance.

money

laundering,

terrorism,
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مقدمة
تكتسب عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب أمهية بالغة يف وقتنا احلاضر ،ملا هلا
عن آثار وأضرار جسيمة وفادحة تلحق باجملتمةات والدول املختلفة ،لذل كانت عكافحتها
واحلد عنها ضرورة تندهت هلا خمتلف الدول ،وهو عا حدا هبا إىل إصدار تشرزةات وطنية
وإبرام اتفاقات دولية بغية عقاوعتها ،إذ مل زقتصر األعر على جمال أو قطاع اقتصادي حمدد،
بل إ ن ذل مشل كافة اجملاالت والقطاعات االقتصادزة اليت زتصور ختللها مللثل هذه
الةمليات ،لذك نرى أن هناك أحكاعا قانونية ختص عكافحة غسل األعوال يف جماالت
عدزدة كاألوراق املالية وجتارة الةقارات والذهب واملةادن اللثمينة والدنوك ،إضافة إىل أنشطة
التأعني.
فأنشطة التأعني تةد يف الوقت احلاضر إحدى اجملاالت اليت قد زلجأ إليها الراغدون يف
غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب ،إذ زساعد على ذل عواعل عدة كتةدد وتنوع عقود
وعمليات التأعني ومشوهلا ألخطار كلثرية وعالقات عتةددة ،خصوصا وأن تل الةقود تقوم
على عنصر االحتمال "الغرر".
مشكلة الدراسة
لقد حرص املشرع اإلعارايت على خلو أعمال التأعني عن عمليات غسل األعوال
ومتوزل اإلرهاب بوصفها أعماال حمظورة قانونا ،حيث تطرق هلذه الةمليات عن خالل املادة
( )23عن القانون االحتادي رقم ( )6لسنة  2007بشأن إنشاء هيئة التأعني وتنظيم أعماله،
واليت قضت بضرورة قيام جملس إدارة هيئة التأعني وبناء على توصية املدزر الةام بإصدار
التةليمات املتةلقة مبكافحة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني بالتةاون عع
اجلهات املختصة ،وهو بالفةل عا حصل ،حيث صدرت تةليمات بشأن إجراءات عواجهة
غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني الصادرة بقرار جملس إدارة هيئة التأعني رقم
( )1لسنة  ،2009واليت ألغيت بقرار رقم ( )16لسنة  ،2013واليت حل عؤخرا حملها
تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني الصادرة
بقرار رقم ( )13لسنة  ،)1(2015حيث تضمنت هذه التةليمات عةاجلة للمسائل التفصيلية
( )1صدرت الةدزد عن األنظمة واللوائح والقواعد اخلاصة بالتأعني وغسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف
- 320 -
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والسياسات واإلجراءات الالزعة ملواجهة تل الةمليات ،إذ ميكن عالحظة وسائل عدزدة
ملواجهة هذه الةمليات ،كالنص على ضرورة التلثدت عن شخصية األشخاص ذوي الةالقة
بالتأعني ،والقيام بتةيني عدد عن الةاعلني بالشركة وتدرزدهم ،وإصدار نظام ضدط داخلي بغية
عواجهة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب.
ولكن التساؤل الذي زطرح هنا زتةلق مبدى كفازة هذه األحكام ملواجهة عمليات
غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف شركات التأعني ،فهل هذه األحكام كافية وعالئمة لتحقيق
الغرض الذي وضةت عن أجله أم أنه ميكن تطوزرها واإلضافة إليها؟
مصطلحات الدراسة
هناك عصطلحات عدزدة ترتدط بالدراسة ،إذ زةد عن أمهها عا زأيت:
أوال :غسل األموال
غسل األعوال هي عملية حتوزل أزة أعوال عتأتية عن عمل غري عشروع أو استدداهلا أو
استخداعها أو توظيفها بأي وسيلة كانت جلةلها أعواال عشروعة وذل دون حتدزد املصدر
احلقيقي لتل األعوال أو عالكها أو يف حال إعطاء عةلوعات عغلوطة عن ذل (.)1
كما زستخدم للداللة على ذات املةىن عصطلح "تدييض األعوال".
ثانيا .تمويل اإلرهاب
زةرف اإلرهاب بأنه :كل فةل عن أفةال الةنف أو التهدزد به زقوم به شخص أو جمموعة
=

اململكة الةربية السةودزة ،كان عن أمهها عا زأيت :نظام عراقدة شركات التأعني التةاوين الصادر
باملرسوم امللكي رقم (م )32/وتارزخ  1424/6/2ه .الئحة حوكمة شركات التأعني .قواعد
عكافحة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف شركات التأعني .1433
( )1انظر املادة ( )2عن القانون االحتادي رقم ( )20لسنة  2018يف شأن عواجهة غسل األعوال
وعكافحة متوزل اإلرهاب ومتوزل التنظيمات غري املشروعة .وانظر كذل املادة ( )2عن القانون
االحتادي رقم ( )4لسنة  2002يف شأن جترمي غسل األعوال .املادة ( )2عن قرار جملس الوزراء رقم
( )10لسنة  2019يف شأن الالئحة التنفيذزة للمرسوم بقانون احتادي رقم ( )20لسنة  2018يف
شأن عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب ومتوزل التنظيمات غري املشروعة.
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()1

عن األشخاص ،بقصد إلقاء الرعب واألذى بشخص أو اكلثر تنفيذا ملشروع إجراعي .
أعا متوزل اإلرهاب( )2فيةرف بأنه :قيام شخص بتقدمي الدعم املاي لشخص آخر
زةلم بأنه إرهايب أو أنه قد زستخدعها ألغراض تتصل باإلرهاب.
ثالثا .التأمين
زةرف التأعني( )3بأ نه :عقد زلتيم مبقتضاه املؤعن يف نظري قسط زتلقاه بتغطية اخلطر
الذي زتهدد املؤعن له بأداء تقدعة عالية عةينة عند حدوثه(.)4
نطاق الدراسة
سيتطرق الدحث إىل كيفية تطوزر آليات عواجهة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف
أنشطة التأعني وفقا لتشرزةات دولة اإلعارات الةربية املتحدة مبستوزاهتا املختلفة ،أي يف
القوانني والتةليمات واللوائح ذات الصلة باملوضوع.
( )1انظر :املادة ( )2عن القانون االحتادي يف شأن عواجهة غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب ومتوزل
التنظيمات غري املشروعة .املادة ( )2عن القانون االحتادي رقم ( )7لسنة  2014يف شأن عكافحة
اجلرائم اإلرهابية .قرار رقم  )14/2( 128بشأن حقوق اإلنسان والةنف الدوي الصادر عن جملس
جممع الفقه اإلسالعي الدوي املندلثق عن عنظمة املؤمتر اإلسالعي املنةقد يف دورته الرابةة عشرة بالدوحة
(دولة قطر)  13 - 8ذو القةدة 1423هـ ،املوافق  16 – 11كانون اللثاين (زنازر) 2003م.
االتفاقية الةربية ملكافحة اإلرهاب ،القاهرة ،جملس وزراء الداخلية والةدل الةرب .1998 ،حممد
عسةود قرياط" .اإلرهاب"( ،ط ،1الرزاض :عنشورات جاعةة نازف للةلوم األعنية .)2011 ،ص.64
Brorgo Tore. "Links between terrorism and migration-ICCT research paper". (Rome:
International center for counter terrorism, 2016(.p1. Alex schmid, "Root Causes Of
Terrorism". 1st edition, London: Routledge, taylor and francis Group, 2005). p3. Vlad
Babco and Tony Day, “Terrorism and political violence risk map”. (1st edition, UK:
AON Empower results, 2016). p7.

( )2انظر :املادة ( )12عن قانون عكافحة اجلرائم اإلرهابية .حممد السيد عرفة" ،جتفيف عصادر متوزل
اإلرهاب"( .ط ،1الرزاض :عنشورات جاعةة نازف للةلوم األعنية .)2009 ،ص .543سةد بن علي
الشهراين" ،متوزل اإلرهاب" ،اجمللة الةربية للدراسات األعنية والتدرزب  :)2010( .49ص.237
( )3انظر املادة ( )1026عن القانون االحتادي رقم ( )5لسنة  1985بإصدار قانون املةاعالت املدنية
لدولة اإلعارات الةربية املتحدة .املادة ( )3عن قانون إنشاء هيئة التأعني وتنظيم أعماله.
( ) 4انظر :هيلثم حاعد املصاروة" .تقييم تةرزف عقد التأعني" .جملة جاعةة املل سةود (احلقوق والةلوم
اإلنسانية)  :)2013( .2ص.310
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منهج الدراسة
سيةتمد الدحث على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي ،فهما زالئمان الدحث على
حنو جيد.
خطة الدراسة
سيتم دراسة عوضوع سدل عكافحة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف
جماالت التأعني عن خالل املداحث اللثالثة اآلتية:
املدحث األول :عضمون عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
املدحث اللثاين :سدل عواجهة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب عن خالل التلثدت عن
شخصية الةميل.
املدحث اللثالث :سدل عواجهة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب عن خالل اإلجراءات
الداخلية يف شركة التأعني.
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املبحث األول :مضمون عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف أنشطة التأمني
تتم عمليات غسل األعوال يف أنشطة التأعني بطرق عتةددة وخمتلفة ،كما ال زستدةد
أن تتغري آلياهتا وطرقها عن فرتة إىل أخرى ،غري أن ذل ال زةين تةذر عتابةة هذه الةمليات
والتةرف عليها ،بل زدقى األعر عتاحا وممكنا ،لكنه قد حيتاج إىل أعمال وجهود ترتدط
بالرصد واملتابةة.
لذل جيدر بنا التةرف على أهم طرق غسل األعوال يف عقود التأعني واألنشطة
املرتدطة به ،وهو عا نتطرق له عن خالل املطلدني اآلتيني:
المطلب األول :طرق غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب عن خالل أنشطة التأعني.
المطلب الثاني :كيفية التةرف على عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف
أنشطة التأعني.
املطلب األول :طرق غسل األموال ومتويل اإلرهاب من خالل أنشطة التأمني
تتملثل الطرزقة اليت زتم عن خالهلا غسل األعوال يف صور عتةددة( ،)1وعن أعلثلة ذل
عا زأيت:
أوال :عقود التأمين على الحياة ،حبيث زتم إبرام عقد التأعني عع إحدى شركات
التأعني أو وسطاء التأعني ،إذ زكون القسط عوحدا أو جميءا على أقساط كدرية خالل عدة
وجيية ،وعن مث التقدم بإحدى الطلدات اليت تتيح له احلصول على عدالغ عالية حمددة عن شركة
التأعني ،والطلدات اليت زتصور قيام الةميل بالتقدم هبا عتةددة ،ولكن زةد عن أبرزها عا زأيت:
أ -طلب لتصفية وثيقة التأعني( )2واحلصول على االحتياطي احلسايب( ،)3إذ زتم حتوزل
( )1للميزد عن التفصيل حول طرق غسل األعوال يف أعمال التأعني انظر :حممد عدد اهلل الرشدان" .جرائم
غسيل األعوال"( .ط ،1عمان :دار قندزل2007 ،م) .ص .136حممد حسن عمر برواري" .غسيل
األعوال وعالقته باملصارف والدنوك"( .ط ،1عمان :دار قندزل2008 ،م) .ص.110
( )2تصفية وثيقة التأعني تةين قيام املؤعن له الذي أبرم عقد تأعني على احلياة بتقدمي طلب إىل شركة
التأعني للحصول على الرصيد اخلاص به واملدخر حلسابه.
( )3االحتياطي احلسايب هو احتياطي خاص بةقود التأعني على احلياة ،زتطلب تكوزنه احتفاظ شركة
التأعني برصيد ختصصه ملواجهة التياعها املؤكد بدفع عدلغ التأعني الذي زستحق مبوجب كل عقد
تربعه ،حبيث تقوم بتكوزن هذا االحتياطي تدرجييا عن األقساط اليت تستوفيها عن املؤعن له نفسه.
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املدالغ املستحقة عن حساب شركة التأعني إىل حساب الراغب يف غسل األعوال،
مما زوحي مبشروعيتها(.)1
ب-طلب سلفة عن شركة التأعني وبضمان االحتياطي احلسايب اخلاص بوثيقة التأعني ،إذ ال
زقوم صاحب الوثيقة بةد ذل بسداد هذه السلفة ،وتنتهي الةملية عند هذا احلد(.)2
ج -طلب رهن وثيقة التأعني أو أخذ قرض عن أحد املصارف أو الدائنني بضمان
االحتياطي احلسايب ،إذ ال زتم تسدزد ذل القرض عطلقا.
ثانيا :عقود التأمين من األضرار ،إذ زتم إبرام عقود تأعني على األشياء أو عن
املسؤولية ،وعن مث افتةال اخلطر أو إجراء اتفاقات غري عشروعة عع عوظفي شركة التأعني
حبيث زتم تسدزد عدالغ التةوزض يف حساب الراغب يف غسل األعوال.
وعا قيل بشأن غسل األعوال زنطدق على متوزل اإلرهاب عع األخذ بةني االعتدار أن
عماد الةملية األخرية زرتدط عادة بإتاحة احلصول على املدالغ املتحصلة عن شركة التأعني عن
قدل شخص آخر هو عادة عا زكون ذا صلة باألعمال اإلرهابية وعن زقوعون بتنفيذها ،ولةل
عن أبرز التطديقات على ذل عا زأيت:
أ -حاالت حتوزل أو طلب حتوزل عدلغ التأعني إىل طرف ثالث ال زرتدط عةه حاعل
الوثيقة مبصلحة تأعينية خالل فرتة سرزان الوثيقة( ،)3إذ زكون هذا الطرف عن
اإلرهابيني أو ذوزهم أو ذوي الصلة هبم.
ب -حاالت تةدزل اسم املستفيد النهائي أو إضافة اسم عستفيد جدزد دون أن
زرتدط مبصلحة تأع ينية عع املؤعن له خالل فرتة سرزان الوثيقة يف وثائق تأعني
احلياة وتكوزن األعوال ،وعلى غرار احلالة السابقة زكون املستفيد النهائي أو
اجلدزد عن ذوي اإلرهابيني أو ذوي الصلة هبم(.)4
()1
( )2
( )3
( )4

انظر املادة (/2ثانيا/2/ي) عن دليل اإلرشادات ملواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل
اإلرهاب يف أنشطة التأعني الصادر بقرار املدزر الةام هليئة التأعني رقم ( )79لسنة .2015
انظر املادة (/2ثانيا/2/د) عن دليل اإلرشادات ملواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل
اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
انظر املادة (/2ثانيا/2/ج) عن دليل اإلرشادات ملواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل
اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
انظر املادة (/2ثانيا/2/هـ) عن دليل اإلرشادات ملواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل
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املطلب الثاني :كيفية التعرف على عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف أنشطة التأمني
وملا كانت طرق وأساليب غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب خمتلفة وعتةددة ،إال أن مثة
عؤشرات تدل على شده القيام بةقود التأعني ألغراض تتصل بةمليات غسل األعوال ومتوزل
اإلرهاب ،األعر الذي مت ترتيده وإعداده يف دليل خاص مسي " :دليل اإلرشادات ملواجهة
جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني" ،حيث عرض هذا الدليل
ملؤشرات وحاالت عدة تدل على إعكانية ارتداط الةملية اليت زقوم هبا الةميل طالب التأعني
بةمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب ،وعن أهم هذه املؤشرات واحلاالت عا زأيت:
 -1الةمليات التأعينية غري حمددة األغراض بشكل واضح.
 -2تةاعالت الةمالء الذزن ترد للشركة عةلوعات عن تورطهم يف أنشطة غري عشروعة
أو الذزن زطرأ تغيري واضح يف منط وحجم تةاعالهتم دون عربر واضح.
 -3احلاالت اليت زطلب فيها حاعل الوثيقة إهناء الوثيقة قدل املدة احملددة فيها دون
عربرات واضحة.
 -4حاالت طلب الةميل وثائق تأعني ذات قيمة عالية ال تتناسب عع عقدار دخله أو
خارج نطاق النشاط املةتاد له.
 -5احلاالت اليت زتم فيها الدفع املسدق لكافة أقساط التأعني.
 -6إ متام الةملية التأعينية ودفع قسط التأعني عن خالل دفةات نقدزة كدرية أو دفةات
نقدزة عتةددة خالل فرتة زعنية قصرية زكون جمموعها كدريا وغري اعتيادي
وال زتناسب عع نشاط الةميل ودخله.
 -7احلاالت اليت زستخدم فيها الةميل شيكا عسحوبا عن طرف ثالث عن أجل الدفع
أو احلاالت اليت زتم فيها دفع قسط التأعني عن طرزق حتوزل عاي عصدره إحدى
الدول اليت ال زتوافر لدزها نظم عناسدة ملكافحة عمليات غسل األعوال ومتوزل
اإلرهاب أو إذا كانت هذه الدول ال تطدق الضوابط الدولية اخلاصة مبكافحة غسل
األعوال ومتوزل اإلرهاب أو ال تطدقها بصورة كافية.
 -8طلب الةميل االقرتاض بضمان القيمة النقدزة يف وثيقة ذات قسط وحيد فورا أو
=

اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
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بةد فرتة قصرية عن التةاقد وسداد قيمتها.
 -9طلب الةميل ت سدزد قيمة وأقساط وثيقة التأعني بواسطة حتوزالت عن أطراف
أجندية أو طلب اسرتداد وحتوزل قيمتها ألطراف أجندية.
 -10أن زظهر اعتالك الةميل ألكلثر عن وثيقة تأعني عن قدل عدة شركات تأعني حملية
أو خارجية لنفس التغطية التأعينية(.)1
بيد أن عا جيب التأكيد عليه هنا أن احلاالت ذات الصلة بغسل األعوال ومتوزل
اإلرهاب ليست ثابتة وعستقرة ،بل قد تكون عتغرية وعتطورة ،إذ قد زساعد على إجرائها
وسائل االتصال احلدزلثة ،ونقصد حتدزدا عمليات التأعني عن طرزق اإلنرتنت( )2واليت زتم
دفع أقساطها باستخدام أدوات الدفع اإللكرتوين ،فهذه الةمليات ال تتم وجها لوجه ،وقد
ترتدط بةمليات ال زقرها القانون ،لذل زتوجب احلذر واحلرص عنها ملا تتضمنه عن خطورة،
خصوصا إذا عا كانت تتم مبدالغ كدرية.
وعا قيل سابقا زنطدق أزضا بشأن اخلدعات واملنتجات اجلدزدة أو املدتكرة سواء اليت
تقدعها شركات التأعني أو تكون طرفا فيها( ،)3إذ حيتمل استغالل ذل وتسلل الراغدني
بغسل األعوال واإلرهابيني عن خالل إجرائهم لةقود تتضمن عمليات غري عشروعة.
وعا جتدر اإلشارة إليه هنا أن دليل اإلرشادات ملكافحة عمليات غسل األعوال ومتوزل
اإلرهاب يف أنشطة التأعني هو أعر إجيايب زساعد ذوي الةالقة يف عالحظة ورصد الةمليات
اليت زشتده بأهنا تتضمن غسال لألعوال أو متوزال لإلرهاب ،ولكن عن األجدر أزضا أن زتم
حتدزث هذا الدليل وبشكل دوري كل سنة أو ستة أشهر علثال ،وزفضل هلذا الغرض أن زتم
إزراد بةض الديانات املتةلقة هبذا الدليل كسنة صدوره واجلهة اليت أصدرته ليس عن أجل
التحقق عن عدى أمهيته وعصداقيته والتقييد به فحسب ،بل وعن أجل التةاون عع
األشخاص ذوي الةالقة عن أجل تطوزره وحتدزلثه.
( )1انظر املادة (/2ثانيا )2/عن دليل اإلرشادات ملواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب
يف أنشطة التأعني.
( )2انظر املادة (/2أوال) عن دليل اإلرشادات ملواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف
أنشطة التأعني.
( )3انظر املادة (/2أوال) عن دليل اإلرشادات ملواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف
أنشطة التأعني.
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املبحث الثاني :سبل مواجهة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من خالل التثبت من شخصية العميل
زةد التحقق عن شخصية الةميل طالب التأعني والتحقق عنها خط الدفاع األول يف
عواجهة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب ،غري أن الظروف واألحوال واليت زتم فيها
التقدم عن عميل إىل الشركة طالدا إبرام عقد تأعني ليس على حنو واحد يف كل األحوال ،إذ
جيب التفرزق هنا بني األحوال االعتيادزة ،واليت زتوجب فيها على الشركة القيام بدذل عنازة
وإجراءات عةينة للتةرف على الةميل ،كما جيوز التخفيف عن هذه اإلجراءات ،وجيب بذل
امليزد عنها يف أحوال أخرى.
وبناء عليه ،نةرض يف هذا املدحث خلطة املشرع للتحقق عن شخصية الةميل يف
األحوال املختلفة ،وذل عن خالل التقسيم اآليت:
المطلب األول :احلاالت اليت تتطلب عنازة اعتيادزة للتةرف على الةميل.
المطلب الثاني :احلاالت اليت تتطلب عنازة إضافية للتةرف على الةميل.
املطلب األول :احلاالت اليت تتطلب عناية اعتيادية للتعرف على العميل
تقضي التةليمات بضرورة التحقق عن خلو أنشطة التأعني اليت تربعها شركات التأعني
عن عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب  ،وال زتةلق هذا االلتيام الواقع على عاتق الشركة
بةقود عةينة أو أشخاص أو يف فرتة عةينة ،فقد حاولت التةليمات اإلحاطة هبذه اجلوانب
كافة ،وهو عا زطرح عن خالل اإلجراءات الواجب اختاذها هبذا الصدد ،إذ زشمل ذل
أنشطة التأعني عن حيث األشخاص واملوضوع واليعان ،وهو عا نةرض له على التتاي:
أوالا :النطاق الشخصي لعمليات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
زتوجب على شركة التأعني تط ديق الةنازة الواجدة بشأن الةميل وعن زنوب عنه إضافة
إىل املستفيد ،فقد قضت التةليمات بضرورة أن تشمل هذه الةنازة عا زلي:
 -1التةرف على هوزة ونشاط الةميل واملستفيد والتحقق عنها ،والتةرف على هوزة
الةميل ال تتةلق باحلاالت اليت زكون فيها ذل الةميل شخصا طديةيا( ،)1وإمنا
( )1نصت املادة (/3/7أ) عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة
التأعني على إ ليام شركات التأعني وأصحاب املهن املرتدطة بالتأعني باحلصول على مجيع املةلوعات
والوثائق املتةلقة باألشخاص الطديةيني ،إذ أليعتهم باآليت" :االسم الكاعل واجلنسية وعكان وتارزخ
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تشمل أزضا الشخص االعتداري( ،)1وسواء أكان ذل الشخص االعتداري زهدف
إىل الربح أم كان عن اهليئات أو املؤسسات غري اهلادفة للربح كاجلمةيات التةاونية
أو االجتماعية أو املهنية(.)2
 -2التةرف على املستفيد احلقيقي واختاذ إجراءات عناسدة للتحقق عن هوزته(.)3
 -3التةرف على النائب القانوين للةميل ،وذل يف حال تةاعل شخص آخر عع
الشركة بالنيابة عن الةميل ،إذ جيب على الشركة اختاذ إجراءات عةقولة للحصول
على بيانات كافية للتةرف على هوزة ذل الشخص(.)4

=

امليالد والةنوان احلاي وعكان اإلقاعة الدائم وعكان الةمل وتدقيق جواز السفر و/أو بطاقة اهلوزة
بالنسدة للةمالء األفراد واالحتفاظ بنسخة عصدقة عنها .وبشان األشخاص ناقصي أو عدميي
األهلية زتوجب احلصول على املستندات املتةلقة هبم وعن ميلثلهم قانونا ،حسب عقتضى احلال".
انظر كذل  :املادة ( )7/7عن التةليمات ذاهتا .املادة (/2ثانيا) عن دليل اإلرشادات ملواجهة جرائم
غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )1نصت املادة (/3/7ب) عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف
أنشطة التأعني على اليام شركات التأعني وأصحاب املهن املرتدطة بالتأعني باحلصول على مجيع
املةلوعات والوثائق املتةلقة باألشخاص االعتدارزني ،إذ جاء فيها عا نصه" :جيب احلصول على
املةلوعات الكاعلة والوثائق وبشكل خاص(السجل التجاري وعقد التأسيس والنظام األساسي)عع
بيان تارزخ التجدزد واالحتفاظ بنسخة عنها كما جيب احلصول على اسم املال وعنوانه وأمساء
وعناوزن الشركاء وجنسياهتم وبالنسدة لشركات املسامهة الةاعة جيب احلصول على أمساء وعناوزن
رئيس وأعضاء جملس اإلدارة واملسامهني الذزن تيزد علكية كل عنهم على نسدة ."%5
انظر كذل  :املادتني ( )5( ،)4عن التةليمات ذاهتا .املادة (/2ثانيا) عن دليل اإلرشادات ملواجهة
جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )2انظر املادة ( )5/7عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )3انظر املادة ( )12/7عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )4انظر املادة ( )4/7عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة
التأعني .انظر كذل املادة (/3/7أ) عن التةليمات ذاهتا.
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كما حيظر على الشركة عطلقا التةاعل عع األشخاص جمهوي اهلوزة أو ذوي األمساء
احلقيقية غري امليورة أو املستةارة أو الومهية أو الصورزة( ،)1األعر الذي زنطدق على األشخاص
والدنوك والشركات الومهية أزضا.
ولكن عاذا لو مل تتمكن الشركة عن استيفاء إجراءات الةنازة الواجدة بشأن الةميل؟
أجابت عن ذل املادة ( )7عن التةليمات حيث قضت بضرورة عدم التةاقد عةه،
إضافة إىل إخطار وحدة املةلوعات املالية ملواجهة غسل األعوال واحلاالت املشدوهة املنشأة يف
املصرف املركيي بالدولة وذل حال االشتداه بوجود عملية عرتدطة بغسل األعوال ومتوزل
اإلرهاب(.)2
ثانيا :النطاق الموضوعي لعمليات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
النطاق املوضوعي الذي ميكن عن خالله التحقق عن براءة عملية التأعني عن عمليات
الغسل ومتوزل اإلرهاب تتملثل يف التةرف على نوع وثيقة التأعني وطديةة وقيمة الةمل املرتدط
هبا والغرض عنه( ، )3فقد زؤدي التمحيص والدحث يف تل الوثيقة إىل اكتشاف حقيقتها
وارتداطها بالةمليات احملظورة.
أعا اإلجراء الواجب اختاذه يف حال عدم التمكن عن التحقق عن تل الوثيقة
وحقيقتها فتتملثل أزضا يف حظر التةاقد عع الةميل وإخطار وحدة املةلوعات املالية ملواجهة
غسل األعوال واحلاالت املشدوهة بتل الواقةة يف حال االشتداه بارتداطها بغسل األعوال
ومتوزل اإلرهاب(.)4
( )1انظر املادة ( )7/7عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )2انظر املادة (/8/7ب) واملادة ( )14/7عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل
اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )3انظر املادتني ( )12( ،)8عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف
أنشطة التأعني .انظر كذل  :املادة (/2ثانيا) عن دليل اإلرشادات ملواجهة جرائم غسل األعوال
وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )4انظر املادتني ( )12( ،)8عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف
أنشطة التأعني.
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ثالث ا :النطاق الزمني لعمليات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
والنطاق اليعين الذي تشمله علميات التحقق عن سالعة أنشطة التأعني عن عمليات
غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب ال زنحصر بلحظة التةاقد عع الةميل ،أي عند القيام بفتح
حساب للةميل فقط ،بل إنه ميتد طوال فرتة سرزان الةقد وتنفيذه ،فقد قضت املادة ()6/7
تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب بإليام الشركة بتحدزث
املةلوعات املتةلقة بالةمالء بشكل دوري وعنتظم( ،)1وهو عا زتطلب إجراء عتابةة عستمرة
على الةالقة التأعينية القائمة عع الةميل وفحص الةمليات اليت تتم عن خالل هذه الةالقة
كإجراء التغيريات على وثيقة التأعني أو ممارسة أحد احلقوق الواردة يف الوثيقة ،وذل للتحقق
عن أهنا تتوافق عع عةرفة الشركة بالةميل واملستفيد احلقيقي وطديةة عمل أو نشاط أي عنهما
وتقييمها ملخاطر عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب عن جراء عالقتها عةه.
كما أن تطديق إجراءات الةنازة الواجدة ال تنطدق على الةمالء اجلدد فقط ،وإمنا
تطال الةمالء احلاليني يف األحوال اآلتية:
 -1إذا حدث أي تغيري جوهري يف طديةة الةميل أو علكيته.
 -2إذا وجد ش يف صحة أو دقة املةلوعات اخلاصة بالةميل.
()2
 -3إذا كانت هناك عةاعلة عهمة على وش أن تتم عع الةميل أو لصاحله .
ليس هذا فحسب ،بل إن التةليمات أليعت شركة التأعني مبراجةة عدى كفازة
إجراءات الةنازة الواجدة بالةمالء فيما زتةلق بالةمالء واملستفيدزن احلقيقيني وضمان
استمرارزة حتدزث املةلوعات خاصة فيما زتةلق بالةمالء ذوي املخاطر الةالية(.)3

( )1انظر كذل املادة ( )13/7عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف
أنشطة التأعني.
( )2انظر املادة (/8/7أ) عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )3انظر املادة ( )11/7عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
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املطلب الثاني :احلاالت اليت تتطلب عناية إضافية للتعرف على العميل
تطلدت تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني
عن شركات التأعني اختاذ عنازة إضافية للتةرف على هوزة الةميل ونشاطه يف حاالت حمددة ،عادة
عا زكون احتمال القيام فيها بةمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب أكلثر عن غريها.
واحلاالت اليت حددهتا تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل
اإلرهاب يف أنشطة التأعني هي كاآليت:
أوالا :التأمين على الحياة والتكافل العائلي:
فقد تستخدم هذه الةقود وسيلة لغسل األعوال أو متوزل اإلرهاب على حنو أكلثر
سهولة عن باقي أنواع التأعني ،خصوصا وأن هذه الةقود توفر مجلة عن اخليارات للمؤعن له
شخصيا ومبا ميكنه عن اسرتداد بةض عا دفع عن أقساط ،كما أنه زستطيع النفاذ عن خالهلا
إىل عا زصب يف عصلحة أفراد عائلته إذا عا أراد توفري عدالغ عالية هلم عقب وفاته ،وهو عا
زتصور يف حاالت كلثرية ،كما يف حاالت اإلرهابيني عنفذي الةمليات االنتحارزة أو اليت
تتضمن خماطر عالية.
لذل نصت املادة ( )1/8عن التةليمات على ضرورة التدقيق يف حاالت أوردهتا على
سديل امللثال -ال احلصر ،كما يف احلاالت اآلتية:
 -1حصول وثائق تأعني أو طلب ززادة قيمتها مبدالغ كدرية بشكل ال زتناسب عع
املةلوعات املتوفرة عن دخل املؤعن له أو ثروته داخل الدولة .
 -2التأع ني بةقود عتةددة عع نفس اجلهة أو عع جهات عتةددة لو كان عدلغ كل عنها
زةترب عن املدالغ الصغرية إال أهنا يف اجملموع تشكل عدلغا كدريا .
 -3التأعني على احلياة مبدلغ كدري وبدفةة واحدة تدفع عقدعا .
 -4قيام املؤعن له بإلغاء التأعني على احلياة أو التكافل الةائلي بةد فرتة قصرية عن إمتام
عملية التأعني(.)1

( )1انظر املادة ( )1/8عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
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ثاني ا :التأمين البحري:
تتضمن عقود التأعني الدحري التأعني على بضائع بقيمة عالية قد ال تكون عوجودة
ملةازنتها ،وهو عا قد زتيح الطرق املوصلة إىل غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب ،لذل جيب
إجراء تدقيق إضايف بشأهنا ،وال سيما يف حالة قيام الةميل بالتأعني على بضاعة عستوردة
دون فتح خطاب اعتماد وإمنا عن طرزق الدفع الفوري.
كما قد زتوجب للتدقيق على عقود التأعني الدحري القيام مبا زأيت:
 -1التأكد عن عنشأ الدضاعة وسالعة عستند الشحن.
 -2تدقيق املدالغ الواردة يف الوثائق واملستندات املقدعة عن الةميل سواء إىل املصارف
أو سلطات اجلمارك أو املطار والتأكد عن عطابقتها لألصل.
()1
 -3تدقيق عدى تناسب عدلغ التأعني عع القيمة السوقية للدضاعة .
ثالثا :تأمين محالت المجوهرات واألحجار الكريمة:
تتضمن جتارة علثل هذه األشياء خماطر عدزدة قد تكون عدعاة حملاوالت إجراء عمليات
غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب وذل لسددني :زتملثل أوهلما يف أن قيمة هذه األشياء باهظة
وكدرية ،أعا ثانيها فيتملثل يف سهولة نقل هذه األشياء عن شخص آلخر ،فهي عن املنقوالت.
لذل فقد قضت التةليمات بضرورة إجراء تدقيق إضايف يف حاالت تأعني احملالت
اليت تتجر باجملوهرات واألحجار الكرمية ،إذ جيب عراعاة اآليت:
 -1التأكد فيما إذا كان الةميل ممن زتةاعلون بتجارة اجملوهرات واألحجار الكرمية.
 -2تدقيق عا إذا كانت هناك عمليات بيع وشراء على حمتوزات احملل ال تتناسب عع اخليزن
املةلن عن قدله(.)2

( )1انظر املادة ( )2/8عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )2انظر املادة ( )3/8عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
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رابع ا :حاالت حدوث سرقة ألموال ذات قيمة كبيرة:
قد تقع حادثة لسرقة ملدالغ أو أشياء باهظة اللثمن ،ويف علثل هذه احلالة قد زلجأ
السارق أو ذوي الصلة بالسرقة إىل عمليات غسل األعوال عن خالل أنشطة التأعني عرب
إبرام عقود ال زكون الغرض احلقيقي عنها احلصول على التأعني بل أغراض غري عشروعة.
لذل قضت التةليمات بضرورة التأكد عن إجراء التدقيق الشاعل ملةاعالت الةميل
طالب التأعني ،باإلضافة إىل اإلجراءات اليت تتخذها اجلهات املختصة( )1كاجلهات األعنية
اليت تتوىل تةقب عرتكيب السرقة.
خامسا :العمليات التأمينية التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول ذات
المخاطر العالية:
فهناك عن الدول عا ال تتوفر لدزها نظم عناسدة ملكافحة عمليات غسل األعوال أو
إذا كانت هذه الدول ال تطدق الضوابط الدولية اخلاصة مبكافحة غسل األعوال أو ال تطدقها
بصورة كافية مبا يف ذل التوصيات الصادرة عن جمموعة الةمل املاي( ،)2إذ زددو يف علثل
هذه احلالة أن عقود التأعني على احلياة بوصفها عن أهم الةقود املةرضة للغازات املتصلة
بغسل األعوال ومتوزل اإلرهاب(.)3
( )1انظر املادة ( )4/8عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )2تتضمن بةض الدول خطورة عالية عن حيث فرصة إجراء عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب،
وعن قديل هذه الدول عا زأيت:
 .1الدول اليت ال زتوفر لدزها نظم عنصدة ملكافحة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب أو إذا
كانت هذه الدول ال تطدق الضوابط الدولية اخلاصة مبكافحة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب أو ال
تطدقها بصورة كافية ،مبا يف ذل التوصيات الصادرة عن جمموعة الةمل املاي فاتف.
 .2الدول اليت تشتهر بانتشار عستوى عال عن دعم ومتوزل اإلرهاب أو الفساد أو األنشطة األخرى
غري املشروعة علثل اإلجتار باملخدرات أو زراعتها أو هترزب األسلحة وغريها .
 .3الدول اليت ختضع لةقوبات أو حلظر التةاعل أو إلجراءات أخرى مماثلة عن قدل األعم املتحدة.
 .4الدول اليت زتم حتدزدها عن قدل وحدة املةلوعات املالية ملواجهة غسل األعوال واحلاالت املشدوهة
املنشأة يف املصرف املركيي بالدولة .املادة (/2ثانيا )4/عن دليل اإلرشادات ملواجهة جرائم غسل
األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )3انظر املادة ( )1/8عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
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سادس ا :العمليات التأمينية الكبيرة:
فوثائق التأعني اليت تكون فيها أقساط التأعني املستحقة كدرية وباهظة تستدعي تدقيقا
إضافيا عن قدل شركة التأعني ،إذ زتوجب عليها التدقيق على الةميل عن نواح عدة ،كما يف اآليت:
 -1حالة الةميل املالية.
 -2عصدر األعوال اليت زتةاعل هبا.
 -3صايف الدخل السنوي خالل السنوات اللثالثة األخرية.
 -4أمساء املصارف اليت زتةاعل عةها(.)1
كما أ ليعت التةليمات شركة التأعني بتوثيق وتسجيل مجيع املستندات ذات الصلة
هبذه الةمليات التأعينية واالستنتاجات اليت مت التوصل إليها( ،)2لةله زتم الرجوع إليها إن
استدعى األعر التدقيق والتمحيص بدةض األحداث والصالت اليت قد زرتتب عليها غسل
لألعوال أو متوزل لإلرهاب.
ولكن كم هو عقدار الةمليات التأعينية ذات القيمة الكدرية؟ هل زكون عن قديل هذه
الةلميات عقود التأعني اليت تتضمن أقساطا مبائة ألف درهم علثال أو عائيت ألف أو أكلثر؟
مل تغفل عن ذل تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب
يف أنشطة التأعني ،فقد أوردت جدوال تفصيليا ملا زةد عن قديل عمليات التأعني الكدرية(.)3
سابع ا :العمليات التأمينية التي تتم مع األشخاص األجانب المنكشفين سياسيا:
فحاالت التةاعل عع األشخاص السياسيني املةرضني للمخاطر تتطلب تدقيقا إضافيا،
ذل أنه قد زكون بوسع علثل هؤالء األشخاص احلصول على عدالغ طائلة وإخراجها عن
الدلدان املتواجدزن هبا أو بقصد إرساهلا إىل بلدان أخرى ألغراض خمتلفة قد ال تكون بةيدة
عن عمليات تتصل بغازات غري عشروعة(.)4
( )1انظر املادة (/9أ) عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )2انظر املادة (/9أ) عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )3جاء يف املادة (/9أ) عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة
التأعني جدوال مبقدار قسط التأعني ملا زةد عن قديل عمليات التأعني الكدرية.
( )4انظر املادة ( )1عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
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وقد تولت تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف
أنشطة التأعني بيان املقصود هبؤالء األشخاص ،حيث عرفتهم يف املادة األوىل عنها على
النحو اآليت" :األشخاص األجانب املنكشفون سياسيا :األشخاص الطديةيون املوكل إليهم
أو سدق أن أوكلت إليهم وظائف بارزة يف دولة أجندية ،كرؤساء الدول أو احلكوعات وكدار
السياسيني ،واملسؤولني احلكوعيني رفيةي املستوى واملسؤولني القضائيني أو الةسكرزني ،وكدار
املدزرزن التنفيذزني للشركات اململوكة للدولة ،وكدار عسؤوي األحياب السياسية واألشخاص
املوكلة إليهم أو الذزن سدق أن أوكلت إليهم وظائف بارزة لدى عنظمات دولية".
أعا اإلجراءات اإلضافية اليت زتوجب اتداعها بشأن هؤالء األشخاص فتتضمن جوانب
عدزدة ،إال أن أمهها زرتدط باحلصول على عوافقة اإلدارة الةليا داخل الشركة إلقاعة عالقة
عةهم أو االستمرار فيها  ،إضافة إىل عةرفة عصدر أعواهلم أو عن خالل أي وسائل عةقولة
عتاحة( ،)1إ ذ ال تقتصر هذه اإلجراءات على األشخاص املنكشفني سياسيا ،وإمنا تطال أفراد
عائالهتم واملقربني عنهم(.)2
وعع ذل نةتقد بأنه جيدر بالتةليمات عدم االقتصار على حاالت التدقيق االعتيادزة
واإلضافية ،إذ حيسن النص إىل جاندها على حاالت ميكن فيها ختفيف إجراءات التةرف
على الةميل ،خصوصا وأن عمليات التأعني تتطلب السرعة يف إجرائها ،كما أن ذل قد
زوفر يف اجلهد والوقت ومبا زسمح بالرتكيي على الةمليات التأعينية اليت تتضمن خماطر عالية،
ونقرتح هلذا الغرض إخضاع اجلهات اآلتية إلجراءات تدقيق خمففة:
 -1اجلهات املالية اخلاضةة لضوابط خاصة مبكافحة غسل األعوال مماثلة للضوابط
الواردة يف تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف
أنشطة التأعني ،أعا احلكمة عن ذل فتكمن يف أن إجراءات التلثدت عن الةمل قد
سدق القيام هبا ،فيكون يف ختفيفها اختصار للوقت واجلهد.
 -2الشركات املسامهة الةاعة اخلاضةة ملتطلدات اإلفصاح الرقابية ،ذل أهنا خاضةة
تلقائيا إلجراءات مماثلة.
( )1انظر املادة ( )2/7عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )2انظر املادة ( )1/7عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
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 -3الوزارات والدوائر واملؤسسات احلكوعية ،والةلة عن ختفيف اإلجراءات هنا تتملثل
يف أنه غالدا عا زستدةد وجود عمليات غسل لألعوال أو متوزل لإلرهاب عن خالل
هذه املؤسسات ،خصوصا وأن هناك إجراءات رقابية عتةددة عليها.
أعا طديةة اإلجراءات املخففة املمكن تصورها فمتةددة ،إال أن عن أمهها زتملثل يف عدم
إليام الشركة باحلصول على عةلوعات عن الغرض عن عالقة الةمل املطلوب إنشاؤها بني الةميل
والشركة وطديةتها ،إضافة إىل عدم التياعها باختاذ إجراءات التحقق عن هوزة املستفيد احلقيقي.
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املبحث الثالث :سبل مواجهة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من خالل اإلجراءات
الداخلية يف شركة التأمني
هناك إجراءات عتةددة زتوجب اختاذها داخل شركات التأعني وأصحاب املهن املرتدطة
بالتأعني ملواجهة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب ،إذ ميكن يف هذا الصدد التفرزق بني
طائفتني عن اإلجراءات ،أوهلا زتةلق بتسمية وتةيني عدد عن الةاعلني يف الشركة ألغراض
عكافحة هذه الةمليات ،وثانيها زتةلق جبوانب تنظيم أعمال الشركة ذات الصلة.
وبناء عليه ،نةرض لإلجراءات الداخلية املخصصة ملواجهة عمليات غسل األعوال
ومتوزل اإلرهاب يف شركة التأعني عن خالل التقسيم اآليت:
املطلب األول :اإلجراءات املتةلقة بالةاعلني يف الشركة.
املطلب اللثاين :اإلجراءات املتةلقة بتنظيم أعمال الشركة.
املطلب األول :اإلجراءات املتعلقة بالعاملني يف الشركة
أليعت أحكام عكافحة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني
الشركات بتةيني وختصيص جيء عن الةاعلني لدزها ملواجهة تل الةمليات ،إذ زتوجب على
سائر شركات التأعني القيام باآليت:
أوالا :تسمية موظف انضباط في شركة التأمين:
بغية إحكام الرقابة بشأن عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب ،كان ال بد عن
حتدزد شخص بةينه وعن داخل شركة التأعني ليكون عسؤوال عن التدليغ عن هذه الةمليات
لدى اجلهات املختصة ،أي وحدة املةلوعات املالية ملواجهة غسل األعوال واحلاالت
املشدوهة ،وهو عا أطلقت عليه التةليمات تسمية" :عوظف االنضداط" ،فقد نصت املادة
( )1/6عن التةليمات على إليام شركة التأعني باآليت" :على مجيع الشركات وأصحاب املهن
املرتدطة بالتأعني تكليف أحد املوظفني لدزهم أو تةيني عوظف جدزد ومتكينه عن الةمل
باستقاللية تاعة للقيام مبهام (عوظف االنضداط) على أن زكون عن عواطين دولة اإلعارات
الةربية املتحدة وزرتدط عع اإلدارة الةليا داخل الشركة".
أعا الشروط الواجب توفرها فيمن زةني عوظف انضداط فتتملثل يف اآليت:
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أ -أن زكون عن عواطين دولة اإلعارات الةربية املتحدة(.)1
ب -خيضع عوظف االنضداط املكلف إىل اعتحان اللياقة للقيام باملهمة(.)2
ج -أن زكون على درجة عالية عن النياهة واخلربة(.)3
د -أن خيضع عوظف االنضداط ومجيع املوظفني للتدرزب خالل فرتات عنتظمة
وباستمرار على أن زتضمن التدرزب الناحية الةملية( .)4فال ش يف أن عن أهم
املؤهالت هنا أن زكون عن بني املوظفني الذزن تلقوا تدرزدا ،ولكن التدرزب
املطلوب هنا ليس أي تدرزب ،بل نةتقد بأنه جيب أن زكون عتقدعا وعةمقا يف
جمال غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب ،األعر الذي كان زفضل النص عليه عداشرة.
ه -أن زكون عرتدطا عع اإلدارة الةليا داخل الشركة( ،)5وهنا قد زلثار التساؤل عن
املقصود بارتداطه باإلدارة الةليا داخل الشركة ،فهل زكفي أن زكون عدزرا
إلحدى الوحدات أو اإلدارات هبا ،أم جيب أن زكون ممن زشغلون عناصب
قيادزة أعلى ،كنائب املدزر أو عا شابه ،وهل زشرتط فيه عقدار عةني عن اخلربة
يف جمال أنشطة التأعني وعا زتصل هبا عن عسائل جبةلها ملدة زعنية ال تقل عن
مخس سنوات علثال ،وهو عا كان جيدر بيانه والنص عليه عداشرة يف التةليمات.
واملهمة الرئيسية اليت تقع على عاتق عوظف االنضداط تتملثل يف اآليت:
 -1ضمان التيام الشركة مبتطلدات عكافحة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب وفقا
للقوانني واألنظمة املطدقة بالدولة.
 -2ضدط عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب ومتوزل التنظيمات غري املشروعة.
 -3إبالغ وحدة املةلوعات املالية ملواجهة غسل األعوال واحلاالت املشدوهة والتةاون
عةها وتيوزدها مبا تطلده عن بيانات ومتكني الةاعلني لدزها عن االطالع على
( )1انظر املادة ( )1/6عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )2انظر املادة ( )2/6عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )3انظر املادة ( )2/6عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )4انظر املادة ( )3/6عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )5انظر املادة ( )1/6عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
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السجالت املستندات الالزعة .
وال ش يف أن املهمة األساسية اليت تقع على عاتق عوظف االنضداط تتطلب القيام
مبهام فرعية عدزدة ،إذ زربز عن بني أمهها عا زأيت:
أ -االطالع على السجالت وتلقي الديانات عن املةاعالت املشدوهة وفحصها
ودراستها واختاذ القرار بإخطار الوحدة أو حفظها عع بيان األسداب بسرزة تاعة.
ب -تقييم الضوابط اخلاصة مبكافحة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب بشكل دوري
لضمان كفازتها وفةاليتها للتصدي ألي تغيريات تطرأ على توجهات غسل
األعوال ومتوزل اإلرهاب.
ج -حتدزد خماطر غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب املقرتنة باملنتجات أو اخلدعات اجلدزدة،
ومبا يف ذل استحداث الةمليات والتقنيات اجلدزدة والتدابري اليت زتم اختاذها
للتصدي لتل املخاطر.
د -حفظ املستندات ذات الةالقة واملنصوص عليها يف التشرزةات ذات الصلة.
ه -تدرزب وتوجيه املوظفني بشكل عستمر على كيفية عواجهة عمليات غسل األعوال
ومتوزل اإلرهاب.
و -التأكد عن أن نظام الضدط الداخلي يف الشركة زةمل بكفاءة وبشكل عناسب(.)2
واستكماال لذل وهبدف تيسري عهمة عوظف االنضداط ،فإنه زقع على الشركة التيام
بتمكينه عن عداشرة اختصاصاته باستقاللية ومبا زكفل احلفاظ على سرزة املةلوعات اليت ترد إليه
واإلجراءات اليت زقوم هبا(.)3
وعع ذل نةتقد بأنه جيدر بالتةليمات وضع آلية عملية لتمكينه عن عياولة عهاعه،
ونقرتح هلذا الغرض النص يف التةليمات على إليام شركات التأعني وأصحاب املهن املرتدطة
بالتأعني باآليت:
 -1وضع إجراءات واضحة ومناذج حمددة للموظفني بغية إلياعهم وتيسري عهاعهم
( )1انظر املادة ( )1/6عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )2انظر املادة ( )1/6عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
( )3انظر املادة ( )1/6عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
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بشأن إخطار عوظف االنضداط عن الةمليات اليت زشتده بتخللها لغسل األعوال
أو متوزل اإلرهاب.
 -2إلياعه برفع تقارزر دورزة جمللس إدارة الشركة عن عمله وعا زواجهه عن عةوقات
وعا زراه عن عقرتحات بشأن أي نقص أو حتدزث وتطوزر ليزادة كفاءة وفاعلية
إجراءات عواجهة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب.
ثانيا :تشكيل وحدة تدقيق داخلي في الشركة لمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
قضت املادة ( ) 4/6عن التةليمات بضرورة ختصيص طاقم عن عوظفي شركة التأعني
بغية عواجهة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب ،حيث نصت على اآليت" :على مجيع
شركات التأعني وأصحاب املهن املرتدطة بالتأعني إنشاء وحدة تدقيق داخلي عستقلة للقيام
بةمليات التدقيق الداخلي املستقل الختدار عدى االعتلثال إىل السياسات واإلجراءات
واألنظمة والضوابط اخلاصة مبواجهة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب."..
وعع ذل فقد أجازت املادة السابقة أن تقوم مبهمة وحدة التدقيق إدارة الرقابة
الداخلية بالنسدة للشركات وأصحاب املهن املرتدطة بالتأعني الذزن ال زيزد عدد عوظفيها عن
 50عوظفا(.)1
وعا نود اإلشارة إليه هنا هو أن التةليمات مل تدني آلية عمل هذه الوحدة أو عالقتها
بداقي الوحدات بالشركة ،كما أهنا مل حتدد املواصفات والضوابط الواجب توافرها يف عوظفي
هذه الوحدة ،األعر الذي جيدر تداركه ،ونقرتح هلذا الغرض تدين املواصفات والضوابط اآليت
ذكرها:
أ -أن زتم ختصيص املوارد املالية الكافية هلذه الوحدة بغية متكينها عن القيام مبهاعها.
ب -أن تتمتع هذه الوحدة بقدر عن االستقالل يف ممارسة عملها ،فال جيوز علثال جةل
عوظفيها عن بني عوظفي الوحدات األخرى عع تكليفهم باملهام املتةلقة بغسل
األعوال ومتوزل اإلرهاب إضافة إىل عملهم.
ج -أن زكون أعضاء هذه الوحدة عن املؤهلني للقيام باألعمال املنوطة هبم.
( )1انظر املادة ( )4/6عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني.
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وأخريا فإنه جيدر النص يف التةليمات على ضرورة التنسيق يف جمال حتدزد الصالحيات
واملسؤوليات فيما بني جهة التدقيق الداخلي وعدزر اإلخطار ،لكي ال حيصل تضارب فيما
زقوم به كالمها عن أعمال ،األعر الذي جيب تأكيده عن خالل تضمينه النظام الداخلي
ملكافحة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب بالشركة.
املطلب الثاني :اإلجراءات املتعلقة بتنظيم أعمال الشركة
تقضي أحكام عواجهة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني بضرورة
اختاذ الشركة وأصحاب املهن املرتدطة بالتأعني جملموعة عن اإلجراءات املتةلقة بفرض سياسات
حمددة بغية تنظيم األعمال املوجهة ملكافحة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف الشركة ،إذ زةد
عن أبرز هذه اإلجراءات عا زأيت:
أوالا :وضع نظام داخلي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
أشارت املادة (/1/6ط) عن التةليمات إىل ضرورة قيام شركات التأعني بوضع نظام
ضدط داخلي يف الشركة للةمل بكفاءة وبشكل عناسب وعلى تطديق تةليمات عواجهة
جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني وإعداد التقارزر السنوزة
الالزعة لذل .
أعا الفائدة عن هذا النظام الداخلي فتتملثل يف تأكيد التيام الشركة وعوظفيها كافة
وإعالعهم مبتطلدات وإجراءات عكافحة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب.
غري أن هذه التةليمات مل تدني عضمون هذا النظام وعا زتوجب أن حيتوزه ،وعع ذل
نةتقد بأن عهمة هذا النظام ترتدط بالسياسات واألسس واإلجراءات والضوابط الداخلية
الواجب توافرها ملكافحة عمليات غسل األعوال ،وهو عا حيسن النص عليه عداشرة يف تل
التةليمات ،إذ نقرتح هلذا الغرض ضرورة تضمنه عا زأيت:
 -1بيان عهام وحدة التدقيق الداخلي وإجراءاهتا يف سديل عواجهة عمليات غسل
األعوال ومتوزل اإلرهاب.
 -2حتدزد إجراءات تفصيلية عكتوبة ملواجهة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب،
على أن زراعى فيها التحدزد الدقيق للواجدات واملسؤوليات وفقا للقانون.
 -3وضع حمددات وضوابط خلطط وبراعج التدرزب للموظفني بشأن عمليات غسل
- 342 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 193الجزء الثاني

األعوال ومتوزل اإلرهاب.
وعا جيدر االلتفات إليه هنا هو أن دليل اإلرشادات ملواجهة جرائم غسل األعوال
وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني كان قد تضمن اإلشارة إىل ضرورة قيام شركات
التأعني باعتماد نظام لتصنيف الةمالء حسب درجة خماطر ارتداطهم بةمليات غسل األعوال
ومتوزل اإلرهاب ،األعر الذي نةتقد بإعكانية ضمها وتضمينها لنظام الضدط الداخلي يف
الشركة بغية تيسري اإلجراءات وتنسيقها ومبا زسهم يف ززادة فةالية أداء الشركة ووحداهتا
وعوظفيها يف أعماهلم املوجهة ملكافحة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب.
ونةتقد بأنه كان حيسن هبيئة التأعني وضع نظام داخلي "اسرتشادي" ملكافحة غسل
األعوال ومتوزل اإلرهاب ،حبيث تستطيع شركات التأعني االستةانة به ،وبغية ضمان حد أدىن
عن اإلجراءات املالئمة ملكافحة هذه الةمليات يف كافة الشركات.
ثاني ا :تنظيم خطط وبرامج تدريبية:
ال بد لضمان عواجهة عمليات غسل األعوال عن تةرزف واطالع املوظفني يف شركات
التأعني وأصحاب املهن املرتدطة بالتأعني على وسائل وأدوات األشخاص الذزن زرغدون بغسل
األعوال وكيفية اكتشافها واإلبالغ عنها والتةاعل عع األشخاص املشتده هبم وعا زتصل هبذه
الةمليات عن تشرزةات وأحكام ،وهو عا عله زتأتى عن خالل تدرزب ذوي الةالقة يف
شركات التأعني على هذه الةمليات ،األعر الذي مل تغفله التةليمات ،حيث نصت املادة
( )3/6على إليام شركات التأعني باآليت" :جيب أن خيضع عوظف االنضداط ومجيع املوظفني
للتدرزب خالل فرتات عنتظمة وباستمرار عل أن زتضمن التدرزب الناحية الةملية"(.)1
وعا جيدر ذكره هنا أن النص السابق قضى بضرورة أن زكون التدرزب عنتظما
عستمرا ،إال أنه مل حيدد له عدى زعنيا عةينا جيب أن زنفذ خالله ،فهل سيكون عالئما أن
تكون هذه اخلطط خلمس سنوات علثال ،حبيث زتم إخضاع املوظف كل أربع أو مخس
سنوات لرباعج تدرزدية حول غسل األعوال ،فهل علثل هذه املدة عناسدة علثال؟
ال نةتقد ذل  ،فةمليات وأساليب غسل األعوال عتجددة وعتحركة ،وعا قد زتم
( )1انظر كذل املادة (/1/6ح) عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف
أنشطة التأعني.
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اإلحاطة به اآلن عن قدل عوظفي شركة التأعني لن زلتجئ إليه الراغدون بغسل األعوال ،بل
سيدحلثون عن أساليب أخرى أكلثر تطورا ،لذل ال بد عن أن تكون خطط التدرزب ملدد
قصرية وغري عتداعدة ،حبيث زشمل ذل املوظفني ذوي الةالقة كل عام أو عاعني على األكلثر،
لكي ال تنفذ عن بني زدزهم علثل تل الةمليات املتجددة واملتغرية يف أساليدها وصورها ،وهو
زقتضي تةدزل النص السابق لتحدزد ذل املدى اليعين لتنفيذ براعج التدرزب املشار إليها.
وعا قيل بشأن عوظفي شركات التأعني وأصحاب املهن املرتدطة بالتأعني نةتقد بأنه
زنطدق بشأن احملاسدني القانونني الذزن تتةاقد عةهم تل الشركات ،إذ مل تنص التةليمات
على ضرورة تدرزدهم بشأن عكافحة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب كما فةلت بالنسدة
ملوظف االنضداط وباقي املوظفني ،وهو عا جيدر تداركه ،خصوصا وأنه زناط هبؤالء احملاسدني
دور عهم يف جمال عواجهة غسل األعوال وعكافحة اإلرهاب ،إذ زتوجب عليه التأكد عن
تطديق التشرزةات والسياسات واإلجراءات املتةلقة هبذا الشأن ،إضافة إىل إعداد تقرزر سنوي
بشأهنا وعلى أن زتم تيوزد إدارة التأعني به.
وبغية عراقدة شركات التأعني والتحقق عن جدزة قياعها بااللتيام املتةلق بالتدرزب نةتقد بأمهية
النص يف التةليمات على ضرورة االحتفاظ بالسجالت اخلاصة بالرباعج التدرزدية اليت مت تنفيذها.
ثالثا :االحتفاظ بالسجالت والمستندات:
تقضي املادة ( )10عن التةليمات بإليام شركات التأعني بوضع نظام حلفظ امللفات
واملستندات حبيث زتم استةادة أزة بيانات أو عةلوعات وبدون أي تأخري والرد على طلدات
السلطات املختصة يف الوقت املناسب كما جيب أن حتتوي قاعدة املةلوعات على أمساء
األشخاص الذزن أجروا عةاعالت نقدزة مبدالغ تساوي أو تتجاوز املدالغ احملددة كمؤشر.
أعا املدة اليت جيب خالهلا االحتفاظ بالسجالت واملستندات فإهنا جيب أال تقل عن ()5
سنوات بالنسدة لكافة املةاعالت ،مبا يف ذل السجالت والديانات اخلاصة بالةميل عن تارزخ
إمتام املةاعلة أو إهناء عالقة الةمل عع الةميل ،ويف حالة قيام حتقيق بشأن سجالت الةميل
وعالقته أو كان حمال لتقرزر عةاعلة عشدوهة ،أو يف حالة ورود طلب عن اجلهات املختصة فيجب
االحتفاظ بالسجالت والديانات ملدة ( )5سنوات عن تارزخ إغالق القضية(.)1
( )1انظر كذل املادة ( )2/10عن تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف
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وعع ذل فلم حتدد التةليمات امللفات واملستندات الواجب االحتفاظ هبا ،األعر الذي
جيدر تداركه والنص عداشرة على امللفات واملستندات الواجب على الشركات االحتفاظ هبا،
ولةل عن أمهها عا زأيت:
 -1امللفات واملستندات املتةلقة بإجراءات الةنازة الواجدة بشأن الةمالء وتةاعالهتم.
 -2السجالت والوثائق ذات الصلة بالةالقات التأعينية ،وسواء أكانت حملية أم دولية.
 -3امللفات اخلاصة بالرباعج التدرزدية يف جمال عكافحة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب.
رابعا :تطبيق قواعد الحوكمة:
تتملثل احلوكمة -أو احلاكمية -يف أنشطة التأعني مبجموعة اآلليات اليت ميكن عن
خالهلا حتقيق انضداط اإلدارة يف شركة التأعني ضمانا لدميوعة بقائها وإرضاء ألصحاب
املصاحل ذوي الصلة هبا(.)1
ونظرا لألمهية اليت تضطلع هبا قواعد احلوكمة بالنسدة لشركات التأعني فقد نصت املادة
( ) 45عن الالئحة التنفيذزة للقانون االحتادي رقم ( )6لسنة  2007يف شأن إنشاء هيئة
التأعني وتنظيم أعماله الصادرة بقرار جملس اإلدارة رقم  2لسنة  2009على اآليت" :على
الشركات املقيدة يف السجل لدى اهليئة االلتيام مبددأ اإلفصاح والشفافية أثناء تةاعالهتا يف
سوق التأعني وعع عمالئها ويف كل عا زصدر عنها عن وثائق وأوراق وعستندات ونشرات
وإعالنات ودعازات وعقاالت وعواد علمية ،وذل وفق إجراءات وأحكام ضوابط حوكمة
الشركات اليت زضةها اجمللس هلذه الغازة".
وملا كانت عواجهة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب ال تةود بالنفع على اجملتمع
=

أنشطة التأعني.
( )1للميزد حول عفهوم احلوكمة انظر :عدد السالم إبراهيم وفاضل عداس كرمي" ،حوكمة الشركات ضرورة
اسرتاتيجية ملنظمات األلفية اجلدزدة" .جملة الغري للةلوم االقتصادزة واإلدارزة :)2008( ،2
ص .160ابراهيم حممد علي اجليراوي وبشرى فاضل خضري" .تقومي حوكمة الشركات وآلياهتا الداخلية
يف القوانني والتشرزةات الةراقية" .جملة كلية بغداد للةلوم االقتصادزة اجلاعةة :)2014( ،40
ص .260زوسف جاسم الةديد" .دور احلوكمة يف تفةيل أدوار األجهية الرقابية" ،عؤمتر احلوكمة املنةقد
يف  11- 10أكتوبر بدولة الكوزت( :االطار التشرزةي واملاي واإلداري) :)2017( ،ص.2
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والدولة واقتصادها فحسب ،بل إن للمسامهني والةاعلني يف شركة التأعني عصلحة يف تطديقها
وتفةيلها( ،)1ذل أ نه زسهم يف بةد الشركة عن الةمليات املشدوهة واحملظورة اليت قد زفضي
ارتكاهبا إىل أضرار فادحة وجسيمة ،فضمان بقاء ودميوعة الشركة زتطلب جتنيدها علثل هذه
الةمليات ،وهو عا لةله زتحقق بواسطة وسائل عدة ،قد زكون عن أمهها تطديق قواعد
احلوكمة وتفةيلها يف شركات التأعني ،وعلى خمتلف املستوزات يف الشركة ،ابتداء عن جملس
إدارة الشركة وانتهاء بكل عوظف فيها.
لذل نةتقد بأنه كان عن األوىل إصدار تةليمات خاصة بأحكام وضوابط حوكمة
شركات التأعني على حنو عا نصت املادة ( )45عن الالئحة التنفيذزة والنص فيها عداشرة
على أمهيته وضرورة التيام جملس إدارة شركات التأعني باألحكام والقواعد املتصلة مبكافحة
عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب عند اختاذ قراراهتا ورسم سياساهتا وعياولة نشاطها(،)2
ذل أن جةل هذه املهمة ضمن عسؤوليات وصالحيات جملس إدارة شركة التأعني والنص
على ذل عداشرة سيسهم يف تفةيل األحكام املتصلة هبا وسيكون له أثر إجيايب يف جمال
عكافحة هذه الةمليات احملظورة.

( )1انظر :حممد محد عدد اهلل النصار" ،دور احلوكمة يف احلد عن ممارسة غسل األعوال يف شركات التأعني
السةودزة"( .الرزاض :جاعةة نازف للةلوم األعنية ،رسالة عاجستري .)2014 ،ص.213
( )2أصدرت بةض الدول الئحة خاصة باحلوكمة يف شركات التأعني ،كما يف الئحة حوكمة شركات
التأعني يف اململكة الةربية السةودزة.
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اخلامتة
بةد أن أهنينا دراسة عوضوع تطوزر آليات عواجهة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف
أنشطة التأعني ،جيدر بنا عرض أهم النتائج والتوصيات اليت مت التوصل إليها.
النتائج:
 -1هناك طرق وصور عتةددة وخمتلفة للقيام بةمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب عن
خالل أنشطة التأعني ،إال أن التةرف عليها ليس عستحيال ،بل ممكنا ولكنه حيتاج
إىل مجلة عن اإلجراءات.
 -2مت إصدار دليل إرشادات عوجي ملكافحة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف
أنشطة التأعني ،وهو عا لةله زسهم يف تيسري التةرف على جانب عن تل الةمليات.
 -3زةد التلثدت عن شخصية الةمالء عع شركات التأعني عن أهم وسائل عواجهة
عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب ،وهو عا كان حمل اهتمام وتركيي األحكام
القانونية ذات الصلة.
 -4تقضي األحكام املتةلقة مبواجهة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب بضرورة
اختاذ شركات التأعني إلجراءات عدة يف هذا الصدد ،إذ زةد عن أمهها إليام الشركات
بتةيني عوظف انضداط عن أجل هذه الةمليات وختصيص جيء عن الةاعلني لدزها
هلذا لغرض عع إخضاعهم خلطط وبراعج تدرزدية عتخصصة ،إضافة إىل االحتفاظ
بالسجالت واملستندات ذات الصلة بكشف تل الةمليات.
 -5مل تدني التةليمات آلية عمل وحدة التدقيق الداخلي بالشركة أو عالقتها بداقي
الوحدات بالشركة ،كما أهنا مل حتدد املواصفات والضوابط الواجب توافرها يف عوظفي
هذه الوحدة.
 -6زؤدي تطديق قواعد احلوكمة إىل أثر إجيايب يف جمال عواجهة عمليات غسل األعوال
ومتوزل اإلرهاب ،األعر الذي مل زنص عليه املشرع عداشرة.
التوصيات:
لقد كانت عواجهة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني حمل عنازة
التشرزةات ذات الصلة ،حيث أوجد عن األحكام عا زسهم يف احلد عن الكلثري عنها ،وال سيما
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يف التةليمات اخلاصة بذل وهي تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل
اإلرهاب يف أنشطة التأعني ،إذ تدني عن خالل الدراسة إعكانية تطوزرها عن خالل تدين اآليت:
 -1حيسن هبيئة التأعني بوصفها اجلهة املسؤولة عن إصدار دليل اإلرشادات ملواجهة
جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني جةله دليال دورزا
حبيث زصدر كل سنة أو ستة أشهر علثال.
 -2جيدر هبيئة التأعني وضع نظام داخلي "اسرتشادي" ملواجهة غسل األعوال ومتوزل
اإلرهاب لتيسري عهمة الشركات وتوحيد األحكام املتةلقة هبذا النظام فيما بني تل
الشركات ،على أن زراعى فيه املرتكيات واحملددات اآلتية:
أ -بيان عهام وحدة التدقيق الداخلي وإجراءاهتا يف سديل عواجهة عمليات غسل
األعوال ومتوزل اإلرهاب.
ب-حتدزد إجراءات تفصيلية عكتوبة ملواجهة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب،
على أن زراعى فيها التحدزد الدقيق للواجدات واملسؤوليات وفقا للقانون.
ج -وضع حمددات وضوابط خلطط وبراعج التدرزب للموظفني بشأن عمليات غسل
األعوال ومتوزل اإلرهاب.
 -3عن األوىل تدخل املشرع لتطوزر عواصفات الشخص املسؤول عن اإلشراف على
عواجهة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب بالشركة ،وال سيما عن جهة توافر
قدر عةني عن اخلربة وتلقيه تدرزدا عتقدعا وعةمقا يف جمال هذه الةمليات .األعر
الذي زنطدق على عوظفي وحدة التدقيق بالشركة.
 -4جيدر باملشرع وضع خطط وبراعج التدرزب املستمرة للةاعلني يف جمال التأعني ضمن
عدى زعين عةني جيب تنفيذها خالله ،كما جيدر جةل التدرزب على عواجهة تل
الةمليات يف أنشطة التأعني إلياعيا على كل ذي صلة كاحملاسدني القانونيني الذزن
تتةاقد عةهم شركات التأعني.
 -5جيدر بالتةليمات النص على حاالت ميكن فيها ختفيف إجراءات التةرف على
الةميل ،خصوصا وأن عمليات التأعني تتطلب السرعة يف إجرائها ،كما أن ذل
اقتصاد يف اجلهد والوقت ملوظفي شركات التأعني ومبا زسمح بالرتكيي على الةمليات
التأعينية اليت تتضمن خماطر عالية ،ولةل عن بني اجلهات اليت ميكن اتداع اإلجراءات
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املخففة بشأهنا الوزارات والدوائر واملؤسسات احلكوعية إضافة إىل الشركات املسامهة
الةاعة اخلاضةة ملتطلدات اإلفصاح الرقابية.
 -6جيدر بالالئحة بيان ضوابط وإعكانيات وحدة التدقيق الداخلي يف شركات التأعني
على أن تتضمن اآليت:
أ -أن زتم ختصيص املوارد املالية الكافية هلذا الوحدة بغية متكينها عن القيام مبهاعها.
ب -أن تتمتع هذه الوحدة بقدر عن االستقالل يف ممارسة عملها ،فال جيوز علثال
جةل عوظفيها عن بني عوظفي الوحدات األخرى عع تكليفهم باملهام املتةلقة
بغسل األعوال ومتوزل اإلرهاب إضافة إىل عملهم.
ج -أن زكون أعضاء هذه الوحدة عن املؤهلني للقيام باألعمال املنوطة هبم.
 -7النص عداشرة يف التةليمات على امللفات واملستندات الواجب على الشركات
االحتفاظ هبا ،وال سيما عا زأيت:
أ -امللفات واملستندات املتةلقة بإجراءات الةنازة الواجدة بشأن الةمالء وتةاعالهتم.
ب-السجالت والوثائق ذات الصلة بالةالقات التأعينية ،وسواء أكانت حملية أم دولية.
ج -امللفات اخلاصة بالرباعج التدرزدية يف جمال عكافحة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب.
 -8إصدار األحكام والضوابط اخلاصة حبوكمة شركات التأعني والنص فيها عداشرة على
جةل عواجهة عمليات غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب عن عسؤوليات وصالحيات
جملس إدارة شركة التأعني.
شكر وتقدير

يتقدم فريق الدراسة بالشكر لعمادة البحث العلمي ،جامعة الملك عبد العزيز– جدة ،على
دعمها العلمي والمادي لهذا المشروع بالمنحة البحثية رقم ) ( G: 1527 -849 - 1440
الباحث الرئيس
أ.د.هيثم حامد المصاروة
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أوالا :المراجع العربية

املصادر واملراجع

 المؤلفات

إبراهيم ،عدد السالم" .حوكمة الشركات ضرورة اسرتاتيجية ملنظمات األلفية اجلدزدة" ،جملة
الغري للةلوم االقتصادزة واإلدارزة .171-155 :)2008( ،2
اجليراوي ،ابراهيم حممد علي وخضري ،بشرى فاضل" .تقومي حوكمة الشركات وآلياهتا
الداخلية يف القوانني والتشرزةات الةراقية" ،جملة كلية بغداد للةلوم االقتصادزة اجلاعةة
.278-155 :)2014( ،40
الرشدان ،حممد عدد اهلل" .جرائم غسل األعوال"( .ط ،1عمان :دار قندزل2007 ،م).
الشهراين ،سةد بن علي" .متوزل اإلرهاب" ،اجمللة الةربية للدراسات األعنية والتدرزب ،49
(.273-233 :)2010
الةديد ،زوسف جاسم" .دور احلوكمة يف تفةيل أدوار األجهية الرقابية" ،عؤمتر احلوكمة املنةقد يف
 11- 10أكتوبر بدولة الكوزت( :االطار التشرزةي واملاي واإلداري).20-2 :)2017( ،
املصاروة ،هيلثم حاعد" .تقييم تةرزف عقد التأعني" ،جملة جاعةة املل سةود (احلقوق
والةلوم اإلنسانية) .314-295 :)2013( ،2
النصار ،حممد محد عدد اهلل" .دور احلوكمة يف احلد عن ممارسة غسل األعوال يف شركات
التأعني السةودزة"( .الرزاض :جاعةة نازف للةلوم األعنية ،رسالة عاجستري.)2014 ،
برواري ،حممد حسن عمر" .غسل األعوال وعالقته باملصارف والدنوك"( .ط ،1عمان :دار
قندزل2008 ،م).
عرفة ،حممد السيد" .جتفيف عصادر متوزل اإلرهاب"( .ط ،1الرزاض :عنشورات جاعةة
نازف للةلوم األعنية.)2009 ،
قرياط ،حممد عسةود" .اإلرهاب"( .ط ،1الرزاض :عنشورات جاعةة نازف للةلوم األعنية،
.)2011
 االتفاقيات والتشريعات واألدلة اإلرشادية والقرارات

االتفاقية الةربية ملكافحة اإلرهاب ،القاهرة ،جملس وزراء الداخلية والةدل الةرب.1998 ،
القانون االحتادي رقم ( )4لسنة  2002يف شأن جترمي غسل األعوال.
- 350 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 193الجزء الثاني

القانون االحتادي رقم ( )6لسنة  2007بشأن إنشاء هيئة التأعني وتنظيم أعماله.
القانون االحتادي رقم ( )7لسنة  2014يف شأن عكافحة اجلرائم اإلرهابية.
القانون االحتادي رقم ( )20لسنة  2018يف شأن عواجهة غسل األعوال وعكافحة متوزل
اإلرهاب ومتوزل التنظيمات غري املشروعة.
تةليمات بشأن إجراءات عواجهة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني الصادرة
بقرار جملس إدارة هيئة التأعني رقم ( )1لسنة .2009
تةليمات بشأن إجراءات عواجهة غسل األعوال ومتوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني الصادرة
بقرار رقم ( )16لسنة .2013
تةليمات عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني الصادرة
بقرار رقم ( )13لسنة .2015
قرار جملس الوزراء رقم ( )10لسنة  2019يف شأن الالئحة التنفيذزة للمرسوم بقانون احتادي
رقم ( )20لسنة  2018يف شأن عواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب
ومتوزل التنظيمات غري املشروعة.
دليل اإلرشادات ملواجهة جرائم غسل األعوال وعكافحة متوزل اإلرهاب يف أنشطة التأعني
الصادر بقرار املدزر الةام هليئة التأعني رقم ( )79لسنة .2015
قرار رقم  ) 14/2( 128بشأن حقوق اإلنسان والةنف الدوي الصادر عن جملس جممع
الفقه اإلسالعي الدوي املندلثق عن عنظمة املؤمتر اإلسالعي املنةقد يف دورته الرابةة عشرة
بالدوحة (دولة قطر)  13 - 8ذو القةدة 1423هـ ،املوافق  16 – 11كانون اللثاين
(زنازر) 2003م.
ثانيا :المراجع األجنبية:

Schmid, Alex. "Links between terrorism and migration-ICCT research
(paper", (Rome: International center for counter terrorism, 2016
Tore, Brorgo. "Root Causes Of Terrorism". 1st edition, London: Routledge,
taylor and francis Group, 2005).
Babco, Vlad and Day, Tony. “Terrorism and political violence risk map”.
(1st edition, UK: AON Empower results, 2016).
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