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  اهلدف من التعليمات
  

ووآالء التأمين التأآد من امتثال شرآات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء  .1
م 2010لسنة ) 1(القانون رقم ألحكام التأمين األجنبية شرآات وفروع 

 .بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والئحته التنفيذية
 

حماية قطاع التأمين من عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وذلك  .2
من خالل تطبيق السياسات واألنظمة واإلجراءات والضوابط واللوائح 
والمبادئ التي تكفل منع واآتشاف أنشطة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 .ها وفقًا للمعاير الدوليةواإلبالغ عن
  

من العمليات غير القانونية ومنع استغاللها آقنوات  قطاع التأمينحماية  .3
لتمرير العمليات والمعامالت غير المشروعة التي قد تنطوي على غسل 

 .األموال أو تمويل اإلرهاب
 

تعزيز سالمة قطاع التأمين وحماية سمعته ونزاهته بما يكفل حماية  .4
  . عمالئه

  
  
  
  
  
  
  

  اريفالتع
  

ل اإلرهاب في        (تسمى هذه التعليمات ):1(مادة  وال وتموي تعليمات مكافحة غسل األم
  )أنشطة التأمين

الم يقض سياق النص      ):2(مادة  ا م يكون للكلمات اآلتية المعاني المبينة قرين آل منه
  .غير ذلك

  .اإلرهابم بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل 2010لسنة ) 1(القانون رقم :القانون

م  :الالئحة وال     2010لسنة  ) 1(الالئحة التنفيذية للقانون رق م بشأن مكافحة غسل األم
  .وتمويل اإلرهاب
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  .وزارة الصناعة والتجارة :الوزارة

  .نية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابطاللجنة الو :اللجنة

  .قانونالوحدة جمع المعلومات المالية المشكلة وفقًا ألحكام :الوحدة

ئول ا المس ون مس :المتث ذي يك و الموظف ال وانين ئوًال عن التحقه ق الق ن تطبي ق م
ل اإلرهاب  وال وتموي ة بمكافحة غسل األم ة المتعلق وائح التنفيذي والل

  .الشرآةفي 

وال الت     :األم ة، والعم ة أو ثابت ة، منقول ت أو معنوي ة آان ا مادي ان نوعه ا آ األصول أي
كوك  ة والص ة والتجاري ة، واألوراق المالي ة أو محلي ا  أجنبي ع أنواعه بجمي

تندات  يوالمس ن    الت ا م ا، وغيره ق به ق متعل وال أو أي ح ك األم ت تمل تثب
  .تنتج من هذه األصول التياإليرادات أو القيم الناشئة أو 

  .من القانون) 3(المادة  فيهو الفعل المحدد :غسل األموال

  .من القانون) 4(المادة  فيهو الفعل المحدد :تمويل اإلرهاب

ى       :الشرآة أمين تحصل عل ادة الت أمين أو شرآات إع يقصد بها أي شرآة من شرآات الت
ا   ة مرخص له أمين أجنبي يمن أو شرآة ت ي ال أمين ف ة الت رخيص لمزاول ت

  .أعمالها التأمينية في اليمن عن طريق فرع أو وآالةبممارسة 

أمين وسطاء أمين أو  :الت ات الت د عملي ي عق اري يتوسط ف ل شخص طبيعي أو اعتب آ
  .إعادة التأمين بصفته وآيًال أو سمسارًا للتأمين

أمين ال الت ي :أعم ا ف األنواع المنصوص عليه ق ب أمين النشاط المتعل ال الت تشمل أعم
واع       قانون اإلشراف وال ذ أو األن أمين الناف ى شرآات ووسطاء الت رقابة عل

  .الصادرة بها توجيهات من الوزير المختص

ل ل   :العمي ي التعام أميني أو ف اط ت ام بنش ي القي اري يرغب ف ي أو اعتب أي شخص طبيع
  .في الحصول على أي من األغطية التأمينية والتأمين أبأعمال 

ذي ال تربطه    :العميل العابر ل ال ر       هو العمي ة أو غي ة مستمرة مع المؤسسة المالي عالق
  .المالية

ي تفيد الحقيق ى    :المس ة عل يطرة الفعلي ة أو الس احب الملكي ي ص و الشخص الطبيع ه
  .العميل أو الذي تتم العملية لحسابه أو لمصلحته أو وفقا إلرادته

ذين يشغلون أو شغلوا     :األفراد المعرضون للمخاطر بحكم مناصبهم  األشخاص ال
ة عا ة أو وظيف ة أو حكوم يس دول ل رئ ة مث ة أجنبي ي دول ا ف ة علي م

أو منصب حكومي رفيع المستوى  عسكريسياسي بارز أو قاض أو 
ائالت      راد ع ك أف مل ذل ي ويش زب سياس ي ح ارزة ف يات ب أو شخص

  .هؤالء األشخاص حتى الدرجة الثالثة
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دابير  ة الوت ةاالعناي تفيد    :جب ل والمس ة العمي ى هوي رف عل د للتع ذل الجه ي ب الحقيق
ار        ي إط تم ف ي ت ات الت لة للعملي ة المتواص ا والمتابع ق منه  والتحق

ة المستقبلية     ة العالق عالقة مستمرة باإلضافة إلى التعرف على طبيع
ن    ة أو المه ر المالي ة غي ة أو المؤسس ة المالي ين المؤسس ا ب فيم

  .المعينة والعميل والغرض منها

  

  .نطاق سريان أحكام التعليمات ):3(مادة 

تطبق هذه التعليمات على جميع شرآات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين ووآالء 
  .التأمين األجنبية العاملة في الجمهورية اليمنية ووسطاء وفروع شرآات

  
  

  :التأمين االلتزام بالضوابط التالية ءووسطا الشرآةيجب على ):4(مادة 
 .مستخدمين ألسماء وهميةمجهولي الهوية أو التعامل مع أشخاص  عدم  .أ 
ان    .ب  ا سواًء آ ق منه ي والتحق تفيد الحقيق ل والمس ة العمي ى هوي التعرف عل

ى الغرض من التعامل        ى التعرف عل شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا باإلضافة إل
 :وطبيعته وذلك في األحوال التالية

 .بدء التعامل مع العميل .1
 .عند إنشاء عالقات مستمرة مع العميل .2
 .جريمة غسل أموال أو تمويل إرهابفي حدوث شتباه وجود اعند  .3
دى   .4 دى         الشرآة وجود شك ل ا مسبقًا ل ات المتحصل عليه ة البيان في دق

ات        ذه البيان حة ه ة ص دم آفاي دير ع ل أو تق ة العمي ى هوي رف عل التع
 .ئهاوالحاجة إلى استيفا

ابر   .5 ل ع ة لعمي ام بعملي د القي ا     عن ي أو م ال يمن ون ري ن ملي ا ع د قيمته تزي
امالت في    يعادلها من العمالت األخرى وبما يشمل الحاالت التي تتم فيها المع

 .عملية واحدة أو عمليات متعددة تبدو مرتبطة مع بعضها البعضصورة 
ك   .6 المتابعة الدقيقة والمستمرة للعمليات التي يقوم بها العمالء بما في ذل

ا تتوافق       مصادر أموالهم عن  د من أنه ك للتأآ زوم وذل والمعلومات  د الل
 .أنشطتهم ودرجة مخاطرهاوطبيعة المتوافرة عن هويتهم 

  

 
  

  أحكام عامة مرتبطة بمتطلبات العناية الوجبة بشأن العميل ):5(مادة 

ة ال ووسطاء التأمين على الشرآة   .أ  ل     اتخاذ إجراءات العناي ل قب ة بشان العمي واجب
ة           وأثناء نشوء ول العالق ول أو عدم قب ا قب در عليه ه وأن تق ة مع ة التأميني العالق
 :جبة بشأن العميل التي يتعين على الشرآة القيام بها اآلتياناية الووتشمل الع

 .التعرف على هوية ونشاط العميل والمستفيد والتحقق منها .1
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ل        .2 ة عن العمي ى   الفعليفي حالة تعامل شخص آخر مع الشرآة بالنياب يجب عل
ى بيان    اتخاذووسطاء التأمين الشرآة  ة  إجراءات معقولة للحصول عل ات آافي

 .والمستفيد الحقيقي للتعرف على هوية العميل
مناسبة للتحقق من ات ءالمستفيد الحقيقي واتخاذ إجرا العميل أو التعرف على .3

 .هويته
ل         .ب  ة بشان العمي ة الواجب  في حالة عدم تمكن الشرآة من استيفاء إجراءات العناي

ام    ًا ألحك فعلى الشرآة عدم التعاقد معه آما يتعين عليها إخطار الوحدة بشأنه وفق
 .هذه التعليمات

ى المستفيد        .ج  د للتعرف عل ذل الجه أمين ب الحقيقي   يجب على الشرآة ووسطاء الت
ة        راءات العناي اذ إج بهم واتخ م مناص اطر بحك ون للمخ الء المعرض ى العم وعل

 .الخاصة بهم
رآة      .د  ن الش دم تمك ة ع ي حال اط      ف ة ونش ن هوي ق م ات التحق ام بمتطلب ن القي م

ام        الحقيقي المستفيد  ًا ألحك ذلك وفق أميني وإخطار الوحدة ب د الت فعليها فسخ العق
 .هذه التعليمات

ات    -هـ ذه البيان بصورة  على الشرآة مراجعة بيانات عمالئها بشكل دوري وتحديث ه
ة  ديها الشكمنتظم وافر ل ى ت ي صحة أو مالئم أو مت م الحصول ف ي ت ات الت ة البيان

 .عليها وإيالء عناية خاصة بالعمالء المعرضون للمخاطر بحكم مناصبهم

  إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل):6(مادة 

ل   االطالعووسطاء التأمين على الشرآة  .1 على الوثائق الرسمية للتعرف على العمي
ل الموظف    وطبيعة نشاطه مع الحصول على نسخة من هذه الوثائق موقعة من قب

 .بما يفيد إنها نسخة طبق األصل لديهاالمختص 
ات والمعلومات        .2 على الشرآة  اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتحقق من صحة البيان

ك من خال        ل وذل ا من العمي ا إذا     التي حصلت عليه وق به دة وموث ل مصادر محاي
 .دعت الحاجة لذلك

يجب على الشرآة ووسطاء التأمين التعرف والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي   .3
ة   من األشخاص الطبيعيين ائق     واألشخاص االعتباري ا استيفاء الوث ، ويجب عليه

 :آحٍد أدنى والبيانات اآلتية
 

  :األفراد: أوًال

 .للعميلاالسم الرباعي مع اللقب  .1

 ).أنثى/ ذآر( النوع  .2

 .الجنسية .3

 .رقم المستند الرسمي إلثبات الشخصية ونوعه .4

البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لغير اليمنيين،  شريطة أن يكون  .5

لديه إقامة سارية المفعول في الجمهورية، مع االحتفاظ بصورة منها بعد 

 .مطابقة لألصل التوقيع عليها من قبل الموظف المختص بأنها
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 . محل اإلقامة .6

مستند يحدد محل اإلقامة مثل إحدى فواتير المرافق العامة أو أيه وسيلة أخرى  .7

 .ممكنة

 .الفاآس/ رقم الهاتف .8

 ).إن وجد( عنوان البريد اإللكتروني  .9

 .تاريخ ومكان الميالد .10

 .المهنة أو الوظيفة  .11

 . جهة وعنوان العمل .12

قانونيين لألشخاص ناقصي أو عديمي أسماء وعناوين وبيانات الممثلين ال .13

 .األهلية، والمستندات الدالة على ذلك

 .اسم المستفيد الحقيقي من الحساب .14

 . توقيع العميل .15
تعهد العميل بتحديث بياناته فور حدوث أي تغييرات بها أو عند طلب المؤسسة   .16

 .المالية لذلك
 

  :األشخاص االعتبارية: ثانيًا 

 .اسم المنشأة .1

 .عنوان المنشأة  .2

 .الفاآس/ رقم الهاتف .3

 .صورة من النظام الداخلي للمنشأة .4

اسم وعنوان المالك وأسماء وعناوين الشرآاء الذين تزيد ملكيات آل منهم  .5

 .من رأس مال المنشأة% 10عن 

 .صورة طبق األصل من النظام األساسي والعقد االبتدائي وقرار الترخيص .6

 .صورة طبق األصل من السجل التجاري .7

 .يرين المفوضين بالتوقيع عن المنشأةأسماء المد .8

تقديم إقرار خطي من العميل يبين فيه هوية المستفيد الحقيقي ويتضمن  .9

 .اسمه بالكامل ولقبه ومحل إقامته وبيانات عن وضعه المالي

  :الشرآات المساهمة: ثالثا 
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 .أسماء وعناوين رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام والمدير المالي  .1

  .وثائق الواردة في الفقرة ثانيًا من هذه المادة المتطلبات وال .2

  :المنظمات غير الهادفة للربح: رابعا 

عدم فتح أية حسابات للمنظمات غير الشرآة ووسطاء التأمين يجب على 

  :الهادفة للربح إال بعد تقديم الوثائق والبيانات التالية 

شخصيتها خطاب صادر من وزارة الشئون االجتماعية والعمل يؤآد  .1

 .والسماح لها بفتح الحسابات البنكية 

 .صورة طبق األصل من النظام األساسي  .2

 .صورة طبق األصل من الترخيص  .3

 .اسم المنظمة وشكلها القانوني  .4

 .عنوان المقر الرئيسي والفروع .5

 .رقم الهاتف أو الفاآس .6

الغرض من التعامل ومصادر أموالها واستخداماتها وأية بيانات أخرى  .7

 .السلطات المختصة تطلبها
  

إيالء عناية خاصة للعمليات التي تتم  الشرآة ووسطاء التأمينيجب على  :)7(المادة 

أو تنفذ بالوسائل اإللكترونية وأن تضع السياسات والتدابير الالزمة لمنع 

استخدام التطورات التكنولوجية في عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

ات العناية الخاصة عند التعامل غير المباشر مع آما يجب عليها اتخاذ إجراء

العمالء ولها في ذلك طلب وثائق مكملة للوثائق المطلوبة أو إنشاء اتصاالت 

مستقلة مع العميل أو االعتماد على وساطة طرف ثالث يطبق إجراءات 

  .العناية الواجبة
  

  ): 8(المادة 
  :على الشرآة ووسطاء التأمين القيام بما يلي .1

 .عمالئها وخدماتها بحسب درجة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهابتصنيف   . أ

بذل عناية خاصة في التعامل مع األشخاص والحاالت التي تمثل درجات مخاطر   . ب

 .مرتفعة
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يعد من العمالء ذوي المخاطر المرتفعة الذين يجب بذل عناية خاصة تجاههم ما  .2

 -:يلي

 .األفراد المعرضون للمخاطر بحكم مناصبهم   -أ 

 .عمالء غير المقيمينال  - ب 

العمالء الذين يرتبطون بدول ال تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل األموال   - ج 

  .وتمويل اإلرهاب وال تلتزم بالمبادئ والمعايير الدولية

 . العمالء الذين يطلبون القيام بعمليات بنكية خاصة   -د 

 .الشرآات التي لها حملة أسهم أسميين أو في شكل أسهم لحاملها  -ه 

  

 

  :د من الحاالت التي تمثل مخاطر مرتفعة تع .3

المعامالت المرتبطة بدول ال تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل األموال   . أ

  .وتمويل اإلرهاب وال تلتزم بالمبادئ والمعايير الدولية

العمليات المعقدة أو الكبيرة غير المعتادة أو أنماط العمليات غير المعتادة التي   . ب

أو قانوني واضح، والتي ال تتالءم مع تعامالت العميل  ليس لها مبرر اقتصادي

  .وحرآة حسابه أو المعامالت التي ال تتعلق بمجال نشاط العميل

العمليات النقدية التي تزيد قيمتها عن عشرة مليون ريال أو ما يعادلها بالعمالت    . ج

  .األخرى

أن أن تبذل عناية خاصة بش الشرآة ووسطاء التأمينوفي آل األحوال على   . د

من الفقرة الثالثة من هذه المادة ) ج، ب، أ(الحاالت والعمليات المبينة في البنود 

من خالل القيام بالتحليل والدراسة الالزمة للتحقق من مصادر األموال وأية 

  .إجراءات أخرى ضرورية للتحقق من طبيعة العملية
 

التعرف على  التأمين بتطبيق إجراءات العناية الخاصة فيووسطاء تلتزم شرآات  .4

أن ال تقل آحد أدنى  وعلى بحكم مناصبهم الء الذين يمثلون مخاطر عاليةهوية العم

 :على اإلجراءات التالية
 .الحصول على معلومات إضافية من العميل  -أ 
ة    - ب  بكة العالمي ى الش ات عل د البيان ور أو قواع ة للجمه ات متاح ى معلوم الرجوع إل

 ).االنترنت(
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ن اإلدا   - ج  ة م ى موافق د الحصول عل ا عن داءرة العلي ع  إب ة م لعالق ا يجب  العمي آم
د      إنالحصول على هذه الموافقة عند اآتشاف  أحد العمالء أو المستفيد الحقيقي ق

 .صبهللمخاطر بحكم منأصبح معرضًا 
ن مصادر    -د  د م ة للتأآ راءات آافي اذ إج د  اتخ ين عن تفيدين الحقيقي والهم أو المس أم

 .اللزوم

ـ رآة   -ه زم الش أمين  تلت طاء الت ل    ووس تندات آ ات والمس ات والمعلوم ديث البيان بتح
وافر الشك في صحة        د ت ك أو عن خمس سنوات أو عند ظهور أسباب تدعو إلى ذل

 .أو دقة البيانات أو المعلومات

ترى الشرآة وفقًا لتقديرها بأنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل أي عملية  .5

 .األموال وتمويل اإلرهاب

  ): 9(المادة 
K         ة راءات العناي أن إج أمين بش طاء الت الء ووس ى وآ رآة عل دت الش إذا اعتم

الوثائق والبيانات المتعلقة بالعناية الواجبة بشأن العميل فعليها الحصول على 
 .عند طلبها ويتم االحتفاظ بهاالواجبة بشأن العميل وأنها متوفرة دائمًا 

K  وإثبات صحتها على عاتق الشرآة تبقى مسئولية التحقق من بيانات العميل. 
  

  عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  وحدة االمتثال): 10(المادة 
ل     وحدة امتثالشرآة اليجب أن يكون لدى   . أ وال وتموي عن عملية مكافحة غسل األم

ز  اإلرهاب  ى مستوى المرآ ة عل اءة والنزاه ال من ذوي الكف ين مسئول امتث وتعي
ال   باط اتص ي وض روع الرئيس توى الف ى مس ن    عل ق م ن التحقي ئوًال ع ون مس يك

ل اإلرهاب          وال وتموي ة بشأن مكافحة غسل األم وائح التنفيذي وانين والل  تطبيق الق
 .واإلخطار عن العمليات المشبوهة إلى الوحدة

  .تبقى مسئولية امتثال وسطاء التأمين على عاتق الشرآة  . ب
  

  والمستندات  والبيانات االحتفاظ بالسجالت): 11(المادة 
1K  امالت       يجب ة بالمع ات والمستندات والمعلومات المتعلق االحتفاظ بالسجالت والبيان

ريان      دة س اء م اريخ انته ن ت ل م ى األق نوات عل دة خمس س ة لم ة والدولي المحلي
ة  ن الس  أالوثيق ب م د الطل ول عن رة أط ة  و لفت اء العالق ة أو انته ع لطة المختص م
امالت    متوفرةأيهما يقع الحقًا ويجب أن تكون السجالت العميل  إلعادة تصوير المع

 .لالستعانة بها عند اللزوم آدليل في المحاآم المختصة
2K د أدني اآلتيحيجب أن تتضمن السجالت والمستندات التي يتم االحتفاظ بها آ: 

 .يالسجالت والبيانات والمستندات المتعلقة بهوية العميل والمستفيد الحقيق  .أ 
 .السجالت الخاصة بالمرسالت التي تتم مع العميل  .ب 

 .السجالت الخاصة بالعمليات المشتبه فيها والتي تم إخطار الوحدة بها  .ج 
ل مسئول      .د  سجالت ومستندات تقارير االشتباه التي تم اتخاذ قرار بحفظها من قب

 .االمتثال في الشرآة
 .الوزارةأية سجالت أو بيانات أخرى تحددها   .ه 
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  النظام الداخلي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ):12(المادة 
رآة   ى الش أمين  عل طاء الت ع ووس ة وض د مكتوب ب قواع تمة مناس ات   لتش ى السياس عل

ل   واألسس واإلجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة غسل األموال وتموي
  :اإلرهاب على أن يتضمن

ة    .أ  وابط داخلي راءات وض ات وإج اب   سياس ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس لمكافح
 .وإبالغ الموظفين بها

ة     .ب  ة الواجب راءات العناي زام وإج ة والت م مراقب ظنظ ن   وحف جالت والكشف ع الس
 .المعامالت غير االعتيادية والمشبوهة وااللتزام باإلخطار

ات          .ج  الء والمعلوم ة العم ات هوي ى بيان الع عل ن االط ال م ئولي االمتث ين مس تمك
رى  ات       األخ جالت العملي ى س ة وعل ة الواجب راءات العناي ن إج لة م المتحص

 .والمعلومات األخرى ذات الصلة
تقلة    .د  ي مس دقيق داخل ة ت اء وظيف دىإنش ار م ات  الختب ذه السياس ال له االمتث

 .ار االمتثال من خالل عينات الفحصبواإلجراءات والضوابط بما يضمن اخت
ذين       .ه  وظفين ال دة للم رامج معتم ط وب ذ خط ات     تنفي ع العملي ل م ة التعام ي طبيع تقتض

التأمينية التي تحتمل طبيعتها استخدامها في غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع مراعاة 
أن تشمل تلك البرامج أساليب غسل األموال وتمويل اإلرهاب وآيفية اآتشافها واإلبالغ 

م وبالتشريعات الخاصة بمكا ل مع العمالء المشتبه به ة التعام ا وآيفي فحة غسل عنه
 .األموال وتمويل اإلرهاب

  

  متطلبات اإلخطار عن العمليات المشبوهة):  13(مادة 
رتبط    .1 ا ت يجب على الشرآة ووسطاء التأمين إخطار الوحدة عن العمليات التي ُتشتبه انه

 .بغسل أموال أو تمويل إرهاب
ن      .2 ادرة ع بوهة الص ات المش ن العملي ار ع ادات اإلخط ًا إلرش ار وفق تم اإلخط دة ي الوح

 .وعلى النموذج المحدد من الوحدة
ل    .3 الغ العمي يجب أن تتم عملية اإلخطار عن العمليات المشبوهة بصورة سرية وبدون إب

  .بذلك أو األشخاص الذين ليس لهم عالقة

  

الخاصة بأعمال التأمين للعمليات  األساسية االشتباهمؤشرات  ): 14(مادة 
  التي قد تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب

  :المؤشرات اآلتية لالشتباه في غسل األموال وتمويل اإلرهاب ىعارُت

ة     .1 ر حقيقي ة أو غي شخص أو نشاط أو    عن امتناع العمالء عن توفير معلومات آافي
 .المستفيد الحقيقي

 .تقديم وثائق مزورة .2
 .عملهم ونشاطهم صعوبة وصف طبيعة .3
ى       .4 رف عل ة للتع نظم المطبق ن ال ار ع الء باالستفس ن العم ادي م ر الع ام غي االهتم

 .العمليات غير العادية
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رآات     .5 أمين أو الش طاء الت الء أو وس االت  العم روع أو الوآ ذين  أو الف ندة ال المس
ر    اد أو األنشطة األخرى غي ن الفس اٍل م توى ع ار مس تمر بانتش دول تس ون ل ينتم

 .المشروعة
اليف        .6 ا من تك أمين أو العموالت أو غيره العمالء الذي اليبدون مباالة تجاه سعر الت

 .التغطية
ًا           .7 داء اهتمام ة مع إب ات المشمولة بالوثيق ًا بالتغطي امين اهتمام عدم إبداء طالب الت

 .آبيرًا بتاريخ اإلنهاء المبكر للفقد
الغ آبي   .8 ا بمب ادة قيمته ب زي أمين أو طل ائق ت راء وث اط  ش ع نش ا اليتناسب م رة بم

 .العميل
ا الغ التتناسب  بتكرار شراء وثائق تأمين بم .9 ة مع       مجموعه ة معين رة زمني خالل فت

 .نشاط العميل
 .خارج نطاق النشاط المعتاد تأمينيةطلب العميل تغطية  .10
ة           .11 نفس التغطي ة من عدة شرآات ب ائق تأميني ى وث قيام طالب التأمين بالحصول عل

 .التأمينية
امالت السابقة          التعاقد .12 ا يخالف نمط التع رة بم الغ آبي على وثيقة بقسط واحد أو مب

 .للعميل
 .مين مبلغ آبير يسدد على دفعة واحدةطلب العميل زيادة قيمة وثيقة التأ .13
 .تغيير العميل نمط تسديد قسط التأمين .14
 .استخدام مبالغ آبيرة في دفع أقساط وثيقة التأمين .15
ب     .16 رة وطل الغ آبي ائق بمب ى وث د عل تعادتهاالتعاق رة    اس د فت تفيد بع ر المس أو تغيي

 .التعاقد
ة أو طلب         .17 أمين بواسطة تحويالت من أطراف أجنبي سداد قيمة أو أقساط وثيقة الت

 .شراء وتحويل قيمتها ألطراف أجنبية
تم تضمين أشخاص اليوج       .18 أمين بحيث ي د تغيير المستفيدين المحددين في وثيقة الت

 .لهم صلة واضحة بالعميل
اريخ استحقاقها       .19 ر ت ة أو تغيي ة الوثيق ر لقيم دما   ، طلب االسترداد المبك وبخاصة عن

 .خسائر مادية يؤدي ذلك إلى تحمل
 .التغير المفاجئ في مستوى معيشة أحد المتعاملين مع الشرآة دون مبرر واضح .20

  

  

  

  

  

  

  :أحكام ختامية): 15(مادة 
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 يتجزأ التأمين لتكون جزاًء الووسطاء تعتبر هذه التعليمات ملزمة لجميع شرآات  .1
ع أنشطة مكافحة غسل      من أنظمتها وإجراءاتها الرامية إلى ضبط واآتشاف ومن

 .األموال وتمويل اإلرهاب
ه             .2 انون والئحت ى الق وع إل تم الرج ات ي ذه التعليم ي ه ص ف أنه ن رد بش الم ي م

 .التنفيذية
 .من تاريخ إصدارها عليماتلتاذه يعمل به  .3

  

   

  

  يحيى شيبان هعبدا إللإبراهيم عبد الملك السياني                         

  عضو اللجنةاالشرافية                    الوطنية ةعضوا للجنمراقب التأمين 

 


