
 

 

مجاالت المخاطر في قطاع التأمين :  2ملحق عدد
 

يجب عمى مؤسسات التامين وضع نظام لترصد العمميات أو المعامالت المسترابة أو غير 
وعمييا لمغرض صياغة .  أو مجمس المراقبة اإلعتيادية مصادق عميو من قبل مجمس اإلدارة

إجراءات كتابية داخمية تكفل خاصة المساعدة عمى اتخاذ القرار لغاية اإلعالم بالعمميات أو 
 .المعامالت التي تحمل عمى قيام شبية في غسل األموال

ويستحسن أن تقوم ىذه اإلجراءات عمى تحديد المخاطر وتقييميا ومتابعتيا ويمكن أن 
: تتضمن كحّد أدنى

    المخاطر المتعّمقة بالحرفاء 
 المخاطر المتعمقة بعقود التأمين والخدمات التأمينية المقدمة 

 المخاطر المتعمقة بمسالك التوزيع 
المخاطر المتعمقة بمناطق جغرافية معينة. 

                                           
 :المخاطر المتعّلقة بالحرفاء -1

المخاطر المرتبطة بالحريف نفسه  : 

. الحرفاء الذين يصعب التعرف عمى المستفيد الحقيقي من المعامالت*
. الحرفاء الذين يوجد ما يشوب سمعتيم أو معامالتيم السابقة*
 . الحرفاء غير المقيمين*
الحرفاء الذين يظيرون استياء وعدم رغبة في استكمال اإلجراءات عندما يعممون بأنيا تتطمب التحقق *

. من ىويتيم أو األوراق التي تثبت ذلك من الجيات المختصة
الحرفاء الذين ال يتصّرفون بشكل طبيعي مثل عدم اكتراثيم بالحصول عمى أفضل الشروط التعاقدّية أو *

. أفضل األسعار بالنسبة ألقساط التأمين
. الحرفاء الذين يزودون شركة التأمين بمعطيات مغموطة*
.  األشخاص الذين باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عميا أو أقاربيم*
. المؤمن لو مختمف عن المكتتب أو عن دافع قسط التأمين ألسباب غير مبررة* 
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. مكتتب عقد التأمين ىو شخص معنوي ألسباب غير مبررة* 
 

المخاطر المرتبطة بالعمليات المنجزة  : 
. الحرفاء الذين ال تتناسب طبيعة نشاطيم  مع نوع الخدمة التأمينّية المطموبة*

. العممّيات التأمينّية التي ليس ليا ىدف اقتصادي أو قانوني واضح* 
التعامل مع شركة تأمين ، نيابة أو سمسار تأمين بعيد عن مقر إقامة الحريف أو مكان عممو بالرغم من *

. توّفر نفس الخدمة التأمينّية بمقر قريب دون مبرر واضح
. الحرفاء الذين يطمبون بعض العمميات بقدر مبالغ فيو من السرّية*
 . الحرفاء الذين يطمبون تحويل مبمغ التعويض إلى طرف ثالث ال عالقة لو بالعممية التأمينّية* 

. الحرفاء الذين يطمبون اإلنياء المبكر لعقد التأمين*

الحرفاء الذين يطمبون تغيير المستفيد من  أقساط التأمين المسترجعة أو تحويل التعويضات لطرف آخر *
.  غير المذكور في الشروط الخاصة لمعقد

الحرفاء الذين يطمبون تغيير المستفيدين المعينين في العقد خالل فترة سريان عقد التأمين عمى الحياة *
. بشخص ليس لو عالقة بمكتتب العقد أو المستفيد القانوني

. الحرفاء الذين ال يبدون اىتماما بسير وأداء الضمانات بقدر اىتمامو باإلنياء المبكر لمعقد* 

. الحرفاء الذين يقومون بالدفع المسبق لكافة أقساط التأمين*

 . الحرفاء الذين يطمبون تغطية تأمينّية ذات قيمة عالية قد ال تتناسب مع احتياجاتيم*

الحرفاء الذين يبرمون عقود تأمين مرتفعة القيمة، ويقومون بإلغائيا خالل فترة قصيرة و يطمبون دفع *
. المبالغ الناتجة عن إلغاء العقد لشخص ثالث

. الحرفاء الذين يستخدمون صكوكا مسحوبة عمى طرف ثالث من أجل الدفع *

الحرفاء الذين يستخدمون الدفع النقدي إلتمام العممية بينما يكون األسموب المتداول عادة ىو الدفع  عن * 
.   طريق الصكوك أو غيرىا من وسائل الدفع األخرى
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. (في حالة التأمين عمى الحياة)الحرفاء الذين يممكون عقود مع عدة شركات تأمين أخرى * 

الحرفاء الذين  يقبمون بشروط تأمينّية مجحفة كقبوليم بشروط غير مناسبة وال تمت إلى صحتيم أو *
. عمرىم بصمة

الحرفاء الذين يتعاممون بمبالغ نقدية كبيرة عمى الرغم من عدم إنتماء نشاطيم لألنشطة التي تتميز * 
 .بكثافة التعامل النقدي

الحرفاء الذين يطرأ تغيير واضح في نمط تعامميم مع مؤسسة التأمين دون مبرر واضح أو الذين ترد * 
. عمى الشركة معمومات عن تورطيم في أنشطة غير مشروعة

 

المتعلقة بقطاعات األنشطة التي يمارسها الحرفاء المخاطر : 
.  الجمعّيات والييئات الخيرية وغيرىا من الجيات األخرى التي ال تيدف لمربح* 

. األشخاص أو الجيات الذين يعممون في تجارة العقارات و تطويرىا*

. األشخاص أو الجيات الذين يعممون في تجارة المعادن الثمينة واألحجار الكريمة*

بيع العقارات وشرائيا،إدارة (  :األشخاص أو الجيات الذين يقومون نيابة عن الغير باألعمال التالية*
األموال أو أي أصول مالية أخرى ،إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات االستثمار في األسواق المالية 

المحمية أو الدولية، اإلجراءات القانونّية الالزمة لتأسيس الذوات المعنوّية أو إدارتيا أو شراء محالت 
. (تجارية أو بيعيا

:  المخاطر المتعلقة بعقود التأمين والخدمات التأمينية المقدمة -2
الخدمات التأمينّية التي تتسم بإمكانّية استغالليا  عقود التأمين والمخاطر المتعّمقة بنوعية  تتضمن  

بما يشمل الخدمات والمنتجات الجديدة أو المبتكرة سواء  في عممّيات غسل األموال و تمويل اإلرىاب،
يمي بعض العوامل التي من الممكن االسترشاد بيا وفيما  أو تكون طرفا فييا شركة التأمينالتي تقدميا 

     .لدى تحديد الشركة لتمك المخاطر
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الخدمات التي التتيح  اإلفصاح عن قدر كبير من المعمومات المتعّمقة بيوية مستخدمييا أو تمك -        
 .التي تتسم بالطابع الدولي

 عقود تكوين األموال  -
 .العقود التي تتجاوز فييا قيمة أقساط التأمين المبالغ المحددة بقرار وزير المالية- 
 

 :بمسالك التوزيع المخاطر المتعلقة - 3

تصنف العمميات التأمينية التي تتم عن طريق الوسطاء عمى أنيا تتضمن مخاطر أعمى من 
 .العمميات التي تتم مباشرة مع مكاتب المؤسسة

 : المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافّية معينة- 4

 وتتضمن ىذه المخاطر مكان إقامة الحريف أو عممو أو الدولة التي يمارس فييا قدرا كبيرا من معامالتو، 
أو الدولة التي يحمل جنسيتيا، ويمكن لشركة التأمين لدى تحديدىا المناطق الجغرافية ذات المخاطر 

 :المرتفعة االسترشاد بما يمي 

 .المناطق المعروفة بتنامي ظاىرة اإلرىاب والتيريب: عمى الصعيد الوطني- 

الدول التي ال تتوفر لدييا نظم مناسبة لمكافحة عمميات غسل األموال وتمويل :  عمى الصعيد الدولي- 
اإلرىاب أو التي ال تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب بما في ذلك 

. التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي

 

 

 

 


