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ديباجة

هــذا الدليــل هــو األول مــن سلســلة مــن الدالئــل اإلرشــادية التــي تعدهــا وتنرشهــا
هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتامعــي مــن أجــل مواكبــة رشكات ووســطاء
التأمــن يف جهودهــم املبذولــة لاللتــزام باملقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة املتعلقــة
مبحاربــة غســل األموال ومتويــل اإلرهــاب عــى مســتوى قطــاع التأمــن.
يهــدف هــذا الدليــل إىل رشح وتبســيط واجبــات اليقظــة تجــاه العمــاء ،عــر تقديــم
مراحــل وكيفيــة التعــرف عــى هويــة العمــاء ،والتحقــق مــن هويتهــم ومعرفتهــم،
وذلــك حســب طبيعــة عالقــة األعــال ودرجــة ونــوع مخاطــر العميــل.
تــم اختيــار هــذا املوضــوع ليكــون أول موضــوع يتــم تناولــه ضمــن سلســلة األدلــة
اإلرشــادية ألهميتــه البالغــة ضمــن منظومــة محاربــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب
بالنســبة لوســطاء ورشكات التأمــن ،وكــذا لالســتجابة الحتياجــات القطــاع الــذي أبــدى
عــن رغبتــه يف تبســيط املفاهيــم املتعلقــة بواجبــات العنايــة تجــاه العمــاء وتدابــر
اليقظــة املناســبة لهــا.
تــم إعــداد هــذا الدليــل بتشــاور مــع القطــاع ،وهــو يهــم أساســا عمليــات التأمــن عــى
الحيــاة واالســتثامر .بالنســبة لعمليــات التأمــن عــى غــر الحيــاة ،فتخضــع لتدابــر
العنايــة املبســطة طاملــا هنــاك غيــاب شــكوك متعلقــة بغســل األمــوال أو متويــل اإلرهاب
أو إحــدى الجنــح األصليــة.
ويســتند هــذا الدليــل إىل توصيــات مجموعــة العمــل املــايل ،خصوصــا التوصيــة العــارشة
املتعلقــة بتدابــر العنايــة الواجبــة ،وقــد تــم إدمــاج مقتضيــات هــذه التوصيــة عــى
مســتوى دوريــة الهيئــة .وســيتم تحيــن هــذا الدليــل بشــكل دوري ليأخــذ بعــن االعتبــار
كل املســتجدات أو التغي ـرات عــى مســتوى التوصيــات أو القوانــن.
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ملخص

يعتــر النهــج القائــم عــى املخاطــر أســاس املنظومــة الوطنيــة ملحاربــة غســل األمــوال
ومتويــل اإلرهــاب ،وميكــن هــذا النهــج مــن وضــع تدابــر اليقظــة الواجبــة بشــكل يالئــم
درجــة ونــوع املخاطــر املتعلقــة بالعمــاء والعمليــات.

فعنــد الدخــول يف عالقــة األعــال ،وجــب عــى وســيط أو رشكــة التأمــن وضــع التدابــر
الالزمــة لتحديــد هويــة العميــل ،وذلــك كيفــا كانــت درجــة مخاطــر العميــل.
بعــد ذلــك ،وجــب عــى وســيط أو رشكــة التأمــن التحقــق مــن هويــة العميــل ،ذلــك
أن التحقــق مــن الهويــة هــو تدبــر يجــب القيــام بــه قبــل الدخــول يف عالقــة األعــال،
وينــدرج يف إطــار اليقظــة العاديــة واملعــززة .ويف إطــار العنايــة املبســطة ،ميكــن لوســطاء
ورشكات التأمــن القيــام بالتحقــق مــن الهويــة بعــد الدخــول يف عالقــة األعــال.
يجــب كذلــك عــى وســطاء ورشكات التأمــن وضــع تدابــر ملعرفــة العميــل مــن خــال
جمــع وطلــب معلومــات إضافيــة مثــل أصــل األمــوال .ويجــب عليهــم أيضــا يف إطــار
هــذه املعرفــة تحديــد ومعرفــة املســتفيد الحقيقــي.
وعندمــا ميثــل العميــل مخاطــر مرتفعــة ،يجــب عــى وســيط أو رشكــة التأمــن تطبيــق
تدابــر العنايــة املعــززة.
يجــب القيــام بتحيــن جميــع املعلومــات املحصــل عليهــا يف إطــار تدابــر العنايــة
الواجبــة .وتطبــق هــذه التدابــر أيضــا عــى العمــاء الحاليــن.
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الباب األول
النهــج القائــم علــى املخاطــر ،عنصــر أساســي
يف العالقــة مــع العمــاء

الهدف من هذا الباب
متكني رشكات ووسطاء التأمني من تحديد تدابري اليقظة وفقا لدرجة املخاطر

إن توصيــات مجموعــة العمــل املــايل تضــع فهــم املخاطــر ووضــع نهــج قائــم عــى
املخاطــر يف مركــز املنظومــة الداخليــة ملحاربــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،التــي
تنبثــق عنهــا تدابــر العنايــة الواجبــة التــي يجــب اتخاذهــا تجــاه العمــاء.
مــن الناحيــة العمليــة ،يجــب عــى رشكات ووســطاء التأمني وضــع تدابــر يقظــة مالمئــة
لدرجــة املخاطــر ،وذلــك ســواء لــدى الدخــول يف عالقــة األعــال أو خاللهــا.
قبل أن يتم تناول املقاربة املبنية عىل املخاطر ،وجب تعريف عالقة األعامل.

 /1عالقة األعامل يف مجال التأمني

يعتــر مفهــوم عالقــة األعــال مفهومــا أساســيا يف مجــال محاربــة غســل األمــوال ومتويــل
اإلرهاب.
وتعتــر عالقــة أعــال كل عالقــة تزمــع املؤسســة املاليــة عنــد عقدهــا أن تبقــى عــى
مــدى طويــل.
وتنبثــق عالقــة األعــال أيضــا عــن عقــد ترتتــب عنــه واجبــات مــن الطرفــن املتعاقديــن.
ميكــن أيضــا أن نتحــدث عــن عالقــة أعــال يف غيــاب عقــد بــن الطرفــن ،عندمــا تكــون
هنــاك اســتمرارية يف العمليــة أو عــدة عمليــات متتاليــة.
يف مجــال التأمــن ،يعتــر العقــد مــن أهــم تجليــات عالقــة األعــال ،فهــو يقــوم عــى
فــرة محــددة وتنبثــق عنــه واجبــات للطرفــن معــا (العميــل مــن جهــة ،ورشكــة أو
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وســيط التأمــن مــن جهــة أخــرى) .وبالتــايل ،وجــب ،إبــان التعاقــد ،عــى وســيط أو
رشكــة التأمــن القيــام بواجبــات اليقظــة الالزمــة تجــاه العمــاء .ويغطــي مفهــوم العميــل
يف مجــال التأمــن:


مكتتــب عقــد التأمــن أو الشــخص أو األشــخاص املفوضــن للتعاقــد أو إنجــاز
العمليــات باســمه ،وكذلــك املســتفيد الفعــي وراء املكتتــب حســب الحالــة؛



املؤمن له وكذلك املستفيد الفعيل وراءه حسب الحالة؛



املســتفيد مــن هــذا العقــد أو الشــخص أو األشــخاص املفوضــن للتعاقــد أو إنجــاز
العمليــات باســمه ،وكذلــك املســتفيد الفعــي وراءه حســب الحالــة.

 /2النهج القائم عىل املخاطر

اعتــادا عــى توصيــات مجموعــة العمــل املــايل ،وعــى قانــون محاربــة غســل األمــوال
ومتويــل اإلرهــاب ،ودوريــة هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتامعــي ،يجــب عــى
رشكات ووســطاء التـــأمني اعتــاد نهــج قائــم عــى املخاطــر ،ينبثــق عنــه تقييــم عــام
للمخاطــر للشــخص الخاضــع ،وتقييــم لعالقــات األعــال حســب درجــة ونوعيــة املخاطــر
وتحديــد تدابــر العنايــة الواجبــة واليقظــة الداخليــة املناســبة طبقــا لهــذا النهــج القائــم
عــى املخاطــر.
مــن الناحيــة العمليــة ،يتــوج النهــج القائــم عــى املخاطــر بوضــع تصنيــف للمخاطــر
املتعلقــة بعالقــات األعــال .يعتمــد هــذا التصنيــف عــى عوامــل الخطــر ،التــي يتــم
تقســيمها بدورهــا إىل عوامــل مفصلــة.
تقــوم هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتامعــي ،خــال عملياتهــا الرقابيــة ســواء
امليدانيــة أو املكتبيــة بتقييــم مــدى شــمولية واتســاق النهــج القائــم عــى املخاطــر
املوضــوع مــن طــرف الشــخص الخاضــع.
 /1.2عوامل الخطر

لفهــم وتقييــم املخاطــر املتعلقــة بعالقــة األعــال ،وجــب عــى رشكــة ووســيط التأمــن
وضــع تصفيــف ملخاطــر العمــاء ،عــى األقــل حســب عوامــل الخطــر التاليــة:
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العوامل املتعلقة بعمليات التأمني ومنتوجات التأمني؛

 

العوامل املتعلقة باملناطق الجغرافية؛



 العوامل املتعلقة بالعمالء؛

 

العوامل املتعلقة بقنوات التوزيع.

يتــم تقييــم املخاطــر حســب هاتــه العوامــل بشــكل فــردي أو مركــب حســب الطريقــة
املســتخدمة مــن طــرف الوســيط أو رشكــة التأمــن بشــكل ميكــن مــن عكــس صــورة
حقيقيــة للمخاطــر التــي متثلهــا عالقــات األعــال يف مجــال غســل األمــوال ومتويــل
اإلرهــاب.
وتشــكل العوامــل املذكــورة أعــاه قامئــة للحــد األدىن للعوامــل التــي يجــب تصفيــف
عالقــات األعــال اعتــادا عليهــا .وميكــن للشــخص الخاضــع أن يضيــف إليهــا أيــة عوامــل
أخــرى يــرى أنهــا مناســبة.
ويخضــع التصفيــف الــذي يعتمــده الشــخص الخاضــع إىل تقييــم مــن طــرف هيئــة
مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتامعــي.
ويجــب عــى الشــخص الخاضــع أن يقــوم بتفصيــل هاتــه العوامــل إىل عوامــل فرعيــة
يتــم أيضــا تقييمهــا وجردهــا .مثــا:


بالنســبة للعوامــل املتعلقــة بعمليــة التأمــن ومنتــوج التأمــن :يجــب أن يفــرق
الشــخص الخاضــع مــا بــن منتوجــات التأمــن عــى الحيــاة واملنتوجــات االســتثامرية
ومنتوجــات التأمــن عــى غــر الحيــاة .ثــم مــا بــن منتوجــات التأمــن الفرديــة
والجامعية...الــخ .وعــى مســتوى العمليــات ،يجــب أن يفــرق الشــخص الخاضــع
بــن عمليــات االكتتــاب وعمليــات إعــادة ال ـراء وعمليــات فســخ العقود...الــخ.



بالنســبة للعوامــل املتعلقــة باملناطــق الجغرافيــة يجــب أن يتم تحديــد البلدان ذات
املخاطــر املرتفعــة املتعلقــة بغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ونوعيــة العالقــات
التــي ميكــن لعميــل مــا أن يعقدهــا مــع هاتــه البلــدان.



بالنســبة للعوامــل املتعلقــة بالعمــاء :يجــب أن يأخــذ بعــن االعتبار طبيعــة العميل
(شــخص طبيعــي أو اعتبــاري ،منظمــة غــر هادفــة للربــح مثــا متثــل مخاطــر
9

مرتفعــة) ثــم التوافــق بــن وضعيــة العميــل املهنيــة واالقتصاديــة والعمليــات التــي
يقــوم بهــا.....
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بالنســبة لقنــوات التوزيــع يجــب عــى رشكات التأمــن تصنيــف جميــع وســطائهم
حســب منظومتهــم الداخليــة ملحاربــة غســل األمــوال ومتويــل االرهــاب ،حجــم
أنشــطتهم ،طبيعــة املنتوجــات التــي يســوقونها والعمليــات التــي يقومــون بهــا،
طبيعــة عمالئهم...الــخ

حماربة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على مستوى قطاع التأمني

ويف ما ييل أمثلة لكيفية تصنيف املخاطر:
أمثلة لتصنيف املخاطر عىل مستوى رشكة تأمني
العوامل املتعلقة بقنوات
التوزيع

العوامل املتعلقة
بالعمالء

العوامل
املتعلقة
باملناطق
الجغرافية

مكتب بيع مبارش تقوم رشكة
التأمني مبراقبة منظومته
الداخلية ملحاربة غسل األموال
ومتويل االرهاب

العميل ال يتوفر عىل
وضعية مهنية مستقرة

/////

خطر مرتفع

خطر منخفض

خطر مرتفع

عملية تأمني عىل
السيارات

سمسار التأمني ال متلك رشكة
التأمني أية معلومات عن
منظومته الداخلية

/////

خطر منخفض

خطر منخفض

عملية تأمني عىل
السيارات

سمسار التأمني تتوفر رشكة
التأمني عىل معلومات إيجابية
حول منظومته الداخلية

خطر منخفض
تأمني عىل الحياة
فردي وإعادة رشاء
مسبقة من طرف
العميل

خطر منخفض

العوامل املتعلقة
بعملية التأمني
ومنتوج التأمني

عالقة
األعامل
رقم 1
عالقة
األعامل
رقم 2
عالقة
األعامل
رقم 3
عالقة
األعامل
رقم 4

عالقة
األعامل
رقم 5

......

تأمني االستثامر
فردي

العميل هو شخص
اعتباري معروف من
طرف رشكة التأمني ال
ميثل أي شكوك
خطر منخفض

وكيل التأمني ذو منظومة داخلية
ضعيفة

عميل شخص طبيعي ال
ميثل أية شكوك

خطر مرتفع

خطر مرتفع

تأمني عىل الحياة
جامعي مببالغ ال
تتعدى العتبات
املحددة من طرف
رشكة التأمني

سمسار التأمني ذو منظومة
داخلية فعالة ملحاربة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب

خطر منخفض
......

خطر منخفض
......

خطر منخفض
مكتتب عقد التأمني
هو شخص اعتباري
معروف من لدن رشكة
التأمني التي تتوفر
عىل معلومات حول
مستفيده الحقيقي.
واملؤمن لو هو موظف
يف الرشكة
خطر منخفض
......

درجة
املخاطر

خطر مرتفع
عميل له عالقة
أعامل مع أحد
من البلدان
ذات املخاطر
املرتفعة
خطر مرتفع

خطر مرتفع

/////
خطر منخفض

/////
خطر مرتفع

/////

......

خطر منخفض
......
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أمثلة لتصنيف املخاطر عىل مستوى وسيط تأمني

عالقة األعامل
رقم 1
عالقة األعامل
رقم 2
عالقة األعامل
رقم 3
عالقة األعامل
رقم 4
عالقة األعامل
رقم 5
......

العوامل املتعلقة بعملية
التأمني ومنتوج التأمني

العوامل املتعلقة
بالعمالء

العوامل املتعلقة
باملناطق الجغرافية

عملية تأمني استثامر فردي
ذو قسط وحيد

العميل هو منظمة غري
هادفة للربح

/////

خطر مرتفع

خطر مرتفع

عملية تأمني عىل غري الحياة

/////

خطر منخفض
عملية تأمني عىل السيارات

عميل شخص طبيعي ال
ميثل أية شكوك

خطر منخفض

خطر منخفض

عملية تأمني استثامر فردي

عميل شخص طبيعي ال
ميثل أية شكوك

خطر مرتفع

خطر منخفض

عملية تأمني استثامر فردي
العميل ال يتوفر عىل
مع دفع أول قسط وهو مبلغ
وضعية مهنية مستقرة
كبري باستعامل النقد
خطر مرتفع
خطر مرتفع
......
......

درجة
املخاطر

خطر مرتفع
عميل له عالقة أعامل
مع أحد من البلدان
ذات املخاطر املرتفعة
خطر مرتفع

خطر مرتفع

/////
خطر منخفض

/////
خطر متوسط

/////
......

خطر مرتفع
......

تــم تقديــم هاتــه األمثلــة لتصفيــف املخاطــر عــى ســبيل املثــال وبشــكل مبســط.
وبالنظــر إىل العــدد الكبــر مــن العوامــل التفصيليــة لعوامــل الخطــر التــي ميكــن
إدراجهــا ،وإىل رضورة أن يكــون تصفيــف املخاطــر ديناميكيــا ميكــن مــن إدراج جميــع
املعلومــات املحصــل عليهــا بالنســبة للعمــاء والعمليــات ،تنصــح هيئــة مراقبــة التأمينات
واالحتيــاط االجتامعــي بربمجــة تصفيــف املخاطــر ،خاصــة لــدى رشكات ووســطاء التأمــن
الذيــن يتميــزون بحجــم نشــاط كبــر يدعــو إىل ذلــك.
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حماربة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على مستوى قطاع التأمني

ملخص رقم 1
تصفيف املخاطر

تصفيف املخاطر عىل األقل حسب عوامل الخطر التالية:


 العوامل املتعلقة بعملية التأمني ومنتوج التأمني؛



 العوامل املتعلقة باملناطق الجغرافية؛



العوامل املتعلقة بالعمالء؛



 العوامل املتعلقة بقنوات التوزيع.

بالنظــر إىل عــدد العوامــل التفصيليــة لعوامــل الخطــر التــي ميكــن إدراجهــا ،وإىل
رضورة أن يكــون تصفيــف املخاطــر ديناميكيــا ،ميكــن مــن إدراج جميــع املعلومــات
املحصــل عليهــا بالنســبة للعمــاء والعمليــات ،يجــب برمجــة تصفيــف املخاطــر.

 /3ربط اليقظة باملخاطر

مــن الناحيــة التنظيميــة ،هنــاك درجــات مختلفــة مــن اليقظــة التــي يجــب عــى رشكات
ووســطاء التأمــن اعتامدهــا حســب درجــة املخاطــر التــي متثلهــا كل عالقــة عمــل ،وذلــك
قبــل اكتتــاب عقــد التأمــن ،وطيلــة هــذا األخــر ،وكــذا تجــاه العمليــات.

ويف مــا يــي ثالثــة أنــواع لليقظــة والحــاالت التــي تســتدعي اتخاذهــا كــا ورد يف دوريــة
الهيئة:

13

نوعية اليقظة

الحاالت التي تطبق فيها

اليقظة العادية

جميع عمليات التأمني عىل الحياة واالستثامر

حالــة رقــم  :1عمليــات التأمــن عــى غــر الحيــاة يف حالــة غيــاب
شــكوك متعلقــة بغســل األمــوال أو متويــل اإلرهــاب.
الحالــة رقــم  :2عندمــا يكــون مكتتــب العقــد أو املؤمــن لــه أو
عنــد االقتضــاء املســتفيد الفعــي شــخصا اعتباريــا ينتمــي إلحــدى
الهيئــات التاليــة:
 األشــخاص االعتباريــن الذيــن يدعــون العمــوم إىل االكتتــاب يفأســهمهم أو ســنداتهم؛
 مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها؛اليقظة املبسطة  -مقاوالت التأمني وإعادة التأمني؛
 هيئات االحتياط االجتامعي؛ رشكات البورصة؛ ماسكو حسابات السندات؛ رشكات ومؤسســات تســيري هيئــات التوظيــف الجامعــي للقيــماملنقولــة ،وهيئــات التوظيــف للرأســال باملخاطــرة وصناديــق
التوظيــف الجامعــي للتســنيد؛
 رشكات االستثامر ذات الرأسامل املتغري؛ -املقاوالت واملؤسسات العمومية.

اليقظة املكثفة
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 العمــاء واملســتفيدين الفعليــن الذيــن اعتربهــم الشــخصالخاضــع ميثلــون مخاطــر مرتفعــة اســتنادا إىل مقاربتــه املبنيــة
عــى املخاطــر ؛
 األشخاص السياسيون مرتفعو املخاطر؛ األجانب غري املقيمني؛ الهيئات غري الهادفة لتحقيق الربح؛ الكيانــات القانونيــة مبــا فيهــا االتحــادات ( )trustأو أي كيــانقانــوين مامثــل؛
 األشــخاص الذاتــن واالعتباريــن يف البلــدان التــي تدعــومجموعــة العمــل املــايل إىل تطبيــق إجــراءات اليقظــة املكثفــة
اتجاههــا؛
 العمليــات املنجــزة مــن طــرف أو لفائــدة األشــخاص املقيمــن يفدول متثــل درجــة مخاطــر مرتفعــة.

ماذا تعني
 تحديد الهوية (كام هو مفصل يف الباب الثاين)؛ التحقق من الهوية (كام هو مفصل يف الباب الثاين)؛ معرفــة عالقــة األعــال (كــا هــو مفصــل يف البــابالثالــث).

 تحديد الهوية (كام هو مفصل يف الباب الثاين)؛ إمكانيــة التحقــق مــن الهويــة بعــد الدخــول يف عالقــةاألعــال؛
 إمكانيــة التخفيــف مــن وثــرة تحيــن عنــارص تحديــدهويــة العميــل؛
 إمكانيــة التخفيــف مــن حــدة اليقظــة املســتمرة وعمــقفحــص العمليــات.

 جمع معلومات إضافية عن العميل؛ الحصــول عــى ترخيــص مــن جهــاز اإلدارة قبــل إقامــةعالقــة األعــال أو االســتمرار فيهــا مــع ضــان رقابــة
مكثفــة ومســتمرة لهــذه العالقــة؛
 إخبــار أجهــزة اإلدارة بانتظــام عــن طبيعــة وحجــمالعمليــات املنجــزة مــن طــرف العمــاء املذكوريــن؛
 الرفــع مــن عــدد املراقبــات ووثريتهــا واختيــار مخططــاتللعمليــات التــي تتطلــب دراســة معمقــة؛
 الحصــول عــى معلومــات حــول أســباب العمليــاتاملزمــع إنجازهــا أو التــي تــم تنفيذهــا؛
 الحصــول عــى معلومــات إضافيــة عــن الطبيعــةاملتوخــاة مــن عالقــة األعــال؛
 الحصــول عــى معلومــات عــن مصــدر األمــوال أو مصــدرالذمــة املاليــة للعميــل؛
 اشـراط أداء أول قســط تأمــن عــن طريــق حســاب بنــيباســم العميل.

حماربة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على مستوى قطاع التأمني

ملخص رقم 2
 العمــاء واملســتفيدين الفعليــن الذيــن اعتربهــمالشــخص الخاضــع ميثلــون مخاطــر مرتفعــة
اســتنادا إىل مقاربتــه املبنيــة عــى املخاطــر؛

 الحالــة رقــم  :1عمليــات التأمــن عــى غــرالحيــاة يف حالــة غيــاب شــكوك متعلقــة بغســل
األمــوال أو متويــل اإلرهــاب؛

 الحالــة رقــم  :2عندمــا يكــون مكتتــب العقــدأو املؤمــن لــه أو عنــد االقتضــاء املســتفيد
الفعــي شــخصا اعتباريــا ينتمــي إلحــدى الهيئــات
املذكــورة عــى مســتوى املــادة  19مــن دوريــة
الهيئــة.

اليقظة املبسطة

 األشخاص السياسيون مرتفعو املخاطر؛ األجانب غري املقيمني؛ جميــع عمليــات التأمــن عــى الحيــاة واالســتثامر.

 الهيئات غري الهادفة لتحقيق الربح؛ الكيانــات القانونيــة مبــا فيهــا االتحــادات( )trustأو أي كيــان قانــوين مامثــل؛
 األشــخاص الذاتــن واالعتباريــن يف البلــدانالتــي تدعــو مجموعــة العمــل املــايل إىل تطبيــق
إجــراءات اليقظــة املكثفــة اتجاههــا؛
 العمليــات املنجــزة مــن طــرف أو لفائــدةاألشــخاص املقيمــن يف دول متثــل درجــة مخاطــر
مرتفعــة.

اليقظة العادية

اليقظة املكثفة
 جمع معلومات إضافية عن العميل؛ الحصــول عــى ترخيــص مــن جهــاز اإلدارة قبــلإقامــة عالقــة األعــال أو االســتمرار فيهــا مــع
ضــان رقابــة مكثفــة ومســتمرة لهــذه العالقــة؛

 تحديــد الهويــة (كــا هــو مفصــل يف البــابالثــاين)؛
 امكانيــة التحقــق مــن الهويــة بعــد الدخــول يفعالقــة األعــال؛
 امكانيــة التخفيــف مــن وثــرة تحيــن عنــارصتحديــد هويــة العميــل؛
 امكانيــة التخفيــف مــن حــدة اليقظــةاملســتمرة وعمــق فحــص العمليــات.

/1تحديــد الهويــة (كــا هــو مفصــل يف البــاب
الثــاين)؛
/2التحقــق مــن الهوية(كــا هــو مفصــل يف
البــاب الثــاين)؛
/3معرفــة عالقــة األعــال (كــا هــو مفصــل يف
البــاب الثالــث).

 إخبــار أجهــزة اإلدارة بانتظــام عــن طبيعــةوحجــم العمليــات املنجــزة مــن طــرف العمــاء
املذكوريــن؛
 الرفــع مــن عــدد املراقبــات ووثريتهــا واختيــارمخططــات للعمليــات التــي تتطلــب دراســة
معمقــة؛
 الحصــول عــى معلومــات حــول أســبابالعمليــات املزمــع إنجازهــا أو التــي تــم تنفيذهــا؛
 الحصــول عــى معلومــات إضافيــة عــنالطبيعــة املتوخــاة مــن عالقــة األعــال؛
 الحصــول عــى معلومــات عــن مصــدر االمــوالأو مصــدر الذمــة املاليــة للعميــل؛
 اشــراط اداء أول قســط تأمــن عــن طريــقحســاب بنــي باســم العميــل.
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الباب الثاين
حتديد اهلوية والتحقق منها

الهدف من هذا الباب
متكــن رشكات و وســطاء التأمــن مــن تحديــد عمالئهــم بشــكل صحيــح والتحقــق
مــن هويتهــم.

كام ذكرنا سابقًا ،ميكن أن ترتبط عالقة العمل بالتأمني بثالثة أطراف وهي:


مكتتب عقد التأمني أو ممثليه حسب الحالة ،واملستفيدين منه الفعليني ؛



املؤمن له و كذلك املستفيد الفعيل وراءه حسب الحالة ؛



املســتفيد مــن هــذا العقــد أو الشــخص أو األشــخاص املفوضــن للتعاقــد أو انجــاز
العمليــات باســمه ،وكذلــك املســتفيد الفعــي وراءه حســب الحالــة ؛

يف هــذا الســياق ،مــن املهــم التمييــز بــن املســتفيد ،باملعنــى املقصــود يف التأمــن،
واملســتفيد الفعــي ،باملعنــى املقصــود يف املقتضيــات املتعلقــة مبكافحــة غســل األمــوال
ومتويــل اإلرهــاب:
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يف عقــود التأمــن ،املســتفيد هــو الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري املعــن مــن قبــل
املكتتــب والــذي يتلقــى رأس املــال أو األقســاط املســتحقة مــن قبــل رشكــة التأمــن.
و يعــد املســتفيد مــن عقــد التأمــن أحــد أطـراف عالقــة األعــال التــي تجــب تجاهــه
تدابــر العنايــة الواجبــة اذ يجــب تحديــد هويتــه والتحقــق منهــا ومعرفتــه عــى
أبعــد مــدى وقــت رصف التعويــض .وأثنــاء االكتتــاب ،يجــب عــى رشكــة أو وســيط
التأمــن تحديــد العالقــة بــن مكتتــب عقــد التأمــن واملســتفيد وجمــع املعلومــات
الكافيــة التــي متكــن مــن تحديــده وقــت رصف التعويــض .كــا يجــب عليهــم مراقبــة
حــاالت تغيــر املســتفيدين مــن العقــد ،و بصفــة عامــة يجــب عــى رشكات أو وســطاء
التأمــن اعتبــار املســتفيد مــن عقــد التأمــن كعامــل خطــر وجــب عليهــم تطبيــق
اجـراءات العنايــة املكثفــة تجاهــه يف حالــة مــا اذا كان ذو مخاطــر مرتفعــة.

حماربة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على مستوى قطاع التأمني


يف مجــال مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،املســتفيد الفعــي هــو أي
شــخص ذايت ميــارس يف نهايــة املطــاف الســيطرة عــى العميــل و /أو الشــخص الــذايت
الــذي تنجــز لحســابه عمليــة أو ميــارس لحســابه نشــاط معــن أو كالهــا معــا.

 /1تحديد الهوية

بالنســبة لــركات ووســطاء التأمــن ،فــإن تحديــد هويــة أط ـراف عالقــة العمــل هــو
أول يشء يجــب القيــام بــه .حيــث أن تحديــد الهويــة هــو مطلــوب بغــض النظــر عــن
مســتوى اليقظــة (املبســطة ،العاديــة ،واملكثفــة) وبغــض النظــر عــن املخاطــر املحتملــة
أو املتعلقــة بعالقــات األعــال هاتــه (منخفضــة  ،متوســطة  ،عاليــة).
ويعتمــد تحديــد الهويــة عــى مبــدأ الترصيــح مــن طــرف العميــل ،ويتمثــل يف جمــع
البيانــات واملعلومــات املفصلــة يف املادتــن  15و 16للهيئــة.
بطبيعــة الحــال ،تختلــف املعلومــات التــي يتــم جمعهــا اعتــا ًدا عــى مــا إذا كانــت
أطــراف عالقــة العمــل عبــارة عــن أشــخاص طبيعيــن أو أشــخاص اعتباريــن.

بالنســبة للشــخص الــذايت  :يتكــون تحديــد الهويــة مــن جمــع املعلومــات التاليــة
(عــى أقــى تقديــر ،يف وقــت االكتتــاب بالنســبة للمكتتــب ويف وقــت رصف التعويــض
بالنســبة للمســتفيد):


االســم أو األســاء الشــخصية للعميــل واســمه العائــي وتاريــخ ازديــاده وعنــد
االقتضــاء ،األســاء الشــخصية والعائليــة ألبويــه؛



رقــم البطاقــة الوطنيــة للتعريــف بالنســبة للمواطنــن املغاربــة وتاريــخ إصدارهــا
وصالحيتها والســلطة املصــدرة لهــا؛



رقــم بطاقــة التســجيل بالنســبة لألجانــب املقيمــن وتاريــخ إصدارهــا وصالحيتهــا
والســلطة املصــدرة لهــا؛



رقــم جــواز الســفر أو رقــم أي وثيقــة تعريــف أخــرى تقــوم مقامــه بالنســبة
لألجانــب غــر املقيمــن وتاريــخ إصدارهــا وصالحيتهــا والســلطة املصــدرة لهــا؛



العنوان الصحيح؛
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املهنة؛



رقــم القيــد يف الســجل التجــاري بالنســبة للتجــار وكــذا املحكمــة التــي تــم فيهــا
القيــد ورقــم الرضيبــة املهنيــة؛



رقم التعريف املوحد للمقاولة؛



عنــد االقتضــاء ،طبيعــة العالقــة بــن مكتتــب عقــد التأمــن واملســتفيدين ،إن
وجــدوا.

بالنســبة للمقاولــن الذاتيــن ،رقــم التعريــف بالســجل الوطنــي للمقــاول املنصــوص
عليــه يف املــادة  5مــن القانــون رقــم  114.13املتعلــق بنظــام املقــاول الــذايت؛


الترصيحات الخاصة مبصدر األموال؛



املعلومات حول موضوع وطبيعة عالقة األعامل.

بالنســبة للشــخص االعتبــاري :يتكــون تحديــد الهويــة مــن جمــع املعلومــات التاليــة
(عــى أقــى تقديــر ،يف وقــت االكتتــاب بالنســبة للمكتتــب ويف وقــت رصف التعويــض
بالنســبة للمســتفيد):
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التسمية التجارية؛



الشكل القانوين؛



األنشطة املامرسة؛



عنوان املقر االجتامعي؛



رقم التعريف الرضيبي؛



رقــم القيــد يف الســجل التجــاري للشــخص االعتبــاري ،وعنــد االقتضــاء ،لوكاالتــه
وفروعــه ،وكــذا املحكمــة التــي تــم فيهــا القيــد؛



رقم التعريف املوحد للمقاولة؛



هويــة األعضــاء يف أجهــزة إدارة وتســيري الشــخص االعتبــاري ،والشــخص املخــول لــه
اكتتــاب عقــد التأمــن؛



معلومات حول موضوع وطبيعة عالقة األعامل املزمع إقامتها؛

حماربة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على مستوى قطاع التأمني


عند االقتضاء ،طبيعة العالقة بني مكتتب عقد التأمني واملستفيدين ان وجدوا.

يجــب حفــظ هــذه البطاقــة يف ملــف يفتــح باســم الشــخص االعتبــاري املعنــي كــا
يجــب حفــظ الوثائــق التكميليــة املحــددة أدنــاه املوافقــة لشــكله القانــوين ،يف نفــس
امللــف.
وتتضمــن الوثائــق التكميليــة التــي يجــب عــى الــركات التجاريــة اإلدالء بهــا عــى
الخصــوص مــا يــي:


النظام األسايس؛



الشــهر القانــوين املتعلــق بتأســيس الرشكــة وبالتعديــات املحتملــة لنظامها األســايس
أو مســتخرج مــن الســجل التجــاري يقــل تاريــخ إصــداره عــن  3أشــهر؛



القوائم الرتكيبية للسنة املحاسبية املنرصمة؛



محــارض مــداوالت الجمعيــات العامــة التــي قامــت بتعيــن املترصفــن أو أعضــاء
مجالــس الرقابــة أو املســرين.

وبالنســبة للــركات يف طــور التأســيس ،يجــب عــى الشــخص الخاضــع طلــب موافاتــه
بالشــهادة الســلبية ومبــروع النظــام األســايس وبكافــة عنــارص تحديــد هويــة مؤســي
الرشكــة واملكتتبــن يف رأســالها.
تتضمن الوثائق التكميلية التي يتعني عىل الجمعيات اإلدالء بها ما ييل:


النظام األسايس؛



الوصــل النهــايئ املســلم للجمعيــة مــن قبــل الســلطة اإلداريــة املحليــة املختصــة
أو أي وثيقــة أخــرى تثبــت تأســيس هــذه الجمعيــة طبقــا للترشيــع الجــاري بــه
العمــل؛



محــارض الجمعيــة العامــة املتعلقــة بانتخــاب أعضــاء املكتــب والرئيــس وبتوزيــع
املهــام داخــل املكتــب؛



املحرر املتعلق بتعيني الشخص املخول له اكتتاب عقد التأمني ،عند االقتضاء.

تتضمن الوثائق التكميلية التي يتعني عىل التعاونيات اإلدالء بها ما ييل:
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النظام األسايس؛



محرض اجتامع الجمعية العامة املتعلق بتعيني أعضاء أجهزة اإلدارة؛



املحرر املتعلق بتعيني الشخص املخول له اكتتاب عقد التأمني ،عند االقتضاء.



نســخة مطابقــة لألصــل مــن اســتامرة طلــب التســجيل يف ســجل التعاونيــات،
مختــوم وموقــع عليــه مــن طــرف كاتــب الضبــط املختــص ،يتضمــن رقــم ومــكان
تســجيل التعاونيــة أو قــرار الرتخيــص القــايض بتأســيس التعاونيــة ،حســب الحالــة.

وبالنســبة للفئــات األخــرى مــن األشــخاص االعتباريــن ،ســيام املجموعــات ذات النفــع
االقتصــادي واملجموعــات ذات النفــع العــام ،يطلــب الشــخص الخاضــع كذلــك موافاتــه
بباقــي البيانــات التعريفيــة الخاصــة األخــرى املنصــوص عليهــا يف القوانــن الجــاري بهــا
العمــل.
وبالنســبة للكيانــات القانونيــة األخــرى مبــا فيهــا االتحــادات ( )trustوجميــع الهيــاكل
القانونيــة املامثلــة لهــا ،يطلــع الشــخص الخاضــع بالخصــوص عــى عنــارص تأسيســها،
واألهــداف املتوخــاة وكيفيــات تســيري ومتثيــل الكيــان القانــوين املعنــي ويتحقــق مــن
هــذه املعلومــات بواســطة أي وثيقــة قــد تشــكل إثباتــا ويحتفــظ بنســخة منهــا .ويجــب
أن يشــرط كذلــك موافاتــه بوثائــق تعريــف األشــخاص الذيــن أنشــأوا هــذا الكيــان ،مــن
املكلفــن بتدبــره أو تســيريه وكــذا مــن املســتفيدين الفعليــن.
وتشــتمل الوثائــق التكميليــة التــي يتعــن عــى باقــي األشــخاص االعتباريــن اآلخريــن
تقدميهــا مــا يــي:


العقد التأسييس؛



املحــررات املتعلقــة بتعيــن ممثلــن قانونيــن عــن الشــخص االعتبــاري أو بتحديــد
ســلطات أجهــزة إدارتــه وتســيريه.

يف جميــع الحــاالت يعــد الشــخص الخاضــع بطاقــة معلومــات باســم هــذا العميــل،
تضــم املعلومــات املذكــورة أعــاه.
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 /2التحقق من الهوية

يهــدف التحقــق مــن هويــة أطـراف عالقــة األعــال لضــان صحــة املعلومــات املقدمــة
مــن قبــل العميــل .يتــم التحقــق مــن الهويــة قبــل الدخــول يف عالقــة األعــال يف إطــار
اليقظــة العاديــة ،وميكــن أن يتــم بعــد الدخــول يف عالقــة األعــال يف مــا يتعلــق باليقظــة
املبســطة.

للتحقــق مــن الهويــة ،يقــوم مهنــي التأمــن مبطالبــة العميــل بتقديــم أي وثيقــة مكتوبــة
ذات طبيعــة إثباتيــة يف شــكل مــادي أو رقمــي.
التحقق من الهوية بالنسبة للشخص الذايت
يعتمــد التحقــق مــن هويــة العميــل ،الشــخص الطبيعــي ،عــى تقديــم املســتند األصــي
للهويــة الصحيحــة ،ويجــب أن يتضمــن هــذا املســتند صــورة العميــل (مثــال :بطاقــة
الهويــة الوطنيــة ،جــواز الســفر ،عنــوان اإلقامــة ،اســتالم الطلــب للحصــول عــى ترصيــح
اإلقامــة  /بطاقــة اإلقامــة  ...إلــخ).
يجــب أال يقبــل وســيط أو رشكــة التأمــن  ،تحــت أي ظــرف مــن الظــروف ،تقديــم
املســتندات مــع تاريــخ صالحيــة منتهــي ،حتــى إذا كان تاريــخ انتهــاء صالحيــة املســتند
حديثًــا.
ومــع ذلــك ،يجــوز لوســيط أو رشكــة التأمــن قبــول شــهادة تثبــت طلــب تجديــد وثيقــة
الهويــة الرســمية ،رشيطــة أن تكــون الصــورة املوجــودة عــى املســتند متشــابهة مبــا فيــه
الكفايــة.
عنــد تقديــم املســتند املذكــور ،يجــوز أن يأخــذ نســخة منــه ،أو أن يــدون االســم وتاريــخ
ومــكان امليــاد للشــخص وطبيعــة وثيقــة الهويــة ورقمهــا.
ال يقتــر الطابــع الرســمي لوثيقــة الهويــة عــى إصدارهــا مــن قبــل الســلطات املغربيــة.
ومــع ذلــك ،فــإن وثائــق الهويــة املكتوبــة حرصيًــا بلغــة أجنبيــة غــر العربيــة والفرنســية
واإلنجليزيــة ال توفــر ضامنًــا حقيق ًيــا اال إذا تــم ترجمتهــا إىل العربيــة أو الفرنســية.
ويجــب أن تتــم الرتجمــة بواســطة مرتجــم محلــف.
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التحقق من الهوية بالنسبة للشخص االعتباري
التحقــق مــن هويــة العميــل ،الشــخص االعتبــاري ،يعتمــد عــى الحصــول عــى الوثيقــة
األصليــة أو نســخة مــن أي عقــد أو مقتطــف ســجل رســمي يرجــع تاريخــه إىل أقــل مــن
ثالثــة أشــهر أو مقتطــف مــن الجريــدة الرســمية  ،يشــر إىل االســم الرســمي والنوعيــة
القانونيــة ،وعنــوان املقــر الرئيــي وهويــة املســاهمني واملســرين ،وكذلــك املمثلــن
القانونيــن أو مــا يعادلهــا يف القانــون األجنبــي.
يتعلق األمر ،عىل سبيل املثال:
بالنسبة للرشكات :بالسجل التجاري ،الذي يقل تاريخ إصداره عن  3أشهر ؛
بالنسبة للجمعيات :مقتطف من الوثيقة التي تدل عىل تأسيسها ؛
بالنســبة إىل مؤسســة تجاريــة منشــأة يف الخــارج :تســجيل يف ســجل أو شــهادة صالحيــة
قانونيــة مصحوبــة ،إذا لــزم األمــر ،برتجمــة أو شــهادة تأســيس رشكــة (شــهادة التأســيس)
مســتكملة بوثائــق أخــرى لجمــع جميــع املعلومــات املطلوبــة .عندمــا يتعــذر إصــدار
الرشكــة يف مســتندات بلــده التــي تقــل مدتهــا عــن ثالثــة أشــهر ،يتأكــد املحــرف مــن أن
املســتندات املقدمــة مح ّدثــة ومصــادق عليهــا مــن قبــل ممثــل قانــوين للرشكــة أو أي
شــخص مفــوض مــن قبــل األخــر الــذي يشــهد بذلــك.
ميكن لوسيط أو رشكة التأمني التحقق من هوية الشخص االعتباري كذلك:
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عن طريق معاينة السجل التجاري ؛



اســتخدام أي قاعــدة بيانــات للتأكــد مــن الوثائــق املذكــورة أعــاه أو اســتكاملها اذا
كانــت ال تحتــوي عــى جميــع املعلومــات املطلوبــة.
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هام

يشــر قانــون مكافحــة غســل األمــوال إىل األشــخاص املدرجــن يف قامئــة الجرائــم
الدوليــة مــن قبــل هيئــات دوليــة مرخصــة .يخضــع هــؤالء األشــخاص لعقوبــات ماليــة
مســتهدفة ،ويجــب تجميــد أموالهــم ومواردهــم االقتصاديــة.
وبالتــايلُ ،ينــع من ًعــا باتًــا الدخــول يف اتصــال مــع هــؤالء األشــخاص والكيانــات ،و /
أو وضــع أمــوال أو مــوارد اقتصاديــة تحــت ترصفهــم بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش.
تقــوم وحــدة معالجــة املعلومــات املاليــة بنــر ،عــى موقعهــا عــى اإلنرتنــت ،قامئــة
األشــخاص املدرجــة أســاؤهم يف قامئــة جرائــم اإلرهــاب مــن قبــل مجلــس األمــن
التابــع لألمــم املتحــدة.
وبالتــايل ،يتعــن عــى رشكات و وســطاء التأمــن اتخــاذ تدابــر مناســبة متكنهــم عــى
األقــل:
 مــن الحصــول عــى قوائــم باألشــخاص الخاضعــن لعقوبــات ماليــة مســتهدفة وعــى أي
تحديــث لهاتــه القوائــم ؛
 دمج هذه القوائم وتحديثاتها تلقائ ًيا يف عملية فلرتة العالقات األعامل الجديدة ؛
 التحقــق ،يف وقــت رصف التعويــض ،مــن أن املســتفيدين واملســتفيدين الحقيقيــن لعمليــات
التأمــن ال يظهــرون ضمــن هــذه القوائــم ؛
 منــع أي معاملــة يكــون املشــرك أو املؤمــن عليهــا أو املســتفيد أو املســتفيد الفعــي منهــا
مدر ًجــا يف هــذه القوائــم أو لديــه روابــط معهــم.
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الباب الثالث
معرفة أطراف عالقة األعمال

الهدف من هذا الباب
متكــن وســطاء و رشكات التأمــن مــن القيــام بالتدابــر املتعلقــة مبعرفــة عالقــة
األعــال عــى الوجــه الصحيــح

باإلضافــة إىل تحديــد هويــة العميــل والتحقــق منهــا ،يجــب عــى وســطاء و رشكات
التأمــن جمــع أي عنــارص إضافيــة تثبــت معرفــة أطـراف عالقــة األعــال وأهــداف هــذه
العالقــة.
للقيــام بذلــك ،ميكــن إجـراء مقابــات مــع العمــاء ،وجمــع مزيــد مــن املعلومــات حــول
طبيعــة عالقــة العمــل والغــرض منهــا ،وإجـراء التحقيقــات الالزمــة مــن أجــل الحصــول
عــى عنــارص إضافيــة مــن املعرفــة.
ونذكــر مــن بــن أهــم تدابــر معرفــة أطـراف عالقــة األعــال ،تحديــد ومعرفــة املســتفيد
الفعيل.

 /1مفهوم املستفيد الفعيل وتحديده ومعرفته

املســتفيد الفعــي هــو كل شــخص ذايت ميلــك أو ميــارس ،يف آخــر املطــاف ،مراقبــة عــى
العميــل أو كل شــخص ذايت تنجــز لحســابه عمليــة أو ميــارس لحســابه نشــاط معــن أو
كالهــا معــا.
إذا كان العميــل شــخصا اعتباريــا يف شــكل رشكــة ،يقصــد باملســتفيد الفعــي الشــخص
الــذايت الــذي:

24



ميلــك ،بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش ،أزيــد مــن % 25مــن رأســال الرشكــة أو مــن
حقــوق التصويــت فيهــا؛



أو ميــارس ،بــأي وســيلة أخــرى ،مراقبــة فعليــة عــى أجهــزة إدارة أو تســيري أو تدبــر
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الرشكــة أو عــى الجمعيــات العامــة للــركاء أو املســاهمني.
مبعنى آخر ،لكل رشكة ،يتم تحديد املالكني املستفيدين وفقًا لطريقتني:
 منهــج ريــايض ،مــن خــال تحليــل املســاهامت املبــارشة أو غــر املبــارشة( .أكــر مــن ، )٪25ســواء يف رأس املــال أو يف حقــوق التصويــت  ،بحيــث يكــون الشــخص الــذايت هــو
املســتفيد الفعــي ؛
 منهــج قانــوين يحــدد املســتفيد الفعــي مــن خــال تحليــل األفعــال القانونيــة :ميثــاقاملســاهمني أو الــركاء ،اتفاقيــة التقســيم ،اإلطــار القانــوين للتحكــم ...
وبالنســبة لباقــي الكيانــات التــي تتمتــع أو ال تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة ،يقصــد
باملســتفيد الفعــي الشــخص الــذايت الــذي:


ميلك حقوقا متثل أكرث من  25%من ممتلكات الكيان أو الشخص االعتباري؛



ســيصبح ،مبوجــب محــرر قانــوين ،صاحــب حقــوق متثــل أكــر مــن  25%مــن
ممتلــكات الكيــان أو الشــخص االعتبــاري.

تحديد املستفيد الفعيل
يجــب عــى وســطاء و رشكات التأمــن رشح مفهــوم املســتفيد الفعــي لعميلــه وجمــع
املعلومــات املتعلقــة بهــذا املســتفيد مــن هــذا األخــر.
يُطلــب بعــد ذلــك التحقــق مــن هويــة املســتفيد الفعــي مــن خــال جمــع املعلومــات
واملســتندات كالنظــام األســايس ،ســجل املســاهمة للعميــل ...إلــخ باســتخدام نهــج قائــم
عــى املخاطــر واالســتعانة مبصــادر معلومــات أخــرى ،كالتقريــر الســنوي ،عــى ســبيل
املثــال ومبصــادر معلومــات مســتقلة كمقــاالت جرائد...الــخ
كــا يجــوز الرجــوع إىل قواعــد بيانــات خاصــة ،بــرط ضــان موثوقيــة هــذه القواعــد
(مثــل القواعــد الخاصــة بفلــرة العمــاء).

25

يعرض املؤطر أدناه الطريقة الكاملة لتحديد املستفيد الفعيل:

مؤطر رقم  :1تحديد املستفيد الفعيل
عند تحديد املستفيد الفعيل ،تويص مجموعة العمل املايل باتخاذ ثالث خطوات:

املرحلة 1

املرحلة 2

هل هناك أفراد لديهم حصص
األغلبية (عىل سبيل املثال )٪ 25
أو الذين يسيطرون عىل حصص
أخرى؟

هل هناك أفراد يتحكمون
بوسائل أخرى؟

املرحلة 3
يف حال مل يتم تحديد أي
فرد يف الخطوتني  1و  ،2أي
األفراد يسيطرون عىل الشخص
االعتباري من خالل املنصب
الذي يشغلونه؟

أمثلة لحساب املشاركات يف املرحلة األوىل:
الحالة رقم  :1امللكية املبارشة لرأس املال:
شخص طبيعي

شخص طبيعي

شخص طبيعي

س

ب

أ

املالكون املستفيدون
هم األشخاص أ و ب
ألنهم ميتلكون أكرث من
 ٪ 25من رأس املال.
شخص اعتباري 1
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الحالة رقم  :2امللكية غري املبارشة لرأس املال:
شخص طبيعي
ب

املالك املستفيد هو الشخص
ب ألنه ميتلك أكرث من 25٪
من رأس املال
()52.5٪ = 75٪ * 70٪

شخص اعتباري 2

شخص طبيعي
أ

شخص اعتباري 1
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الحالة رقم  :3امللكية املبارشة و غري املبارشة لرأس املال:
شخص طبيعي د

شخص طبيعي ب

شخص طبيعي س

شخص طبيعي أ

شخص اعتباري 4

شخص اعتباري 3

شخص اعتباري 2

شخص اعتباري 1

األشخاص الطبيعيون أ و ب و س هم املستفيدون الفعليون من الشخص االعتباري  1و ذلك ألن:
الشــخص الطبيعــي س ميتلــك بطريقــة غــر مبــارشة  27باملائــة مــن رأســال الشــخص االعتبــاري : 1
27=90*50*60
الشخص الطبيعي ب ميتلك بطريقة مبارشة  30باملائة من رأسامل الشخص االعتباري 1
الشخص الطبيعي أ ميتلك 40باملائة من رأسامل الشخص االعتباري :1
 10باملائة مبارشة و  30باملائة غري مبارشة 30=60*50
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تجــدر اإلشــارة إىل أن نفــس املنطــق الــذي يتــم إجـراؤه لــرأس املــال ،يتــم أيضــا اجـراؤه
مــن أجــل حقــوق التصويت.
تجــدر اإلشــارة أيضً ــا إىل أنــه يتــم إعــداد مــروع إلنشــاء ســجل وطنــي للمســتفيدين
الفعليــن يف املغــرب  ،وأنــه ميكــن إجـراء تحديــث لهــذا الدليــل يف ضــوء أحكامــه.
يف حالة عدم القدرة عىل تحديد املستفيد الفعيل ،ميكن لوسيط أو رشكة التأمني:
اعتبــار املســتفيد الفعــي هــو الشــخص الــذي ميتلــك أعــى وظيفــة حكامــة أو تســيري
عــى مســتوى الشــخص الخاضــع أو عــى مســتوى الكيــان الــذي يتمتــع بأكــر مســاهمة
أو حقــوق التصويــت يف الشــخص االعتبــاري أو املمثــل القانــوين (إمــا للشــخص االعتبــاري
املعنــي أو للشــخص االعتبــاري ذو األغلبيــة مــن حيــث املســاهمة أو حقــوق التصويــت).
تجــدر اإلشــارة إىل أن وســيط أو رشكــة التأمــن يجــب أن يثبــت عــدم قدرتــه عــى تحديــد
املســتفيد الفعــي إمــا مــن خــال اســتحالة الوصــول إىل املعلومــات التــي ميكــن أن
تــؤدي إليــه ،أو تعقيــد هيــكل املســاهمة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يف وجــود شــخص اعتبــاري غامــض ،والشــكوك يف مــا يتعلــق
مبســاهمتها ،يجــب عــى املحــرف االمتنــاع عــن الدخــول يف عالقــة عمــل ،وإصــدار
ترصيــح باالشــتباه.

/2جمع العنارص اإلضافية املتعلقة بعالقة العمل

كجــزء مــن تدابــر اليقظــة العاديــة ،يتعــن عــى وســيط أو رشكــة التأمــن ،جمــع
معلومــات إضافيــة تتعلــق بالعمــاء .وذلــك عــر طلــب عنــارص ومعلومــات إضافيــة
للعميــل وكــذا الحصــول عليهــا مــن خــال مصــادر معلومــات موثوقــة ومســتقلة.
بالنسبة للرشكات عىل سبيل املثال :


النظام األسايس ؛



اإلعــان القانــوين املتعلــق بإنشــاء الرشكــة وأي تغيــرات تؤثــر عــى قوانينهــا
التقاريــر املاليــة ؛
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محــارض مــداوالت االجتامعــات العامــة أو املســاهمني الذيــن عينــوا أعضــاء مجلــس
اإلدارة أو املديريــن املســرين.

بالنسبة للجمعيات ،من بني الوثائق التكميلية:
شهادة إيداع امللف القانوين للجمعية لدى الجهات اإلدارية املختصة ؛


 محــارض الجمــع العــام النتخــاب أعضــاء مكتــب الجمعيــة والرئيــس وتوزيــع املهــام
داخــل املكتب؛



بالنســبة للرتتيبــات القانونيــة ،مبــا يف ذلــك الصناديــق أو أي الهيــاكل القانونيــة
املعادلــة:

يجــب عــى وســيط أو رشكــة التأمــن أن يحيــط علــا بالعنــارص املكونــة إلنشــائها،
واألغ ـراض املتبعــة وطــرق إدارة ومتثيــل الهيــكل القانــوين املعنــي ،والتحقــق منهــا عــن
طريــق أي وثيقــة يحتمــل أن تكــون دليــا مــع أخــذ نســخة منهــا .يجــب أن يطلــب
أيضً ــا تحديــد هويــة األشــخاص الذيــن شــكلوا الهيــكل والذيــن يديرونــه واملالكــون
املســتفيدون.
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الباب الرابع:
تدابري اليقظة املكثفة

الهدف من هذا الباب:
متكــن وســطاء و رشكات التأمــن مــن تحديــد العنــارص التــي تــؤدي إىل تكثيــف
اليقظــة ومعرفــة التدابــر الواجــب اتخاذهــا يف اطــار هــذه اليقظــة
 /1تحديد الحاالت التي تتطلب اليقظة املكثفة

عنــد وجــود مــؤرشات عاليــة املخاطــر ،يجــب أن يكــون وســطاء و رشكات التأمــن
متيقظــن للغايــة وأن يعــززوا االجتهــاد مــن حيــث معرفــة العميــل .و تعتــر كمــؤرشات
عاليــة املخاطــر:


عالقــات األعــال عاليــة الخطــورة ،التــي يتــم تصنيفهــا عــى هــذا النحــو بحكــم
تصنيــف املخاطــر الــذي يتــم تنفيــذه عــى مســتوى رشكات و وســطاء التأمــن.
هــذا املســتوى مــن املخاطــر هــو نتيجــة للنهــج القائــم عــى املخاطــر املوضــح يف
البــاب األول؛



األشــخاص الذيــن يحملــون الجنســية املغربيــة أو األجنبيــة والذيــن أوكلــت
إليهــم أو الذيــن يشــغلون مناصــب يف وظائــف عموميــة مدنيــة أو عســكرية أو
قضائيــة ســامية أو يشــغلون مناصــب سياســية باملغــرب أو خارجــه أو ميارســون
وظيفــة هامــة داخــل منظمــة دوليــة أو لحســابها ،وكــذا أفـراد عائالتهــم املقربــن
واألشــخاص املعروفــن بارتباطهــم الوثيــق بهــم ،ســواء كانــوا يحملــون الجنســية
املغربيــة أو األجنبيــة ،وكــذا الــركات التــي ميلكــون حصــة يف رأســالها؛ يســمى
هــؤالء األشــخاص وفقــا ملنهجيــة مجموعــة العمــل املــايل باألشــخاص السياســيني
ممثــي املخاطــر.

ويتــم تحديــد األشــخاص السياســيني ممثــي املخاطــر إمــا عــن طريــق ترصيــح شــخيص
للعميــل ،أو عــر التحقــق مــن ِقبــل املحــرف مــع مصــادر أخــرى موثوقــة ومســتقلة
للبيانــات .يف كلتــا الحالتــن يجــب عــى رشكات ووســطاء التأمــن وضــع قوائــم الوظائــف
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الخاصــة بهــم التــي تدخــل ضمــن تعريــف الشــخص الســيايس ممثــل املخاطــر.


األجانب غري املقيمني؛



الهيئات غري الهادفة لتحقيق الربح؛



الكيانات القانونية مبا فيها االتحادات ( )trustأو أي كيان قانوين مامثل؛



األشــخاص الذاتيــن واالعتباريــن يف البلــدان التــي تدعــو مجموعــة العمــل املــايل إىل
تطبيــق إجـراءات اليقظــة املكثفــة اتجاههــا؛

ومتثــل كذلــك مخاطــر مرتفعــة ،العمليــات املنجــزة مــن طــرف أو لفائــدة األشــخاص
املقيمــن يف دول متثــل درجــة مخاطــر مرتفعــة يف مجــال غســل األمــوال أو متويــل
اإلرهــاب أو لهــم عالقــة بهــذه الــدول ،ســيام تلــك املصنفــة كعمليــات متثــل مخاطــر
مرتفعــة مــن طــرف الهيئــات الدوليــة املختصــة.

/2التدابري الواجب اتخاذها يف اطار اليقظة املكثفة

يف ظــل وجــود مــؤرش عــايل املخاطــر ،يتخــذ وســيط أو رشكــة التأمــن تدابــر اليقظــة
املكثفــة حتــى يتســنى لــه:


التأكد من أصل و مصدر األموال املعنية أو املستعملة من خالل عقد التأمني؛



مامرســة املراقبــة املعــززة و العميقــة تجــاه عالقــة العمــل و  /أو العمليــات و
تفســر العمليــات غــر املعتــادة أو املعقــدة؛



التأكد من أصل و مصدر األموال املعنية أو املستعملة من خالل عقد التأمني.

يجــب عــى وســيط أو رشكــة التأمــن اتخــاذ جميــع التدابــر املناســبة ملعرفــة أصــل
ومصــدر األمــوال املســتعملة يف عالقــة العمــل أو املعاملــة مــع العمــاء ذوي املخاطــر
العاليــة.
مــن أجــل تحديــد مصــدر األمــوال ،ميكــن الحصــول عــى معلومــات إمــا مبــارشة مــن
العميــل ،مبــا يف ذلــك األدلــة لتربيــر أصــل األصــول واألمــوال ،أو اللجــوء إىل املعلومــات
املتاحــة للجمهــور ،مثــل تلــك املوجــودة عــى شــبكة اإلنرتنيــت ،والتــي ميكــن اعتبارهــا
موثوقــة (التقاريــر الســنوية ،واملقــاالت الصحفيــة ،ومــا إىل ذلــك).
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يجــب أن تحــدد املســاطر الداخليــة لرشكــة أو وســيط التأمــن التدابــر الالزمــة لتحديــد
مصــدر األمــوال حســب درجــات ونوعيــات املخاطــر املحصــل عليهــا يف إطــار تصنيــف
مخاطــر العالقــة.
مامرســة املراقبــة املعــززة والعميقــة تجــاه عالقــة العمــل و /أو العمليــات وتفســر
العمليــات غــر املعتــادة أو املعقــدة؛
تشمل العمليات غري االعتيادية أو املعقدة ،عىل وجه الخصوص العمليات التي:


يبدو أنها ال تتوفر عىل مربر اقتصادي أو غرض مرشوع ظاهر؛



تهم مبالغ تختلف متاما عن العمليات االعتيادية للعميل؛



تتم يف ظروف عىل درجة من التعقيد بشكل غري اعتيادي.

يتحــدد العنــر األســايس لتعقيــد العمليــة املعنيــة بالنظــر لعــدم التوافــق بــن العمليــة
املعنيــة والنشــاط املهنــي أو االقتصــادي للعميــل ،أو ذمتــه املاليــة وكذلــك بالنظــر إىل
العمليــات االعتياديــة املرتبطــة بعقــد التأمــن.
يتعــن عــى الشــخص الخاضــع أن يقــوم بدراســة العمليــات غــر االعتياديــة أو املعقــدة
املشــار إليهــا أعــاه .ويف هــذا اإلطــار يتحــرى لــدى العميــل حــول ســياق وموضــوع هــذه
العمليــات ،ومصــدر ووجهــة األمــوال وكــذا هويــة املســتفيدين الفعليــن.
تدابري أخرى للعناية املكثفة
يجــب عــى الشــخص الخاضــع أن يطبــق عــى العمــاء الذيــن ميثلــون مخاطــر مرتفعــة
بقيــة إجـراءات اليقظــة املكثفــة والتــي تتمثــل عــى الخصــوص يف مــا يــي:


جمع معلومات إضافية عن العميل؛



الحصــول عــى ترخيــص مــن جهــاز اإلدارة قبــل إقامــة عالقــة األعــال أو االســتمرار
فيهــا مــع ضــان رقابــة مكثفــة ومســتمرة لهــذه العالقــة؛



إخبــار أجهــزة اإلدارة بانتظــام عــن طبيعــة وحجــم العمليــات املنجــزة مــن طــرف
العمــاء املذكوريــن؛
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الرفــع مــن عــدد املراقبــات ووثريتهــا واختيــار مخططــات للعمليــات التــي تتطلــب
دراســة معمقــة؛



الحصــول عــى معلومــات حــول أســباب العمليــات املزمــع إنجازهــا أو التــي تــم
تنفيذهــا؛



الحصول عىل معلومات إضافية عن الطبيعة املتوخاة من عالقة األعامل؛



الحصول عىل معلومات عن مصدر االموال أو مصدر الذمة املالية للعميل؛



اشرتاط أداء أول قسط تأمني عن طريق حساب بنيك باسم العميل.

حماربة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على مستوى قطاع التأمني

الباب اخلامس
حتديــث املعلومــات املتعلقــة بتحديــد اهلوية
ومعرفــة عالقــة األعمال وحفــظ الوثائق

الهدف من هذا الباب
متكــن وســطاء و رشكات التأمــن مــن معرفــة الظــروف التــي تتطلــب تحديــد
الهويــة و  /أو معرفــة العمــاء الحاليــن ومتطلبــات تحديــث املعلومــات وحفــظ
الوثائــق
 /1تحديث املعلومات

عندمــا يــرى وســيط أو رشكــة التأمــن أن عنــارص التعريــف التــي تــم الحصــول عليهــا
مســبقًا مل تعــد دقيقــة أو صحيحــة ،يــرع يف تحديــث عنــارص التعريــف والتحقــق مــن
هويــة العميــل ،وعنــد االقتضــاء ،املســتفيد الفعــي .قــد يحــدث التحقــق الجديــد مــن
هويــة العميــل الشــخص االعتبــاري ،عــى ســبيل املثــال ،بعــد تغيــر اســم الرشكــة أو
املقــر الرئيــي...
قــد يقــوم وســيط أو رشكــة التأمــن أيضً ــا بإجـراءات تحديــث تحديــد الهويــة والتحقــق
منهــا عندمــا تشــر املعلومــات العامــة التــي يتــم جمعهــا أثنــاء تحديــث عنــارص املعرفــة
بعالقــة العمــل إىل أن العنــارص املتعلقــة بـــاملساهمني و املســتفيدين الفعليــن قد تغريت
مــا قــد يــدل عــى تغــر املســاهمني أو هيــكل امللكيــة مثــا.

/2تدابري العناية الواجبة تجاه العمالء الحاليني

عنــد دخــول دوريــة الهيئــة حيــز التنفيــذ ،يكــون لــدى رشكات و وســطاء التأمــن عــددا
مــن العمــاء الحاليــن الذيــن يجــب تطبيــق تدابــر العنايــة الواجبــة تجاههــم كــا هــو
الشــأن بالنســبة لعالقــات األعــال الجديــدة.
لذلــك يجــب عــى رشكات ووســطاء التأمــن وضــع تصنيــف للمخاطــر لعالقــات العمــل
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الحاليــة ،مــع مراعــاة البيانــات املتوفــرة عــن العمــاء الحاليــن ،وتطبيــق هــذا التصنيــف
عــى هــذه العالقــات ،واتخــاذ تدابــر العنايــة الواجبــة املتعلقــة بتحديــد الهويــة ،فضــا
عــن التحقــق مــن الهويــة ،واملعرفــة ،وفقــا للنهــج القائــم عــى املخاطــر ويف الوقــت
املناســب .ميكــن القيــام بذلــك بشــكل خــاص خــال:


رصف التعويض؛



اكتتاب عقد جديد؛



تغيري يف أقساط التأمني أو دوريتها؛



تصفية عقد التأمني؛



اعادة رشاء؛



تغيري يف املستفيد من العقد؛



كل عملية أخرى جديدة.

/3حفظ الوثائق

يحتفــظ وســطاء ورشكات التأمــن ملــدة عــر ســنوات بجميــع الوثائــق املرتبطــة
بالعمليــات املنجــزة مــن طــرف عالقــات األعــال ،والعمــاء العرضــن واملســتفيدين
الفعليــن ،وذلــك ابتــداء مــن تاريــخ انتهــاء عقــد التأمــن أو إنهــاء العالقــات معهــم.
ويحتفــظ أيضــا ،ولنفــس املــدة ،بجميــع الوثائــق املحصــل عليهــا يف إطــار إجــراءات
اليقظــة املرتبطــة بعالقــات األعــال والعمــاء العرضيــن واملســتفيدين الفعليــن وذلــك
ابتــداء مــن تاريــخ انتهــاء عقــد التأمــن أو إنهــاء العالقــات معهــم.

ويتــم االحتفــاظ بنتائــج التحليــات واملراجعــات التــي أجريــت عــى العمليــات املنجــزة
والوثائــق املرتبطــة بهــا ملــدة عــر ســنوات ابتــداء مــن تاريــخ إصدارهــا.
يجــب أن متكــن عمليــة تنظيــم حفــظ الوثائــق عــى الخصــوص مــن إعــادة تشــكيل كل
العمليــات ومــن موافــاة الســلطات املختصــة باملعلومــات التــي تطلبهــا داخــل اآلجــال
املحــددة مبــا يف ذلــك يف إطــار متابعــة نشــاط إجرامــي.
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