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 بشأن مكافحة غسيل األموال و"اعرف عميلك" (املؤسسات املالية)   1استبيان جمموعة البنك
 

 
 

كل من  لالعناية الواجبة إجراء دراسة موعة") على اجمل" سميتمثل الغرض من األسئلة التالية يف مساعدة أعضاء جمموعة البنك اإلسالمّي للتنمية (املشار إليها فيما يلي اب
، والوسطاء املهنيون، وبنوك ا سياسات وإجراءات مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب اليت يطبقها عمالؤهعن وتوثيق معلومات  مجعتبيان إىل ساالويرمي  .ئها عمال

 املراسلة، واالستشاريون واملنظمات غري احلكومية. 
 

 معلومات عاّمة  .1
 معلومات عاّمة عن الكيان  1.1

 

  اسم املؤسسة املالية 
  بلد التأسيس أو التسجيل
  رقم التسجيل أو الرتخيص 

 القانوين  الشكل
شركة حمدودة او غري حمدودة   ،مسامهة (مثال: شركة عامة حمدودة، شركة 

 املسؤولية، وغريها.) 

 

  عنوان املقر
  املوقع اإللكرتوين

  أنشطة األعمال أهّم 
معلومات االتصال ابملوظف 

 املسؤول عن االمتثال (إن ُوجد)
  اهلاتف 

  الفاكس 
  اإلسم

  العنوان اإللكرتوين
 

 ات نطاق العملي 1.2
 املناسب:  إبدخال إجابة/عالمة يف العمود تكيُرجى أتكيد نطاق عمليات مؤسس 

 ال ينطبق عدد ال ال نعم  
     والفروع احمللية املقر الرئيسّي 

 ال ينطبق    ارجية اخلالفروع 
     الشركات احمللية التابعة 

     التابعة  ارجيةاخلالشركات 
 (يُرجى تقدمي توضيح يف ورقة منفصلة إذا كان اجلواب: "ال ينطبق")

 

 
 مؤسسات مالية سة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، كلها  البنك اإلسالمي للتنمية، واملؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات، واملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاّص، واملؤس 1
 سمململكة العربية السعوديّة مقراً هلا (ويُشار إليها جمتمعة ابابوفقا التفاقية التأسيس اخلاصة هبا، وتتخذ من مدينة جدة  كل منها  ذاتية التنظيم أتسست  و   تتجاوز حدود الوالية الوطنيةدولية    كوميةح

 "جمموعة البنك اإلسالمّي للتنمية"). 
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 هيكل امللكية  1.3

صَدر؟ تكمما قيمة رأمسال شرك 1.3.1
ُ
  املصرّح به وامل

 املصرَّح به: أس املال ر 
صَدر: 

ُ
 رأس املال امل

 
 ال  نعم        هل أسهم الشركة مقسمة إىل فئات متعددة؟ 1.3.2

 امليها أو أسهم مسجلة): حلذكر فئات األسهم (أسهم عادية أو أسهم مفّضلة أو أسهم اإذا كان اجلواب نعم، 
 

 ال       نعم   م؟عا تداول الطروحة للم ممؤسستك أسهم  هل   1.3.3

 . ممؤسستكورمز  البورصة اسم ذكراإذا كان اجلواب نعم، 

 مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب .2
 

 ال ينطبق ال نعم  العامة ملكافحة غسيل األموال  واملمارسات واإلجراءات أّوال: السياسات

 ا؟ مهل يصدّ التاإلرهاب و غسيل األموال ومتويل  ملنعقوانني او املؤسسة هل توجد يف بلد أتسيس الشركة  .1
 ذكر تلك التشريعات:اإذا كان اجلواب نعم، 

   

    غ عنها؟بالأنشطة متويل اإلرهاب، وكشفها واإل/ ملنع املعامالت املشبوهة مكتوبةوإجراءات سياسات  تكممؤسسهل وضعت  .2

ابإلجراءات  املتعلقة مبكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب متطلبات القوانني احمللية، ومعايري فرقة العمل املعنية تكم . هل تليب سياس3
 ؟ املالية

   

    ؟ ابإلجراءات املاليةاملتعلقة مبكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب معايري فرقة العمل املعنية  تكمشرك ة.هل تليب سياس4

    رفيعة املستوى؟ اأو إحدى جلا�شركتكم جملس إدارة   مناملتعلقة مبكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب  تكمسياس مدتاعتُ . هل 5

    ؟ محتديد مصدر أموال أو دخل عمالئك مهل تتطلب سياستك .6

 مسؤول عن ضمان االمتثال لسياسات وإجراءات مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب؟ معنيَّ موظف  ممؤسستك لدى. هل 7
  ذكر معلومات االتصال به:اإذا كان اجلواب نعم، 

 : املنصب/سماال
 ّين: و الربيد اإللكرت 

  رقم اهلاتف: 
 الفاكس: 
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    . السلطة الرقابية/التنظيمية  ذكر اسماإذا كان اجلواب نعم،  سلطة تنظيمّية ما؟ رقابةخاضعة ل مؤسستكمهل  .8

    اذكر اسم السلطة اليت جيب عليك إبالغها حباالت االشتباه يف غسيل األموال أو متويل اإلرهاب:  .9

وظيفة مراجعة داخلية أو جهة   ممؤسستك لدىهل ، حكومية رقابة/تنظيم عمليات التفتيش اليت جتريها جهات ابإلضافة إىل  .10
 م سياسات وممارسات مكافحة غسيل األموال بشكل منتظم؟ تقيِّ  خارجية أخرى

   

 *؟ صورية  بنوكعالقات مع /أي حساابت ظرسياسات حت ممؤسستك لدىهل  .11
 

 . خاضعة للتنظيمجمموعة مالية   ال يتبعيف والية قضائية ليس له فيها وجود مادي و  سجلم البنك الصوري بنك*

   

    ؟ منهم وأسرهم واملقربني ملخاطر سياسيةاألشخاص املعرضني العالقة مع  تنظمسياسات  ممؤسستك لدى.  هل 12

    ؟مترير السدادإنشاء حساابت  مح مؤسستكتيهل ت .13

    خدمة حساابت جمهولة اهلوية (أي أنه ال يُتحقق من اهلوية قبل فتح احلساب)؟  مهل تقدم مؤسستك .14

 إجراءات مناسبة لالحتفاظ ابلسجالت وفًقا للقوانني املعمول هبا؟ ممؤسستك لدىهل  .15
 إذا كانت اإلجابة نعم، اذكر املدة الزمنية لالحتفاظ ابلسجالت. 

   

 ينطبقال  ال نعم  تقييم املخاطر  اثنيا:

    املخاطر لقاعدة العمالء ومعامالهتم؟  تقييم قائم على ممؤسستك لدىهل  .16

أ�ا   مؤسستكم املستوى املناسب من العناية الواجبة املعززة الالزمة لفئات العمالء واملعامالت اليت تعتقد مهل حتدد مؤسستك .17
 ؟ عربهاأو  مأنشطة غري مشروعة يف مؤسستك لوقوع مرتفعاتشكل خطرًا 

   

 ال ينطبق ال نعم  العناية الواجبة والعناية الواجبة املعّززةو ِاعرف عميلك  اثلثاً:

    العالقة؟ أتسيسالنظرية (أفرادا أو كيا�ت) عند  واألطرافالتحقق من هوية مجيع العمالء  ممؤسستك تشرتطهل  .18

    ؟ اخلاصة به إجراءات إلنشاء سجل لكل عميل جديد حيتوي على واثئق اهلوية ومعلومات "اعرف عميلك" ممؤسستك لدىهل  .19

    مؤسستك ملف تعريف العميل ابنتظام؟  حتدِّث هل  .20

املتعلق بتحديد هوية العميل إجراء العناية الواجبة املعززة لبعض العمالء الذين قد ميثلون مستوى   مهل يتطلب بر�مج مؤسستك .21
،  الدوليةواخلدمات املصرفية املراسلة  ، مثل عمالء اخلدمات املصرفية اخلاصةممرتفًعا من خماطر غسيل األموال ومتويل اإلرهاب ملؤسستك

 العالية من عمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب؟ القضائية ذات املخاطر الوال�تعمالء  وأ

   

    عند االقتضاء؟ ولتحديثها ، عاليةال اخلطورةذوي معلومات العمالء الستعراض دورية  يةعمل ممؤسستك لدىهل  .22
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متحصل موال جترى أباملعامالت اليت واكتشاف اإلبالغ عنها، ومنع  لواجباملعامالت ا رابعاً:
 غري قانونية عليها بطرق 

 ال ينطبق ال نعم 

    ؟واإلبالغ عنهاهبا  لسلطاتاسياسات أو ممارسات لتحديد املعامالت اليت جيب إبالغ  ممؤسستك لدى.  هل 23

    النقدية الكبرية؟اإلبالغ عن املبالغ إجراءات لتحديد املعامالت املهيكلة لتجنب متطلبات  ممؤسستك لدىهل  .24

رخصة للعمل يف بلدان  عدم تعاملها إال معسياسات تضمن بشكل معقول  ممؤسستك لدىهل  .25
ُ
    ؟ منشأهاالبنوك املراسلة امل

    املعامالت  رصدخامساً: 

اليت ُحيتمل أن تكون مشبوهة، واليت يشمل نطاقها التحويالت املالية  و األنشطة غري العادية  صدبر�مج لر  ممؤسستك لدىهل  .26
 ؟ ذلك وغري أوامر الدفعواألدوات النقدية كالشيكات السياحية و 

   

    الصادرة عن األمم املتحدة؟ ذات الصلة  العقوابتقوائم  ىلإ املدفوعات استنادا  مهل تفحص مؤسستك .27

 ال ينطبق ال نعم  التدريب على مكافحة غسيل األموال  سادساً:

 تضمن ما يلي: تللموظفني املعنيني دورات تدريبية على مكافحة غسيل األموال  ممؤسستك تتيحهل  .28
 . هبا واإلبالغ عنها لسلطات احلكوميةاإبالغ اجب و الحتديد املعامالت  •
 . اوخدماهت ُتستخدم فيها منتجات املؤسسةأمثلة على خمتلف أشكال غسيل األموال  •
  السياسات الدولية والوطنية والداخلية ملنع غسيل األموال. •

 

 هذه الدورات؟ما هي فرتات عقد إذا كان اجلواب نعم، ف

   

    ؟ذات الصلة املستخدمةالتدريبية احلضور واملواد  مبا يف ذلك سجالتبسجالت الدورات التدريبية،  م.  هل حتتفظ مؤسستك29

اليت جترى  لقوانني اجلديدة املتعلقة مبكافحة غسيل األموال أو التغيريات ابملوظفني املعنيني اسياسات إلبالغ  ممؤسستكلدى هل  .30
 ؟مبكافحة غسيل األموالأو املمارسات احلالية املتعلقة  ى السياساتعل

   

وكالء لتنفيذ بعض وظائفها، وإذا كان األمر كذلك، فهل توفر دورات تدريبية على مكافحة غسيل  مهل توظف مؤسستك .31
، وأمثلة على خمتلف أشكال هبا واإلبالغ عتها إبالغ السلطات احلكوميةاجب و التتضمن حتديد املعامالت املعنيني األموال للوكالء 
 وسياساهتا الداخلية ملنع غسيل األموال؟ اوخدماهتمنتجات املؤسسة فيها ستخدم غسيل األموال تُ 
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 معلومات إضافية  :سابعا

 يُرجى إرفاق املستندات التالية مع هذا النموذج: 
 شهادة التسجيل؛ /الرخصة -
 اتفاقية التأسيس؛ الّنظام الّداخلّي أو  -
 اإلرهاب / اعرف عميلك؛متويل مكافحة كافحة غسيل األموال / السياسة/املبادئ التوجيهية املتعلقة مب -
 ؛ قائمة املسامهني وحصة كل منهم -
 ؛ قائمة أعضاء جملس اإلدارة (تشمل جنسياهتم واملسامهني الذين ميثلو�م) -
 ؛ تهدمخهم وعدد سنوات كل من   قائمة بفريق اإلدارة توضح منصب -
 التقرير السنوي والقوائم املالية.  -

 

 حديثة وتعكس بدقة سياسات مكافحة غسيل األموال يف مؤسستنا.  ، إىل حد علمي،االستبيان، وأن املعلومات الواردة أعالهتعبئة هذا ب خمولأؤكد أنين 
 
 
 

 التوقيع:  اإلسم: 
 

 
 

 

 : املنصب
 

 

 

 اخلتم الرمسّي:    التاريخ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب األصول، أو إذا كانت املعلومات الواردة فيه غري كاملة).  ام و تخمو  اوقع مو  اعبئم يكنمل  ما(مالحظة: لن نتمكن من معاجلة النموذج 


	1. معلومات عامّة
	1.3 هيكل الملكية
	2. مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_22: 
	fill_2: 
	fill_21: 
	fill_20: 
	fill_19: 
	toggle_2: Off
	toggle_1: Off
	toggle_4: Off
	toggle_3: Off
	fill_7_2: 
	undefined: 
	fill_8_2: 
	fill_1: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_9_2: 
	fill_10_2: 
	fill_11_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_17_2: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	fill_1_2: 
	fill_2_3: 
	fill_3_3: 
	fill_21_2: 
	fill_22_2: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_4_3: 
	fill_5_3: 
	fill_6_3: 
	fill_26: 
	fill_7_3: 
	fill_8_3: 
	fill_9_3: 
	fill_10_3: 
	fill_11_3: 
	fill_12_2: 
	fill_27: 
	fill_10_4: 
	fill_11_4: 
	fill_12_3: 
	fill_13_3: 
	fill_1_3: 
	fill_2_4: 
	fill_3_4: 
	fill_14_3: 
	fill_15_3: 
	fill_16_3: 
	fill_17_3: 
	fill_4_4: 
	fill_5_4: 
	fill_6_4: 
	fill_18_3: 
	fill_19_3: 
	fill_7_4: 
	fill_8_4: 
	fill_9_4: 
	fill_5_5: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	fill_18: 
	comb_1: 
	comb_3: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	comb_5: 
	comb_6: 
	comb_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	comb_5_2: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 


