
 

                                              
 

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

 
لعناية إجراء دراسة موعة"(، على اجمل" سميتمثل الغرض من األسئلة التالية يف مساعدة أعضاء جمموعة البنك اإلسالمّي للتنمية )املشار إليها فيما يلي اب

سياسات وإجراءات مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب اليت يطبقها  عنوتوثيق معلومات  مجعتبيان إىل ساالويرمي  .ئهاعماللكل من الواجبة 
 ، والوسطاء املهنيون، وبنوك املراسلة، واالستشاريون واملنظمات غري احلكومية.اعمالؤه

 
 ةمعلومات عام   .1

 
 معلومات عام ة عن الكيان 1.1

 
  اسم املؤسسة

  بلد التأسيس أو التسجيل
  رقم التسجيل أو الرتخيص

 القانوين الشكل
)مثال: شركة عامة حمدودة، شركة مسامهة، شركة حمدودة أو غري حمدودة 

 (ذلك املسؤولية، وغري

 

  الرئيسي عنوان املقر
  املوقع اإللكرتوين

  الرئيسيةاألنشطة 

  رقم اهلاتف
  الفاكس

  االسم
  الربيد اإللكرتوينّ 

 
 هيكل امللكية 1.2

  املصّرح به واملُصَدر؟ تكمما قيمة رأمسال مؤسس 1.2.1

 
سة الدولية اإلسالمية البنك اإلسالمي للتنمية، واملؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات، واملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاّص، واملؤس 1

، وتتخذ اوفقا التفاقية التأسيس اخلاصة هب ت كل منهاالتنظيم أتسس ذاتيةو  تتجاوز حدود الوالية الوطنيةدولية حكومية لتمويل التجارة، كلها مؤسسات مالية 
 "جمموعة البنك اإلسالمّي للتنمية"(. سمالعربية السعوديّة مقراً هلا )وُيشار إليها جمتمعة اب ململكةابمن مدينة جدة، 



 رأس املال املُصَدر: رأس املال املصرَّح به:

 .تكم% من أسهم مؤسس10أمساء األشخاص أو الكياانت القانونية اليت متلك أو تتحكم يف أكثر من  1.2.2
 

 ال        نعم    هل أسهم املؤسسة مقسمة إىل فئات متعددة؟ 1.2.3

 
 ذكر فئات األسهم )أسهم عادية، أو أسهم مفّضلة، أو أسهم حامليها أو أسهم مسجلة(:اإذا كان اجلواب نعم، 

 

                                 ينطبق ال   ال    نعم   م؟عاتداول الطروحة للم مؤسستكم أسهم هل  1.2.4
 .مؤسستكمورمز  سم البورصةاذكر اإذا كان اجلواب نعم، 

 أيضا؟ ى تلك الفروع/الكياانت التابعةإذا كان اجلواب نعم، فهل ينطبق هذا االستبيان عل فروع أو كياانت اتبعة؟ ممؤسستك لدىهل  1.2.5

 ذكر التفاصيل.رجاء إذا كان اجلواب نعم،  اخلمس سنوات املاضية؟%( خالل 25على امللكية )يفوق  معتربهل طرأ أي تغرّي  1.2.6

 
 مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب .2

 
ال  ال نعم أو ال: السياسات العامة واملمارسات واإلجراءات املتعلقة مبكافحة غسيل األموال

 غسيل األموال ومتويل اإلرهاب وتتصّدى هلا؟ نعقوانني أو أنظمة متالشركة أو املؤسسة هل توجد يف بلد أتسيس  .1 ينطبق
 ذكرها:اإذا كان اجلواب نعم، 

   

غ بالأنشطة متويل اإلرهاب، وكشفها واإل/ملنع املعامالت املشبوهة وإجراءات مكتوبةسياسات  مهل وضعت مؤسستك .2
 عنها؟

   

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

   

    ؟صورية أو نيابة عنهاشركات مع مل اعتمن ال متلك القوانني واألنظمة مؤسستك حتظر. هل 4

 اأو إحدى جلاهنمؤسستكم جملس إدارة  مناملتعلقة مبكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب  تكمسياس اعُتمدت. هل 5
 رفيعة املستوى؟

   

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

يف جمال مكافحة غسيل  إجراءاهتمو أعمال عمالئها وتقّيم سياساهتم نشطة معلومات تتعلق أب مهل جتمع مؤسستك .7
 األموال؟

   

السلطة  اسمذكر اإذا كان اجلواب نعم،  سلطة تنظيمّية ما؟رقابة خاضعة ل مؤسستكمهل  .8
 .الرقابية/التنظيمية

   



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

وظيفة مراجعة داخلية أو  ممؤسستك لدىهل ، حكوميةرقابة/تنظيم عمليات التفتيش اليت جتريها جهات ابإلضافة إىل  .10
 م سياسات وممارسات مكافحة غسيل األموال بشكل منتظم؟تقيّ   خارجية أخرىجهة 

   

    الرشوة والفساد؟ )إذا كان اجلواب نعم، يُرجى تقدمي نسخة منها( ملكافحةسياسة  ممؤسستك لدىهل  .11

    ؟منهم املقربنيو وأسرهم  ملخاطر سياسيةسياسات تنظم العالقة مع األشخاص املعرضني  ممؤسستك لدىهل  .12

 إجراءات مناسبة لالحتفاظ ابلسجالت وفًقا للقوانني املعمول هبا؟ ممؤسستك لدىهل  .13
 إذا كانت اإلجابة نعم، اذكر املدة الزمنية لالحتفاظ ابلسجالت.

   

ال  ال نعم تقييم املخاطر اثنيا:
 ينطبق

    تقييم قائم على املخاطر لقاعدة العمالء ومعامالهتم؟ ممؤسستك لدىهل  .14

مؤسستكم املستوى املناسب من العناية الواجبة املعززة الالزمة لفئات العمالء واملعامالت اليت تعتقد    مهل حتدد مؤسستك .15
 ؟يف مؤسستكم أنشطة غري مشروعةوقوع ل مرتفعاأهنا تشكل خطًرا 

   

 
ال  ال نعم عميلك، العناية الواجبة والعناية الواجبة املعز زةِاعرف  اثلثاً:

عالقة؟ )ومن أتسيس الالنظرية )أفرادا وكياانت( عند  ألطرافالتحقق من هوية مجيع العمالء وا ممؤسستك تشرتطهل  .16 ينطبق
ونوع اهلوية الرمسّية سارية املفعول، واسم  رقماتريخ امليالد، و /والعنوان، ورقم اهلاتف، واملهنة، والسن ،سم، واجلنسيةذلك اال

 ؟الوالية الصادرة عنها(/البلد

   

 إجراءات إلنشاء سجل لكل عميل جديد حيتوي على واثئق اهلوية ومعلومات "اعرف عميلك" ممؤسستك لدىهل  .17
 ؟اخلاصة به

   

املتعلق بتحديد هوية العميل إجراء العناية الواجبة املعززة لبعض العمالء الذين قد ميثلون   مهل يتطلب برانمج مؤسستك .18
واخلدمات  ، مثل عمالء اخلدمات املصرفية اخلاصةممستوى مرتفًعا من خماطر غسيل األموال ومتويل اإلرهاب ملؤسستك

 العالية من عمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب؟ القضائية ذات املخاطر الوالايت ءأو عمال ،الدولية املراسلةاملصرفية 

   

    عند االقتضاء؟ا لتحديثهو ، عاليةال اخلطورةذوي معلومات العمالء  ستعراضدورية ال عملية ممؤسستك لدىهل  .19

 
ال  ال نعم غري قانونيةمتحصل عليها بطرق موال جترى أباملعامالت اليت واكتشاف اإلبالغ عنها، ومنع  واجباملعامالت ال رابعاً:

 ينطبق

    عنها؟هبا واإلبالغ سياسات أو ممارسات لتحديد املعامالت اليت جيب إبالغ السلطات  ممؤسستك لدىهل  .20

    املعامالت رصدخامساً: 



تعرض ليت من شأهنا أن او األنشطة غري العادية اليت حُيتمل أن تكون مشبوهة،  صدبرانمج لر  ممؤسستك لدى.  هل 21
 متويل اإلرهاب؟/ملخاطر غسيل األموال تكممؤسس

   

    ؟الصادرة عن األمم املتحدة ت ذات الصلةعقوابقوائم الإىل املدفوعات استنادا  مهل تفحص مؤسستك .22

ال  ال نعم األموالالتدريب على مكافحة غسيل  سادساً:
مكافحة متويل /للموظفني املعنيني دورات تدريبية على مكافحة غسيل األموال ممؤسستك تتيحهل  .23 ينطبق

 ما يلي: تتضمنالعقوابت واحلظر /اإلرهاب
 

 .هبا واإلبالغ عنها لسلطات احلكوميةاإبالغ اجب و الحتديد املعامالت  •

   

 .اوخدماهت األموال ُتستخدم فيها منتجات املؤسسةأمثلة على خمتلف أشكال غسيل  •
  السياسات الدولية والوطنية والداخلية ملنع غسيل األموال. •

 
 هذه الدورات؟ ما هي فرتات عقدفإذا كان اجلواب نعم، 

   

ذات  املستخدمةواملواد التدريبية احلضور  يف ذلك سجالتمبا هل حتتفظ مؤسستك بسجالت الدورات التدريبية،  24
 ؟الصلة

   

مكافحة /اجلديدة املتعلقة مبكافحة غسيل األموالسياسات إلبالغ املوظفني املعنيني ابلقوانني  ممؤسستك لدىهل  .25
مبكافحة غسيل املمارسات القائمة املتعلقة السياسات أو على اليت جترى العقوابت واحلظر، أو التغرّيات /متويل اإلرهاب

 ؟العقوابت واحلظر/مكافحة متويل اإلرهاب/األموال

   

مكافحة متويل /وظائفها املتعلقة مبكافحة غسيل األموالبعض أطرافاً أخرى للقيام ب مهل توظف مؤسستك .26
 العقوابت واحلظر؟/اإلرهاب

 ايل.تأجب على السؤال ال فضالإذا كان اجلواب نعم، 

   

    ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة؟ العقوابتقوائم  ىلإاملدفوعات استنادا  ممؤسستكهل تفحص  .27

 إضافية مستندات/معلومات سابعاً:

 يُرجى إرفاق املستندات التالية مع هذا النموذج:
 شهادة التسجيل؛/الرخصة -
 اتفاقية التأسيس؛الّنظام الّداخلّي أو  -
 متويل اإلرهاب/اعرف عميلك؛مكافحة كافحة غسيل األموال/التوجيهية املتعلقة مبالسياسة/املبادئ  -
 ؛قائمة املسامهني أو املالكني وحصة كل منهم -
 ؛قائمة أعضاء جملس اإلدارة )أو األمناء( تشمل جنسياهتم واملسامهني الذين ميثلوهنم -
 ته؛دمخهم وعدد سنوات كل من  منصبقائمة بفريق اإلدارة توضح  -
 ر السنوي والقوائم املالية.التقري -

 



 
 

 تعبئة هذا االستبيان.ب خمولوأؤكد أيضا أنين  أؤكد أن البياانت الواردة أعاله حقيقية وصحيحة.
 

 التوقيع: :سماال
   

  :املنصب
 

 اخلتم الرمسّي:   التاريخ:
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب األصول من أجل إكمال عمليات التوجيه املطلوبة(.)مالحظة: يرجى التأكد من تعبئة هذا النموذج ابلكامل وتوقيعه وختمه 
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