بنك التضامن اإلسالمي الدولي
استثٍاٌ يكافحح غسم األيٕال ٔتًٌٕم اإلرْاب للوكالء الفرعٌٌن  ،وشركات الصرافة ًَٕ -رج B

امتثاالً لتعلٌمات البنك المركزي  ،وقانون مكافحة غسل االموال وتموٌل االرهاب رقم ( )1لسنة  0212وتعدٌالته ،
والمبادئ الدولٌة الصادرة بهذا الخصوص  ،فان بنك التضامن ٌعتبر البٌانات والوثائق المطلوبة فً هذا االستبٌان
جزء ال ٌتجزأ من اجراءاته الداخلٌة فً اٌالء ا لعناٌة الواجبة الالزمة  ،وٌرجو تعبئة كافة الحقول ادناه  ،واالجابة على
االستفسارات الموضحة بشفافٌة ضمانا ً لبدء عالقة طٌبة ومستـمرة.
القسم األول – معلومات عامة
اإلسى انمإًََ نهًؤسسح
العنوان الرئٌسً للمؤسسة
تارٌخ ٔيكاٌ انتأسٍس
َٕع رخصح انتشغٍم /سُح اإلصذار
صادرج يٍ
األػًال انرئٍسٍح
انًُتداخ ٔانخذياخ انًمذيح
مدقق الحسابات:
الموقع اإللكترونً:

القسم الق اني  -معلومات حول اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة
لائًح تئسًاء انًذراء ٔانًسؤٔنٍٍ انرئٍسٍٍٍ نهًؤسسح (إرفاق أٔراق إضافٍح ،إرا نزو األير)
انٕظٍفح

اإلسى

اندُسٍح

سُٕاخ
انخذيح

يالحظاخ

القسم الثالث – معلومات الملكية
قائمة بإسماء المساهمٌن األساسٌٌن للمؤسسة ـ الذٌن ٌملكون  %10وما فوق.
اإلسم

الوظٌفة

الجنسٌة

مالحظات
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إرفاق أوراق إضافٌة ،إذا لزم األمر.
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القسم الثالث األسئلة
أ-
.1
.2
.3
.4

.5

اإلجزاءات والممارسات والسياسات العامة لمكافحة غسل األمىال

َؼى

ال

الٌنطبق

هل لدى مؤسستك برنامج امتثال رقابً ٌشمل موظف إمتثال معٌن مسؤول عن التنسٌق واإلشراف
على اإلطار العام لمكافحة غسل األموال؟
هل لدٌكم سٌاسة مكتوبة لمنع غسل األموال وتموٌل اإلرهاب ؟
هل تغطًسٌاستكم الداخلٌة طرٌقة قبول التعامل مع العمالء الظاهرٌن سٌاسٌا ً .
هل تحتفظ بنسخ من جمٌع وثائق الهوٌة ومعلومات المعامالت المتعلقة بعمالئك ؟ إذا كان الجواب
نعم؛ كم مدة االحتفاظ بالبٌانات المؤرشفة (حدد بالسنوات) .....................:
هل سٌاسات المؤسسة لمكافحة غسل األموال والممارسات تطبق على جمٌع فروع ووكالء مؤسستك؟
ب -تقييم المخاطز

َؼى

ال

الٌنطبق

إشرح كٌف تدار مخاطر العمالء؟
العمالء ذوي المخاطر العالٌة .......................................................................................................:
....................................................... ................................................................................. .11
العمالء ذوي المخاطر المتدنٌة.................................................................................................. :
...................................................... .................................................................................

 .11هل تقوم مؤسستكم بتصنٌف العمالء و معامالتهم بناء على درجة المخاطر؟
 .12هل تقوم مؤسستك بتحدٌد المستوى المناسب للعناٌة الواجبة لكل فئة من فئات العمالء؟

ت -معرفة عمالئك ،والعناية الواجبة
 .13هل لدى المؤسسة آلٌة للتعرف على العمالء واالفصاح

َؼى

ال

الٌنطبق

ْ .14م تًهك يؤسستك أي يتطهة ندًغ انًؼهٕياخ انًتؼهمح تأَشطح األػًال انتدارٌح نؼًالئٓا؟
ْ .15م تًهك يؤسستك إخراءاخ نتحذٌذ انًؼايالخ النقدٌة انكثٍرج غٌر االعتٌادٌة؟
ث -التدريب في مجال مكافحة غسل األمىال

َؼى

ال

الٌنطبق

ْم ٌٕخذ فً يؤسستك ترَايح تذرٌة نهًٕظفٍٍ حٕل غسم األيٕال ٔتًٌٕم اإلرْاب ،نًساػذج
.16
انًٕظفٍٍ ػهى تحذٌذ األَشطح انًشثْٕح ٔاإلتالؽ ػُٓا؟
ْم تحتفع يؤسستك تأي سدالخ نهذٔراخ انتذرٌثٍح ،تًا فً رنك سدالخ انحضٕر ٔيٕاد انتذرٌة
.11
انًستخذيح راخ انصهح؟
ْ .11م تمذو يؤسستك دٔراخ انتؼهى اإلنكترًَٔ فً يدال يكافحح غسم األيٕال /إػرف ػًٍهك؟

ج -الكشف عه المعامالت

َؼى

ال

الٌنطبق

ْم تًهك يؤسستك ترَايح رصذ ألي َشاط غٍر ػادي ٔيشثِٕ تّ ٌحتًم أٌ ٌشًم ػًهٍاخ َمم
.11
األيٕال ٔاألدٔاخ انُمذٌح يثم انشٍكاخ انسٍاحٍح ٔانحٕاالخ انًانٍح ،إنخ؟
 .21هل تعتمد مؤسستك آلٌة للرفع بالمعامالت التً تتطلب إبالغ السلطات عنها؟
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 .21هم نذي يؤسسخكى بزَايج آني يقىو بفحض انعًالء و انعًهياث يع قىائى االشخاص انًحظىريٍ؟
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القسم الرابع الوثائق المطلوبة


نسخة من رخصة مزاولة المهنة صادرة من البنك المركزي سارٌة المفعول
َسخح يٍ انسدم انتداري سارٌح انًفؼٕل.



َسخـج يكتًهح يٍ انمٕاٍٍَ ٔانهٕائح فًٍا ٌتؼهك بيكافحح غسم األيٕال  /إػرف ػًٍهك.



قائًت باالدارة انخُفيذيت يع طىر يٍ هىياحهى واحذ انفىاحيز انحكىييت (ياء – كهزابء – هاحف ) حثبج عُىاٌ انسكٍ



طىرة يٍ قزار حعييٍ ضابط االيخثال.



(للشركات المساهمة )



نسخة من عقد التأسٌس والنظام األساسً +قائًت بأعضاء يجهس االدارة يع طىر يٍ هىياحهى انشخظيت و فىاحيز اثباث انسكٍ

الرجاء تحديد شخصين للتواصل:
اسم المسؤول االول
انًسًى انٕظٍفً
رلى انٓاتف
انفاكس
ػُٕاٌ انثرٌذ اإلنكترًَٔ
اسم المسؤول الثانً
انًسًى انٕظٍفً
رلى انٓاتف
انفاكس
ػُٕاٌ انثرٌذ اإلنكترًَٔ
أقز بأن المعلىمات المقدمة كاملة وصحيحة  ،وأوىي مخىل بتعبئة هذا االستبيان نيابة عن المؤسسة التي انتمي اليها  ،وهللا الموفق//..

العىىان:

الفاكس:

الصفة:

البزيد
االلكتزووي

انتٕلٍغ.………………………… :

انتارٌخ ..……………………………… :انًكاٌ ............................

انختى .............................

صفحح  3يٍ 3

TIIB-HO/MGT-QF036-V0

اإلسم:

رقم
الهاتف:

