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 KYCمكافحة غسل األموال واعرف عميلك نموذج إستبيان

 يجرى ملء هذا االستبيان الخاص بغسل األموال واعرف عميلك بواسطة ممثل مصرح له من قبل شركتكم. 

 ________________________________________: (FI)اسم المؤسسة المالية  .1

 ________________________________________ العنوان: .2

 ____________________ رقم التسجيل: .3

 ________________________________________ القانوني:الشكل  .4

 ________________________________________ عنوان الموقع علي االنترنت: .5

 هل الشركة مملوكة للقطاع العام؟  .6

 ال        نعم       

 هل الشركة مدرجة في أى بورصة لألوراق المالية؟ إذا كانت االجابة نعم يرجي تحديد اسمها؟  .7

 ال        نعم       

 ________________________________________االسم: 

 هل تمت الموافقة علي برنامج االلتزام بمكافحة غسل األموال من مجلس ادارة المؤسسة أو لجنة عليها؟ .8

 ال        نعم       

 هل لدى المؤسسة برنامج التزام قانوني وتنظيمي يشمل وجود شخص مسئول عن التنسيق واإلشراف علي إطار عمل مكافحة غسل األموال؟  .9

 ال        نعم       

 المشبوهة؟ هل قامت المؤسسة بتطوير سيلسات مكتوبة لتوثيق سير المعلومات لديها لمنع والكشف واالبالغ عن المعامالت  .10

 ال        نعم       

تتم من طرف ثالث مستقل  المؤسسة أو مراجعةباإلضافة إلي عمليات التفتيش من قبل السلطة الرقابية، هل هناك مراجعة داخلية علي عميل   .11

 يقيم السياسات والممارسات الخاصة بكافحة غسل األموال علي أساس منتظم؟

 ال        نعم       

شكل   )يتم تعريف البنك الوهمي كبنك مدمج في  Shell Banksهل لدى المؤسسة سياسة تحظر الحسابات / العالقة مع البنوك الوهمية   .12

 قانوني وليس له وجود مادي وغير تابع لمجموعة مالية خاضعة للرقابة(؟ 

 ال        نعم       

 هل لدى المؤسسة سياسات جيدة تضمن انها لن تقوم باجراء معامالت مع أو نيابة عن البنوك الوهمية من خالل أى من حساباتها أو منتجاتها؟ .13

 ال        نعم       

)أى هل تسمح لعمالء المؤسسة / المؤسسات المالية األخري الدخول مباشرة إلي   nested accountsهل لدى المؤسسة حسابات متداخلة   .14

 (؟)ش.م.م(   ساباتك مع بنك اإلمارات دبي الوطنيح

 ال        نعم       

 هل تتحقون من هوية عمالء البنك األجبني وتقومون باالضافة إلي ذلك بإجراء العناية الواجبة عليها؟ .15

 ال        نعم       
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 هل تعرف المستفيدين الحقيقيين للبنوك األجنبية التي تحتفظ بالحسابات المتداخلة، إذا لم يتم تداول اسهمها للجمهور؟ .16

 ال        نعم       

 ، وأسرهم وأقاربهم؟  (PEP)هل لدى المؤسسة سياسات تغطي العالقات مع األشخاص ذوى منصب سياسي .17

 ال        نعم       

هل تطبق سياسات و اجراءات مكافحة غسل األموال الخاصة بالمؤسسة علي جميع الفروع والشركات التابعة للمؤسسة سواء في البلد األم  .18

 وفي أماكن خارج هذا النطاق؟ 

 ال        نعم       

 هل لدى المؤسسة تقييم مبني علي المخاطر يتم علي قاعدة عمالئها ومعامالتهم؟  .19

 ال        نعم       

المؤسسة انها تشكل خطرا هل تحدد المؤسسة المستوى المناسب من العناية الواجبة الالزمة لتلك الفئات من العمالء والمعامالت التي تعتقد   .20

 متزايدا بسبب األنشطة غير المشروعة في المؤسسة أو من خاللها؟

 ال        نعم       

ؤسسة بتحديد اجراءات لتحديد هؤالء العمالء التى تحتفظ بحسابات لهم أو تدير حسابات نيابة عنهم أو تقوم بإجراء معامالت  هل قامت الم .21

 بالنيابة عنهم؟ 

 ال        نعم       

 هل لدى المؤسسة متطلبات لجمع المعلومات عن أنشطة عمالئها؟  .22

 ال        نعم       

 هل تقوم المؤسسة بتقييم سياسات أو اجراءات مكافحة غسل األموال الخاصة بعمالئها؟ .23

 ال        نعم       

 هل لدى المؤسسة مراجة لسير العمل، وعند الحاجة، تقوم بتحديث معلومات العمالء الخاصة بالعمالء عالية المخاطر؟ .24

 ال        نعم       

 ؟ KYCهل لدى المؤسسة إجراءات إلنشاء سجل لكل عميل جديد لتسجيل وثائق الهوية الخاصة بكل عميل ومعلومات "اعرف عميلك"  .25

 ال        نعم       

 هل تقوم المؤسسة بتقييم للمخاطر لفهم المعامالت العادية والمتوقعة من عمالئها؟ .26

 ال        نعم       

 هل لدى المؤسسة سياسات أو اجراءات لتحديد المعامالت المطلوب اإلبالغ عنها للسلطات والتبليغ عنها؟ .27

 ال         نعم       

لحكومات / السلطات المختصة هل يتم التحقق من أسماء العمالء والمعامالت مقابل قوائم األشخاص والكيانات أو الدول التى تصدرها ا .28

 ؟ومقابل األطراف المفروض عليها عقوبات؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجي ذكر اسم النظام المستخدم

 ال        نعم       

 ________________________________________: اسم النظام المستخدم

 ما هي القوائم التي يتم التحقق منها؟ .29

 ال        نعم       

 



 
 

 

Page 3 of 3 
 
 

435.007/05.21 

 ؟ هل لدى المؤسسة سياسات تضمن أنها تتعامل فقط مع البنوك المراسلة التي تمتلك تراخيص للعمل في بلدانها األصلية .30

 ال        نعم       

يكون مشبوها فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال / مكافحة تمويل االرهاب؟    نهل لدى المؤسسة برنامج لرصد اي نشاط غير عادى ويحتمل أ .31

 ؟إذا كانت اإلجابة بنعم يرجي ذكر اسم النظام المستخدم

 ال        نعم        

 ________________________________________: اسم النظام المستخدم

هل توفر المؤسسة التدريب علي مكافحة غسل األموال للموظفين المعنيين والذى يشمل تحديد واالقرار عن المعامالت التي يجب اإلبالغ   .32

علي منجات وخدمات المؤسسة والسياسات الداخلية  عنها إلي الجهات الحكومية، أمثلة علي أنواع مختلفة من غسل األموال التي تنطوي  

 لمنع غسل األموال؟ 

 ال        نعم        

 هل تحتفظ المؤسسة بسجالت الدورات التدريبية بما في ذلك سجالت الحضور والمواد التدريبية المستخدمة؟  .33

 ال        نعم        

 ين؟ هل تقوم المؤسسو باإلبالغ عن القوانين أو التغييرات المرتبطة بالسياسات أو الممارسات الجديدة لمكافحة غسل األموال للموظفين المعني .34

 ال        نعم        

باالستخ .35 المؤسسة  تسمح  عنهم؟  د هل  بالنيابة  أنشطة  لمزاولة  ثالثة  أطراف  قبل  من  المراسلين  لحسابات  المباشر  )مدفوعات من خالل ام 

 ؟ الحسابات(

 ال        نعم        

الثالث ونوع المهام التي   هل توظف المؤسسة .36 إذا كانت االجابة بنعم يرجي ذكر اسم الطرف  لتنفيذ بعض مهام المؤسسة؟  ثالثة  أطراف 

 ؟يؤدونها للمؤسسة

 ال        نعم        

 ________________________________________: اسم الطرف الثالث

 ________________________________________: نوع المهام التي يؤدونها للمؤسسة

ثالثة ذات صلة التي تشمل تحديد واالقرار   بنعم، هل يتم توفير التدريب لمكافحة غسل األموال ألطراف  35إذا كانت االجابة علي السؤال   .37

عن المعامالت التي يجب إبالغها إلي الجهات الحكومية ، أمثلة علي أنواع مختلفة من غسل األموال التي تنطوي علي منتجات وخدمات 

 ؟المؤسسة والسياسات الداخلية لمنع غسل األموال 

 ال        نعم        
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