KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)/ ANTI MONEY LAUNDERING(AML)/ COMBATING TERRORISM FINANCING (CFT) QUESTIONNAIRE (INSTITUTION)

قائمة اﻻستقصاء الخاصة بالتعرف على العميل ومكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب للمؤسسات

نقدر تعاونكم في تعبئة مؤسستكم النموذج المرفق والخاص بسياسات واجراءات مكافحة غسل الموال وتمويل اﻹرهاب

We appreciate your response to the following questions regarding your institution’s Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist
Financing Policies and Procedures.

GENERAL INFORMATION

معلومات عامة

1

Name of Institution:

2

Other Trading Name (e.g. Local Name):

3

Country of Incorporation:

4

Registered Address:

5

Head Office Address :





6

: المؤسسة/ اسم الكيان
(اسم تجاري اخر )على سبيل المثال اسم محلي
بلد التأسيس
العنوان المسجل
عنوان المكتب الرئيسي

Telephone :
Fax :
Web Site:
E-Mail :

:التلفون

:الفاكس

:الموقع اﻻلكتروني

:البريد اﻻلكتروني

:الوضع القانوني للمؤسسة

Corporate Legal Status :
Please, mention the business field of the Entity:

:يرجى ذكر مجال العمل للمؤسسة

7

License No. & Date of Issue :

8

Name of Regulatory Authority :

9

Name of the Official Authority to which your institution reports to
in case of a suspicion of money laundering or terrorist financing:

10

Name of your External Auditor(s):

:اسم مكتب التدقيق الخارجي للمؤسسة

11

Authorized to Sign, Names and Positions :

:أسماء المفوضين بالتوقيع ومناصبهم

12

اجمالي حقوق الملكية للشركة كما في آخر بيانات مالية

اجمالي اصول الشركة كما في آخر بيانات مالية

رقم الرخصة و تاريخ اﻻصدار
اسم الجهات الرقابية
:اسم الجهة الحكومية التي يتم ابﻼغها حال اﻻشتباه لعمليات غسل اموال وتمويل ارهاب

Total Liabilities as of last financial position

Total Asset as of last financial position

Investment Indicators (you can select more than on item)
13

:مصدر اﻻموال المستثمرة

Source of income:
(اخرى )يرجى التحديد

 عوائد استثمارية/ ارباح

other (please specify)

14

business profit / inv. Income

(اخرى )يرجى التحديد

speculation

acquisition

استثمار قصر اﻻجل

Short term investment

استثمار طويل اﻻجل

Long term investment

:درجة قبول المخاطر
مﻧخﻔضة

متوسط

عالية

medium

high

:التوجهات اﻻستثمارية

Desired investment:
(اخرى )يرجى التحديد

عقار

Real estate

صﻧاديق استثمار

Investment fund

طويل اﻻجل

صكوك

اسهم

Bonds

shares

:مدة اﻻستثمار المفضلة

Preferred duration:
Long term

1

استحواذ

Risk Appetite:

Others (please specify)

17

finance / loan

:اﻻهداف اﻻستثمارية
مضاربة

Low

16

 قرض/ تمويل

Investment objectives:
other (please specify)

15

(مؤشرات اﻻستثمار )يمكن اختيار اكثر من بند

متوسط اﻻجل

Medium term

قصير اﻻجل

Short term

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)/ ANTI MONEY LAUNDERING(AML)/ COMBATING TERRORISM FINANCING (CFT) QUESTIONNAIRE (INSTITUTION)

قائمة اﻻستقصاء الخاصة بالتعرف على العميل ومكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب للمؤسسات

OWNERSHIP STRUCTURE
18
19

20

الملكية

Is your institution publicly owned?
هل الشركة مساهمة عامة
Is your institution listed on any stock exchange?
هل المؤسسة مدرجة في بورصة
If yes, please specify on which stock exchange:
 يرجى تحديد اسم البورصة، اذا كانت اﻻجابة بنعم

Yes ☐

No ☐

Yes ☐

No ☐

Please List (or attach a listing of) all parties owning 5% or more of the issued capital of your institution:
 فاكثر من أسهم المؤسسة%5 يرجى ذكر )او ارفاق سجل( كبار المساهمين الذين يمتلكون
Name

اﻻسم

Client political position & direct relative (second degree) or associates (advisor, partner) (if any)
(( )إن وجد... المنصب السياسي للعميل أو اﻻقارب حتى الدرجة الثانية أو معاونيﻦ )مستشار – شريك

Ownership%

% نسبة الملكية

Yes ☐

No ☐

Yes ☐

No ☐

Yes ☐

No ☐

If yes, please provide details
 يرجى تزويدنا بالبيانات،اذا كانت اﻻجابة بنعم

21

Does your institution have branches and / or subsidiaries?
 او شركات تابعة/ هل لدى المؤسسة افرع
If yes, does this questionnaire apply to your head office as well as branches and / or subsidiaries
(both domestic and foreign)?
(او الشركات التابعة )محليا و خارجيا/ هل هذا النموذج ينطبق على الشركة الرئسية )اﻻم( وافرع الشركة و،اذا كانت اﻻجابة نعم

LAWS AND REGULATIONS
22

23

القانون والتعليمات المنظمة

Does your country have Laws & Regulations designed to prevent Money Laundering and combat
Terrorist Financing?
هل لدى دولتكم قوانين وتعليمات صممت للحد من عمليات غسل اﻻموال ومكافحة تمويل اﻻرهاب

Yes ☐

No ☐

Is your institution subject to such Laws & Regulations?

Yes ☐

No ☐

هل مؤسستكم ملزمة بتلك القوانين والتعليمات

INSTITUTIONS AML POLICIES, PRACTICES AND PROCEDURES
24

25

26

2

Is the AML compliance program approved by the Financial Institutions board or a Senior
Committee?
هل برنامج اﻻلتزام بمكافحة غسل اﻻموال معتمد من قبل مجلس ادارة المؤسسة او لجنة عليا منبثقة عن المجلس

السياسات واﻹجراءات لدى المؤسسة
Yes ☐

No ☐

Does the Financial Institution have a legal and regulatory compliance program that includes a
Yes ☐
No ☐
designated officer that is responsible for coordinating and overseeing the AML/ CFT/ KYC
framework?
هل لدى المؤسسة برنامج مطابقة والتزام قانوني يشتمل على تحديد موظف معني بالمهام التنظيمية لﻼطﻼع ومتابعة تطبيق
 و اعرف عميلك/ تمويل اﻻرهاب/اطار السياسات واﻻجراءات الخاصة بمكافحة غسل اﻻموال
: يرجى تزويدنا بالبيانات التالية،اذا كانت اﻻجابة بنعم
If yes, please provide details:
 Name:
 Title :
 Telephone:
 E-Mail:
Has the Financial Institution developed written policies documenting the processes that they have
in place to prevent, detect and report suspicious transactions?
 وكشف واﻻبﻼغ عن اي معامﻼت مشبوهة، هل لدى المؤسسة سياسة محدثة ومكتوبة توثق اﻻجراءات المتبعة لمنع

:اﻻسم
:المسمى الوظيفي
:رقم التلفون
:البريد اﻻلكتروني

Yes ☐

No ☐
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In addition to inspections by the government supervisors/regulators, does the Financial Institution
client have an internal audit function or other independent third party that assesses AML policies
and practices on a regular basis?
 هل لدى المؤسسة وحدة تدقيق داخلي او جهة خارجية،باﻻضافة الى التحقق الذي يتم من قبل مشرفي الجهات الرقابية الحكومية
.مستقلة تقييم سياسات مكافحة غسل اﻻموال و الممارسات التي تتم على عمﻼئها بصفة دورية
Does the Financial Institution have a policy prohibiting accounts/relationships with shell banks?
(A shell bank is defined as a bank incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence
and which is unaffiliated with a regulated financial group)
هل لدى المؤسسة سياسة تمنع فتح الحسابات أو اقامة عﻼقات من بنوك )ورقية( )البنوك الورقية هي تلك البنوك التي يتم
(تاسيسها خارج نطاق المنظومة المالية القائمة في الدولة

Yes ☐

No ☐

Yes ☐

No ☐

Does the Financial Institution have policies to reasonably ensure that they will not conduct
transactions with or on behalf of shell banks through any of its accounts or products?
هل لدى المؤسسة سياسات تتيح لها التاكد من عدم القيام باجراء معامﻼت مع او نيابة عن بنوك )ورقية( من خﻼل اي من
.حساباتها او منتجاتها

Yes ☐

No ☐

30

Dose the Financial Institution have a policy of prohibiting the operating of numbered accounts or
accounts opened in fictitious or false names?
. هل لدى المؤسسة سياسة تمنع تفعيل حسابات او فتح حسابات بناءا على بيانات مجهولة او اسماء غير حقيقية

Yes ☐

No ☐

31

Does the Financial Institution have policies covering relationships with Politically Exposed Persons
(PEP’s), their family and close associates?
.هل لدى المؤسسة سياسات تغطي العﻼقات المحتملة مع اﻻشخاص المعرضيين سياسيا أوعائﻼتهم او أقربائهم

Yes ☐

No ☐

32

Does the Financial Institution have record retention procedures that comply with applicable law?
هل لدى المؤسسة اجراءات لحفظ السجﻼت تطبيقا ً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك

Yes ☐

No ☐

28

29

If Yes – please state the minimum number of years for document retention, as per policy.
اذا اﻻجابة نعم – يرجى اﻻفادة عن الحد اﻻدنى لسنوات اﻻحتفاظ بالسجﻼت بحسب ادلة السياسات

33

Are the Financial Institutions AML policies and practices being applied to all branches and
subsidiaries of the FI both in the home country and in locations outside of that jurisdiction?
هل سياسات المؤسسة الخاصة باﻻلتزام بمكافحة غسل اﻻموال وتمويل اﻻرهاب مطبقة لكل الفروع والشركات التابعة لها داخل
.وخارج الدولة

Yes ☐

No ☐

34

Does the Financial Institution review its AML Compliance framework at least once each year to
ensure that it is kept up to date and relevant with the Financial Institution business activities?
هل تقوم المؤسسة بمراجعة اﻻطار العام لﻼلتزام بمكافحة غسل اﻻموال مرة واحدة على اﻻقل بالسنة للتاكد من ابقائها على
اطﻼع دائم بالمستجدات المرتبطة بانشطة المؤسسة المالية

Yes ☐

No ☐

RISK ASSESSMENT
Does the Financial Institution have a risk-based assessment of its customer base and their
transactions?
هل لدى المؤسسة تقييم لمخاطر العمﻼء قائم على طبيعة التعامﻼت؟

Yes ☐

No ☐

36

Does the Financial Institution determine the appropriate level of enhanced due diligence
necessary for those categories of customers and transactions that the Financial Institution has
reason to believe pose a heightened risk of illicit activities at or through the Financial Institution?
هل تحدد المؤسسة المستوى المطلوب لتعزيز العناية الواجبة للعمﻼء والتعامﻼت التي تصنفها بانها تشكل خطر حقيقي ﻻنشطة
.مشبوهة في او من خﻼل المؤسسة
Dose the Financial Institution have a system to identify potential hits agents watch-lists (e.g.
OFAC, EU, etc)?
 اﻻتحاد اﻻوربي، هل لدى المؤسسة نظام للتعرف على العمﻼء المحتملين من خﻼل قوائم المراقبة )على سبيل المثال اوفاك
(.الخ...

Yes ☐

No ☐

Yes ☐

No ☐

37

KNOW YOUR CUSTOMER, DUE DILIGENCE AND ENHANCED DUE DILIGENCE

3

تقيييم المخاطر

35

العناية الواجبة تجاه التعرف على العميل

38

Has the Financial Institution implemented processes for the identification of those customers on
whose behalf it maintains or operates accounts or conducts transactions?
 تفعيل حسابات او تنفيذ/ هل لدى المؤسسة اجراءات تحكم آلية التعرف على العمﻼء من قبل المكلفين بالنيابة عنها بتشغيل
التعامﻼت؟

Yes ☐

No ☐

39

Does the Financial Institution have a requirement to collect information regarding its customers’
business activities?
.هل لدى المؤسسة اجراءات لجمع المعلومات التي تخص انشطة عمﻼئها

Yes ☐

No ☐

40

Does the Financial Institution assess its Financial Institution customers’ AML policies or practices?
هل لدى المؤسسة اجراءات لتقييم سياسات ومماراسات مكافحة غسل اﻻموال لعمﻼئها من الكيانات

Yes ☐

No ☐
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Does the Financial Institution have a process to review and, where appropriate, update customer
information relating to high risk client information?
هل لدى المؤسسة اجراءات لمراجعة معلومات وبيانات العمﻼء وتحديث عند الحاجة للمصنفين كعمﻼء ذوي لمخاطر العالية
Does the Financial Institution have procedures to establish a record for each new customer noting
their respective identification documents and ‘Know Your Customer’ information?
هل لدى المؤسسة اجراءات انشاء سجل لكل عميل جديد يشتمل على الوثائق ونسخ عن الهوية الخاصة به و بيانات التعرف على
.العميل

Yes ☐

No ☐

Yes ☐

No ☐

Does the Financial Institution complete a risk-based assessment to understand the normal and
expected transactions of its customers?
.هل لدى المؤسسة اجراءات لفهم التعامﻼت العادية المتوقعة لعمﻼئها وتقييم كامل لمخاطر تلك التعامﻼت
Does the Financial Institution undertake steps to ascertain the beneficial ownership of funds /
monies with which it deals?
 اﻻموال التي يتم التعامل فيها/ هل لدى المؤسسة اجراءات تحدد المستفيد الفعلي للملكية

Yes ☐

No ☐

Yes ☐

No ☐

45

Does the Financial Institution have policies / procedures / systems in place to effect verifications
of customer’s identification and related information?
 انظمة فعاله لتحدد هوية العميل والبيانات ذات العﻼقة/  اجراءات/ هل لدى المؤسسة سياسات

Yes ☐

No ☐

46

Does the Financial Institution maintain records on customer’s identification for given period of
time?
هل تقوم المؤسسة بحفظ سجﻼت خاصة بهويات العمﻼء والبيانات ذات العﻼقة لفترات محدده من الزمن

Yes ☐

No ☐

42

43
44

If the answer is yes, for how long?

 ماهي فترة اﻻحتفاظ؟، اذا كانت اﻻجابة بنعم

REPORTABLE TRANSACTIONS AND PREVENTION AND DETECTION OF TRANSACTIONS WITH ILLEGALLY OBTAINED FUNDS

سياسة اﻹبﻼغ عن الحاﻻت المشتبه بها

47

Does the Financial Institution have policies or practices for the identification and reporting of
transactions that are required to be reported to the authorities?
هل لدى المؤسسة سياسات و اجراءات لتحديد التعامﻼت الواجب اﻻبﻼغ عنها للجهات الحكومية ذات العﻼقة؟

Yes ☐

No ☐

48

Where cash transaction reporting is mandatory, does the Financial Institution have procedures
to identify transactions structured to avoid such obligations?
 فهل لدى المؤسسة اجراءات لتجنب التعرض لمثل هذه التعامﻼت،بما ان اﻻبﻼغ عن اﻻيداعات النقدية الزامي

Yes ☐

No ☐

49

Does the Financial Institution screen customers and transactions against lists of persons, entities
or countries issued by government/competent authorities?
هل لدى المؤسسة اجراءات للكشف عن عمﻼئها وتعامﻼتهم في قوائم اﻻشخاص والكيانات او الدول التي تصدر من الحكومة أو
.السلطات المختصة

Yes ☐

No ☐

50

Does the Financial Institution have polices to reasonably ensure that they will not conduct
transactions with or on behalf of shell banks through any of its accounts or products? (A shell
bank is defined as a bank incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence and
which is unaffiliated with a regulated financial group).
هل لدى المؤسسة سياسات تضمن بشكل معقول عدم اجرائها ﻷي تعامﻼت من خﻼل اي من حساباتها او منتجاتها مع او من
.خﻼل بنوك ورقية

Yes ☐

No ☐

51

Does the Financial Institution have policies to reasonably ensure that it only operates with
correspondent banks that possess licenses to operate in their countries of origin?
هل لدى المؤسسة سياسة تضمن بشكل مقبول انها تعمل مع )بنوك مراسلة( مرخصة للعمل من قبل الدول اﻻصلية محل الرخصة؟

Yes ☐

No ☐

TRANSACTION MONITORING
52

Does the Financial Institution have a monitoring program for unusual and potentially suspicious
activity that covers funds transfers and monetary instruments (such as traveller’s checks, money
orders, etc.)?
هل لدى المؤسسة اجراءات تغطي مراقبة اﻻنشطة غير اﻻعتيادية أو المشبوهة التي تتم تحت مظلة التحويﻼت المالية واﻻدوات
(الخ... الحواﻻت المالية، النقدية )كالشيكات السياحية

Yes ☐

No ☐

53

Does the Financial Institution have a documented policy and delegated authority for the
reporting of suspicious or unusual activity to its appropriate regulatory body / law enforcement
agency?
هل لدى المؤسسة سياسة معتمدة وتفويض للصﻼحيات لﻼبﻼغ عن اﻻنشطة المشبوهة غير اﻻعتيادية بالنسبة للجهات الرقابية
.المختصة في تطبيق القانون

Yes ☐

No ☐

AML TRAINING
54

4

مراقبة العمليات

Does the Financial Institution provide AML & Compliance training to relevant employees that
include the identification and reporting of transactions that must be reported to government
authorities, examples of different forms of money laundering and internal policies to prevent
money laundering?
هل تقدم المؤسسة دورات التزام ومكافحة غسل اموال للموظفين ذوي العﻼقة باﻻضافة الى التعرف واﻻبﻼغ عن المعامﻼت التي
 مثال على ذلك اﻻشكال المختلفة لغسل اﻻموال و السياسات الداخلية للحد من غسل اﻻموال؟، يتطلب ابﻼغ السلطات المعنية

التدريب على مكافحة غسل اﻷموال
Yes ☐

No ☐
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56

57

58



Does the Financial Institution retain records of its training sessions including attendance records
and relevant training materials used?
.هل تقوم المؤسسة بحفظ سجﻼت الدورات التدريبية باﻻضافة الى سجﻼت الحضور و المادة العلمية المستخدمة
Does the Financial Institution communicate new AML related laws or changes to existing AML
related policies or practices to relevant employees?
هل تقوم المؤسسة بايصال اي تعليمات جديدة مرتبطة بقانون مكافحة غسل اﻻموال او اي تغييرات على السياسات القائمة لمكافحة
غسل اﻻموال او الممارسات للموظفين ذوي العﻼقة
Does the Financial Institution employ third parties to carry out some of the functions of the
Financial Institution?
هل تقوم المؤسسة بتوظيف طرف ثالث للقيام ببعض المهام لدى المؤسسة المالية
If the answer to question 51 is Yes, Do you provide AML training to relevant third parties that
includes identification and reporting of transactions that must be reported to government
authorities, examples of different forms of money laundering and internal policies to prevent
money laundering?
 هل تقدم دورات لمكافحة غسل اﻻموال للطرف الثالث اضافة الى التعرف واﻻبﻼغ عن المعامﻼت،( بنعم51) اذا كانت اجابة السؤال
 على سبيل المثال اشكال مختلفة لعمليات غسل اﻻموال وسياسات داخلية لمنع، الواجب اﻻبﻼغ عليها للجهات الحكومية المعنية
غسل اﻻموال؟

Yes ☐

No ☐

Yes ☐

No ☐

Yes ☐

No ☐

Yes ☐

No ☐

I confirm that the above information is current, accurate and reflective of my institution’s KYC / AML / CFT policies.

 وأن المعلومات الواردة حديثة ودقيقة وتعكس سياسة المؤسسة الخاصة بمكافحة غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب والتعرف،اتعهد أنا الموقع على صحة ما ورد أعﻼه
.على العمﻼء

For Aayan use only

ﻻستخدام شركة اعيان لﻼجارة واﻻستثمار

All required available documentations have been received are complete

تم استيفاء جميع البيانات المطلوبة واﻻطﻼع على اصول المستندات المتوفرة
والحصول على نسخة منها

:نبذة عامة عن العميل والبيانات المتعلقة به

Overall client summary and other relevent information

:تصنيف العميل
عميل محترف بطبيعته

عميل محترف مؤهل

عميل عادي

Evaluation of the degree of client risk
منخفضة

تقييم درجة المخاطر
متوسطة

مرتفعة

............................................................................................................................................ :جهة الموافقة على قبول العميل
approved
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:موافقة

reviewed

:مراجعة

prepard

:اعداد



