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Customer Compliance Questionnaire - Entity
استبيان امتثال المتعامل - الشركات

Date   D D M M Y Y Y Y التاريخ   

a. Please provide us your current list of top 5 suppliers أ( يرجى تزويدنا بقائمتك الحالية ألكبر خمسة موردين

الرقم التسلسلي
Sr. No.

االسم
Name

الدولة
Country

1

2

3

4

5

b. Please provide us your current list of top 5 clients ب( يرجى تزويدنا بقائمتك الحالية ألكبر خمسة عمالء

الرقم التسلسلي
Sr. No.

االسم
Name

الدولة
Country

1

2

3

4

5

c. Do you remit/receive any money directly to/from a sanctioned country or 
indirectly via another country or directly or indirectly to/from a sanctioned 
person? If yes, please elaborate.

ت( هل تقوم بتحويل/استالم أي أموال مباشرة إلى/من دولة خاضعة للعقوبات 
أو بشكل غير مباشر عن طريق دولة أخرى أو بشكل مباشر أو غير مباشر إلى/من 

شخص خاضع للعقوبات؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى التوضيح.

  Yes نعم    No   ال

Comments مالحظات

d. Do you perform business/transactions on behalf of a third party?
If yes, provide details.

ث( هل تقوم بإجراء أعمال/معامالت بالنيابة عن طرف ثالث؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعم، يرجى تقديم تفاصيل.

  Yes نعم    No   ال

Comments مالحظات

e. Do you have any subsidiary, branch, office or other presence in a Sanctioned 
Country? If yes, specify the sanctioned country and nature of business/
operations.

ج( هل لديك شركة تابعة أو فرع أو مكتب أو تواجد آخر في دولة خاضعة
للعقوبات؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد الدولة الخاضعة للعقوبات

وطبيعة األعمال/العمليات.

  Yes نعم    No   ال

Comments مالحظات

f. Do you trade in products or services that originate in any of the following countries? ح( هل تتاجر بمنتجات أو خدمات تأتي من أي من الدول 
التالية؟

الرقم التسلسلي
Sr. No.

أسماء الدول
Country Names

نعم/ال
Yes/No

في حال كانت اإلجابة 
بنعم، % من نسبة 

األعمال
If yes, % of Business

1 Cuba كوبا Yes    نعم No    ال

2 Iran إيران Yes    نعم No    ال

3 North Korea (DPKR) كوريا الشمالية Yes    نعم No    ال

4 Sudan (North or South) السودان )الشمال أو الجنوب( Yes    نعم No    ال

5 Syria سوريا Yes    نعم No    ال

6 Crimea (Ukraine) شبه جزيرة القرم )أوكرانيا( Yes    نعم No    ال

Customer Name (as per Trade License)  )اسم المتعامل )كما في الرخصة التجارية

CIF number رقم ملف المتعامل                       
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g. Do you import goods or services of any origin from or which transit through 
any of the following countries?

خ( هل تقوم باستيراد البضائع أو الخدمات من أي مصدر أو 
تعبر من أي من البلدان التالية؟

الرقم التسلسلي
Sr. No.

أسماء الدول
Country Names

نعم/ال
Yes/No

في حال كانت اإلجابة 
بنعم، % من نسبة 

األعمال
If yes, % of Business

1 Cuba كوبا Yes    نعم No    ال

2 Iran إيران Yes    نعم No    ال

3 North Korea (DPKR) كوريا الشمالية Yes    نعم No    ال

4 Sudan (North or South) السودان )الشمال أو الجنوب( Yes    نعم No    ال

5 Syria سوريا Yes    نعم No    ال

6 Crimea (Ukraine) شبه جزيرة القرم )أوكرانيا( Yes    نعم No    ال

h. Do you export or re-export any goods or services either directly 
or indirectly to any of the following countries?

د( هل تقوم بتصدير أو إعادة تصدير أي بضائع أو خدمات 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي من البلدان 

التالية؟

الرقم التسلسلي
Sr. No.

أسماء الدول
Country Names

نعم/ال
Yes/No

في حال كانت اإلجابة 
بنعم، % من نسبة 

األعمال
If yes, % of Business

1 Cuba كوبا Yes    نعم No    ال

2 Iran إيران Yes    نعم No    ال

3 North Korea (DPKR) كوريا الشمالية Yes    نعم No    ال

4 Sudan (North or South) السودان )الشمال أو الجنوب( Yes    نعم No    ال

5 Syria سوريا Yes    نعم No    ال

6 Crimea (Ukraine) شبه جزيرة القرم )أوكرانيا( Yes    نعم No    ال

i. Do you export or re-export any goods or services which transit 
through any of the following countries?

ذ( هل تقوم بتصدير أو إعادة تصدير أي بضائع أو خدمات 
تعبر عبر أي من البلدان التالية؟

الرقم التسلسلي
Sr. No.

أسماء الدول
Country Names

نعم/ال
Yes/No

في حال كانت اإلجابة 
بنعم، % من نسبة 

األعمال
If yes, % of Business

1 Cuba كوبا Yes    نعم No    ال

2 Iran إيران Yes    نعم No    ال

3 North Korea (DPKR) كوريا الشمالية Yes    نعم No    ال

4 Sudan (North or South) السودان )الشمال أو الجنوب( Yes    نعم No    ال

5 Syria سوريا Yes    نعم No    ال

6 Crimea (Ukraine) شبه جزيرة القرم )أوكرانيا( Yes    نعم No    ال

If any of your responses to questions (e, f, g or h) is “YES”, please provide additional 
information below. If “No” please sign and return.

في حال كانت إجابتك على األسئلة )ج، ح، خ أو د( هي “نعم” يرجى تقديم 
المعلومات

اإلضافية أدناه. وفي حال كانت “ال” الرجاء التوقيع على االستبيان وإعادته.

1) What is the nature of your customers, suppliers, counterparties or other persons 
with whom you transact with in the sanctioned country? How many are there? Who is 
the end user (if different) of the goods sold, in the sanctioned country.

1( مــا هــي طبيعــة الزبائــن أو المورديــن أو األطــراف المقابلــة أو األفــراد اآلخريــن الذيــن 
تتعامــل معهــم فــي الدولــة الخاضعــة للعقوبــات؟ كــم عددهــم؟ مــن هــو المســتخدم 

ــي )إذا كان مختلفــا( للبضائــع المباعــة فــي البلــد الخاضــع للعقوبــات. النهائ

2) What are the goods/products? For supplies from a sanctioned country describe 
the product and list the destination(s) to which they are sent. For supplies to a
sanctioned country, list country/ies of origin and confirm if any goods products
originated in the U.S.

2( ما هي تلك البضائع/المنتجات؟ بالنسبة لإلمدادات من الدول الخاضعة للعقوبات، 
يرجى وصف المنتجات وإدراج الوجهة/الوجهات التي يتم إرسالها إليها؟ بالنسبة 

لإلمدادات للدول الخاضعة للعقوبات، يرجى إدراج بلد/بلدان المنشأ والتأكيد فيما إذا كانت 
أي من هذه البضائع مصنوعة في الواليات المتحدة.

3) Do you transact with any SDN/Sanctioned parties or entity owned by an SDN/
Sanctioned party in any of the sanctioned countries?

التعامــل معهم/األطــراف  المحظــور  األشــخاص  مــع  تعامــالت  بإجــراء  تقــوم  3( هــل 
الخاضعــة للعقوبــات أو مــع الكيانــات المملوكــة مــن قبــل األشــخاص المحظــور التعامــل 

معهــم أو األطــراف الخاضعــة للعقوبــات فــي أي مــن الــدول الخاضعــة للعقوبــات؟
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4) Do you hold any specific licenses (e.g. OFAC) to conduct these transactions?
Will you allow us to sight those licenses held? Or are there specific exemptions
under US and EU sanctions rules that permit the nature of your activity with the
sanctioned country?

4( هــل تحمــل أي تراخيــص محــددة )علــى ســبيل المثــال مــن مكتــب مراقبــة األصــول 
األجنبية(أوفــاك(( إلجــراء هــذه التعامــالت؟ هــل مــن الممكــن االطــالع علــى تلــك التراخيــص؟ 
ــات المتحــدة  ــات الخاصــة بالوالي ــاك اســتثناءات محــددة بموجــب قواعــد العقوب أو هــل هن
واالتحــاد األوروبــي التــي تســمح بطبيعــة النشــاطات التــي تقــوم بهــا مــع الدولــة الخاضعــة 

ــات؟ للعقوب

5) Which Bank(s) are used by you to transact with sanctioned countries?
(please provide details for each country)

5( ما هو البنك/البنوك المستخدمة إلجراء التعامالت مع الدول الخاضعة للعقوبات؟
)يرجى تقديم التفاصيل ذات الصلة بكل دولة(

6) Are you planning to grow, maintain or reduce business with or in the sanctioned
country or with the sanctioned person?

6( هــل تخطــط لزيــادة أو الحفــاظ أو خفــض حجــم أعمالــك مــع أو فــي الدولــة الخاضعــة 
للعقوبــات أو األشــخاص الخاضعيــن للعقوبــات؟

7) Total sales of client 
(USDm)

7( إجمالي مبيعات العميل
)الدوالر األمريكي(

% sales involving each 
sanctioned country, or with 
sanctioned person/entity

% المبيعات التي تشمل كل 
دولة خاضعة للعقوبات أو 

مع الشخص/الكيان الخاضع 
للعقوبات

8) Total purchases of client 
(USDm)

8( إجمالي مشتريات
العميل )الدوالر األمريكي(

% purchases involving each 
sanctioned country, or with 
sanctioned person/entity

% المشتريات التي تشمل كل
دولة خاضعة للعقوبات أو مع

الشخص/الكيان الخاضع 
للعقوبات

9) Total assets of the client 
(USDm)

9( إجمالي أصول العميل
)الدوالر األمريكي(

% Assets in each sanctioned 
country, owned by 
sanctioned person/entity

% األصول في كل دولة 
خاضعة للعقوبات أو مملوكة 

من قبل الشخص/الكيان 
الخاضع للعقوبات

10) Total operating income 
of client (USDm)

10( إجمالــي الدخــل التشــغيلي 
للعميــل )الــدوالر األمريكــي(

% of total operating income 
(estimated) involving 
sanctioned country or 
sanctioned person/entity

% من إجمالي الدخل التشغيلي 
)تقديري( الذي يشمل الدولة 

الخاضعة للعقوبات أو 
الشخص/

الكيان الخاضع للعقوبات

I/We certify that we will not undertake transactions with parties or countries 
subject to international sanctions regimes/restrictions via our accounts with 
Emirates Islamic and its subsidiaries unless and until this has been agreed to 
with the bank. I/We further confirm that we will not route transactions via 3rd 
parties/countries to obscure transaction activity and undertake to provide the 
necessary evidence to demonstrate our compliance with this undertaking if 
so requested by Emirates Islamic and its subsidiaries. I/We acknowledge that 
failure to do so or provide false, incorrect or misleading information may result in  
Emirates Islamic and its subsidiaries requesting us to immediately close our relationship.

I/We confirm that this Questionnaire has been signed by (name of the person) 

who holds position of 
in the company and that all information is correct and true at the time of responding 
and is authorised to provide such certifications/undertakings.

Signature & Company Seal

Name of the person 

Designation 

Date   D D M M Y Y Y Y

ــات/ ــن نقــوم بإجــراء تعامــالت مــع أطــراف أو دول خاضعــة لعقوب ــا ل أشهد/نشــهد بأنن
أنظمة/قيــود دوليــة مــن خــالل حســاباتنا المحتفــظ بهــا لــدى اإلمــارات اإلســالمي مــا لــم 
وحتــى يتــم االتفــاق علــى ذلــك مــع البنــك. كمــا نؤكــد بأننــا لــن نقــوم بتوجيــه تعامــالت 
عــن طريــق أطــراف/دول أخــرى بهــدف تمويــه المعاملــة ونتعهــد بتقديــم األدلــة الالزمــة 
إلثبــات االلتــزام بهــذا التعهــد فــي حــال طلــب اإلمــارات اإلســالمي ذلــك. أنا/نحــن نقــر بأنــه 
فــي حــال عــدم االلتــزام بهــذا التعهــد أو تقديــم معلومــات غيــر صحيحــة أو مضللــة 
ــة  ــب إلغــاء العالقــة المصرفي ــام اإلمــارات اإلســالمي بطل ــك قي ــى ذل ــب عل ــه قــد يترت فإن

معنــا علــى الفــور.

أؤكد/نؤكد بأن هذا االستبيان قد تم توقيعه من قبل )اسم الشخص(

 والذي يشغل منصب 
في الشركة وبأن جميع المعلومات الواردة هي صحيحة في وقت الرد وبأنه مفوض 

بتقديم هذه الشهادات/التعهدات.

توقيع وختم الشركة

اسم الشخص 

المنصب 

DDMMYYYY التاريخ  
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