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  ةةوحدة املعلومات املاليوحدة املعلومات املالي

  **دلیل إرشادي بشأن اإلبالغ عندلیل إرشادي بشأن اإلبالغ عن

  العملیات التي یشتبھ عالقتھا بأنشطة غسل األموال وتمویل اإلرھابالعملیات التي یشتبھ عالقتھا بأنشطة غسل األموال وتمویل اإلرھاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :تمھیــد
 

عل���ى  یھ��دف ھ���ذا ال���دلیل إل���ى تق��دیم اإلرش���ادات والتعلیم���ات للجھ���ات الملزم��ة ب���اإلبالغ بن���اءا •

بش�����أن مكافح�����ة غس�����ل األم�����وال وتموی�����ل اإلرھ�����اب  2010) لس�����نة 4الق�����انون رق�����م (

واألعم���ال والمھ���ن غی���ر المالی���ة المح���ددة، والمنظم���ات غی���ر الھادف���ة لمؤسس���ات المالی���ة، ا(

لل���ربح ) وذل���ك لض���مان تنفی���ذھا المتطلب���ات الخاص���ة ب���اإلبالغ ع���ن العملی���ات الت���ي تش���تبھ 

تموی���ل اإلرھ���اب ، األم���ر ال���ذي سیس���ھم ف���ي ض���مان  أو/ارتباطھ���ا بأنش���طة غس���ل األم���وال و

ش���ك م���ع المع���اییر الدولی���ة ذات الش���أن  الوف���اء بااللتزام���ات القانونی���ة والت���ي تتواف���ق ب���ال

كتوص����یات مجموع����ة العم����ل الم����الي األربع����ین والتوص����یات الخاص����ة التس����ع والمس����اھمة 

 اإلیجابیة في تنفیذ خطة المكافحة على المستوى الوطني.
 

اإلب����الغ ع����ن العملی����ات المش����بوھة دوراً مھم����اً وحیوی����اً ف����ي مكافح����ة غس����ل ت����ؤدي تق����اریر  •

األم���وال وتموی���ل اإلرھ���اب، وتتطل���ع وح���دة المعلوم���ات المالی���ة لض���مان أن تلت���زم الجھ���ات 

 المبلغة برفع تقاریرھا بالجودة والكفاءة المناسبین.
 

 التزامات الجھات المبلّغة
 

یش���تبھ ارتباطھ���ا بغس���ل األم���وال وتموی���ل  الجھ���ات الملزم���ة ب���اإلبالغ ع���ن العملی���ات الت���ي

 اإلرھاب:
 

 .م 2010لسنة  4) من القانون رقم 18استنادا ألحكام المادة (
 

 

 

 20/5/2010تاریخ  11/2010تعمیم 
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اإلرھ���اب  ألم���وال وتموی���لاتلت���زم الجھ���ات المبلّغ���ة بموج���ب أحك���ام ق���انون مكافح���ة غس���ل 

أن تق����وم بإرس����ال تق����اریر ع����ن العملی����ات الت����ي یش����تبھ عالقتھ����ا بغس����ل األم����وال وتموی����ل 

اإلرھ���اب إل���ى وح���دة المعلوم���ات المالی���ة إذا ت���وافر ل���دیھا اش���تباه أو أس���س معقول���ة لالش���تباه 

 بارتباط أي عملیات مالیة بجریمتي غسل األموال وتمویل اإلرھاب. 
 

 وھة عملیة اإلبالغ عن العملیات المشب
 

 متى ینبغي اإلبالغ عن العملیات المشبوھة؟

 ) م�����ن ق�����انون مكافح�����ة غس�����ل األم�����وال وتموی�����ل اإلرھ�����اب، تلت�����زم18اس�����تنادا للم�����ادة (

 ب����أي ت����أخیر، دون وح����دة المعلوم����ات المالی����ة، إب����الغ فیھ����ا والع����املون الجھ����ات المبلّغ����ة

قیمتھ����ا،  ع����ن النظ����ر بص����رف المع����امالت، بھ����ذه للقی����ام مح����اوالت أي أو مالی����ة مع����امالت

 وذلك في الحاالت التالیة:

إذا اش���تبھت أو ت���وفرت ل���دیھا أس���س معقول���ة لالش���تباه ف���ي أن ھ���ذه المع���امالت ت���تم عل���ى   ) أ

 .أموال تشكل  متحصالت جریمة

أو لھ����ا ص����لة أو ارتب����اط بتموی����ل اإلرھ����اب أو یُعت����زم اس����تخدامھا ف����ي ارتك����اب أفع����ال   ) ب

 إلرھاب.إرھابیة من قبل منظمات إرھابیة أو أشخاص یمولون ا

 تعریف االشتباه

ق���د تش���تبھ الجھ���ات المبلّغ���ة بوج���ود أي نش���اط غی���ر اعتی���ادي ل���دى العمی���ل، عن���دما یم���ارس 

. ل���ذا ینبغ���ي عل���ى الجھ���ات المبلّغ���ة عم���ا اعت���اد علی���ھ ھ���ذا العمی���ل أي نش���اط أو عم���ل یختل���ف

إدراك طبیع����ة النش����اط المعت����اد ال����ذي یمارس����ھ ك����ل عمی����ل وم����دى اختالف����ھ ع����ن أي نش����اط 

 جدید.

ع����ن فح����ص العملی����ة المش����بوھة،  ؤولب����التقییم ال����ذاتي والشخص����ي للمس���� االش����تباهبط ی����رت

تناع، إال أنھ����ا ال تص����ل لمرحل����ة الج����زم النھ����ائي، ـ����ـل لالقـ����ـود دالئـ����ـى وجـ����ـوم علـ����ـویق

ي وج����ود ش����ك أو ارتی����اب ف����ي بع���ض ال����دالئل عل����ى ح����دوث عملی����ة غس����ل ـفاالش���تباه یعن����

 الحدوث. األموال أو تمویل اإلرھاب أو أنھا على وشك
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 أس����س معقول����ةینبغ����ي عل����ى الجھ����ات المبلغ����ة النظ����ر أیض����اً ف����ي م����ا إذا ك����ان ھن����اك أي 

ك وق����ائع أو ظ����روف ت����ؤدي إل����ى لالش����تباه، والدراس����ة بموض����وعیة عم����ا إذا كان����ت ھن����ا

 االشتباه بأن العمیل متورط في عملیة غسل األموال و/ أو تمویل اإلرھاب.

ویج���ب عل���ى الجھ���ة المبلغ���ة أن تبن���ي اس���تنتاجاتھا عل���ى أس���س معقول���ة وموض���وعیة عن���د 

 فحص العملیات المشبوھة وأن تدرس بعنایة كافة الظروف والدالئل المتعلقة بھا.

ت المبلّغ����ة عن����د النظ����ر ف����ي إع����داد تقری����ر لإلب����الغ ع����ن عملی����ة كم����ا ینبغ����ي عل����ى الجھ����ا

 مشبوھة، دراسة كافة الظروف المرتبطة بالعملیة. 

بوج���ود  أو تش���كوعل���ى العم���وم یج���ب اإلب���الغ ع���ن أي عملی���ة تجع���ل الجھ���ة المبلغ���ة تش���تبھ 

. وتلت���زم الجھ���ة المبلغ���ة بدراس���ة طبیع���ة العملی���ة عملی���ة غس���ل األم���وال أو تموی���ل اإلرھ���اب

ظ����روف غی����ر االعتیادی����ة المرتبط����ة بھ����ا والتحق����ق م����ن العمی����ل أو مجموع����ة العم����الء أو ال

 الذین تتعامل معھم.

وعل���ى الجھ���ات المبلغ���ة جم���ع كاف���ة الوق���ائع،  بم���ا ف���ي ذل���ك المعلوم���ات والبیان���ات المت���وفرة  

ع����ن العمی����ل أو عمل����ھ أو خلفیت����ھ، إل����ى جان����ب أي عوام����ل س����لوكیة ذات الص����لة بالعملی����ة 

 عنھا.المقرر اإلبالغ 
 

 التمییز بین العلم واالشتباه :

عن���د وج���ود دالئ���ل حقیقی���ة واض���حة، أو یمك���ن التوص���ل إل���ى ھ���ذه ال���دالئل م���ن  العل���میت���وفر 

یق���وم االش���تباه عل���ى وج���ود دالئ���ل عل���ى االقتن���اع   الظ���روف المحیط���ة بالعملی���ة المش���بوھة.

ی����اب ف����ي إال أنھ����ا ال تص����ل لمرحل����ة الج����زم النھ����ائي، فاالش����تباه یعن����ي وج����ود ش����ك أو ارت

بع���ض ال���دالئل عل���ى ح���دوث عملی���ة غس���ل األم���وال أو تموی���ل اإلرھ���اب أو أنھ���ا عل���ى وش���ك 

 الحدوث. في كلتا الحالتین، یجب إبالغ وحدة المعلومات المالیة بالعملیات المشبوھة.

 

 
 

 )6تابع ملحق رقم (
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 :النتائج المترتبة على العملیات التي تم اإلبالغ عنھا
 

حك���ام تل���زم الجھ���ات الت���ي تق���وم ب���اإلبالغ ع���ن العملی���ات المش���بوھة ال یتض���من الق���انون أی���ة أ

أن تق���وم بإیق���اف أو إنھ���اء العالق���ات المالی���ة القائم���ة بینھ���ا وب���ین الش���خص المبل���غ عن���ھ. عل���ى 

الجھ���ات المبلغ���ة أن ت���درك أن ق���رار االس���تمرار بعالق���ة العم���ل بع���د اإلب���الغ ع���ن العملی���ات 

أو بقص���د تجن���ب المخ���اطر المترتب���ة عل���ى المش���بوھة یج���ب أن یس���تند إل���ى أس���باب تجاری���ة 

اس���تمرار ھ���ذه العالق���ة، عل���ى أن���ھ یش���ترط ف���ي ھ���ذه الحال���ة ع���دم تنبی���ھ الش���خص آو الغی���ر أو 

) م���ن 39إعالم���ھ ع���ن قی���ام الكی���ان باتخ���اذ إج���راءات ض���ده وذل���ك عم���الً بأحك���ام الم���ادة (

 قانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.

ات المبلغ���ة إنھ���اء عالق���ة العم���ل، یج���ب أن تق���وم الجھ���ة ف���ي الح���االت الت���ي تق���رر فیھ���ا الجھ���

المبلغ����ة بالتنس����یق مباش����رة م����ع وح����دة المعلوم����ات المالی����ة لض����مان ع����دم تنبی����ھ الكی����ان أو 

الش���خص المش���تبھ فی���ھ بعملی���ة اإلب���الغ نتیج���ة ھ���ذا اإلنھ���اء، وع���دم عرقل���ة التحری���ات ب���أي 

 شكل كان.
 

نھ���اء العالق���ة بینھ���ا وب���ین الش���خص أو إال أن���ھ م���ن المفض���ل عن���دما تق���رر الجھ���ة  المبّلغ���ة إ

 الجھة المشتبھ فیھا أن تقوم بالتنسیق مع وحدة المعلومات المالیة.

ھ���ذا وت���تم حمای���ة الجھ���ات المبلغ���ة عن���د اإلب���الغ ع���ن العملی���ات المش���بوھة عم���الً بالم���ادة 

 .2010) من قانون مكافحة غسل األموال/تمویل اإلرھاب لسنة 82(

 :ون للجھات المبلغةالحمایة التي یوفرھا القان

) م���ن ق���انون مكافح���ة غس���ل األم���وال وتموی���ل اإلرھ���اب، یُعف���ى م���ن أي 82اس���تنادا للم���ادة (

مس���ؤولیة جنائی���ة و مدنی���ة، تتعل���ق بمخالف���ة متطلب���ات الس���ریة المھنی���ة، بم���ا ف���ي ذل���ك قواع���د 

الس���ریة المص���رفیة، ك���ل ش���خص یق���وم ب���اإلبالغ بحس���ن نی���ة ع���ن أي عملی���ات مش���بوھة وفق���اً 

 ا القانون، أو یقدم أي معلومات أو بیانات عن تلك العملیات.ألحكام ھذ
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وال تج���وز إقام���ة دع���وى جنائی���ة ع���ن غس���ل األم���وال أو تموی���ل اإلرھ���اب، ض���د الجھ���ات 

المبلّغ���ة أو الع���املین فیھ���ا، نتیج���ة لممارس���ة عملی���ات مش���بوھة، إذا كان���ت ق���د ق���ّدمت، بحس���ن 

لعملی���ات المش���بوھة وفق���اً لق���انون مكافح���ة غس���ل األم���وال وتموی���ل نی���ة تق���اریر ع���ن تل���ك ا

 اإلرھاب.

 اإلجراءات الوقائیة

تلت���زم المؤسس���ات المالی���ة واألعم���ال والمھ���ن غی���ر المالی���ة المح���ددة، وض���ع وتنفی���ذ ب���رامج 

) م���ن ق���انون مكافح���ة غس���ل األم���وال و تموی���ل اإلرھ���اب، بم���ا ف���ي ذل���ك 35اس���تنادا للم���ادة (

ظم�����ة وض�����وابط داخلی�����ة، لمكافح�����ة غس�����ل األم�����وال وتموی�����ل سیاس�����ات وإج�����راءات وأن

اإلرھ���اب. یج���ب أن تش���تمل ھ���ذه الب���رامج أیض���اً عل���ى ت���دریب الم���وظفین والع���املین ت���دریباً 

مس����تمراً لمس����اعدتھم عل����ى كش����ف العملی����ات المش����بوھة وتع����ریفھم عل����ى اإلج����راءات الت����ي 

 یتعین إتباعھا عند اكتشاف عملیة مشبوھة.

) م���ن ق���انون مكافح���ة غس���ل األم���وال وتموی���ل 2) بن���د(42م���ادة (كم���ا أن���ھ عم���ال بأحك���ام ال

اإلرھ���اب، فان���ھ یتوج���ب عل���ى الجھ���ات الرقابی���ة تنظ���یم ومراقب���ة التزام���ات الجھ���ات المبلغ���ة 

بمقتض���یات أحك���ام ھ���ذا الق���انون. كم���ا یتع���ین عل���ى الجھ���ات المبلغ���ة التقی���د ب���أي التزام���ات 

 علیمات).إضافیة تفرضھا الجھات الرقابیة (مثل الضوابط أو الت

 العقوبات 

ی����نص ق����انون مكافح����ة غس����ل األم����وال وتموی����ل اإلرھ����اب عل����ى ع����دد م����ن الج����رائم  الت����ي 

 ترتبط مباشرة باإلجراءات الواجب اتخاذھا حیال العملیات المشبوھة. 

 : تتضمن ھذه الجرائـم الرئیسیة

) م���ن 5ة () والم���اد3ع���دم إب���الغ وح���دة المعلوم���ات المالی���ة بالعملی���ات المش���بوھة ( الم���ادة (  ●

 تمویل اإلرھاب).قانون مكافحة غسل األموال و 
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إلفص����اح إل����ى العمی����ل والمس����تفید أو أي ط����رف ثال����ث بخ����الف الجھ����ة المختص����ة، ع����ن ا  ●

معلوم���ات تتعل���ق ب���اإلجراءات المتخ���ذة بش���أن مكافح���ة غس���ل األم���وال أو تموی���ل اإلرھ���اب 

 ة غسل األموال وتمویل اإلرھاب).) من قانون مكافح39) (المادة (تنبیھ العمالء(

مكافح���ة غس���ل األم���وال وتموی���ل اإلرھ���اب، ) م���ن ق���انون 3) بن���د (72عم���ال بأحك���ام الم���ادة (

یُعاق������ب ب������الحبس م������دة ال تج������اوز ث������الث س������نوات وبالغرام������ة الت������ي ال تزی������د عل������ى 

) م����ن 39)، (5)، (3) خمس����مائة أل����ف لایر، ك����ل م����ن خ����الف حك����م الم����واد (500,000(

 ھذا القانون.

) م���ن ق���انون مكافح���ة غس���ل األم���وال وتموی���ل اإلرھ���اب، عن���د مخالف���ة 44اس���تنادا للم���ادة (

الجھ����ات المبلغ����ة لاللتزام����ات المنص����وص علیھ����ا ف����ي ھ����ذا الق����انون، یج����وز أن تف����رض 

 قوبات وتدابیر إضافیة، تشتمل على:الجھات الرقابیة ع

 غرامات مالیة.فرض  ●

 أو تقیید أي نوع آخر من التصاریح.تعلیق الترخیص أو سحب  ●

 حظر استمرار العمل أو مزاولة المھنة أو النشاط. ●

 غ : تعبئة نموذج تقریر اإلبالغ عن العملیات المشبوھةإجراءات اإلبال

) عل����ى 213ص����فحة( یت����وفر نم����وذج تق����اریر اإلب����الغ ع����ن العملی����ات المش����بوھة (المرف����ق)

، ویتع�������ین عل�������ى  www.qfiu.gov.qaالموق�������ع اإللكترون�������ي لوح�������دة المعلوم�������ات المالی�������ة 

 ھ لإلبالغ عن أي عملیة مشبوھة.الجھات المبلغة استخدام

كم��ا یتع��ین عل���ى الجھ��ات المبلغ���ة تعبئ��ة النم��وذج بالمعلوم���ات الدقیق��ة والكافی���ة ع��ن العملی���ة 

 المشبوھة.

 شكل ومحتوى تقاریر اإلبالغ عن العملیات المشبوھة:

ی����ات المش����بوھة عل����ى نوعی����ة المعلوم����ات لمدق����ة وموض����وعیة تق����اریر اإلب����الغ للعتعتم����د 

 للعل��مھ��ا ف��ي النم��اذج. یج��ب أن یش��تمل نم��وذج التقری��ر عل��ى أس��اس واض��ح الت��ي ی��تم إدراج

 في غسل األموال أو تمویل اإلرھاب. االشتباهأو 

 
 )6تابع ملحق رقم (     

http://www.qfiu.gov.qa/
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وینبغ����ي عل����ى الجھ����ات المبلغ����ة أن ت����ذكر معلوم����ات كافی����ة ع����ن العم����الء أو العملی����ات أو 

 األنشطة محل االشتباه كما ھي مبینة في سجالتھا.

"بی���ان أس���س اش���تباه الجھ���ة المبلغ���ة" تفس���یراً مفص���الً ع���ن س���بب  4أن یتض���من البن���د  یج���ب

 رفع الجھة المبلغة تقریراً بالعملیة المشبوھة.

 آلیة إرسال تقاریر اإلبالغ عن العملیات المشبوھة:

 :ترتیب األولویة، بالوسائل اآلتیةترسل تقاریر اإلبالغ عن العملیات المشبوھة، من حیث 

. (خ�����اص للجھ�����ات م اإللكترون�����ي الخ�����اص بوح�����دة المعلوم�����ات المالی�����ةعب�����ر النظ�����ا -1

 المتصلة بالنظام االلكتروني) 

 باستخدام البرید اإللكتروني الذي یتم اعتماده من وحدة المعلومات المالیة. -2

ش����ارع عب����دهللا ب����ن  07عب����ر البری����د الی����دوي إل����ى مكت����ب وح����دة المعلوم����ات المالی����ة:  -3

ق الخ����امس، ش����ارع الك����ورنیش مقاب����ل بن����ك قط����ر جاس����م، مبن����ى البن����ك المتح����د، الط����اب

 الوطني. 

 + .97444410327بالفاكس على الرقم:  -4

ویج�����وز للجھ�����ات المبلغ�����ة إب�����الغ وح�����دة المعلوم�����ات المالی�����ة ع�����ن العملی�����ات المش�����بوھة 

+)، عل�����ى أن یقتص�����ر ذل�����ك عل�����ى 97444456290باس�����تخدام الھ�����اتف عل�����ى ال�����رقم (

ل����ب باعتق����اد الجھ����ات المبلغ����ة إخط����ار الح����االت الطارئ����ة الت����ي تس����تدعي ذل����ك والت����ي تتط

 وحدة المعلومات المالیة.

یج���ب عل���ى أس���اس ك���ل حال���ة تق���دیم ب���الغ كت���ابي بع���د اإلب���الغ ع���ن العملی���ات المش���بوھة 

 شفھیاً.

اإلج���راءات الت���ي تق���وم بھ���ا وح���دة المعلوم���ات المالی���ة عن���د اس���تالم تق���اریر اإلب���الغ ع���ن 

 العملیات المشبوھة 

تموی�ل اإلرھ�اب  و/أوب�الغ ع�ن عملی�ة مش�بوھة ف�ي غس�ل األم�وال بعد تلقي الوح�دة لتقری�ر اإل

        تق���وم ب���إجراء التحلی���ل الم���الي الالزم���ة لتقی���یم األس���س الت���ي ق���ام علیھ���ا االش���تباه. ویج���وز

 اب ـل اإلرھـــویـمـوال وتــل األمـســة غـكافحـون مـانـن قــ) م15ادة (ـمـنادا للـتــدة اسـوحـلل
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أن تطلب من الجھة المبلغة تزویدھا بمزید من المعلومات والمستندات والوثائق الت�ي ق�د تحت�اج 

إلیھا عند إجراء التحلیل المالي.  ویتعین عل�ى الجھ�ات المبلغ�ة أن تتع�اون بھ�ذا الش�أن وتض�من 

 والمعلومات لوحدة المعلومات المالیة. السجالتكافة  إتاحة
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 )6تابع ملحق رقم (    
 
 
 

 وحدة املعلومات املالية
 نموذج اإلبالغ عن العملیات المشبوھة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 إلى: وحدة المعلومات المالیة 
 ، الدوحة، دولة قطر1234ص.ب 
 44456293ھاتف:   ،44410327فاكس: 

 من:

 ھاتف: 

 فاكس: 

 
 
 

م حول مكافحة غسل األموال 2010) لسنة 4تقریر اإلبالغ عن العملیات المشبوھة استنادا إلى قانون رقم (
 -: وتمویل اإلرھاب

 
 
 

 إشارة وحدة المعلومات المالیة: رقم اإلشارة:
 م20--و م م /       /

 تاریخ اإلبالغ:
 م20--/    /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . موضوع تقریر االشتباه1
 -إذا كانت الجھة المبلّغ عنھا فرداً، یرجى تعبئة الجدول التالي: 1-1
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 )6تابع ملحق رقم (   
 
 

   االسم (األسماء)

   اسم آخر/ أسماء أخرى

  اسم األب

  العنوان

  رقم/ أرقام الھاتف

  االسم المستعار

 □     أنثى  □  ذكر     الجنس
  نسیةالج

  رقم جواز السفر

  الرقم الشخصي

  تاریخ المیالد

  مكان المیالد

  المھنة

  مكان العمل

 
 

 -إذا كانت الجھة المبلّغ عنھا شركة، یرجى تعبئة الجدول التالي: 1-2
  االسم

 العنوان المسجل
 

 رقم السجل التجاري
 

  نوع العمل/ النشاط

  بیانات أخرى

 
 -ة المبلّغ عنھا صنادیق استئمانیة، یرجى تعبئة الجدول التالي:إذا كانت الجھ 1-3

  اسم الصندوق االستئماني

طبیعة الصندوق االستئماني 
 وغرضھ
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  )6تابع ملحق رقم (   
 

مكان وتاریخ تأسیس 
 الصندوق االستئماني

 

  ھویة المنشئ/ المنشئین

  ھویة الوصي/ األوصیاء

ھویة الجھة/ الجھات مقدمة 
 مایة الح

 

   المستفید أو المستفیدون

 بیانات أخرى
 

 
 . الحساب/الحسابات موضوع االشتباه2
 الحساب 2-1

  رقم الحساب
قائم لدى ( اسم المؤسسة 

  المالیة )

  كود/ رمز البنك

  نوع الحساب

 تاریخ إغالق الحساب: تاریخ فتح الحساب:

 تاریخ الرصید: الرصید:
 

 الحساب الثاني 2-2
  الحساب رقم

  قائم لدى (اسم المؤسسة المالیة)

  كود/ رمز البنك

  نوع الحساب

 تاریخ إغالق الحساب: تاریخ فتح الحساب:

 تاریخ الرصید: الرصید:
 
 

 . الشركاء3
 األفراد 3-1

ریك. إذا ك�ان ھن�اك إذا كان للجھة المبلّغ عنھا شریكاً، وكان الشریك فرداً، یرجى تعبئ�ة الج�دول الت�الي بالمعلوم�ات ع�ن الش�
 شریكین أو أكثر وكانوا أفراداً، یرجى إرفاق السجالت المطلوبة لتوفیر المعلومات عن الشریك اآلخر/ الشركاء اآلخرین.
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 )6تابع ملحق رقم (    
 

   االسم /األسماء

   اسم آخر/ أسماء أخرى

  اسم األب

  االسم المستعار

 □   أنثى  □  ذكر الجنس
  سیةالجن

  رقم جواز السفر

  رقم الشخصي

  تاریخ المیالد

  مكان المیالد

  المھنة

  مكان العمل

 سبب الشراكة بالجھة المبلغ عنھا
 

 

 

 الشركات 3-2
إذا كان للجھة المبلّغ عنھا شریكاً، وكان الشریك شركة، یرجى تعبئة الجدول التالي بالمعلومات عن الشریك. إذا كان ھناك 

 أو أكثر وكانوا شركة، یرجى إرفاق السجالت المطلوبة لتوفیر المعلومات عن الشریك اآلخر/ الشركاء اآلخرین.شریكین 
  االسم

  العنوان المسجل

  رقم السجل التجاري

  نوع العمل/ النشاط

  بیانات أخرى

سبب الشراكة بالجھة المبلغ 
 عنھا

 

 الصنادیق االستئمانیة 3-3
غ عنھا شریكاً، وكان الشریك صنادیق استئمانیة، یرجى تعبئة الجدول التالي بالمعلومات عن الشریك. إذا كان للجھة المبلّ 

إذا كان ھناك شریكین أو أكثر وكانوا صنادیق استئمانیة، یرجى إرفاق السجالت المطلوبة لتوفیر المعلومات عن الشریك 
 اآلخر/ الشركاء اآلخرین.

  اسم الصندوق االستئماني

  الصندوق االستئماني وغرضھطبیعة 
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 )6تابع ملحق رقم (
 

 
مكان وتاریخ تأسیس الصندوق 

 االستئماني
 

  ھویة المنشئ/المنشئین

  ھویة الوصي/ األوصیاء

  ھویة الجھة (الجھات) مقدمة الحمایة

   المستفید أو المستفیدون

  سبب الشراكة بالجھة المبلغ عنھا

 
 -:شتباه الجھة المبلغةیرجى ذكر أسس ا -. االشتباه4
 
 
 

 
 -:. تفاصیل العملیات المشبوھة5

 المبلغ
 (العملة)

رمز البنك،  المصدر (الحساب، كود/
 المؤسسة، اسم الحساب)

رمز البنك،  الوجھة (الحساب، كود/
 المؤسسة، اسم الحساب)

النوع ( شیك/ نقد/ 
 سویفت)

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 التوقیع   )MLRO-مسئول اإلبالغ عن العملیات المشبوھةیمھ من قبل (تم تقد   
 

    

              
 

        
 م20/        /      تاریخ تقدیم تقریر اإلبالغ 
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