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 المالية المعلومات وحدة
 *المشبوھة العملیات عن اإلبالغ نموذج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  الیةالم المعلومات وحدة: إلى
 قطر دولة الدوحة، ،۱۲۳٤ ب.ص

 ٤٤٤٥٦۲۹۳: ھاتف  ،٤٤٤۱۰۳۲۷: فاكس

 :من

 :ھاتف 

 :فاكس 

 
 
 

 وتمویل األموال غسل مكافحة بشأن م۲۰۱۰ لسنة) ٤( رقم قانون إلى استنادا المشبوھة العملیات عن اإلبالغ تقریر
 -: اإلرھاب

 :المالیة المعلومات وحدة إشارة :اإلشارة رقم
 م۲۰--/    /    م م و

 :اإلبالغ تاریخ
 م۲۰--/    /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االشتباه تقریر موضوع. ۱
 -:التالي الجدول تعبئة یرجى فرداً، عنھا المبلّغ الجھة كانت إذا ۱-۱
 

   )األسماء( االسم

   أخرى أسماء/ آخر اسم

  األب اسم

  العنوان

  الھاتف أرقام/ رقم

  المستعار االسم

 
  
 

 

 )٤ملحق رقم(

 . ۲۰/٥/۲۰۱۰تاریخ  ۱۲/۲۰۱۰* تعمیم 



    الجداول والنماذج وتعليمات التعبئة                                                                                         الستثمارتعلیمات شركات ا
                      بوهةنموذج إبالغ عن معاملة مش                                                                                                                             

 

  ۲۰۱٤ یولیو    
 سادسةالالطبعة 

 

٢٢١ 

 
 

 □     أنثى  □  ذكر     الجنس
  الجنسیة

  السفر جواز رقم

  الشخصي الرقم

  المیالد تاریخ

  المیالد مكان

  المھنة

  العمل مكان

 
 
 
 
 -:التالي الجدول تعبئة یرجى شركة، عنھا المبلّغ الجھة كانت إذا ۱-۲

  االسم

 المسجل العنوان
 

 التجاري السجل رقم
 

  نشاطال/ العمل نوع

  أخرى بیانات
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 -:التالي الجدول تعبئة یرجى استئمانیة، صنادیق عنھا المبلّغ الجھة كانت إذا ۱-۳

  االستئماني الصندوق اسم

 االستئماني الصندوق طبیعة
 وغرضھ

 

 تأسیس وتاریخ مكان
 االستئماني الصندوق

 

  المنشئین/ المنشئ ھویة

  ءاألوصیا/ الوصي ھویة

 مقدمة الجھات/ الجھة ھویة
  الحمایة

 

   المستفیدون أو المستفید

 أخرى بیانات
 

 
 االشتباه موضوع الحسابات/الحساب. ۲
 الحساب ۲-۱

  الحساب رقم
 المؤسسة اسم(  لدى قائم

  ) المالیة

  البنك رمز/ كود

  الحساب نوع

 :الحساب إغالق تاریخ :الحساب فتح تاریخ

 :الرصید تاریخ :الرصید
 
 

 الثاني الحساب ۲-۲
  الحساب رقم

  )المالیة المؤسسة اسم( لدى قائم

  البنك رمز/ كود

  الحساب نوع

 :الحساب إغالق تاریخ :الحساب فتح تاریخ

 :الرصید تاریخ :الرصید
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 الشركاء. ۳
 األفراد ۳-۱
 ھناك كان إذا. الشریك عن بالمعلومات التالي الجدول تعبئة یرجى فرداً، الشریك وكان شریكاً، عنھا المبلّغ للجھة كان إذا

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

   األسماء/ االسم

   أخرى أسماء/ آخر اسم

  األب اسم

  المستعار االسم

 □   أنثى  □  ذكر الجنس
  الجنسیة

  السفر جواز رقم

  الشخصي رقم

  المیالد تاریخ

  المیالد مكان

  المھنة

  العمل مكان

 عنھا المبلغ بالجھة الشراكة سبب
 

 

 
 
 الشركات ۳-۲
 ھناك كان إذا. الشریك عن بالمعلومات التالي الجدول تعبئة یرجى شركة، الشریك وكان شریكاً، عنھا المبلّغ للجھة كان إذا

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

  المسجل العنوان

  التجاري السجل رقم

  النشاط/ العمل نوع

  أخرى بیانات

  عنھا المبلغ بالجھة الشراكة سبب
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 ةاالستئمانی الصنادیق ۳-۳
 إذا. الشریك عن بالمعلومات التالي الجدول تعبئة یرجى استئمانیة، صنادیق الشریك وكان شریكاً، عنھا المبلّغ للجھة كان إذا
/ اآلخر الشریك عن المعلومات لتوفیر المطلوبة السجالت إرفاق یرجى استئمانیة، صنادیق وكانوا أكثر أو شریكین ھناك كان

 .اآلخرین الشركاء
  االستئماني قالصندو اسم

  وغرضھ االستئماني الصندوق طبیعة

  االستئماني الصندوق تأسیس وتاریخ مكان

  المنشئین/المنشئ ھویة

  األوصیاء/ الوصي ھویة

  الحمایة مقدمة) الجھات( الجھة ھویة

   المستفیدون أو المستفید

  عنھا المبلغ بالجھة الشراكة سبب
 
 
 
 
 
 
 
 

 -:المبلغة الجھة اشتباه أسس رذك یرجى -االشتباه. ٤
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 -:المشبوھة العملیات تفاصیل. ٥

 المبلغ
 )العملة(

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

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

/ نقد/ شیك(  النوع
 )سویفت

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 

 التوقیع   )MLRO-المشبوھة العملیات عن اإلبالغ مسئول( قبل من تقدیمھ تم   
 

    

              
 

        
 م۲۰/        /       اإلبالغ تقریر تقدیم تاریخ

 

 )٤ملحق رقم(تابع 



    الجداول والنماذج وتعليمات التعبئة                                                                                         الستثمارتعلیمات شركات ا
 الدليل اإلرشادي                                                                                                                                         

 

  ۲۰۱٤یولیو    
 ةسادسالالطبعة 

 

٢٢٦ 

                                                                                                       
 

  

  ةةوحدة المعلومات الماليوحدة المعلومات المالي

  **دلیل إرشادي بشأن اإلبالغ عندلیل إرشادي بشأن اإلبالغ عن

  غسل األموال وتمویل اإلرھابغسل األموال وتمویل اإلرھاب  التي یشتبھ عالقتھا بأنشطةالتي یشتبھ عالقتھا بأنشطةالعملیات العملیات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تمھیــد

القانون رق�م على  یھدف ھذا الدلیل إلى تقدیم اإلرشادات والتعلیمات للجھات الملزمة باإلبالغ بناءا •

واألعم�ال  لمؤسس�ات المالی�ة،ا( بشأن مكافحة غسل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب ۲۰۱۰) لسنة ٤(

نفی�ذھا المتطلب�ات ) وذل�ك لض�مان ت والمھن غیر المالی�ة المح�ددة، والمنظم�ات غی�ر الھادف�ة لل�ربح

أو تموی�ل اإلرھ�اب ، /الخاصة باإلبالغ عن العملیات التي تشتبھ ارتباطھا بأنشطة غسل األم�وال و

م�ع المع�اییر  ش�ك ب�ال تواف�قوالت�ي تتزام�ات القانونی�ة لباالالوف�اء األم�ر ال�ذي سیس�ھم ف�ي ض�مان 

الخاص���ة التس���ع توص���یات مجموع���ة العم���ل الم���الي األربع���ین والتوص���یات ذات الش���أن ك الدولی���ة

 .على المستوى الوطنيمكافحة ال تنفیذ خطة یجابیة فياإلوالمساھمة 

تؤدي تقاریر اإلبالغ عن العملیات المشبوھة دوراً مھماً وحیویاً في مكافحة غسل األم�وال وتموی�ل  •

 ھ��اتقاریر بلغ��ة برف��عالجھ��ات الم أن تلت��زم ض��مانل وح��دة المعلوم��ات المالی��ة تتطل��عاإلرھ��اب، و

 والكفاءة المناسبین. جودةبال

 التزامات الجھات المبلّغة

 الجھات الملزمة باإلبالغ عن العملیات التي یشتبھ ارتباطھا بغسل األموال وتمویل اإلرھاب:

 م ۲۰۱۰لسنة  ٤) من القانون رقم ۱۸استنادا ألحكام المادة (

أن تق��وم  ھ��ابألم��وال وتموی��ل اإلراق��انون مكافح��ة غس��ل بموج��ب أحك��ام الجھ��ات المبلّغ��ة تلت��زم 

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 بارتب��اط أي عملی��ات مالی��ة 

 بجریمتي غسل األموال وتمویل اإلرھاب. 

 
 
 

 

 )٤ملحق رقم ( تابع
 

 .۲۰/٥/۲۰۱۰تاریخ  ۱۲/۲۰۱۰* تعمیم 
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 بوھة عن العملیات المش اإلبالغعملیة 

 متى ینبغي اإلبالغ عن العملیات المشبوھة؟

 الجھ��ات المبلّغ��ة ) م��ن ق��انون مكافح��ة غس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب، تلت��زم۱۸م��ادة (لل اس��تنادا

 مح�اوالت أي أو مالی�ة مع�امالت ب�أي ت�أخیر، دون وحدة المعلومات المالی�ة، إبالغ فیھا والعاملون

 قیمتھا، وذلك في الحاالت التالیة: عن النظر بصرف المعامالت، بھذه للقیام

إذا اشتبھت أو توفرت لدیھا أسس معقولة لالشتباه في أن ھذه المع�امالت ت�تم عل�ى أم�وال تش�كل    )أ

 .متحصالت جریمة

أو لھا صلة أو ارتباط بتمویل اإلرھاب أو یُعتزم استخدامھا في ارتك�اب أفع�ال إرھابی�ة م�ن قب�ل   )ب

 إلرھاب.منظمات إرھابیة أو أشخاص یمولون ا

 تعریف االشتباه

قد تشتبھ الجھات المبلّغة بوجود أي نشاط غیر اعتیادي لدى العمیل، عندما یمارس ھذا العمی�ل أي 

ینبغي على الجھات المبلّغة إدراك طبیعة النش�اط المعت�اد  لذا. ما اعتاد علیھع نشاط أو عمل یختلف

 اختالفھ عن أي نشاط جدید.مدى الذي یمارسھ كل عمیل و

عملی��ة المش��بوھة، ویق��وم عل��ى الب��التقییم ال��ذاتي والشخص��ي للمس��ئول ع��ن فح��ص  االش��تباهبط ی��رت

قتن��اع، إال أنھ��ا ال تص��ل لمرحل��ة الج��زم النھ��ائي، فاالش��تباه یعن��ي وج��ود ش��ك أو لالوج��ود دالئ��ل 

ارتیاب في بعض الدالئل على حدوث عملیة غسل األموال أو تموی�ل اإلرھ�اب أو أنھ�ا عل�ى وش�ك 

 الحدوث.

دراس�ة اللالش�تباه، و أسس معقولةبغي على الجھات المبلغة النظر أیضاً في ما إذا كان ھناك أي ین

ما إذا كانت ھناك وقائع أو ظروف تؤدي إلى االشتباه بأن العمیل متورط ف�ي عملی�ة عبموضوعیة 

 تمویل اإلرھاب./ أو غسل األموال و

معقول��ة وموض��وعیة عن��د فح��ص عل��ى الجھ��ة المبلغ��ة أن تبن��ي اس��تنتاجاتھا عل��ى أس��س  ج��بوی

 العملیات المشبوھة وأن تدرس بعنایة كافة الظروف والدالئل المتعلقة بھا.

ینبغي على الجھات المبلّغة عند النظ�ر ف�ي إع�داد تقری�ر لإلب�الغ ع�ن عملی�ة مش�بوھة، دراس�ة كما 

 كافة الظروف المرتبطة بالعملیة. 
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 غس�ل عملی�ة بوج�ود تش�ك أول الجھة المبلغة تش�تبھ یجب اإلبالغ عن أي عملیة تجع وعلى العموم

دراس��ة طبیع��ة العملی��ة أو الظ��روف غی���ر بالجھ��ة المبلغ��ة  وتلت��زم. اإلرھ��اب تموی��ل أو األم��وال

 االعتیادیة المرتبطة بھا والتحقق من العمیل أو مجموعة العمالء الذین تتعامل معھم.

المعلومات والبیان�ات المت�وفرة ع�ن العمی�ل  بما في ذلك على الجھات المبلغة جمع كافة الوقائع، و 

 .عنھا اإلبالغ العملیة المقررأو عملھ أو خلفیتھ، إلى جانب أي عوامل سلوكیة ذات الصلة ب

 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 الظ�روف  العل�میتوفر 

یق��وم االش��تباه عل��ى وج��ود دالئ��ل عل��ى االقتن��اع إال أنھ��ا ال تص��ل   ش��بوھة.المحیط��ة بالعملی��ة الم

لمرحلة الجزم النھائي، فاالشتباه یعني وجود شك أو ارتیاب في بعض الدالئل عل�ى ح�دوث عملی�ة 

غسل األموال أو تمویل اإلرھاب أو أنھا على وشك الحدوث. في كلتا الح�التین، یج�ب إب�الغ وح�دة 

 العملیات المشبوھة.ب المالیةالمعلومات 

 :النتائج المترتبة على العملیات التي تم اإلبالغ عنھا

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

بإیقاف أو إنھاء العالقات المالیة القائمة بینھا وبین الش�خص المبل�غ عن�ھ. عل�ى الجھ�ات المبلغ�ة أن 

ت المش�بوھة یج�ب أن یس�تند إل�ى ملی�ان قرار االستمرار بعالق�ة العم�ل بع�د اإلب�الغ ع�ن العتدرك أ

أسباب تجاریة أو بقصد تجنب المخاطر المترتبة على استمرار ھذه العالق�ة، عل�ى أن�ھ یش�ترط ف�ي 

ھذه الحالة ع�دم تنبی�ھ الش�خص آو الغی�ر أو إعالم�ھ ع�ن قی�ام الكی�ان باتخ�اذ إج�راءات ض�ده وذل�ك 

 ) من قانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.۳۹بأحكام المادة (عمالً 

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

بالتنسیق مباشرة م�ع وح�دة المعلوم�ات المالی�ة لض�مان ع�دم تنبی�ھ الكی�ان أو الش�خص المش�تبھ فی�ھ 

 ھذا اإلنھاء، وعدم عرقلة التحریات بأي شكل كان.بعملیة اإلبالغ نتیجة 
 

لغة إنھاء العالقة بینھا وبین الش�خص أو الجھ�ة المش�تبھ ن المفضل عندما تقرر الجھة  المبإال أنھ م

 فیھا أن تقوم بالتنسیق مع وحدة المعلومات المالیة.
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  ۲۰۱٤یولیو    
 ةسادسالالطبعة 

 

٢٢٩ 

) م�ن ق�انون ۸۲عمالً بالم�ادة (ھذا وتتم حمایة الجھات المبلغة عند اإلبالغ عن العملیات المشبوھة 

 .۲۰۱۰تمویل اإلرھاب لسنة و مكافحة غسل األموال

 :ت المبلغةجھاالحمایة التي یوفرھا القانون لل

تموی�ل اإلرھ�اب، یُعف�ى م�ن أي مس�ؤولیة و ) م�ن ق�انون مكافح�ة غس�ل األم�وال۸۲م�ادة (لل استنادا

جنائیة و مدنیة، تتعلق بمخالفة متطلبات السریة المھنیة، بما في ذلك قواعد السریة المصرفیة، ك�ل 

شخص یق�وم ب�اإلبالغ بحس�ن نی�ة ع�ن أي عملی�ات مش�بوھة وفق�اً ألحك�ام ھ�ذا الق�انون، أو یق�دم أي 

 معلومات أو بیانات عن تلك العملیات.

ام��ة دع��وى جنائی��ة ع��ن غس��ل األم��وال أو تموی��ل اإلرھ��اب، ض��د الجھ��ات المبلّغ��ة أو وال تج��وز إق

العاملین فیھا، نتیجة لممارسة عملی�ات مش�بوھة، إذا كان�ت ق�د ق�ّدمت، بحس�ن نی�ة تق�اریر ع�ن تل�ك 

 العملیات المشبوھة وفقاً لقانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب.

 اإلجراءات الوقائیة

م�ادة لل اس�تناداالمالیة واألعمال والمھن غیر المالیة المحددة، وضع وتنفیذ برامج  المؤسسات تلتزم

تموی��ل اإلرھ��اب، بم��ا ف��ي ذل��ك سیاس��ات وإج��راءات  و ) م��ن ق��انون مكافح��ة غس��ل األم��وال۳٥(

وأنظمة وضوابط داخلیة، لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھ�اب. یج�ب أن تش�تمل ھ�ذه الب�رامج 

موظفین والعاملین تدریباً مستمراً لمس�اعدتھم عل�ى كش�ف العملی�ات المش�بوھة أیضاً على تدریب ال

 عند اكتشاف عملیة مشبوھة. إتباعھاوتعریفھم على اإلجراءات التي یتعین 

فان�ھ ) من قانون مكافحة غسل األم�وال وتموی�ل اإلرھ�اب، ۲(بند )٤۲المادة ( عمال بأحكامكما أنھ 

ومراقب��ة التزام��ات الجھ��ات المبلغ��ة بمقتض��یات أحك��ام ھ��ذا الجھ��ات الرقابی��ة تنظ��یم  یتوج��ب عل��ى

القانون. كم�ا یتع�ین عل�ى الجھ�ات المبلغ�ة التقی�د ب�أي التزام�ات إض�افیة تفرض�ھا الجھ�ات الرقابی�ة 

 أو التعلیمات). ضوابط(مثل ال

 العقوبات 

رة ینص قانون مكافحة غسل األموال وتموی�ل اإلرھ�اب عل�ى ع�دد م�ن الج�رائم  الت�ي ت�رتبط مباش�

 باإلجراءات الواجب اتخاذھا حیال العملیات المشبوھة. 
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  ۲۰۱٤یولیو    
 ةسادسالالطبعة 

 

٢٣٠ 

 : تتضمن ھذه الجرائـم الرئیسیة

) م��ن ق��انون ٥(الم��ادة ) و۳(الم��ادة ع��دم إب��الغ وح��دة المعلوم��ات المالی��ة بالعملی��ات المش��بوھة (  ● 

 .تمویل اإلرھاب)ل و مكافحة غسل األموا

ثالث بخ�الف الجھ�ة المختص�ة، ع�ن معلوم�ات تتعل�ق إلفصاح إلى العمیل والمستفید أو أي طرف ا ● 

) ۳۹) (الم�ادة (تنبیھ العمالءباإلجراءات المتخذة بشأن مكافحة غسل األموال أو تمویل اإلرھاب (

 .ة غسل األموال وتمویل اإلرھاب)من قانون مكافح

اق��ب ) م��ن ق��انون مكافح��ة غس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب، یُع۳(بن��د ) ۷۲الم��ادة ( عم��ال بأحك��ام

) خمس��مائة أل��ف ٥۰۰،۰۰۰ب��الحبس م��دة ال تج��اوز ث��الث س��نوات وبالغرام��ة الت��ي ال تزی��د عل��ى (

 ) من ھذا القانون.۳۹)، (٥)، (۳لایر، كل من خالف حكم المواد (

) م��ن ق��انون مكافح��ة غس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب، عن��د مخالف��ة الجھ��ات ٤٤لم��ادة (ل اس��تنادا

قوب�ات ا في ھذا القانون، یج�وز أن تف�رض الجھ�ات الرقابی�ة عالمبلغة لاللتزامات المنصوص علیھ

 :وتدابیر إضافیة، تشتمل على

 .غرامات مالیةفرض ● 

 .أو تقیید أي نوع آخر من التصاریحتعلیق الترخیص أو سحب ● 

 حظر استمرار العمل أو مزاولة المھنة أو النشاط.● 

 لیات المشبوھةإجراءات اإلبالغ : تعبئة نموذج تقریر اإلبالغ عن العم

عل��ى الموق��ع  )۲۲۰(ص��فحة )المرف��ق( یت��وفر نم��وذج تق��اریر اإلب��الغ ع��ن العملی��ات المش��بوھة

، ویتعین على الجھات المبلغة اس�تخدامھ  gov.qa.www.qfiuاإللكتروني لوحدة المعلومات المالیة 

 لإلبالغ عن أي عملیة مشبوھة.

 على الجھات المبلغة تعبئة النموذج بالمعلومات الدقیقة والكافیة عن العملیة المشبوھة.كما یتعین 
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٢٣١ 

 شكل ومحتوى تقاریر اإلبالغ عن العملیات المشبوھة:

یات المشبوھة على نوعیة المعلومات التي یتم إدراجھ�ا لملعلدقة وموضوعیة تقاریر اإلبالغ تعتمد 

في غسل األم�وال  االشتباهأو  للعلمالتقریر على أساس واضح  في النماذج. یجب أن یشتمل نموذج

 أو تمویل اإلرھاب.

 ح�لوینبغي على الجھات المبلغة أن تذكر معلوم�ات كافی�ة ع�ن العم�الء أو العملی�ات أو األنش�طة م

 االشتباه كما ھي مبینة في سجالتھا.

فص�الً ع�ن س�بب رف�ع الجھ�ة "بیان أسس اشتباه الجھ�ة المبلغ�ة" تفس�یراً م ٤یجب أن یتضمن البند 

 المبلغة تقریراً بالعملیة المشبوھة.

 آلیة إرسال تقاریر اإلبالغ عن العملیات المشبوھة:

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

تص�لة بالنظ��ام (خ�اص للجھ��ات الم .عب�ر النظ�ام اإللكترون��ي الخ�اص بوح�دة المعلوم��ات المالی�ة -۱

 االلكتروني) 

 باستخدام البرید اإللكتروني الذي یتم اعتماده من وحدة المعلومات المالیة. -۲

عبدهللا بن جاسم، مبنى البن�ك شارع  ۰۷إلى مكتب وحدة المعلومات المالیة:  البرید الیدويعبر  -۳

 . ، شارع الكورنیش مقابل بنك قطر الوطنيالمتحد، الطابق الخامس

 + .۹۷٤٤٤٤۱۰۳۲۷الرقم: بالفاكس على  -٤

ویجوز للجھات المبلغة إبالغ وح�دة المعلوم�ات المالی�ة ع�ن العملی�ات المش�بوھة باس�تخدام الھ�اتف 

+)، على أن یقتصر ذلك على الحاالت الطارئة التي تس�تدعي ذل�ك ۹۷٤٤٤٤٥٦۲۹۰على الرقم (

 والتي تتطلب باعتقاد الجھات المبلغة إخطار وحدة المعلومات المالیة.

 على أساس كل حالة تقدیم بالغ كتابي بعد اإلبالغ عن العملیات المشبوھة شفھیاً. یجب

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

 المشبوھة 
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  ۲۰۱٤یولیو    
 ةسادسالالطبعة 

 

٢٣٢ 

 

تق�وم  تموی�ل اإلرھ�اب و/أوبعد تلقي الوحدة لتقریر اإلبالغ عن عملیة مش�بوھة ف�ي غس�ل األم�وال 

لم�ادة ل اس�تناداالالزمة لتقییم األسس التي قام علیھا االشتباه. ویجوز للوح�دة  المالي لبإجراء التحلی

) م��ن ق��انون مكافح��ة غس��ل األم��وال وتموی��ل اإلرھ��اب أن تطل��ب م��ن الجھ��ة المبلغ��ة تزوی��دھا ۱٥(

.  ویتع�ین ل الماليلیبمزید من المعلومات والمستندات والوثائق التي قد تحتاج إلیھا عند إجراء التح

والمعلوم��ات لوح��دة  الس��جالتكاف��ة  عل��ى الجھ��ات المبلغ��ة أن تتع��اون بھ��ذا الش��أن وتض��من إتاح��ة

 المعلومات المالیة.
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