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 عن المعامالت المشبوهة  اإلبالغ نموذج
 

 وشركات التوسط ببيع وشراء العمالت األجنبية  بشركات الصرافة الخاصة (2استمارة رقم ) 

 /   /    التاريخ:رقم اإلبالغ:                         

 إلى/ مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  

 هل أن هذا اإلبالغ مرتبط بإبالغ عن معاملة مشبوهة سابقه        نعم        كال 

 إذا كان الجواب بنعم نرجو اإلشارة إلى رقم اإلبالغ السابق 

 عن مقدم اإلبالغبيانات  /أولا 

 ......................................:. اسم الفرع...............................:الشركة ـ اسم1

 ..................................... :.................................... رقم الهاتف:ـ العنوان2

 .............................................................................:ـ البريد االلكتروني3

 .......................................:لوظيفة..........................ا :ـ اسم موظف اإلبالغ4

 ...............................:................................. البريد االلكتروني:ـ رقم الهاتف5

 ........................................:التاريخ...................................... :ـ التوقيع6

 تتعلق بالشخص الطبيعي المعني بالمعاملة المشبوهة  بيانات أـ ثانياا/

 .................................................................:لعميلـ االسم الرباعي واللقب ل1

 ............................................................................الثالثي:ــ اسم إالم 2

 خاص باستخدام المكتب 
 رقم اإلبالغ : 

 :الستالمتاريخ 
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 أنثى ــ الجنس:         ذكر            3

 متزوج          غير متزوج        االجتماعية:الحالة  ــ4

 .....................................................................................المهنة:. ــ5

 ................................................................................. :جهة العمل ــ6

 الك نعم                   :سياسيا   معرف الشخص هل ــ 7

 ..........................................................:.............ــ تاريخ بدأ عالقة العمل8

 ........................:اإلصدارتاريخ  ................... :نوعها...............:هويةالرقم ـــ  9

 مقيم        غير مقيم  :.................      الجنسية ــ10

 .............. .......... تاريخ االنتهاء:.:اإلصدار. تاريخ ................: رقم جواز السفر ـــ11

 .......................................:.................... المدينةالمحافظة: السكن:عنوان  ــ12

 ...................... :.............. دار / بناية.شارع:/زقاق ..........:محلة                  

 ................:........................................... المدينةالمحافظة:. عنوان العمل: ــ13

 .....................:............... دار / بنايةشارع:../....... زقاقمحلة:.....                

 .........................:.............. البريد االلكتروني.....................:..رقم الهاتف ــ14

 كافة المستمسكات الثبوتية.  إرفاق ــــ15
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 المعني بالمعاملة المشبوهة  العتباري تتعلق بالشخص  ب ــ بيانات

 ..............................................................................:.اسم المؤسسة ــ 1

 ...........................................................................المؤسسين:. ــ أسماء2

 ...............................................:...........................السجل التجاري رقم ــ 3

 ........................................:.......................................جنسية الشركةــ 4

 ............................................:................................عدد فروع الشركةــ 5

  خدمي         زراعي          تجاري       صناعي             :لنشاطنوع ا ــ7

 .................................................................:أخرى )تذكر(                  

 .......................................:التأسيس........................ تاريخ :التأسيســ مكان 8

 ..............................................................:.........العملــ تاريخ بدأ عالقة 9

 رقم الهاتف:..............................رقم الفاكس:.......................................ــ 10

 المحافظة:........................المدينة:.......................................... العنوان:ــ 11

 محلة:...............زقاق/الشارع................ دار/ بناية .....................                

 ..................اسم مدقق الحسابات الخارجي:............................................ــ 12
 المحافظة:........................المدينة:.......................................... ـــ العنوان:13

 محلة:...............زقاق/الشارع................ دار/ بناية .....................                
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    المفوضالمدير  بيانات *

 .......................................................................:الرباعي واللقب ـ االسم 1 

 أنثى ذكر                          ــ الجنس:      2

 غير متزوج  متزوج                  :ةـ الحالة االجتماعي3

 ال ك         نعم        :هل الشخص معرف سياسيا   ــ4

 ..........................:................االلكتروني...................... البريد :رقم الهاتفــ 5

 ............................................ تاريخ اإلصدار:.:...............نوعها:هويةالـ رقم 6

 .............هاء:..تاريخ االنت ...........:.................... تاريخ اإلصدار:ـ رقم جواز السفرـ7

 ..........................................: ............ المدينة......:المحافظة ــ عنوان السكن: ـ8

 ..................بناية . /شارع:............... دار/........... زقاق:....محلة                  

 .  كافة المستمسكات الثبوتية ـــ إرفاق9

 د ــ بيانات المستفيد الحقيقي 

 .......................................................:.................ـ االسم الرباعي واللقب 1

 ــ الجنس:         ذكر            أنثى 2

 متزوج          غير متزوج        :ةـ الحالة االجتماعي3

 ...................................جهة العمل:......... ..............................:ـــ المهنة4
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 ..................................... تاريخ اإلصدار:..هوية:...............نوعها:.....الرقم  :ـــ5

 الك          نعم          :سياسيا  هل الشخص معرف ــ 6

 ..........................:..................................... البريد االلكتروني :ــ رقم الهاتف7

 الجنسية:..................        مقيم          غير مقيم ـ 8

  ..............:............ تاريخ االنتهاء:.................... تاريخ اإلصدار:ـ رقم جواز السفر9

 ............................:...............المدينة.................:ــ عنوان السكن: المحافظة10

 ..............:......بناية /الشارع............... دار/........... زقاق:محلة                     

 المستمسكات الثبوتية.رفاق كافة إــ 11

 ة / تفاصيل المعاملة المشبوه اا ثالث

 ..............................................................................:المعاملة تاريخــ 1
 ...............................................................................:تاريخ االشتباهــ 2
 ................................................................................قيمة المعاملة: ــ3
 .............................................................:المعاملة بها أجريت  التي العملةــ  4
                             صكوكشراء  أجنبية     الت مبيع ع        أجنبية ت شراء عمال      :المعاملة نوعـــ 5

                        واردة حواالت           حواالت صادرة              صكوكبيع                        
 .............................)اذكرها( أخرى                       

 ــ طريقة الدفع :      تسديد نقدي             تحويل من مصرف خارجي 6
 أخرى )اذكرها(.............................                      
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 :يرجى ذكر األتيــــــ في حال تحويل من مصرف خارجي 7
 ..اسم المصرف...........................................................................أـــ 

  فيها...................................................................ب ـــ البلد الذي يتواجد 
 ........................................................................:الحقيقي المستفيد  اسمـــ 8
 .................................................:(توفره حال في( حقيقيال المستفيد  حساب  رقمــــ 9

 ..............................................................................:المستلم اسمــــ 10
 .......................................................................: ستلمالم حساب  رقم ـــ11
 ...............................................................................:ستالماال بلد ــ 12

 اا/ وصف مفصل لسبب اإلبالغرابع
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................
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 الُمبلغة  الجهة قبل من المتخذة اإلجراءات/اا خامس
 المحيطة بعملية التحري عن المعاملة المشبوهة:  الظروفــ 1

................................................................................................ 

................................................................................................
................................................................................................ 

 :بالغلإل السابقةالمتخذة  الداخلية اإلجراءات ـــ 2
............................................................................................... 

................................................................................................
................................................................................................ 

 بالغ:اإل إلجراءات المتخذة بعد اــ 3
................................................................................................ 
................................................................................................
................................................................................................ 

 بالتقرير  المرفقة المستندات اا/ادسس

 االشتباه. ـ المستندات التي تدعم 1
 ـ المستندات المرتبطة بطبيعة المعاملة .2
 
 
 
 
 

                                توقيع مقدم اإلبالغ                                                                            


