
 سري للغاية

وتمويل اإلرهاب وال يجوز اإلفصاح  ومكتب مكافحة غسل األموالل االبالغ و سؤ هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين م
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 (9 ـ 1) 

 المشبوهة تاملينموذج اإلبالغ عن الع
 االلكتروني الدفع خدمات ( الخاصة ب7استمارة رقم )

 التاريخ:    /   /                      اإلبالغ:  رقم 
 إلى/ مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 نعم        كال         مشبوهة سابقه عمليةهل أن هذا اإلبالغ مرتبط بإبالغ عن 
 إذا كان الجواب بنعم نرجو اإلشارة إلى رقم اإلبالغ السابق 

 
  اإلبالغ  عن مقدمأواًل/ بيانات 

 
 -االلكتروني: أ/ مقدمي خدمة الدفع 

 
 الشركة:...................................... ـ االسم التجاري:............................ اسم1

 - ـ معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة:2

 .........التسجيل:................... تاريخ -ب رقم التسجيل:.............................. -أ

 .............................طبيعة النشاط:. -د .....نوع الشركة:.......................... -ج 

 الجنسية:.................................................................................. -ه 

 . أسم المصرف المتعاقد معه:.................................................................3

 .........................................: ..............................اإلبالغ. اسم مسؤول 4

 ـ رقم الهاتف:................................. البريد االلكتروني:...............................5
 ...............................الذي تمت فيه العملية:................................مركز . ال6
 التوقيع:...................................... التاريخ:........................................ـ 7

 خاص باستخدام المكتب
 اإلبالغ:رقم 

 :االستالمتاريخ 
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 (9 ـ 2) 

 -االلكتروني: ب/ وكالء مقدمي خدمة الدفع 
 
 ...........................................االسم التجاري:................................... .1
 أخرى         نوع السجل التجاري:        شركة              مؤسسة فردية  .2
 :.........................................................الوكيل عنها المؤسسة أواسم الشركة  .3
 -معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة: .4

 .........................التسجيل:....تاريخ  -برقم التسجيل:...........................   -أ
 .............................طبيعة النشاط:.... -د نوع الشركة:............................ -ج
 الجنسية:............................... -ه

محلة:..................... العنوان: المحافظة:.................. المدينة:....................  -5
 زقاق/شارع:................ دار / بناية:......................

 رقم الهاتف:............................ البريد االلكتروني:..................................  -6
 إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية.  -7
 

 المشبوهةعملية المعني بالثانيًا/ أـ بيانات تتعلق بالشخص الطبيعي 
 
 ـ االسم الرباعي واللقب للعميل:.................................................................1
 ــ اسم إالم الثالثي:............................................................................2
 أنثى ــ الجنس:         ذكر           3
 الحالة االجتماعية:       متزوج          غير متزوج ــ4
 ــ المهنة:......................................................................................5
 ــ جهة العمل: .................................................................................6
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 (9 ـ 3) 

 ــ الشخص معرض سياسيًا:           نعم        كال7
 رقم البطاقة:................................................................................ -8
 نوعها:..................................................................................... -9

 الصالحية:...........................................................................فترة  -10
 ــ تاريخ بدأ عالقة العمل:.....................................................................11
 ......................ـــ رقم الهوية:...............نوعها: ................... تاريخ اإلصدار: 12
 الجنسية:.................       مقيم        غير مقيم ـ13
 ـــ رقم جواز السفر: ................. تاريخ اإلصدار:........... تاريخ االنتهاء: ..............14
 ..................ــ عنوان السكن: المحافظة:.................. المدينة:.......................15

 محلة:.......... زقاق/شارع:............... دار / بناية: ......................                  
 ــ عنوان العمل: المحافظة:.................. المدينة:..........................................16

 .ر / بناية:..................زقاق/شارع:................ دامحلة:............                    
 .....................االلكتروني:... البريد اتف:.........................رقم اله                  

 ..............................: ....خدمة الدفع االلكترونيرقم الهاتف المحمول المثبت عليه  -17
 ــــ إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية. 18
 

 ة المشبوهةيب ــ بيانات تتعلق بالشخص االعتباري المعني بالعمل
 
 ...............................................................................السم التجاري:ــ ا1
 المؤسسين:............................................................................ــ أسماء 2

                    ............................................................................ 
                    ............................................................................ 
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 (9 ـ 4) 

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

 ــ جنسية الشركة:...............................................................................4

 الشركة:............................................................................ــ عدد فروع 5

  نوع النشاط:           صناعي        تجاري        زراعي         خدمي  ــ7

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

 ــ مكان التأسيس:........................ تاريخ التأسيس:.......................................8
 رقم المحفظة االلكترونية الخاصة بالشخص االعتباري:....................................... -9

 ........................نوعها:........................................................... -10
 ــ تاريخ بدأ عالقة العمل:.....................................................................11
 ــ رقم الهاتف:..............................رقم الفاكس:.......................................12
 ..........المدينة:..........................................ــ العنوان: المحافظة:..............13

 محلة:...............زقاق/الشارع................ دار/ بناية .....................                
 ــ اسم مدقق الحسابات الخارجي:..............................................................14
 ـــ العنوان: المحافظة:........................المدينة:..........................................15

 ............ دار/ بناية .......................زقاق/الشارع.... محلة:...............             
 ..............................: ....االلكترونيخدمة الدفع رقم الهاتف المحمول المثبت عليه  -16
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 االشخاص المفوضين بالتوقيع
 
 ـ االسم الرباعي واللقب:.......................................................................1 

 ــ الجنس:                         ذكر        أنثى2

 متزوج       غير متزوجـ الحالة االجتماعية:             3

 ــ الشخص معرض سياسيًا:        نعم         كال4

 ــ رقم الهاتف:...................... البريد االلكتروني:..........................................5

 .........ـ رقم الهوية:...............نوعها:................... تاريخ اإلصدار:.................6

 . تاريخ االنتهاء:..................ــ رقم جواز السفر:.................... تاريخ اإلصدار:.......7

 ـــ عنوان السكن: المحافظة:.................. المدينة:..........................................8

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

 ـــ إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية. 9

 بيانات المستفيد الحقيقي 
 
 ـ االسم الرباعي واللقب:........................................................................1
 ــ الجنس:         ذكر            أنثى2
 ـ الحالة االجتماعية:        متزوج          غير متزوج3
 ـــ المهنة:.............................. جهة العمل:............................................4
 تاريخ اإلصدار:.........................ـــ: رقم الهوية:...............نوعها:................... 5
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 (9 ـ 6) 

 ...................................: االلكترونيخدمة الدفع رقم الهاتف المحمول المثبت عليه  -6
 ــ الشخص معرض سياسيًا:          نعم         كال7
 االلكتروني:.........................................ــ رقم الهاتف: ...................... البريد 8
 ـ الجنسية:..................        مقيم          غير مقيم9

 ـ رقم جواز السفر:................... تاريخ اإلصدار:........... تاريخ االنتهاء:............... 10
 المدينة:...........................................ــ عنوان السكن: المحافظة:.................11

 محلة:........... زقاق/الشارع............... دار/ بناية:....................                     
 ــ إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية.12

 ة المشبوهةيثالثًا/ تفاصيل العمل
 
 ................................................................................:ةيلمعلــ تاريخ ا1

 ...............................................................................:ــ تاريخ االشتباه2

 ة:................................................................................يــ قيمة العمل3

 .............................................................ة:.عمليال بها أجريت التي ــ العملة 4

    دفع االلكتروني   مرتبط ببطاقة فتح حساب       :مليةالع ـــ نوع5
                   ةااللكتروني ببطاقة مرتبط التغذية النقدية في حساب                      

    ةااللكتروني البطاقةسحب نقدي من                       
                من وسيلة دفع الكتروني تحويل الكتروني صادر                      

 من وسيلة دفع الكترونيتحويل الكتروني وارد                       
 سحب نقدي من محفظة الكترونية                      

 .................أخرى )اذكرها(..                      
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   :حسابالتغذية الدفع/ التحويل /  ــ طريقة6
 تحويل من مصرف خارجي         تسديد نقدي                                          

 بطاقات ائتمانية                                              
            محفظة االلكترونية                                         

 )اذكرها(.............................أخرى                                          
 
 طريقة السحب من حساب الدفع االلكتروني: -7

 الشركةنقداً من  خالل وكيل    نقداً من خالل فرع الشركة                                                          
  نقدًا من خالل وكيل الشركة الثانوي                                          
   (ATMنقدًا من خالل أجهزة الـ )                                         

 أخرى )أذكرها( ............................                                           
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 (9 ـ 8) 

 مفصل لسبب اإلبالغ رابعًا/ وصف
 

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

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

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

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

 
 الجهة قبل من المتخذة خامسًا/اإلجراءات

 
 ة المشبوهة:عمليــ الظروف المحيطة بعملية التحري عن ال1

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

................................................................................................ 
 :لإلبالغ الداخلية المتخذة السابقة ـــ اإلجراءات2

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

 اإلبالغ: ــ اإلجراءات المتخذة بعد3
................................................................................................ 
................................................................................................ 
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 (9 ـ 9) 

 بالتقرير المرفقة المستندات سادسًا/
 
 ـ المستندات التي تدعم االشتباه.1
 ة.عمليـ المستندات المرتبطة بطبيعة ال2
 (KYC. استمارة اعرف زبونك )3
 
 
 
 
 

 توقيع مقدم اإلبالغ                                                                               


