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 المشبوهة عملياتعن ال اإلبالغ نموذج

 بالمنظمات غير الحكومية  الخاصة (5استمارة رقم )

 /    /     التاريخ:              اإلبالغ:  رقم 

 إلى/ مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 نعم        كال         مشبوهة سابقهعملية هذا اإلبالغ مرتبط بإبالغ عن  أنهل 

 رقم اإلبالغ السابق الى إذا كان الجواب بنعم نرجو اإلشارة 

 عن مقدم اإلبالغبيانات  /أوال

 . ..........................................................................:الجهة المبلغةـ اسم 1
 ..................................... :.................................... رقم الهاتف:ـ العنوان2
 .............................................................................:ـ البريد االلكتروني3
 .......................................:لوظيفة..........................ا :ـ اسم الموظف الُمبلغ4
 ...............................:................................. البريد االلكتروني:ـ رقم الهاتف5
 ........................................:التاريخ...................................... :قيعـ التو 6

 منظمة غير الحكوميةتتعلق بال بيانات -أ ثانيًا/
 ......................................................................................:.االسمــ 1

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

 ــ أسماء أعضاء الهيئة اإلدارية:................................................................3

 .......اصحاب القرار في المنظمة:........................................................ -4

 خاص باستخدام المكتب
 اإلبالغ:رقم 

 :االستالمتاريخ 
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 :............................................................................جنسية المنظمة -5

 .....................................................رقمًا    كتابةً         :منظمةعدد فروع الــ 6

 المنظمة:...........................................................عدد أعضاء مجلس إدارة  -7

 أسماء المخولين بالسحب واإليداع:............................................................ ــ8

 ..:.......................................الشهادة:....................... رقم شهادة التسجيل -9

 .....................................:التسجيل........................ تاريخ :التسجيلــ مكان 10

 ......................:...............................................العملــ تاريخ بدأ عالقة 11

 الفاكس:.......................................رقم الهاتف:..............................رقم ــ 12

 المحافظة:........................المدينة:.......................................... العنوان:ــ 13

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

 المصارف التي تتعامل معها المنظمة:................................................أسماء ــ 14

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

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

 اسم مدقق الحسابات الخارجي:............................................................. -15

 المحافظة:........................المدينة:.......................................... ــ العنوان:16

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

 ــــ إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية.17
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 رئيس المنظمة غير الحكوميةتتعلق ب بيانات -ثانيًا/ ب 

 .......................................................................:ـ االسم الرباعي واللقب1 

 أنثىــ الجنس:         ذكر            2

 متزوج          غير متزوج        :ةـ الحالة االجتماعي3

 الكنعم                  :سياسياً  فمعر الالشخص  ــ4

 ..........................:................االلكتروني...................... البريد :ــ رقم الهاتف5

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

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

 ..........................................:............ المدينة......:المحافظةــ عنوان السكن: ـ8

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

 ـــ إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية. 9
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 بأعضاء المنظمة غير الحكومية تتعلق بيانات -ثانيًا/ ج 

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

 ــ الجنس:         ذكر            أنثى2

 :        متزوج          غير متزوجةـ الحالة االجتماعي3

 سياسيًا:          نعم        كال فمعر الــ الشخص 4

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

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

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

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

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

 ـــ إرفاق كافة المستمسكات الثبوتية. 9

 في حالة تعدد األعضاء وارفاقها مع نموذج اإلبالغ.ة يتم ملئها *يرجى سحب أكثر من نسخ
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 ةالمشبوه عملية/ تفاصيل الاً ثالث

 ...............................................................................:عمليةال تاريخــ 1

 :................................................................المبلغ موضوع االشتباه ـــ مقدار2

 :..............................................................................عمليةــــ مكان ال3

 :.........................................................................عمليةـــ الغرض من ال4

 صك        ـــ طريقة الدفع:           نقدًا            تحويل مصرفي          5

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

 .........................................................................:عمليةالمستفيد من ال ــ6

  .....................اسم المصرف  :............................)في حال توفره( رقم الحساب ـــ7

                     

 

 

 

 

 

 

 



 سري للغاية

وال يجوز اإلفصاح ومكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الجهة المبلغة هذه المعلومات سرية ومحدودة التداول بين 
 عنها ألية جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به
 (7 ـ 6) 

  

 ًا/ وصف مفصل لسبب اإلبالغرابع

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

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

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

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

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

 الجهة قبل من المتخذة اإلجراءات/اً خامس

 المشبوهة:عملية المحيطة بعملية التحري عن ال الظروفــ 1
................................................................................................ 

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

................................................................................................ 
 :بالغلإل السابقة المتخذة الداخلية اإلجراءاتـــ 2

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

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

 بالغ:اإل إلجراءات المتخذة بعداــ 3
................................................................................................ 

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

................................................................................................ 
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 بالتقرير المرفقة المستندات ًا/ادسس

 

 االشتباه.ـ المستندات التي تدعم 1

 . عمليةتندات المرتبطة بطبيعة الـ المســ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توقيع مقدم اإلبالغ                                                                        


