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الهاتف رقم 
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 معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة .د
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  رقم الهاتف  الرمز البريدي  ص . ب

رقم الهاتف 

 الخلوي

  رقم الفاكس 

 



 
 يراعى الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في نموذج اإلخطار وعدم اإلفصاح عنها ألي جهة غير مختصة بما في ذلك العميل المشتبه به تحت

 .المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب النافذ المسؤولية القانونيةطائلة 

 

 

 الشخص االعتباري  –ب 
 

 ....................................................................................................اإلسم التجاري 1

 .............................................................................اسم الشركة .........................2

 . معلومات التسجيل لدى الجهات المختصة 3

 /      /         تاريخ التسجيل  رقم التسجيل

  طبيعة النشاط    نوع الشركة

الرقم الوطني   الجنسية

 للمنشأة

 

هل لها عالقة مع شركات 

 أخرى؟

 ال        نعم      

 ............................................................................................................أذكرها  

 غير مقيم        مقيم        . مؤشر اإلقامة4
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 البريدي
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 . هل يوجد عالقة بين المشتبه به والجهة المبلغة؟           نعم                     ال1

 بين المشتبه به والجهة المبلغة. طبيعة العالقة 2

 عميل             موظف              مساهم                     

 حامي               أخرى )أذكرها(.........ممحاسب                

 ؟                         نعم                          ال وظيفية. هل هي عالقة 3

 العالقة؟. إذا  كانت اإلجابة بنعم فما هي نوع 4

 مازال على رأس عمله         موقوف عن العمل        أنهيت خدماته         استقال      

 تاريخ إيقافه عن العمل / إنهاء خدماته / االستقالة :        /       /   
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 االنتهاء
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  مكان الميالد  تاريخ الميالد

  . جهة العمل4  . طبيعة النشاط3
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 .تاريخ العملية     /       / 1

 /       /      . تاريخ االشتباه 2

 . قيمة العملية :3

ما يعادل قيمة العملية    العملة                  

 بالدينار

 

 . نوع العمليــة :4

                                فتح حساب دفع إلكتروني                           التغذية النقدية في حساب الدفع اإللكتروني     

ً           حساب الدفع اإللكترونيسحب نقدي من        تحصيل األموال إلكترونيا

 دفع/ تحويل الكتروني وارد                                  الدفع على نقاط البيع     

 دفع/ تحويل الكتروني صادر     

 اتجار بأدوات السوق النقدي                                        إدارة استثمارات        إدارة أصول مالية                منح ائتمان        

 اتجار بأدوات سوق رأس المال           جير تمويلي    تأبيع دين                      شراء دين                  

           )دائنة، مدفوعة مسبقاً(  أدوات الدفعوإدارة خدمة تحصيل            إصدار      خدمة دفع               

 أخرى )أذكرها( .................................................................................................                 

 الدفع/ التحويل/ تغذية الحساب:طريقة  .5

 أداة دفع أخرى           شيكات          الخارجويل من تح تسديد نقدي   

 إي فواتيركم      بطاقة دفع       محفظة إلكترونية  

    .................................................................................................أخرى )اذكرها(        

 طريقة السحب من حساب الدفع االلكتروني:. 6

 نقداً من  خالل وكيل الشركة      نقداً من خالل فرع الشركة                    

 خارج المملكة    ATMداخل المملكة           من خالل  ATMمن خالل       

 أخرى )أذكرها( ........................................................................        

 رقم الحساب الذي تمت عليه عملية الدفع/ التحويل/ التغذية/السحب:  

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

 . إسم الشخص الدافع :7

)مصدر الحوالة/ المسحوب عليه  شركة خدمات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال /.اسم المصرف8

 :(الشيك/ مصدر البطاقة

 . البلد التي يتواجد فيها9

المصرف/ شركة الدفع 

 والتحويل اإللكتروني لألموال

 

 

 -:نوع الشبهةسادساً: 

 االحتيال                  التالعب باالسواق المالية                       التزوير                    االختالس      

 االتجار غير المشروع باالسلحة                  تمويل اإلرهاب                     السرقة       الجريمة المنظمة       

 أخرى )أذكرها( ..........................................       التجار بالمخدرات     ااالتجار بالبشر                  
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