
 

 

 

 

 

 

 

 تصريح بعملية أو بمعاملة مسترابة     

  

 خاص بالمصّرح

 

عر صرع  ع العلمع التجصرّرع ع  الّرع وضع اسع المصّرع

رعاــــــــــ  صّر
ع
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ساس ي الامً اللاهىن  125مسترابة على معنى الفصل  بمعاملة ثصشيح بعملية أو

املتعلم بميافحة الاسهاب ومىع غسل  2015أوت  7بتاسيخ  2015 لسىة  26 عذد

 .الامىاٌ

 :مشجع الايذاع للمصّشح

 

املصشح -1  

 

  ( :أو التضميت الاجتماغيت) اصم الشرلت

:الاصم واللقب   

: الصفت/ املهىت   

:غىوان البر ًذ الالكترووي   

:الفالط :                                                                                      الهاجف   

ذي  :الػىوان البًر  

املشاسل -2  

 

:الاصم واللقب   

:الفالط                                                                          :             الهاجف   

:غىوان البر ًذ الالكترووي    

التصشيح  مىضىع -3  

 عع

 هحت أو القاهون جا غتبرهرجباظها بصفت مباشرة أو غير مباشرة بأموال متأجيت مً أغمال غير مشروغت يغلى قيام شبهت في احمل ثمضترابت  مػاملتغمليت أو

عع جىاًت

  جرائم اللها غالقت ب ةوشغأماث أو يهظأو ث بصفت مباشرة أو غير مباشرة بتمويل أشخاصرجباظها غلى قيام شبهت في احمل ثمضترابت  مػاملتغمليت أو

 2015أوث  7بتاريخ  2015 لضىت  26صاس ي غذد ألاالقاهون املىصوص غليها في رهابيت الا

ا غتبرهيبصفت مباشرة أو غير مباشرة بأموال متأجيت مً أغمال غير مشروغت رجباظها غلى قيام شبهت في احمل ثمضترابت  مػاملتغمليت أو  اجراءمحاولت ع

 ع هحت أو جىاًتجالقاهون 

لها غالقت  ةوشغأماث أو يهظأو ث بصفت مباشرة أو غير مباشرة بتمويل أشخاصرجباظها غلى قيام شبهت في احمل ثمضترابت  مػاملتغمليت أو اجراء  محاولتع

 2015أوث  7بتاريخ  2015 لضىت   26صاس ي غذدألاالقاهون رهابيت املىصوص غليها في الاجرائم الب

لضىت  26غذد صاس ي ألاقاهون لل 108الاثباث ظبقا للفقرة الاخيرة مً الفصل غذد مػعياث أو وهميت اصتحالت اثباث هويت الحريف في صورة محذودًت ع 

 2015أوث  7بتاريخ  2015

  جصريح بالشبهت جكميلي لتصريح بالشبهت صابق

: صابقالمرجؼ و جاريخ التصريح بالشبهت          -   

 1الحشيف مىضىع التصشيح -4 

 

 غادي  

غرض ي ع

 شخص طبيعي

: الاصم  

:اللقب   

:جاريخ الوالدة   

:د البال                                       :    املذًىت :                                  مكان الوالدة   

:الجيضيت   

( :رفق وسختم)رقم بعاقت التػريف الوظىيت    

( :وسخت رفقم)رقم جواز الضفر   

: (الوثيقت ًتجحذًذ هوع)رقم مرجعي آخر  

                                                           
ع.بحريف واحذالا ًتػلق ال التصريح بالشبهت ع 1

    للتحاليل املاايّ التىون يّ جىة  اا بالّل 

 مشجع الايذاع لذي اللجىة
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:الوضػيت الػائليت   

:اصم ولقب القريً   

: (ان وجذ)رقم بعاقت التػريف الوظىيت    

مقيم-  

مقيم غير-  

:اليشاط املنهي الحالي   

:الػىوان الرئيس ي      

:غىاويً أخرى   

 

 شخص معىىو 

: ججاريت أو التضميت الاججاري صم الالا  

: شارةال   

:الشكل القاهووي   

: وضوعالم  

: قعاعال  

:اليشاط    

:جاريخ الاوشاء   

:رقم السجل التجاري   

:رقم املػرف الجبائي   

مقيم-  

مقيم غير-  

:الػىوان   

:املذًىت   

ذي  :الترقيم البًر  

:د البال  

:                                                                                      الهاجف   

: الفالط  

: غىوان البر ًذ الالكترووي    

:غىوان املوقؼ غلى شبكت الاهترهاث     

 

 

لشخص املعىىو او املسيريً ٌ( أو وهالء)وهيل   

 

مقيم غير/ مقيم الوظيفت           وثيقت الهويت       رقم  

(جواز الضفر/ بعاقت التػريف الوظىيت)  
الوالدة بالد اللقبو الاصم جاريخ الوالدة   

      

      

      

      

 
 أهم املساهمين أو الششواء

 

 وو حقة وضب الوظيفت

 التصويت

 وضبت املضاهمت في

رأش املال    

 

 /مقيم

 غير

 مقيم

          وثيقت الهويت       رقم 

جواز / بعاقت التػريف الوظىيت)

(الضفر  

الوالدة بالد اللقبو الاصم جاريخ الوالدة   

        

        

        

        
 



3 
 

 
 

  : (شخص طبيعي أو معىىو )املمثل اللاهىوي للحشيف /الىهيل

:صم الا  

:اللقب   

:جاريخ الوالدة   

:البالد :                                           املذًىت                        :           مكان الوالدة   

:الجيضيت   

:رقم بعاقت التػريف الوظىيت    

:رقم جواز الضفر    

( :الوثيقت ًتجحذًذ هوع)رقم مرجعي آخر  

:اليشاط املنهي الحالي   

:الػىوان   

: (ًقؼ جحذًذه) لتب آخرجفويض أو   

:التاريخ   

  ال/       وػم  :    وثيقت مرفقت بملف الحريف ال

 

: كاهىهية أ شي  ثشثيبات  

:القاهووي جرجيب اصم ال  

:القاهووي  الترجيبشكل   

:القاهووي  الترجيبغقذ جكويً   

   : الػىوان 

 

: اللاهىوي الترثيب ؤسسم  

: اللقب و صمالا  

  :و مكانها  جاريخ الوالدة

:رقم بعاقت التػريف الوظىيت   

:رقم جواز الضفر     

 

:  اللاهىوي الترثيبالمستفيدون من   

 
 

التصويت وو حق ةوضب حصت  رأش  

 املال اململولت

          وثيقت الهويت       رقم  الوظيفت

(جواز الضفر/ بعاقت التػريف الوظىيت)  
الوالدة بالد اللقبو الاصم جاريخ الوالدة   

       

       

       

       
 
 

عاملةاملستفيذ الفعلي مً العملية أو الم -5                        

 

: الاصم  

:اللقب   

:جاريخ الوالدة   

: دالبال:                                           املذًىت :                                  مكان الوالدة   

:الجيضيت   

:رقم بعاقت التػريف الوظىيت    

:رقم جواز الضفر    

: (الوثيقت ًتجحذًذ هوع)رقم مرجعي آخر  
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الىكائعفي أو  املعاملةفي العملية أو  ثذا لين شي مأأشخاا  -6  

 

  روو صلةالاشخاا الطبيعيىن 

 

          وثيقت الهويت       رقم  هوع الصلت

(جواز الضفر/ بعاقت التػريف الوظىيت)  
اللقبو الاصم جاريخ الوالدة  

    

    

    

    
 

  روو صلةاو الترثيبات اللاهىهية  يةعىىالاشخاا المغيرها مً الششوات و 

 

                      شخخ املػىوي اصم ال الشكل القاهووي رقم السجل التجاري  هوع الصلت

( أو التضميت الاجتماغيت)
 

    

    

    

    

 

معلىمات مالية -7  

 
 الحسابات

 ع

في                        الرصيذ

 جاريخ التصريح بالشبهت

غملت أجىبيت/ دًىار  رقم الحضاب 

ذي  /املػرف البىكى )  (« IBAN » أوالبًر

فتح           جاريخ

 الحضاب 

 هوع الحضاب

     

     

     

     
 

  املسترابة عامالتالم/  عاملأو الم العمليات/العملية

 

   هجسةة مغاملو المأالػمليت -

  غير مىجسة املػاملتو أالػمليت -

 
 

 (ة)املراصل( أو البىوك)البىك  مػلوماث أخرى 

 أو مؤصضاث أخرى مػىيت

وغملت  املبلغ

الػمليت او 

 املػاملت

املػاملتعظبيػت الػمليت أو جاريخ الاهجاز  
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أو ثمىيل الاسهاب /ومؤششات غسل الامىاٌ و ثحليل الىكائع -8  

 

:عل ويحتبعر  

بشكلع  وحعشبهمعل و عع المصيحكلع النجمصع اليعللكنعلنعلحديدع لع-  

 جحذًذ/وخصائخ الػملياث ،جعور الوقائؼ/ الاغتيادًتوالخصائخ غير  الحضاب ةحرك ،أهم الػملياث) اشبهمععاليعأدتعإاىكلع النجمصع ال و عيمع ع-

عع(مالمح صلوك الحريف، الشبهت القائمت غليهاة حتملو وجهت ألاموال الم مصذر 

عمص عبهجتع اسللجلعالللليجتعأ ع لأ علل يلع الصهجبع/علؤشص تعغالع الل  لع ع-  

.ع الالنلجتجتع اليع فوتعإاىعظه صع اشبهمع-  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________             

(صفحاثًضاف ما قذ ًلسم مً )  
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 (اسفاق الىجائم الضشوسية لذساسة التصشيح بالشبهة ومنها  اصة   ( الىجائم املشفلة للتصشيح -9

 

املصّرح الحظاثم  ضؼ غالمت هوغيت الوثائق 

  (X ) 

  الوثائق املعلوبت

ع 
 

 وسقي او الىترووي

امللف اللاهىوي للحشيف و وجائم  

 الهىية لألشخاا املعىيين

املستفيذ و املستفيذ الحشيف و )

  (.الفعلي

 حشيفًاعشف استماس  و

متضمىة على وجه الخصىا 

ثصييف مخاطش الحشيف اصاء 

 غسل الامىاٌ و ثمىيل الاسهاب 

 مً الفئة هزه اسفاق يتم 

 في الىترووي حامل على الىجائم

 ( EXCEL) صيغة

الىجائم املتصلة بحشهة الحساب  

 :  او الحسابات للعمليات املىجض 

 البىىية الحسابات هشىفات-1

 .واملالية

 مً الفئة هزه اسفاق يتم 

في  الىترووي حامل علىالىجائم 

 (PDF)  صيغة

 سىيفت، محاسبية، وجائم-2 

 صىىن الحشفاء، ارون 

......( بىىية

  

 

 الىترووي او وسقي

رات عالكة بامللف او  ائموث 

علىد، ثصشيح بتىسيذ )  الىكائع

عملة اجىبية، ثش يص بتصذيش 

عملة اجىبية، وجائم صادس  عً 

 ...(الخذمات املاليةمسذيي 

  ا شي  وجائم  الىترووي او وسقي 

ع
 ع

 

 : 3صّشحالم امضاء تم و   :                                                                                                             2امضاء املشاسل تم و 

 :ثاسيخ التصشيح                                                                                                                          :ثاسيخ التصشيح 

      
ع

                                                           
عاملؤسسات البىىية واملالية  هّم   2

عاملهً غير املالية املحذد   هّم   3


