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 العملیات المشبوھة/ تقریر االشتباهنموذج اإلبالغ عن 
 

 وحدة المعلومات المالیة

 العملیات المشبوھةنموذج اإلبالغ عن 

 
 

  تفاصیل تقدیم تقریر االشتباه: .1

  التاریخ:  1-1

المسؤول عن إعداد/تقدیم تقریر  1-2
 االشتباه:  

 

 بنك   � نوع المؤسسة المبلّغة: 1-3
 شركة صرافة �
 تأمینشركة  �
 شركة استثمار �
 شركة تمویل �
 شركة إدارة أصول �
 محاسبون �
 محامون �
 وسطاء/وكالء عقارات  �
والمعادن النفیسة  تجار الذھب  �

 األخرى
تجار األلماس واألحجار الكریمة  �

 األخرى
 أخرى (یرجى التحدید):  �
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  المؤسسة المبلّغة : 1-4

 جھة االتصال: 1-5
 العنوان: 

 رقم الھاتف المباشر:
 وني: برید إلكتر

 

 إشارة رقم:  1-6
 

 

 

 

 تفاصیل تقریر االشتباه:  .2

 ھل التقریر تابع  لتقریر سابق؟  2-1
 (إلزامي) 

 نعم  �
إذا نعم، یرجى إدخال الرقم المرجعي لھذا  

 التقریر 
 كال  �

ھل یرتبط ھذا التقریر بتمویل   2-2
أو  ، العقوباتاإلرھاب، غسل األموال

 أي نوع اشتباه آخر؟ 
 (إلزامي) 

 اإلرھاب تمویل �
 غسل األموال �
 عقوبات  �
 نوع اشتباه آخر  �

ھل یخضع ھذا التقریر ألي متطلبات  2-3
 عاجلة بتجمید األموال ؟ 

 نعم  �
 كال  �
 غیر معروف �

 : سبب االشتباه 2-4
 (إلزامي) 

  تجزئة المعامالت �
 معاملة غیر اعتیادیة  �

 مصدر أموال غیر محدد �

 معاملة غیر اقتصادیة  �

 معاملة بدون غرض تجاري محدد �
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 احتیال  �

عدم التمكن من إتمام إجراءات  �
 "اعرف عمیلك"  

 ھویة مزورة �

 مبلغ نقدي كبیر  �

 سلوك الفرد مشتبھ بھ �

 أخرى (یرجى التحدید):  �

 عدد المعامالت المبلّغ عنھا:  2-5
 (إلزامي) 

 معاملة واحدة  �
 عدة معامالت �
o  :عدد المعامالت 

ما ھي قیمة المعاملة/المعامالت المشتبھ  2-6
ذلك أي محاوالت إلجراء بھا، بما في 

 المعاملة؟ 
 (إلزامي) 

 أذكر القیمة بالریال القطري:
 

 أذكر القیمة بالعمالت األخرى:

ما ھو نوع المال أو الخدمة أو المنتج  2-7
 المستخدم  إلجراء المعاملة؟

 (إلزامي) 

 نقدا  �
 تحویل برقي  �
 حساب مصرفي �
 حساب  صندوق استئماني  �
 أوراق مالیة  �
 شیك �
 وثیقة تأمین  �
 دات استثمارشھا �
 أسھم �
 تبدیل عمالت �
 بطاقة ائتمان  �
 بطاقة خصم �
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 عملة مشفرة �
 ذھب �
 أخرى نفیسةمعادن  �
 ألماس  �
 أحجار كریمة أخرى �
 عقار  �
 خدمات استشاریة �
 أخرى (یرجى التحدید):  �

 

 

 ھ/ شركائھمتفاصیل الشخص المشتبھ بھ/ األشخاص المشتبھ بھم أو شركائ .3

ا قانونی  ). إذا كان شخصا3عبئة القسم (إذا كان المشتبھ بھ شخصا طبیعیا، یرجى ت

. أما إذا )5) و(3؛ في حال االثنین معا، یرجى تعبئة القسمین (5یرجى تعبئة القسم 

 ). 6( ا فیرجى تعبئة القسماستئمانی كان صندوقا

 الشخص المشتبھ بھ: 3-1
(اذكر كافة المعلومات المعروفة لدیك 
 اعن الشخص المشتبھ بھ، وارفق نسخ

ھویة متوفرة  إثباتثائق عن أي و
 لدیك): 

 معلومات عن الجنسیة واإلقامة 
 :(إلزامي)   الجنسیة
 قطري:            
o   (إلزامي) رقم بطاقة الھویة القطریة : 
o  (اختیاري) رقم جواز السفر: 

 
 مقیم في قطر:

o   (إلزامي) رقم بطاقة الھویة القطریة : 
o  (اختیاري) رقم جواز السفر: 

 :دول الخلیج 
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o اقة الھویة الخلیجیة:رقم بط 
 أو

o :رقم جواز السفر 
 غیر مقیم: 

o  (إلزامي) رقم جواز السفر: 
االسم بالعربي أو باإلنجلیزي   �  

 : (إلزامي)
 : (إلزامي) تاریخ المیالد  �
 : (إلزامي)ذكر أو أنثى  �
 العنوان/ العناوین:  �
 رقم الھاتف: �
 رقم الجوال: �
 برید إلكتروني:  �
 بلد اإلقامة: �
 المھنة:  �
 قیادة: تفاصیل رخصة ال �
 تفاصیل عن صاحب العمل: �
 أي معلومات شخصیة أخرى: �

 

 )1معلومات عن الحساب ( .4

 نوع الحساب: 4-1-1
 (إلزامي) 

 

 حساب أفراد �
 حساب شركات �
 أخرى:   �
 التفاصیل:         

 حساب شخصي � نوع الحساب الفرعي:   4-1-2
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 حساب شركة �
 حساب  صندوق استئماني  �
 أخرى:   �
 التفاصیل:         

 الحساب/ المؤسسة: مكان 4-1-3
 (إلزامي) 

 

 

 اسم الحساب : 4-1-4
 (إلزامي) 

 

 

  تاریخ فتح الحساب:    4-1-5

 رقم الحساب : 4-1-6
 (إلزامي) 

 

   المخولون بالتوقیع :  4-1-7

  الحساب، إن وجد: إقفال تاریخ  4-1-8

 رصید الحساب:  4-1-9
 (إلزامي) 

 

فاق سجل معامالت الحساب طیلة یرجى إر سجل معامالت الحساب:  4-1-10
 فترة االشتباه

 

 )2معلومات عن الحساب ( 

 نوع الحساب: 4-2-1
 (إلزامي) 

 

 حساب أفراد �
 حساب شركات �
 أخرى:   �
 التفاصیل:         
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 حساب شخصي � نوع الحساب الفرعي:   4-2-2
 حساب شركة �
 حساب  صندوق استئماني  �
 أخرى:   �
 التفاصیل:         

 المؤسسة: /الحساب مكان 4-2-3
 (إلزامي) 

 
 

 

 اسم الحساب : 4-2-4
 (إلزامي) 

 

 

  تاریخ فتح الحساب:    4-2-5

 رقم الحساب : 4-2-6
 (إلزامي) 

 

   المخولون بالتوقیع :  4-2-7

  الحساب، إن وجد: إقفالتاریخ  4-2-8

 رصید الحساب:  4-2-9
 (إلزامي) 

 

الت الحساب طیلة یرجى إرفاق سجل معام سجل معامالت الحساب:  4-2-10
 فترة االشتباه

 

 معلومات عن الشركة/ المؤسسة .5

  اسم الشركة/ المؤسسة: 5-1
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 (إلزامي) 

 نوع الشركة/المؤسسة: 5-2
 (إلزامي) 

 
 

 شركة خاصة �
 شركة عامة �
 شراكة (شركة تضامن) �
 أخرى: �

في أي دولة تم تسجیل الشركة /  5-3
 المؤسسة؟
 (إلزامي) 

 دولة قطر �
 أخرى: �

 التحدید:یرجى      

 رقم تسجیل الشركة أو المؤسسة: 5-4
 (إلزامي) 

 

 قید المنشأة: 5-5
(إلزامي إذا كانت 

 الشركة/المؤسسة محلیة)

 

 رقم تسجیل الشركة األجنبیة: 5-6
(إلزامي إذا كانت الشركة/ 

 المؤسسة أجنبیة) 

 

 العنوان المسجل: 5-7
 (إلزامي) 

 

عنوان العمل، إذا كان مختلفا عن   5-8
 وان المسّجل: العن

  

تفاصیل االتصال بالشركة/  5-9
 المؤسسة:

 االسم: �
 رقم الھاتف: �
 رقم الجوال: �
 البرید اإللكتروني:  �
 معلومات أخرى: �

أعضاء مجلس إدارة  5-10
الشركة/المؤسسة أو  أصحاب 

 االسم: �
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 رقم الھاتف: � العمل
 رقم الجوال: �
 البرید اإللكتروني:  �
 معلومات أخرى: �

  خص المشتبھ بھ: سبب الصلة بالش 5-11

 

 

 

 الصندوق االستئماني .6

  اسم الصندوق االستئماني  6-1

  طبیعة وغرض الصندوق االستئماني  6-2

وتاریخ تأسیس الصندوق  البلد 6-3
 االستئماني 

 

  ن ی الموص /الموصي ھویة 6-4

  األوصیاء  /الوصي ھویة 6-5

  الولّي/ األولیاء  ھویة 6-6

  یدون المستفید أو المستف 6-7

  بیانات أخرى  6-8

  

 

 تفاصیل النشاط المشتبھ بھ .7

 متى وقع النشاط المشتبھ بھ؟  7-1
 (إلزامي) 

 التاریخ/التواریخ: 
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 أین وقع النشاط المشتبھ بھ؟ 7-2
 (إلزامي) 

 

 كیف تم تحدید النشاط المشتبھ بھ ؟  7-3
 (إلزامي) 

 معاملة مباشرة �
 نظام مراقبة المعامالت �
و مسؤول اإلبالغ مسؤول االلتزام أ �

 عن غسل األموال
 إبالغ من مجھول �
 تدقیق یدوي  �
 سلبیةومعلومات أخبار  �
 أخرى (یرجى التحدید)  �

معلومات إضافیة مھمة عن  أذكر 7-4
النشاط المشتبھ بھ الذي دفعك إلى 

 تقدیم تقریر االشتباه. 
 ما ھو سبب االشتباه لدیك؟

اذكر بوضوح كافة العوامل أو 
دیة التي أدت الظروف غیر االعتیا

إلى االشتباه بعملیة غسل أموال أو 
 تمویل إرھاب. 

 (إلزامي) 

 

أذكر أي معلومات إضافیة أخرى   7-5
 تعتبرھا مھمة لتقدیم تقریر االشتباه 

 

 

 مستندات داعمة .8

یرجى إدراج أي مستندات داعمة  8-1
 لتقریر االشتباه 

 قائمة المرفقات:
 ھ ھویة الشخص المشتبھ ب إثباتوثائق  �
 معلومات عن الحساب �
 سجالت المعامالت �
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 سجالت الشركة/ المؤسسة �
 أي مستندات أو سجالت أخرى: �

 


	نموذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة/ تقرير الاشتباه

