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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

سيييييياسيييييا  وافرا ا  مكافحة تمويل اإلرهاب وغسييييييل األموال وفدم ارخائر اي أحد الر ا   األسييييياسيييييية 

التي اتخذتها املؤسيييييييييييسييييييييييية  ي ماال الر ابة املالية وفما ل اام مكافحة غسيييييييييييل األموال ال يييييييييييادر بموف  

افق مع هذا السياسية هي وال حة1433/ 5/ 11وتاريخ  31املرسوم امللكي ر م م/  ،التعديال  الالحمة ليتو

لذا يا  على املؤسسة مراعاة االلتزام باألحكام التي تمتض ي بها األنامة السارية  ي اململكة ذا  الشيق 

 املالي وفيها ناام مكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال وعليها بوفه خاص اتخاذ اآلتي:

  واملستندات املالية وملفات الحسابات واملراسالت وصور وثائق االحتفاظ في مقرها الرئيس ي بالسجالت

 بشكل مباشر.
ً
 الهويات ألعضاء مجلس األمناء واإلدارة التنفيذية والعاملين فيها واملتعاملين معها ماديا

 

 ماال التطبيق: -

ات عتطبق هذه السيييييياسييييية ععا ليي  العاملين واملتطوعين في امل سيييييسييييية ولاصييييية ا  ولين باسيييييتقبا  الت   

 وتقييدها من العاملين في تنيية املوارد املالية في امل سسة.

 

 امل طلحا  ذا  العال ة: -

 نظام مكافحة غسل األموا  وتيويل اإلرهاب. ال اام: -

األصيييييييييو   و املوارد االوتايييييييييادية  و امليتلكات  يا هانأ ويييها  و نوعها  و  ريقة امتال ها  األموال: -

يانييأ مييادييية  م غي  عييادييية والوثييائق -منقوليية  م غي  منقوليية مليوسيييييييييييييية  م غي  مليوسيييييييييييييية  سيييييييييييييواء هي

والايكو  واملسيتندات والجوالت ولطابات االعتياد  يا هان شيكلهاو سيواء  هانأ دالل امليلمة  م 

لارلها ويشييييل  لل النظإل اإللمن ونية  و الرويية واالئتيانيات املايييرفية ال ي تد  ععا ملمية او 

ع األوراق التجارية واملالية  و  ية  رباح  و مداليل  لرى تنتج من مايييييييييييييكحة فيها و ذلل ليي   نوا

 هذه األموا .

هل فعل يرتمب دالل امليلمة يعد لريية معاوبة عليها وفق الشيييييييييرع واألنظية  الجريمة األصيييييييييلية: -

 في امليلمةو وهل فعل يرتمب لارج امليلمة يعد لريية وفقا لقوانين الدولة ال ي ارتمب فيها.

دالل امليلمة  و لارلها بشيكل مباشير  و غي  مباشيير -األموا  الناشيةة  و املتحايلة   :املتح يال  -

 إلا  موا  مياثلة.
ً
  و لزئيا

ً
 من ارتكاب لريية  صليةو بيا في  لل األموا  ال ي حولأ  و بدلأ هليا

روس" "هي منظية غي  هادفة للر  املؤسسة: -
ُ
ح بم سسة محيد إبراهيإل السبيعي و والده ال ي ية "غ

 وينطبق عليها ما ورد من  نظية وووانين متعلقة بيكافحة غسيل األموا .
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ارتكاب  ي فعل  و الشييييييييروع فيخ بقاييييييييد إلفاء  و تيويخ  صييييييييل حقيقة  ي  موا   غسيييييييييل األموال: -

 ممتسبة لالفة للشرع  و النظام ولعلها تبدو مشروعة املادر.

امات املالية للي سيييييييسيييييييات واألعيا  واملهن الجهة املسييييييي ولة عن التحقق من االلن   الجدة الر ابية: -

غي  املالية ا حددة واملنظيات غي  الهادفة إلا الربحو وفق املتطلبات املنايييييييييييييون عليها في النظام 

 والالئحة  و  ي ورارات  و تعلييات  ات صلة.

  وحدة التحريات املالية املناييييييييون عليها في نظام مكافحة غسييييييييل ا ألموا وحدة التحريا  املالية: -

 هي والئحة التنفيذية. 1633/ 5/ 11وتاريخ  31الاادرة باملرسوم امللكي روإل م/

األدوات النقدية ال ي تكون في شييييييييكل وثيقة لحاملها هالشيييييييييكات  األدوا  المابلة للتداول لحاملدا: -

والسييييييييندات اإل نية و وامر الدف  ال ي إما لحاملها  و مظهرة لخ  و صييييييييادرة ملسييييييييتفيد صييييييييوري  و  ي 

لر ينتقل معخ االنتفاع بيجرد تسيييييييييييييلييخ واألدوات غي  املمتيلة ال ي تكون مووعة وحذ  شيييييييييييييكل  

 منها اسإل املستفيد.

 للي سسة ليار  ت  عخ ععا  نشطيها.  املتبرع: -
ً
 او عينيا

ً
 نقديا

ً
 هو هل ش ص يقدم ت  عا

 تيويل العيليات اإلرهابية واإلرهابيين واملنظيات اإلرهابية. تمويل اإلرهاب: -

: إبالغ الشيييييييي ص املرلص لخ وحدة التحريات املالية عن  ي عيلية مشييييييييتبخ فيها يشيييييييييل  لل غالبال  -

 إرسا  تقرير عنها.

مجيوعة العيل املالي ال اصييييييييييييية بيكافحة غسيييييييييييييل األموا  وتيويل اإلرهاب  ماموعة العمل املالي: -

(FATF) 

ر  تبديلها  و التايييييييييالحجز امل وأ ععا نقل األموا  واملتحايييييييييالت وتحويلها  و  الحج  التحفاي: -

 إلا  مر صادر عن محمية  و 
ً
فيها  و تحريمها  و وض  اليد عليها  و حجرها باورة م وتةو استنادا

 سلطة مختاة بذلل.
 

 مؤشرا  عملية غسيل األموال: -

 فريمة غسل األموال من  ام بأي من األفعال اآلتية:
ً
 يعد مرتكبا

الت  ع  و  ي مسمى آلرو م  عليخ بأنها من متحاالت تحويل  موا   و نقلها إلا امل سسة تحأ مسمى  -1

لريية أللل إلفاء املايدر غي  املشيروع لتلل األموا   و تيوههخ.  و أللل مسياعدة  ي شي ص متور  

 في ارتكاب الجريية األصلية ال ي تحال منها تلل األموا  لإلفالت من عقوبة ارتكابها.

حر يهييا  و ملمييهييا  و مكييانهييا عن  ريق الت  ع بهيياو م   إلفيياء  و تيويييخ  بيعيية  موالييخ  و ماييييييييييييييدرهييا  و -2

 عليخ بأنها من متحاالت لريية.

التحقق من القاد  و العلإل  و الغرض في ارتكاب لريية غسل األموا  من لال  الظرو  واملالبسات  -3

 املوضوعية والواوعية للقضية.
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 مؤشرا  االشتباه بعملية غسيل األموال -

  عييادي بشييييييييييييييأن االلن ام بيتطلبييات مكييافحيية غسييييييييييييييل األموا   و لرائإل تيويييل  داء العييييل اهتيييامييا غي -1

 اإلرهاب ولاصخ املتعلقة بهويتخ ونوع عيلخ.

 رفض العييل تقديإل بيانات عنخ  و توضيح مادر  موالخ و صولخ األلرى. -2

رغبة العييل في املشييييار ة في صييييفقات غي  وايييييحة من حين غرضييييها القانوني  و االوتاييييادي  و عدم  -3

 سجامها م  اسن اتيجية االستثيار املعلنة.ان

 محاولة املستفيد تزويد امل سسة بيعلومات غي  صحيحة  و مضللة تتعلق بهويتخ  و مادر  موالخ. -4

علإل امل سسة بتور  العييل في  نشطة غسيل  موا   و لرائإل تيويل إرهابو  و  ي مخالفات لنائية  -5

  و تنظييية.

 با  ا ر والعيوالت  و  ي مااريف  لري.إبداء املستفيد عدم االهتيام  -6

اشيييييييييييتباه امل سيييييييييييسييييييييييية في  ن املسيييييييييييتفيد و يل للعيل نيابة عن موهل مجهو  و   ة تردده وامتناعخ عن  -7

 تقديإل بعض املعلومات املطلوبة بدون سبب مقن .

 صعوبة تقديإل العييل وصف لطبيعة عيلخ  و عدم معرفتخ بأنشطتخ بشكل عام. -8

 ويل األلل يتبعخ بعد مدة ولي ة  لب تاييفية الوضيي  االسييتثياري وتحويل  ويام العييل باالسييتثيار -9

 العائد من الحساب.

 ولود التال   بي  ألنشطة العييل وامليارسات العادية. -10

 لب املستفيد من امل سسة تحويل األموا  املستحقة لخ لطر  ل ر ومحاولة عدم تزويد امل سسة  -11

 بأي معلومات عن الجهة وا حو  إليها.

محييياولييية املسيييييييييييييتفييييد تغيي  صيييييييييييييفقييية  و إلغيييا هيييا بعيييد تبليغيييخ بيتطلبيييات تيييدويق املعلوميييات  و حف   -12

 السجالت من امل سسة.

  لب املستفيد إنهاء إلراءات صفقة يستخدم فيها  ول ودر ميمن من املستندات. -13

 علإل امل سسة  ن األموا   و امليتلكات إيراد من ماادر غي  مشروعة. -14

ار الت  عات والعيليات م  املعلومات املتوفرة عن املشيييييييييييييتبخ بخ ونشيييييييييييييا خ عدم تناسيييييييييييييب ويية  و تمر  -15

 ودللخ ونيط حياتخ وسلو خ.

 انتياء املستفيد ملنظية غي  معروفة  و معروفة بنشا  محظور. -16

ظهور عالمات البذخ والرفاهية ععا العييل وعائلتخ بشييييييييييكل مبال  فيخ وبيا ال يتناسييييييييييب م  وضيييييييييييعخ  -17

 بشكل مفاجئ(.االوتاادي )لاصة إ ا هان 
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 التدابير الو ا ية: -

تعتيد لجنة املرالعة واإلدارة املالية بامل سسة تحديد وفهإل وتقييإل ا  ا ر لغسل األموا  وتيويل  -1

 اإلرهاب ال ي تتعرض لها امل سسة.

تلن م اإلدارة املالية بامل سييييييسيييييية تسييييييجيل ليي  املعلومات املتعلقة بالت  عات الواردة وبيانات املت  ع  -2

 بالسجالتو املستنداتو والوثائق والبيانات. تفاظواالح

تلن م اإلدارة املالية بامل سسة بتطبيق تدابي  العناية الوالبة املشددة املناسبة م  ا  ا ر ال ي ود  -3

عيل ومعامالت م  شييييييييييييي ص  و لهة حدددها الكجنة الدائية ملكافحة غسيييييييييييييل  تنشيييييييييييييأ من عالوات

  األموا  بأنها لهة عالية ا  ا رة بها.

تلن م اإلدارة املالية بامل سييييسيييية باالحتفاظ بجيي  السييييجالت واملسييييتندات والوثائق والبيانات لجيي   -4

 التعامالت املاليةو و لل ملدة ال تقل عن عشرة سنوات من تاريخ انيهاء العيلية.

دة ال ملتلن م اإلدارة املالية بامل سييييسيييية باالحتفاظ بجيي  بييييجالت املت  عين وبيانات ت  عادهإلو و لل  -5

 تقل عن عشرة سنوات من تاريخ انيهاء املعاملة.

يجب ععا اإلدارة املالية بامل سيييسييية  ن تكون السيييجالت واملسيييتندات والوثائق ال ي تحتف  بها هافية  -6

للسييييييييييييييييياح بتحلييييل البييييانيييات وتتب  التعيييامالت امليييالييييةو ويجيييب االحتفييياظ بهيييا لتكون متييياحييية وتوفر 

 ة عاللة.للسلطات ا  تاة عند الطلب باور 

ال يحق للي سيييييييييييسييييييييييية التسيييييييييييويق للت  ع لايييييييييييال  مشيييييييييييروع إال بعد  لذ املوافقات الال مة لذلل وفقا  -7

 لألنظية الاادرة من الدولة.

يحق للي سيييييييسييييييية التأ د من السيييييييالمة القانونية لليت  ع واملبل  املت  ع بخ لحياية امل سيييييييسييييييية من  ي  -8

 مخا ر محتيلة.

ت  عات محددة ومعتيدة من وبل مجلس األمناء يحق للي سيييييييييييسييييييييييية اسيييييييييييتقطاع نسيييييييييييبة مةوية من ال -9

 تخاص لليااريف العيومية واإلدارية.

 يحق للي سسة رفض املنحة  و الت  ع في حا  ولود  ي عوامل من شأنها اإلضرار بامل سسة. -10

ال يسييييييح بأي حا  من األحوا  فتح حسيييييابات لهذا الغرض باسيييييإل  ي شييييي ص مهيا هانأ وظيفتخ  -11

 بامل سسة.

أ امل سيييييييييييييسييييييييييييية حيلة لي  الت  عات يجب إعداد تقرير معتيد من  حد ا حاسيييييييييييييبين في حا   وام  -12

القانونين املرلص لهإل تبين فيخ حاييييييلة لي  الت  عات وتفاصييييييلها واليالي إيرادات ومايييييروفات 

الحيلة م يًدا باملسييييييتندات الدالة ععا صييييييحتخ ورفعخ إلا الجهة املشييييييرفة لال  مدة الجي  إ ا هان 

 ة وا ا هان التاريح غي  محدد املدة فيمتفي بإدراج التقرير ضين املي انية.التاريح محدد املد

اتخا  ورارات م  رة في شييييأن الحد من مخا ر غسيييييل األموا  وتيويل اإلرهاب ال اصيييية باملنتجات  -13

 وال دمات ال ي تقدمها امل سسة.
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عيييييية األعييييييا  في تعزيز برامج بنييييياء القيييييدرات والتيييييدرييييييب لرف   فييييياءة العييييياملين بييييييا يتالءم م  نو  -14

 امل سسة في مجا  مكافحة غسيل األموا .

رف   فاءة القنوات املسيييييييييتخدمة لتحسيييييييييين لودة التعر  ععا العيالء والراءات العناية الوالبة  -15

 لهإل.

 توفي  األدوات الال مة ال ي تساعد ععا رف  لودة وفاعلية األعيا  في امل سسة. -16

لعاملين في امل سسة ملكافحة غسل األموا  ولرائإل إوامة برامج توعوية لرف  مستوى الوعي لدى ا -17

 تيويل اإلرهاب.

االعتيييياد ععا القنوات املييياليييية غي  النقيييديييية بقيييدر اإلمكيييان واالسيييييييييييييتفيييادة من ميي ادهيييا للتقلييييل من  -18

 استخدام النقد في املاروفات.

 التعر  ععا املستفيد الحقيقي  ي الافة الطبيعية  و االعتبارية في التباد  املالي. -19

السيييييييعي في إيجاد عيليات ربط المن وني م  الجهات  ات العالوة لليسييييييياهية في التحقق من هوية  -20

 األش ان واملبال  املشتبخ بها.
 

 السياسا  وتطبيمدا: -

ععا امل سييييسيييية ميثلة في اإلدارات  ات العالوة إعداد وتحدين السييييياسيييية ال اصيييية بيراوبة غسيييييل  -1

واملتطوعين بهيييياو و ن توافق عليهييييا اإلدارة العليييييا و ن ترالعهييييا األموا  ونشيييييييييييييرهييييا وتثقيف العيييياملين 

 وتعز ها بشكل مستير.

إ ا اشييييتاهأ امل سييييسيييية  و إ ا توافرت لدهها  سييييباب معقولة لالشييييتباه في  ن األموا   و بعضييييها تيثل  -2

متحايييييييييالت لريية  و لدهها ارتبا   و عالوة بعيليات غسييييييييييل األموا   و  ن الت  ع للي سيييييييييسييييييييية بها 

 لغر 
ً
ض التيويخ بأنها متحاييييييلة من غسيييييييل  موا   ن يجب إبالغ اإلدارة العامة للتحريات املالية فورا

وبشييييييييكل مباشييييييييرو وتزويدها بتقرير مفاييييييييل يتضييييييييين ليي  البيانات واملعلومات املتوافرة لدهها عن 

 تلل العيلية واأل را   ات الالة.

املييالييية من معلومييات إضييييييييييييييافييية. ويحظر ععا االسيييييييييييييتجييابيية لكييل مييا تطلبييخ اإلدارة العيياميية للتحريييات  -3

امل سيييييسييييية و ي من مديرهها  و  عضييييياء مجالس األمناء  و  عضييييياء إدارادها التنفيذية  و اإلشيييييرافية  و 

العيياملين فيهيياو عن تنبيييخ املسيييييييييييييتفيييد  و  ي شييييييييييييي ص آلر بييأن تقريره بيولييب النظييام  و معلومييات 

 متعلقة بذلل ود ودمأ  و سيييييييييييييو  تقدم إلا اإلدارة الع
ً
 لنائيا

ً
امة للتحريات املالية  و  ن تحقيقا

لار  و ود  لريو وال يشيييييل  لل عيليات اإلفايييياح  و االتاييييا  بين املديرين والعاملين  و عيليات 

 االتاا  م  ا حامين  و السلطات ا  تاة.
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 و  ةال ين تب ععا امل سييييييسييييييةو و ي من مديرهها  و  عضيييييياء مجالس األمناء  و  عضيييييياء إداردها التنفيذي -4

اإلشييييرافية  و العاملين فيها  ي مسيييي ولية تجاه التبلي  عنخ عند إبالغ اإلدارة العامة للتحريات املالية 

  و تقديإل معلومات لها بحسن نية.

ععا هل موظف يعيل في امل سييييييييسيييييييية  و متطوع بها االلن ام بسييييييييرية املعلومات ال ي يطل  عليها ضييييييييين  -5

 لياتخ.نطاق  داء والباتخ ح ى بعد انيهاء مس و 
 

 :العمليا  واإلفرا ا  -

 :على املؤسسة ممثلة  ي اإلدارا  ذا  العال ة الميام باآلتي 

مراوبة املعامالت والوثائق والبيانات وفحاييييييييييها بشييييييييييكل مسييييييييييتير لضيييييييييييان توافقها م  ما لدهها من  -1

 معلومات عن املت  ع و نشطتخ التجارية وا  ا ر ال ي ييثلهاو وعن ماادر  موالخ عند الحالة.

تييدويق ليي  املعييامالت ال ي تكون معقييدة و بي ة بشيييييييييييييكييل غي  عييادي و ييذلييل  ي نيط غي  عييادي  -2

 لليعامالت ال ي ال يكون غرض الت  ع فيها وايحا.

تشيييييييييييييديد إلراءات العناية الوالبة ودرلة و بيعة مراوبة عالوة العيل في الحاالت ال ي تكون فيها  -3

لتحديد ما إ ا هانأ املعاملة تبدو غي  عادية  مخا ر احتيا  وووع غسيييييييييييييل األموا  مرتفعةو و لل

  و مشبوهة.

 االحتفاظ بسجالت الفحص مدة عشر سنواتو واتاحيها للسلطات ا  تاة عند الطلب. -4
 

 تخضع املؤسسة لإلفرا ا  التي تتخذها الجدا  الر ابية  ي الدولة ومنها: -

اإلشيييرافية املناسيييبةو بيا في  لل إلراء لي  املعلومات والبيانات من امل سيييسييية وتطبيق اإللراءات  -1

 عيليات الفحص امليداني واملمتبي.

إلزام امل سييييييسيييييية بتوفي   ي معلومة تراها الجهة الروابية مالئية للقيام بوظائف ما والحاييييييو  ععا  -2

 نسخ لليستندات وامللفات  يا هانأ  ريقة تخزينها و ينيا هانأ مخزنة.

األموا  في الجهات ال ي تيلل الجهة الروابية صيييييييييييالحية  إلراء تقييإل مخا ر احتيا  وووع غسييييييييييييل -3

 مراوبيها.

 ألحكام النظام. -4
ً
 إصدار تعلييات  و وواعد  و إرشادات  و  ي  دوات  لرى بامل سسة: تنفيذا

 التحقق من  ن امل سسة تعتيد التدابي  املقررة وفقا ألحكام النظام. -5

ا يسيييييييييعا إلا املشيييييييييار ة في إدارة امل سيييييييييسييييييييية  و وضييييييييي  إلراءات الال اهة واملالءمة وتطبيقها ععا هل م -6

 اإلشرا  عليها  و العيل  و التطوع فيها.

 االحتفاظ بإحااءات عن التدابي  املتخذة والعقوبات املفروضة. -7
 

 

 

 



 

8-10 
 

 التبليغ: -

تلن م امل سييسيية بالتبلي  ععا هل معاملة يشييتبخ بها  ن لها عالوة بغسيييل األموا  إلا الجهات ا  تايية  -1

  ن تكون املعلومات واملستندات واألدلة هافية بها.بالدولة ععا 

2-  
ً
ال يجو  التمتإل بأي حالة اشييييييييييييتباه  و التألر في التبلي  عنها واإلبالغ عن العيليات املشييييييييييييتبخ فيها وفقا

لاللن امييات املنايييييييييييييون عليهييا في مكييافحيية اإلرهيياب وغسييييييييييييييييل األموا  والئحتييخ التنفيييذييية ويجييب ععا 

 ا  تاة فورا عن  ي عيلية مشبوهة.املوظف املفوض تبلي  الجهات 

 يجب ععا املوظف املفوض التبلي  عن العيليات املشتبخ فيها بغض النظر عن تعلقها بأمور  لرى. -3

 تحري السرية التامة وعدم إفشاء  مر التبلي  لليشتبخ بخ  و غي ه. -4

 عدم التعامل م  األش ان املدرلة  سياءهإل ضين وائية اإلرهاب. -5
 

 العموبا : -

امل سيييييييييييييسييييييييييييية ليسيييييييييييييأ لهة مخولة بإيقاع العقوبات ععا امليهيين  و املدانينو بل ترف  بهإل إلا الجهات  -1

 ا  تاة ولكجهات ا  تاة  ن تتخذ اإللراءات  و الجزاءات ال ي ينص عليها النظام.

يخضييييييييييييي   ي موظف يخل باالشييييييييييييين ا ات وتعلييات مكافحة اإلرهاب وغسييييييييييييييل األموا  إلا العقوبات  -2

عليها من وبل الدولة دون  دنى مسييييي ولية ععا م سيييييسييييية محيد إبراهيإل السيييييبيعي و والده املنايييييون 

روس".
ُ
 ال ي ية "غ

ا رار  تعدد و

تيويل اإلرهاب   ور و تعهد  نا......................... وبايييييييييييييف ي...................................... بأناي ا لعأ ععا السيييييييييييييياسيييييييييييييات والراءات مكافحة

روس"و وبناء عليخ  وافق و ور و لن م وغسييييل األمو 
ُ
ا  وفهإل ا  ا رة ال اصييية بي سيييسييية محيد إبراهيإل السيييبيعي و والده ال ي ية "غ

بيا فيها و تعهد بتطبيق هذه السيييييييياسيييييييية  ثناء عيعي  و عالو ي بامل سيييييييسييييييية بغض النظر ععا مووعي فيها سيييييييواء  نأ عضيييييييو مجلس 

 ن الن م بكل ما يساعد ععا تنفيذها. مناء  و موظف/ة  و متطوع/ة في امل سسةو و 

  االسم

  التو يع

  امل   

  التاريخ
 

 الختم تاريخ اإلصدار ر م اإلصدار
   

 اعتماد:               إعداد:             

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

 امل    الوظيفي:                             امل    الوظيفي:

   ر يس مالس األم ا                   .................         

 التو يع                التو يع          
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ا رار  تعدد و

 هي20املوافق: / /                                  هي 14التاريخ: /    /   

 املرفما :

هييذه النيو ج وارسييييييييييييييالييخ إلا وحييدة التحريييات املييالييية ععا  لإلبالغ عن عيلييية مييالييية مشيييييييييييييبوهيية يجييب تعبةيية

 العنوان التالي:

  ريق امللل فهد ورب مباى و ارة الداللية –الرياض     

  014127616 – 014127615فا س     

 ععا مدار الساعة الروإل ا جاني:     
ً
 )سري( 8001222224لإلبالغ هاتفيا

 بالغ عن عملية مشبوهة

 معلوما  عن فدة البالغ -المسم األول:

 معلوما  عن الجدة: -1

  نوع المطاع

  اسم الجدة

  املدي ة  املرك  الر يس ي

  املدي ة  اسم الفرع

  ر م الجوال

 معلوما  عن املبلغ: -2

  االسم

  ر م الداتف

  ر م الجوال

 

 مضمون البالغ:  -المسم الثاني:

 معلوما  عن العملية: -1

 

 الس ة: الشدر: اليوم: تاريخ ت فيذ العملية

  العمليةنوع 

 
ً
  ممدار املبلغ نمدا

  ممدار املبلغ كتابة

  نوع العملية
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 معلوما  عن املؤمن له )املستفيد(: -1

 

 عن املؤمن له: -2
ً
 معلوما  عن م فذ العملية مختلفا

 

 املست دا  املؤيدة:

 الجدة املبلغة أن ترفق مع البالغ املست دا  املؤيدة ذا  ال لة بالعملية املشبوهة بما فيها:على 

  ي مستند متعلق بعيلية الدف . -1

 بطاوة هوية امل من لخ. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

  االسم

  ر م الدوية

  الجنسية

  االسم

  ر م الدوية

  الجنسية


