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 تطبع على ورقة مروسة
 

 تعريف المستفيد الحقيقي نموذج 
  إسم الشخص فاتح الحساب 

  إسم الكيان القانوني الجاري فتح الحساب له
  نوع الحساب 

  أمين الحفظإسم 
 

أو لاااااااام بشااااااااورم مباشاااااااارم أم ،ياااااااار مباشاااااااارم ماااااااان خاااااااا   أي عقاااااااا   تحااااااااو  ماااااااا  فاااااااار  يم المعلومااااااااا  
ماااااااااان أساااااااااا م أو حقااااااااااو   % أو أكثاااااااااار20 مااااااااااا يعااااااااااا   ع قااااااااااة أو خ ف اااااااااااأو تفااااااااااا م  أو ترتيااااااااااب  

  أع ه. لتشوي  في الكيان القانوني الموضحا
 

تاااااااااااااااااااااااااري   اإلسم
 المي   

رقااااااااااام جاااااااااااوا   العنوان
 السفر

تاري  
ش حية  

 جوا  السفر

بلااااااااااا  إشاااااااااااا ار 
 جوا  السفر

      
      
      
      
      
 

 وضاااااااااحرم الكياااااااااان القاااااااااانوني المإ ا فاااااااااي واضاااااااااحةحاااااااااو  ا فااااااااارا  ممااااااااان ل ااااااااام مسااااااااا ولية  المعلوماااااااااا  
   مثا :()فر  يسيطر بشم  مباشر أو ،ير مباشر على إ ارم الم سسة أع ه
  العملياااااااااا  ماااااااااالي  رياااااااااي  الريي  الااااااااا)مثاااااااااا  رياااااااااي  تنفيااااااااا ي     مااااااااا ير أو مسااااااااا و  تنفيااااااااا ي •

 ( أوأمين شن و  نايب ريي  أو     شريم عام  ريي المنت ب و عضال

 تظام.أي فر  آخر يقوم بم ام مشاب ة بإن •
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تاااااااااااااااااااااااااري   اإلسم
 المي   

رقااااااااااام جاااااااااااوا   العنوان
 السفر

تاري  
ش حية  

 جوا  السفر

بلااااااااااا  إشاااااااااااا ار 
 جوا  السفر

      
      
      
      
      
 

أن المعلومااااااااااااااااا    المفااااااااااااااااوب بااااااااااااااااالتوقيع نشاااااااااااااااا   باااااااااااااااا-----------------أنااااااااااااااااا   نحاااااااااااااااان 
 ويب(.إثبا  التفمرفق وحقيقية ) ماملةو  ه )والمرفقة طيه( شحيحة  أع

بتااااااااااااوفير المعلومااااااااااااا  الج ياااااااااااا م    المعلومااااااااااااا  أعاااااااااااا ه  أتع   نتع ااااااااااااتغيياااااااااااار أي ماااااااااااان  فااااااااااااي حالااااااااااااة
 فورًا.
 اإلسم:

 المنشب:
 
 

 التوقيع                                                    التاري 
 )إختياري(-------------------------------معرف الكيان القانوني:  



3 

 

 األسئلة المتداولة – الحقيقي المستفيد تعريفنموذج 
 

 ماهو هذا النموذج؟ -1

 ييااااااااااة  تشااااااااااريعا  ساااااااااا  ا مااااااااااوا  وتموياااااااااا  اإلر اااااااااااب  تتطلااااااااااب ،للمساااااااااااع م فااااااااااي ممافحااااااااااة 
المعلومااااااااااا  حااااااااااو   الحشااااااااااو  علااااااااااى ةالمرخشااااااااااالج ااااااااااا  ماااااااااان  يااااااااااة  المالاسااااااااااو قطاااااااااار لأ

  والتحقااااااااااااق ماااااااااااان  اااااااااااا ه المعلومااااااااااااا  وحفظ ااااااااااااا لكيااااااااااااان القااااااااااااانونيل الحقيقيااااااااااااين المساااااااااااتفي ين
إساااااااااااتخ ام الكياناااااااااااا  القانونياااااااااااة للتساااااااااااتر علاااااااااااى اإلنخااااااااااارا  فاااااااااااي الجااااااااااارايم  يممااااااااااان إساااااااااااا م

مشااااااااااااد مبااااااااااااار ا فاااااااااااارا  ماااااااااااان مااااااااااااالكي أو مساااااااااااايطري الكيااااااااااااان  يساااااااااااااع  طلااااااااااااب  الماليااااااااااااة.
 في التحقيق في   ه الجرايم وم حقت ا.( المستفي ون الحقيقيون القانوني )مثا  

 
 ؟من عليه تعبئة هذا النموذج -2

لحساااااااااااب نياباااااااااة عاااااااااان ا بفاااااااااتح الااااااااا ي يقااااااااااوم يجاااااااااب تعبياااااااااة النمااااااااااو   مااااااااان قباااااااااا  الشاااااااااخص 
مماااااااااااا  اااااااااااو محااااااااااا   فاااااااااااي قواعااااااااااا  لااااااااااا خ أي م سساااااااااااة خااااااااااا ما  مالياااااااااااة  الكياااااااااااان القاااااااااااانوني
ويجاااااااااااب  ياااااااااااة   المالاساااااااااااو قطااااااااااار لأ يياااااااااااة لتمويااااااااااا  اإلر ااااااااااااب و   ا ماااااااااااوا  ممافحاااااااااااة ،سااااااااااا

 الور  المرو  للكيان القانوني. على تعبيت ا

 
 ؟تقديمها ماهي المعلومات التي علي -3

 يم اإلسااااااااام والعناااااااااوان وتااااااااااري  الماااااااااي   ورقااااااااام جاااااااااوا  السااااااااافر أو يتطلاااااااااب  ااااااااا ا النماااااااااو   تقااااااااا
 (:الحقيقيون  مستفي ون اللأفرا  التاليين )أي  معلوما  مماثلةأي 
 
(i)  أو أكثااااااااار 20فااااااااار    إن وجااااااااا   يمتلااااااااام بشاااااااااورم مباشااااااااارم أم ،يااااااااار مباشااااااااارم  مااااااااا %

القااااااااانوني )مثااااااااا  ماااااااا  شااااااااخص طبيعااااااااي  كيااااااااانأساااااااا م أو حقااااااااو  التشااااااااوي  للماااااااان 
 ن أس م الم سسة( و% أو أكثر م20يمتلم 

(ii)  واضااااااااااحة إل ارم الكيااااااااااان القااااااااااانوني )فاااااااااار  يساااااااااايطر بشاااااااااام  أي فاااااااااار  لااااااااااه مساااااااااا ولية
رياااااااااااااي  تنفيااااااااااااا ي   مثاااااااااااااا  (مباشااااااااااااار أو ،يااااااااااااار مباشااااااااااااار علاااااااااااااى إ ارم الم سساااااااااااااة  

  شاااااااااريم عاااااااااام   رياااااااااي    العااااااااا و المنتااااااااا ب   الماااااااااالي   رياااااااااي  العملياااااااااا  ريي  الااااااااا
 نايب ريي  أو أمين شن و (.
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( iتحاااااااااا  الفقاااااااااارم ) . الحقيقااااااااااي المسااااااااااتفي  بتعريااااااااااد   توفون سااااااااااقاااااااااا  يختلااااااااااد عاااااااااا   ا فاااااااااارا  مماااااااااان ي
. بشااااااااارف أفااااااااارا   خمساااااااااة يممااااااااان تعرياااااااااد مااااااااان شااااااااافر حتاااااااااى إعتماااااااااا ًا علاااااااااى الظاااااااااروف الحقيقياااااااااة

يتوجااااااااااب علياااااااااام تقاااااااااا يم المعلومااااااااااا   ( iالنظاااااااااار عاااااااااان عاااااااااا   ا فاااااااااارا  المعاااااااااارفين بموجااااااااااب الفقاااااااااارم )
بعاااااااااااب  ومااااااااااان المممااااااااااان أناااااااااااه فاااااااااااي (. iiلفااااااااااار  واحااااااااااا  تحااااااااااا  الفقااااااااااارم ) علاااااااااااى ا قااااااااااا  التعريفياااااااااااة
% ماااااااان 30د نفاااااااا  الشااااااااخص فااااااااي ماااااااا  الفقاااااااارتين )مثااااااااا  الااااااااريي  الاااااااا ي يمتلاااااااام يااااااااعر تالظااااااااروف 

يحتااااااااااوي النمااااااااااو   المعبااااااااااأ  أي(. ماااااااااان أساااااااااا م الم سسااااااااااة أو حقااااااااااو  التشااااااااااوي  للكيااااااااااان القااااااااااانوني
حتاااااااااى خمساااااااااة أفااااااااارا  و ( iiواحااااااااا  علاااااااااى ا قااااااااا  تحااااااااا  الفقااااااااارم ) فااااااااار  لالمعلوماااااااااا  التعريفياااااااااة علاااااااااى 
% 20ماااااااااان حملااااااااااة ا ساااااااااا م بنساااااااااابة  خمسااااااااااة( و iiرم )تحاااااااااا  الفقاااااااااافاااااااااار  واحاااااااااا   علااااااااااى ا قاااااااااا  )أي

 (.iiتح  الفقرم )
 

الماليااااااااة الحشااااااااو  علااااااااى نسااااااااخة شااااااااالحة ماااااااان جااااااااوا  الساااااااافر لكاااااااا  فاااااااار   الم سسااااااااة يجااااااااب علااااااااى
 ن ب  ه القايمة.الحقيقييمن المستفي ين 

 

 
 


