نموذج رقم ()2
تحديد المستفيد الحقيقي من عالقة العمل مع الشخص االعتباري
التاريخ

اليوم

بيانات العميل
نوع العميل واسمه الكامل

االسم:

النوع:

نوع ورقم مستند التسجيل /التأسيس

النوع :

الرقم:

رقم الحساب
تعتبر البنود (أوالً ،ثانياً ،ثالثاً) ادناه بنوداً تتابعية ،بحيث يجب تعبئة كل منها عندما يتم تعبئة الخيار السابق ولم يتم التعرف على المستفيد
الحقيقي بشكل دقيق او عند وجود شكوك في تحديده.
أوالً

تحديد المستفيد الحقيقي من خالل حصة الملكية المسيطرة أو ممارسة السيطرة الفعلية من خالل حصص الملكية

(أ) هل يوجد أشخاص طبيعيون يمتلكون بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تساوي أو تزيد عن  %25من حصة الشخص االعتباري؟
الرقم

االسم الكامل للمساهم /صاحب الحصص

نسبة المساهمة/الحصص

نوع الملكية

()%

(مباشرة/غير مباشرة)

(ب) هل يوجد مساهمون يمارسون السيطرة الفعلية على الشخص االعتباري سواء بمفردهم أو مع المساهمين اآلخرين بطريقة غير مباشرة (مثل
االتفاق مع بعضهم البعض أو حقوق التصويت او الحقوق االقتصادية) بغض النظر عن نسبة المساهمة؟
توضيح أسلوب السيطرة (مثالً من خالل عقد ،تفاهم ،عالقة،
الرقم

االسم الكامل للمساهم/صاحب الحصص

وسيط أو كيان متعدد المستويات ،حقوق التصويت ،حقوق
اقتصادية ..الخ)

في حال تطبيق البند (أوالً) أعاله وما زال هنالك شكوك حول تحديد المستفيد الحقيقي ،او عندما ال يمارس أي شخص طبيعي

•

السيطرة من خالل حصص الملكية ،يتم استكمال البند (ثانياً) ادناه:
ثانياً

تحديد المستفيد الحقيقي الذي يمارس السيطرة من خالل وسائل أخرى.

(أ) هل يوجد شخص /أشخاص طبيعيون يمارسون السيطرة على الشخص االعتباري من خالل وسائل أخرى (مثل الروابط الشخصية مع
أشخاص يحوزون ملكية أو الروابط الشخصية مع أشخاص في المناصب المشار اليها في البند (أوالً) أعاله).
الرقم

االسم الكامل للشخص الطبيعي

وسيلة السيطرة ونوع العالقة مع المساهمين/صاحب الحصص

(ب) هل يوجد شخص /أشخاص طبيعيون يمارسون السيطرة دون ملكية وذلك من خالل المشاركة في تمويل الشخص االعتباري ،أو بفعل
العالقات األسرية الوثيقة أو الحميمة ،أو الروابط التاريخية أو التعاقدية ،أو إذا تعثر الشخص االعتباري في سداد بعض الدفعات.
فعليا ،مثل استخدام األصول التي يمتلكها الشخص االعتباري أو التمتع بها
(مالحظة :يمكن كذلك افتراض السيطرة حتى لو لم يتم ممارسة السيطرة ً

أو االستفادة منها).
الرقم

االسم الكامل للشخص الطبيعي

وسيلة السيطرة

•

في حال عدم التعرف على أي شخص طبيعي بصفته مستفيداً حقيقياً التعرف وفق البندين (أوالً) و (ثانياً) أعاله ،يتم استكمال البند
(ثالثاً) ادناه:
تحديد المستفيد الحقيقي بالشخص الذي يشغل منصب مسؤول اداري عال.

ثالثاً

(أ) هل يوجد شخص /أشخاص طبيعيون يمارسون السيطرة على الشخص االعتباري من خالل المناصب اإلدارية العالية؟
الرقم

اسم العميل .............

االسم الكامل للشخص الطبيعي

المنصب االداري

 ..........اسم المفوض بالتوقيع  ..............................توقيع المفوض بالتوقيع.........................

اسم الموظف  ..........................التوقيع .....................

•

وسيلة السيطرة

المرفقات المطلوبة:

 معلومات ومستندات اجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين الذين تم تحديدهم بموجب هذا النموذج. -المستندات التي توضح اسلوب السيطرة.

