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األشخاص ذوي املناصب 
 ساسةلحالسياسية ا

تم فرض متطلبات جديدة ضمن اطار قانون مكافحة  2015أغسطس  1 اعتباراً من

 معرفة من هم عمالئه سيكون يف حاجة إىل غسل األموال، مام يعني أن البنك

ويرسي هذا عىل كل من العمالء الذين يقيمون  .مبنصب سيايس حساس املتمتعني

 السويد والذين يقيمون خارجها. يف

 
 الحساسة السياسية املناصب ذوي األشخاص

 الحساس السيايس املنصب ذو الشخص ان
Politically Exposed Person – PEP)( هو 

 عمومية وظائف يشغل كان أو يشغل شخص
 املقصود و دولية، منظمة أو دولة يف هامة

 املثال سبيل عىل هنا الهامة العمومية بالوظائف
 رئيس الربملان، أعضاء الدولة، رئيس الحرص، ال

 املمثلة السياسية األحزاب مجلس أعضاء ،الوزراء
 املحكمة قضاة ،األورويب الربملان أو الربملان يف

 أعضاء العليا، اإلدارية املحكمة قضاة و العليا
 وأعضاء محافظ املحاسبة، لهيئة التنفيذي املجلس
 كبار السفراء، املركزي، املرصف ادارة مجلس
 ونائب األمريال اللواء، العامد، الفريق،( الضباط
 أو لرشكة التنفيذي الرئيس )،البحرية ولواء األمريال

 شخص أو للدولة مملوكة رشكة إدارة مجلس عضو
 وا املجلس، أعضاء( دولية منظمة رأس عىل واحد
 .)ذلك ما واىل العام ألمني

 
 الحساس السيايس املنصب ذو الشخص ان

 PEP –يتم ألن عرضة موقعه بحكم يعترب 
 جملة ضمن من الرشوة عرب منصبه استغالل

 .أخرى أمور
 

 املقربني واألشخاص األرسة أفراد
 هم الذين العمالء أيضا البنك يعرف أن يجب
 PEP من مقربني أوأصدقاء أرسة أفراد

 الرشيك الزوج،: ألرسة ا بأفراد واملقصود
 املتعايشني وأزواجهم، والبنات ألبناء ا املسجل،
 .ألمهات وا واآلباء املسجلني

  : املقرب بالشخص واملقصود

 أو رشكة ميلك كان أو ميلك الذي الشخص 
   ، PEPمع سوية رشكة يسيطرعىل

  أن يكون لدى الشخص، أو كان لديه
 أن الرضوري من ليس، و PEPارتباط مع 

 عالقة PEP مع الشخص عالقة تكون
   تجارية

 مع أو لوحده ميلك شخصاَ  يكون أن 
 أو PEP لصالح أنشئت رشكة آخرين
 .رشكة هكذا عىل يسيطر

 

 الرئييس املالك
 التحقق أيضا فيجب رشكة، البنك عميل كان إذا
 PEP هو املبارش غري أو املبارش املالك كان إذا ما

 أكرث إىل تصل الرشكة يف حصته كانت إذا وذلك
 نفوذا ذو الشخص كان إذا أو املائة، يف 25 من
 .الرشكة يف
 

 األسئلة يطرح أن البنك عىل يجب
 املصارف ألموال ا غسل مكافحة قانون يطالب

 وعملياتهم بعمالئها جيدة معرفة يهالد تكون بأن
 الغرض فهم إىل يحتاج البنك فإن ولهذا املرصفية

. للعميل ومعامالت التجارية العالقة من

 أن البنكيجب فإن ، PEPب ألمر ا يتعلق عندما
 ---  العادية التدابري تتجاوز وتدابري خطوات يتخذ
 جملة بني من يعني، وهذا. رصامة أكرث تدابري
 عىل يحصل أن يجب البنك أن أخرى، أمور

 بدء قبل املختصة القرارات صانعي من موافقة
 أن أيضا البنك عىل يجب PEP. مع أعامل عالقة
 لدى التي الرثوة مصدر لتحديد تدابري يتخذ

 التجارية بالعالقات املرتبطة ألموال وا الزبون
 أفراد عىل ينطبق نفسه ألمر ا إن. واملعامالت

 PEP. من املقربني ألشخاص وا عائلة

 عىل ألسئلة ا من املزيد بطرح املرصف سيقوم
PEP ، سوف ولهذا،. منه واملقربني أرسته وأفراد 

 ا عالقات يف البدء قبل أطول وقتاً  البنك يحتاج
 جميع إن وإدارتها الناس هؤالء مع ألعامل

 رسية ستبقى البنك يتلقاها التي املعلومات
 .املرصفية بالرسية ومشمولة

 
 املستمر الرصد
 عىل مستمراَ  تحديثاَ  البنك يجري أن يجب

 عالقات كون وذلك .الخاصة العميل معلومات
 مستمر، تغري يف العائلية والعالقات العمل
 من تعديل اجراء الرضوري من فإنه ولذلك
 تحديث بعمل املرصف يقوم و آلخر، وقت

 .العميل من عليها يحصل التي للمعلومات
 

  PEP يكون أن عن الشخص يتوقف عندما
 عىل مهامه، مامرسة عن PEP توقف عند

 االستمرار ألقل، ا عىل شهرا 18 ملدة و املرصف
 بعد. املذكورة املعايري وفق PEP مع التعامل يف

 .للمخاطر تقييم بإجراء البنك يقوم ذلك

 يعترب شخص أي أو الزوج واألمهات اآلباء
 للزوج معادالً

PEP 

املقربون األشخاص  األشخاص أو أزواجهم أو األطفال
لألزواج معادلني يعتربون الذين
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