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 کھسانێ کھ لھ دۆخێکی
 سیاسی بھدەرەوەدان

دا پھڵپی تازە لھ یاسای پارەسپیکردنھوە ھێنرایھ  ۲۰۱٥ی ئۆگوستی ۱لھ 
ئاراوە ،ئھویش مانای ئھوەیھ کھ بانکھکھ ئھبێت ھھروەھا بزانێت کامانھ لھم 

ئھمھ ھھم ئھو  .)لھبھرچاوون( لھ دۆخێکی سیاسی بھدەرەوەدانکڕیارانھ 
کڕیارانھ ئھگرێتھوە کھ لھ سوید نیشتھجێن و ھھم ئھو کڕیارانھی لھ 

 ھھندەران نیشتھجێن.

 
کھسانێ کھ لھ دۆخێکی سیاسی 

 PEPبھدەرەوەدان 
 کھ لھ سیاسھتدا بھدەرەوە بێت کھسێک 

 (Politically Exposed Person – PEP) 
کھسێک کھ لھ سیاسھتدا بھدەرەوە بێت  یان 

ڕێکخراوێکی نێونھتھوەیی دا ھھبێت یان ھھبووە. 
مھبھست لھ کاری گشتی گرنگ بۆ نموونھ سھرۆکی 

و�تھ ،ئھندامانی پھرلھمان، سھرۆک وەزیران و 
ئھندامانی بھڕێوەبھرایھتییھکان پارتھ سیاسیھکان کھ لھ 

لھ پھرلھمانی پھرلھماندا نوێنھرایھتیی ئھکھن یاخود 
وەرەکانی دادگای با� و دادگای ددایھکێتی ئھورووپا. 

بھڕێوەبھرایھتی با�، ژمێریارە نیشتمانیھکان 
،بھڕێوەبھرایھتی بانکی نیشتمانی، سھفیرەکان ،ئھفسھرە 

ژەنھڕاڵ، عھقیدەکان ،عھمیدەکان،  (بھرزەکان
، )ئھمیراڵھکان، جێگری ئھمیراڵ و عھمیدی دەریایی

ێبھجێکردن یان ئھندامی دەستھی بھڕێوەبھری ج
بھڕێوەبھرایھتی لھ کۆمپانیاکانی دەوڵھتدا یان کھسێک لھ 

ئھندامانی (بھڕێوەبھرایھتی ڕێکخراوێکی نێونھتھوەییدا 
دەستھی بھڕێوەبھرایھتی ،سکرتێری گشتی، لھگھڵ 

 ).تردا شتی
  

، PEPکھسێک کھ لھ سیاسھتدا بھدەرەوە بێت 
ڕێگھی پلھکھی و پێوابوون ھھیھ کھ ئھو لھ 

دەستڕۆیشتوویی خۆی خاوەن پێگھیھک بێت کھ لھ 
خۆیدا مھترسییھک دروست ئھکات کھ بۆ نموونھ لھ 

 .ھرتیلخواردندا سوودی لێوەربگیرێتتاوانی ب

 ئھندامھکانی خێزان و ھاوکارە ناسراوەکان
بانکھکھ ئھبێت ئھوەش بزانێت کھ کامانھن ئھندامانی 

ناسراوەکانی ئھو کڕیارەن کھ لھ خێزانن و ھاوکارە 
سیاسھتدا بھدەرەوەیھ. مھبھست لھ ئھندامانی خێزان 
،ژن/ مێرد، ھاوسھرێکی تۆمارکراو یان ھاوژین و 

 باوانھ.

 :مھبھست لھ ھاوکاری ناسراو ئھوەیھ

سیاسیھ  کھسێک کھ بھ ھاوبھشی لھگھڵ کھسھ •
بھ ھھر دار بێت یاخود بھدەرەوەکھدا خاوەن
ۆیشتوویی بڕیاردانی شێوەیھکی تر دەستڕ

 ،بھسھر کۆمپانیایھکدا ھھبێت

کھسێک کھ بھ شیوەیھکی تر پھیوەندیی  •
 نیزیکی بھ کھسھ سیاسیھ بھدەرەوەکھوە ھھبێت

پێویست ناکات بھستنھوەی  – یاخود ھھبووبێت
 .بازرگانی بێت

یان بھتھنیا  خاوەندارە بھ تھنیا کھسێک کھ  •
بھئھنجام دەستڕۆیشتوویی بھسھرکۆمپانیایھکدا 

، کھ خۆی لھ ڕاستیدا بۆ سوودی  ئھگھیھنێت
 دروستکراوە. کھسھ سیاسیھ بھدەرەوەکھ 

 
 بھرپرسی سھرەکی ڕاستھقینھ

ئھگھر کریارەکھ کۆمپانیایھکھ، ئھبێت بانکھکھ 
کۆنتڕۆڵی ئھوەش بکات کھ خاوەنھ ڕاستھوخۆکھ یان 
ناڕاستھوخۆکھ کھسێکی سیاسی بھدەرەوەیھ و ئھگھر 

لھسھدا، یان کھ کھسھکھ  ۲٥بگاتھ خاوەنێتی ئھو 
دەستڕۆیشتوویی بھ ئھنجامگھیھندەر بھسھر 

 کۆمپانیاکھدا ئھکات.

  بانکھکھ ئھبێت پرسیارگھل ئھراستھبکات
یاسای پارەسپیکردنھوە مھرجی بھرزی ھھیھ بھوەی 

کھ بانکھکھ زانینی باشی لھسھر کڕیارەکانی و 
مامھڵھ بانکیھکانیان ھھبێت. بانکھکھ ئھبێت لھ 

مھبھستی بارودۆخی مامھڵھکردنھکھ و ھێنانوبردنھ 
 .انی پارە لھناو بانکھکھدا تێبگاتجۆراوجۆرەک

کاتێک کھ دێتھ سھر کھسێکی سیاسی بھدەرەوە، ئھوا 
 –لھ باری ئاسایی  بانکھکھ ئھبێت ھھنگاوەچارەی بێ

ھھنگاوەچارەی توند بنێت. ئھمھ مانای ئھوەیھ ،کھ 
پھیوەندییھکی بانکھکھ بۆ نموونھ، پێش ئھوەی 

بازرگانی لھگھڵ کھسێکی سیاسی بھدەرەوە 
دەستپێبکرێت، ئھبێت پھسھندکردن لھ کھسێکی 

 وەربگرێت.  لھ بانکھکھدا دراوبڕیاردەری مۆڵھتپی
بانکھکھ ئھبێت ھھنگاوەچارە بنێت بۆ دیاریکردنی 
سھرچاوەی ئھو سامان و پارەیھی کھ بھ پھیوەندییھ 

بازرگانیھکھ و ھێنانوبردنی پارەکھوە گرێدراوە. 
ھھمان شت بۆ ئھندامانی خێزان و ھاوکارە 

 .برەوی ھھیھھسێکی سیاسی بھدەرەوە ناسراوەکانی ک
 

بانکھکھ بھ ھۆکاری ئھمھ، پرسیارگھلی زیاتر لھ 
کھسێکی سیاسی بھدەرەوە، ئھندامانی خێزان و 

ھاوکارە ناسراوەکانی ئھکات. ئھوەبۆیھ دەستپێکردن 
و مامھڵھکردن لھگھڵ پھیوەندیی بازرگانی ئھم 
  کھسانھدا کاتی درێژتری بۆ بانکھکھ پێئھچێت .

 
ھ بانکھکھ وەریئھگرێت بھ ھھموو ئھو زانیارییانھی ک

و بھنھێنیکردنی بانک  نھێنی مامھڵھی لھگھڵ ئھکرێت
 .ئھیگرێتھوە

 بھدواداچوونی بھردەوام
بانکھکھ ئھبێت کۆمھڵھ زانیاریی کڕیارەکانی بھ نوێ 

کراوەیی ڕابگرێت. ھاوکات لھگھڵ گۆڕانی 
ناوبھناوی بارودۆخی دامھزراندن و پھیوەندییھ 

بانکھکھ پێویستی بھوەیھ کھ خێزانییھکان و شتی تر، 
بھ بھردەوامی ئھو زانیارییانھ نوێ بکاتھوە کھ لھم 

 .ھ ھھیھتیبوارانھدا لھسھر کڕیارەک

ئایا چ کاتێک کھسێکی سیاسی بھدەرەوە 
 کۆتایی پێدیت؟

لھ   کاتێک کھ کھسێکی سیاسی بھدەرەوە
بھئھنجامگھیاندنی کارەکھیدا وەستا، ئھبێت بانکھکھ 

مانگ دوای ئھوەش وا مامھڵھ لھگھڵ کڕیارەکھ  ۱۸
بکات کھ کھسێکی سیاسی بھدەرەوەیھ. پاش ئھوە 

  ئھبێت بانکھکھ ھھڵسھنگاندنی مھترسی بکات.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet 
 

 کھسێ ھھر یان مێرد/ژن باوان
 /ژن ھاوبھھای وەک کھ

 دائھنرێن پیاو

PEP 

 ناسراو ھاوکارانی
 ھاوسھرەکانیان یان مندا�ن

 ھاوبھھای بھ کھ کھسانێ یان
 دائھنرێن ھاوسھران
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