
 جمموعة ولفسبريج
 

عن األشخاص ) FAQs (طرحها لدى ولفسبريجسئلة اليت يتكرر األ
 )PEPs(املكشوفني سياسيًا 

 
 املقدمـة  .1
 

ــالل      ــن خـ ــوال مـ ــسيل األمـ ــستمر لغـ ــر املـ إن اخلطـ
املؤســـسات املاليـــة يـــدار بأقـــصى قـــدر مـــن       
الفاعليـــة مـــن خـــالل فهـــم والتـــصدي إىل املخـــاطر  

ــوال املالز  ــسيل األمــ ــة لغــ ــالء احملتملــ ــة للعمــ مــ
 .ومعامالهتم

 
ــذه اجملموعــة مــن األســئلة واإلجابــ     ات هــي حتــديث  ه

ــخاص    ــول األشـ ــلي حـ ــسبريج األصـ ــة ولفـ ــدليل جمموعـ لـ
ــيًا   ــشوفني سياســـ ــصادر يف ) PEPs(املكـــ . 2003الـــ

يــستمر التعــرف علــى األشــخاص املكــشوفني سياســيًا       
ــسيًة     ــشاآل رئيـــ ــا مـــ ــر يف آوهنـــ وإدارة اخلطـــ

التحــــديث للمؤســــسات املاليــــة، ويعكــــس هــــذا 
ــوم  ــر "مفهـ ــى اخلطـ ــة علـ ــة القائمـ ) RBA" (املقاربـ

ــة       ــذ آتاب ــسي من ــي رئي ــوع تنظيم ــرزت آموض ــيت ب ال
هـــذا إىل جانـــب أنـــه بينمـــا . الوثيقـــة األصـــلية

ــو       ــان ه ــسبريج آ ــة ولف ــز األول جملموع ــال الرتآي أن جم
إدارة / األعمــــال املــــصرفية للبنــــوك اخلاصــــة    

ــد       ــني امت ــك احل ــذ ذل ــا من ــروات، إال أن ترآيزه الث
1 . من قطاعات اخلدمة املاليةإىل قطاعات أخرى

 
وبالتــايل، فقــد قامــت جمموعــة ولفــسبريج بتحــديث       

 للتــصدي هلـــذه التطـــورات  )FAQs(األصـــلية النــشرة  
ــالتعرف    ــل بـ ــيت تتعامـ ــة الـ ــة املعدلـ ــذه اجملموعـ هبـ
املبــدئي علــى األشــخاص املكــشوفني سياســيًا وتــوفري       
 املـــساعدة يف تـــصميم إطـــار مراقبـــة مناســـب ميكـــن 

تفــــصيله لــــيالئم العمــــالء اخلاصــــني باملؤســــسات  
                                                 

ــري      1 ــرى غـ ــياقات أخـ ــيًا يف سـ ــشوفني سياسـ ــخاص املكـ ــول األشـ ــاد حـ ــالنظر إىل اإلرشـ بـ
البنــوك اخلاصــة، جيــب مالحظــة أن بيانــات ومبــادئ اجملموعــة جتــري مراجعتــها اآلن يف         

 .سياقات أوسع آثريًا
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ــنظم    ــذلك الــ ــا وآــ ــاق منتجاهتــ ــة ونطــ الفرديــ
 .التنظيمية املختلفة

 
ــال،      ــة حـ ــى أيـ ــًا، علـ ــون مفهومـ ــزم أن يكـ ويلـ
حيثمـــا يـــتم إدراك املقاربـــة القائمـــة علـــى      
ــخاص      ــة لألشـ ــر املالزمـ ــل اخلطـ ــإن عوامـ ــر، فـ اخلطـ
املكـــشوفني سياســـيًا هـــي ببـــساطة عوامـــل إضـــافية  

ــاج ــن   حتتـ ــزء مـ ــا جـ ــى أهنـ ــا علـ ــر إليهـ  ألن ينظـ
ــسبة     ــر بالنــ ــى اخلطــ ــة علــ ــة القائمــ املقاربــ
ــزم      ــن أن يل ــًا ميك ــا تقييم ــن آوهن ــر م ــسة أآث للمؤس
أن يكــون موجــودًا يف عزلــة عــن تلــك االعتبــارات       

ــؤثرات ــرورة   . واملـ ــول ضـ ــن املعقـ ــإن مـ ــذا، فـ ولـ
ــا       ــل م ــة، مث ــة خمتلف ــم ومراقب ــارات حتك ــق إط تطبي

ــ     ــك اخل ــات البن ــمن عالق ــري ض ــروات / اصجي إدارة الث
مـــن البيئـــات األخـــرى مثـــل بعـــض أعمـــال جتـــارة  
التجزئــــة آــــبرية احلجــــم، املعــــامالت املــــصرفية  

 .أو التأمني/ بالتجزئة و
 
ــشوفني       .2 ــخاص مك ــع أش ــات م ــب العالق ــن أن جتل ــاذا ميك مل

 سياسيًا خطرًا زائدًا على املؤسسات املالية؟
 

ــياً      ــشوفني سياس ــخاص املك ــع األش ــة م ــل العالق ــد متث  ق
ــذين       ــراد الـ ــام األفـ ــال قيـ ــرب الحتمـ ــرًا أآـ خطـ
ــتعمال     ــاءة اســ ــب بإســ ــك املناصــ ــشغلون تلــ يــ
ــصية أو     ــة شخـ ــب ومنفعـ ــوذهم ملكاسـ ــالحيتهم ونفـ صـ
ــربني       ــرهم واملق ــة ألس ــصية ومنفع ــب شخ ــق مكاس لتحقي

ــهم ــستغلون  . منـ ــد يـ ــراد قـ ــك األفـ ــا أن أولئـ آمـ
ــوال أو      ــاء األمـ ــهم إلخفـ ــربني منـ ــرهم أو املقـ أسـ

ماهلا نتيجــة اإلســاءة إىل   األصــول الــيت ســيء اســتع    
ــوة     ــراء الرشــ ــن جــ ــة أو مــ ــبهم الرمسيــ مناصــ

ــساد ــ . والفـ ــافة إىل أهنـ ــذا باإلضـ ــسعون مهـ ــد يـ  قـ
ــل و   ــق متثيـ ــوذهم لتحقيـ ــالحياهتم ونفـ ــتعمال صـ / السـ

ــات   ــتحكم يف الكيانـــــ ــول إىل أو الـــــ أو دخـــــ
 .القانونية ألغراض مماثلة
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ــة    ــم أن غالبيـ ــم فهـ ــن املهـ ــإن مـ ــل، فـ ــى آـ وعلـ
ياســـيًا ال يـــستغلون مناصـــبهم األشـــخاص املكـــشوفني س

ــى      ــه علـ ــزوم لـ ــايف ال لـ ــر إضـ ــون أي خطـ وال ميثلـ
ــذه    ــن هـ ــوهنم مـ ــسبب آـ ــط بـ ــة فقـ ــسة املاليـ املؤسـ

 .الفئة من األشخاص
 
 ما هو تعريف الشخص املكشوف سياسيًا؟  .3
 

لــيس هنالــك تعريــف واحــد متفــق عليــه عامليــًا        
ــياً   ــشوف سياس ــشخص املك ــئلة   . لل ــذه األس ــياغة ه يف ص

ــات عل ــض  واإلجابــ ــار بعــ ــذت باالعتبــ ــا، أخــ يهــ
ــايري الــصادرة مــن هيئــات دوليــة معــرتف هبــا        املع
ــل قــوة التــدخل يف حرآــة األمــوال حــول غــسيل        مث

وقـــد ختتلـــف االعتبـــارات احملليـــة ). FATF(األمـــوال 
ــر    ــسبة للعناصـ ــها بالنـ ــا بينـ ــة فيمـ أو اإلقليميـ
ــذي       ــيًا وال ــشوف سياس ــشخص املك ــف ال ــددة يف تعري احمل

ــتعني اعتبــاره مــن قبــل     املؤســسة املاليــة عنــد   ي
تقريرهــــا إجــــراءات معــــايري تقــــسيم األشــــخاص  

 .املكشوفني سياسيًا إىل فئات وإدارة العالقة
 

أحــد العناصــر املهمــة يف تعريــف الــشخص املكــشوف       
إن اشــرتاك شــخص  . سياســيًا هــو أنــه شــخص طبيعــي    

ــسبما     ــل، حـ ــان عامـ ــيًا يف إدارة آيـ ــشوف سياسـ مكـ
ــد    ــاه يف البنـ ــروح أدنـ ــو مطـ ــؤد 6هـ ــد يـ ي إىل  قـ

ــادة خطــورة العالقــة مــع ذلــك الكيــان، لكــن        زي
ــان       ــك الكي ــصنيف ذل ــضرورة إىل ت ــؤدي بال ــك ال ي ذل
علــى أنــه شــخص مكــشوف سياســيًا إىل احلــد الــذي        
ــة     ــة احلقيقيـ ــات امللكيـ ــب إثبـ ــن املناسـ ــون مـ يكـ
ــصية أو     ــتثمار شخـ ــرآة اسـ ــتئمان، شـ ــصندوق اسـ لـ
ــا    ــات، إذا مـ ــك الكيانـ ــسابات لتلـ ــسة، أو حـ مؤسـ

خص مكـــشوف سياســـيًا أو لعائلـــة آانـــت ملكـــًا لـــش
ــه   ــصلة بـ ــق الـ ــخص وثيـ ــر (أو شـ ــات انظـ للتعريفـ

ــد  ــار   )4البنـ ــضع إىل إطـ ــب أن خيـ ــك جيـ ــإن ذلـ ، فـ
 .التحكم املناسب لألشخاص املكشوفني سياسيًا
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يف حــني أن مجيــع األشــخاص الــذين يقومــون بوظــائف       
عامـــة معرضـــون الحتمـــال الفـــساد أو اســـتغالل      

لئـــك ممـــن مناصـــبهم لدرجـــة مـــا، فـــإن آبـــار أو
ــالحيات      ــًة وذوي صـ ــارزًة ومهمـ ــب بـ ــشغلون مناصـ يـ

د أو اســــتعمال أو ختــــصيص يــــتطــــال سياســــة حتد
ــرب      ــوذ أآ ــم نف ــون هل ــة يك ــة للحكوم ــوارد اململوآ امل

ــثريًا ــرب   ،آ ــاطر أآ ــشكلون خم ــا ي ــادًة م ــإهنم ع ــذا ف  ول
ــى مؤســسة مــا وينبغــي تبعــًا لــذلك تــصنيفهم        عل
ــر       ــات أط ــيًا لغاي ــشوفني سياس ــخاص مك ــم أش ــى أهن عل

 .التحكم واملالحظة
 

يتوجـــب علـــى املؤســـسات املاليـــة النظـــر يف نطـــاق  
ــًة       ــشغل وظيف ــن ي ــا إذا م ــر م ــد تقري ــل عن العوام

ــًة  ــربوز  عامــ ــة، والــ ــع باألولويــ ــًة يتمتــ معينــ
. واألمهيـــة ليـــتم تـــصنيفه آـــشخص مكـــشوف سياســـياً 

ــص     ــى تفحـ ــصلة علـ ــل ذات الـ ــشتمل العوامـ ــد تـ قـ
ــه   ــة لقبـ ــرد وطبيعـ ــة الفـ ــسؤوليات وظيفـ ــل (مـ هـ

ــشغل ــة  يـ ــية مدفوعـ ــة سياسـ ــريف أو وظيفـ ــصب شـ  منـ
، مــستوى الــصالحية املمنوحــة للفــرد علــى      )األجــر 

ــرين،     ــسؤولني اآلخـ ــى املـ ــة وعلـ ــشاطات احلكوميـ النـ
ــدخول       ــرد بال ــسمح للف ــه ت ــت وظيفت ــا إذا آان وعم

ــول  ــوالإىل أصـ ــدرة   وأمـ ــة أو املقـ ــة مهمـ  حكوميـ
علــــى توجيــــه ترســــية املناقــــصات أو العقــــود  

 .احلكومية
 

ــب  ــذا إىل جانـ ــيًا   هـ ــشوفني سياسـ ــخاص املكـ  أن األشـ
ــثريًا مــ   خيــضعون إىل تــدقيق شــديد مــن اجلمهــور     اآ

واإلعــــالم، وزيــــادة احتمــــال تعرضــــهم ملخــــاطر  
ــسات    ــسبة للمؤســ ــسمعة بالنــ ــى الــ ــة علــ مماثلــ

 .املالية اليت تقيم عالقات معهم
 

ــا   ــد أوص ــون حتدي ــن أن يك ــبرية   ميك ــة آ ــائف عام ف وظ
ــيمع ــداً   نـ ــاه، مفيـ ــة أدنـ ــك املبينـ ــل تلـ  ة، مثـ

ــصب أو    ــو املنــ ــة وعلــ ــى األولويــ ــرات علــ آمؤشــ
ــرد       ــان الف ــا إذا آ ــر م ــستعمل يف تقري ــه، وت أمهيت

 :يعترب شخصًا مكشوفًا سياسيًا
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 .رؤساء الدول، رؤساء احلكومات والوزراء •
 .آبار املسؤولني يف سلك القضاء •
آبـــار املـــسؤولني وذوي املناصـــب العليـــا الـــذي  •

 .يشغلون مراآز متقدمًة يف القوات املسلحة
ــسؤوليات     • ــة مبـ ــة احلاآمـ ــر امللكيـ ــراد األسـ أفـ

 .حوآمة
 .آبار مدراء املشاريع اململوآة للدولة •
آبـــــار املـــــسؤولني يف األحـــــزاب الـــــسياسية  •

 .الرئيسية
 

ــك،  ــى ذلـ ــادًة علـ ــدزيـ ــالني قـ ــى التـ ــق علـ  ينطبـ
ــستبعدون      ــد ي ــن ق ــف، لك ــك التعري ــضًا ذل ــاه أي أدن
مــن اجملــاالت الــيت يكــون فيهــا خطــر الفــساد أو        

ــ  ــاءة اس ــث    إس ــن حي ــسبيًا م ــدني ن ــصب مت تعمال املن
ــتحكم أو       ــى ال ــدرة عل ــنفس املق ــون ب ــم ال يتمتع أهن

 :توجيه األموال
 

رؤســـاء اهليئـــات العـــابرة لألمـــم مثـــل األمـــم  •
ــدويل، اجملـــالس      ــد الـ ــندوق النقـ ــدة، صـ املتحـ

 .العاملية
ــون،   • ــشرعون الوطنيــ ــان أو املــ ــضاء الربملــ أعــ

آبـــار رجـــال الـــسلك الدبلوماســـي والـــسفراء، 
مون باألعمـــــال أو أعـــــضاء جمـــــالس القـــــائ

 .البنوك املرآزية
 

ــون    ــذين ال يفــ ــة الــ ــب العامــ ــاغلوا املناصــ شــ
ــايري املــذآورة أعــاله مــن حيــث علــو املنــصب        باملع

ــه   ــروزه أو أمهيتـ ــخاص  (أو بـ ــصنفون آأشـ ــن ال يـ ممـ
ــياً  ــشوفني سياسـ ــك   ،)مكـ ــع ذلـ ــوا مـ ــن أن ميثلـ  ميكـ

ــوال      ــسيل األم ــر غ ــسمعة أو خط ــى ال ــبريًة عل ــاطر آ خم
مثــــل أولئــــك . ة للمؤســــسات املاليــــةبالنــــسب

األشـــخاص جيـــب تقيـــيمهم باســـتعمال عوامـــل اخلطـــر  
 .املناسبة
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ــف    .4 ــتعني تعريــ ــف يــ ــربني"آيــ ــخاص املقــ أو " األشــ
ــة " ــرية الوثيقــ ــصلة األســ ــشوف " الــ ــشخص مكــ لــ

 سياسيًا؟
 

ــى       ــدموا عل ــن أن يق ــيًا ميك ــشوفني سياس ــخاص املك األش
ــبهم      ــتغالل مناصـ ــالحياهتم واسـ ــتغالل صـ ــاءة اسـ إسـ

حقيـــق مكاســـب ومنـــافع شخـــصية ألفـــراد األســـرة  لت
ــهم أو    ــربني منـــ ــخاص املقـــ ــرة أو لألشـــ املباشـــ
ــساء       ــيت ي ــول ال ــوال أو األص ــاء األم ــتعماهلم إلخف اس
ــتعمال    ــاءة اسـ ــة إسـ ــصها نتيجـ ــتعماهلا أو حتصيـ اسـ
ــوة     ــن الرشـ ــتج عـ ــا ينـ ــة أو مـ ــبهم الرمسيـ مناصـ

ــساد ــف    . والف ــم تعري ــن امله ــإن م ــذا، ف ــرة "ل األس
ــة ــخ"و " القريبـ ــربنياألشـ ــمن  " اص املقـ ــوهلم ضـ ومشـ

ــخاص      ــاؤه لألشـ ــتم إرسـ ــذي يـ ــتحكم الـ ــار الـ إطـ
 .املكشوفني سياسيًا

 
 تــــشمل أفــــراد األســــرة :األســــرة القريبــــة 

ــيهم      ــا ف ــيًا، مب ــشوف سياس ــشخص املك ــرة لل املباش
الزوجـــة، األطفـــال، األبـــوين، وذريـــة الـــشخص  

 ، يف آـــثري مـــن هـــذه احلـــاالت.املكـــشوف سياســـيًا
ــر   ــك ظ ــون هنال ــن أن تك ــضاميك ــذا  ئوف ت ــن ه ل م

التـــــصنيف مبـــــا يف ذلـــــك انفـــــصال األزواج 
ــن     ــرغم مـ ــى الـ ــربني علـ ــن املقـ ــد عـ والتباعـ

 .ضرورة تقصي وتسجيل هذه الوقائع
 

 يـــشملون بالنـــسبة للـــشخص :األشـــخاص املقربـــون 
ــع      ــاق واس ــى نط ــرف عل ــن يع ــيًا م ــشوف سياس املك

ــربني و     ــل مقـ ــالء عمـ ــم زمـ ــة أهنـ أو / وللعامـ
ــاألخص امل   ــصيني وبــ ــشارين شخــ ــشارين مستــ ستــ

 يتـــصرفون بـــصفة ناملـــاليني أو األشـــخاص الـــذي
 .قانونية مالية

 
أو " األســـرة القريبـــة"آيـــف ميكـــن التعـــرف علـــى   .5

 2؟"الزمالء املقربني"
                                                 

ــد   2 ــف واح ــك تعري ــيس هنال ــاله، ل ــوحظ أع ــا ل ــشوف   آم ــشخص املك ــًا لل ــه عاملي ــق علي  متف
ــيًا ــض     . سياسـ ــار بعـ ــذت باالعتبـ ــا، أخـ ــات عليهـ ــئلة واإلجابـ ــذه األسـ ــياغة هـ يف صـ

T057-4 



 
ميكـــن أن تكـــون اإلجـــراءات التاليـــة مناســـبًة      
ــشخص       ــى الـ ــرف علـ ــة التعـ ــد حماولـ ــًة عنـ وفعالـ
املكـــشوف سياســـيًا، لكـــن قـــد يـــصعب تعهـــد هـــذه  

ا قـــصر مقـــدم الطلـــب يف تـــوفري اإلجـــراءات إذا مـــ
 .املعلومات ذات الصلة

 
ــشوف      • ــشخص املك ــع ال ــن وض ــسار ع ــام باالستف القي

سياســــيًا للعمــــالء املتــــوقعني خــــالل عمليــــة 
 .تأسيس احلساب

مقارنـــة العمـــالء املتـــوقعني ومطابقتـــهم علـــى   •
قاعــدة بيانــات أولئــك األشــخاص، وهــذه ميكــن      
ــورد      ــل م ــن قب ــدميها م ــًا أو تق ــا داخلي تطويره

دمــة اخلــارجي أو احلــصول عليهــا مــن مــصدر      اخل
 .ذي مسعة حسنة

إدخــــال تــــدريب متعلــــق بالــــشخص املكــــشوف  •
ــون     ــد يكـ ــبني وقـ ــوظفني املناسـ ــيًا إىل املـ سياسـ
ــائل     ــى وس ــتظم عل ــدريب املن ــن الت ــزءًا م ــك ج ذل

 .مكافحة غسيل األموال
 

رغــم اجلهــود املعقولــة للمؤســسات املاليــة، فقــد       
ــون مــن الــصعب التعــرف علــى الــشخ      ص املكــشوف يك

سياســـيًا وبـــاألخص إذا قـــصر العميـــل يف تـــوفري      
ــًة أو      ــيل مزيفـ ــدم تفاصـ ــة، وقـ ــات املهمـ املعلومـ

ــة   ــري العالق ــالل س ــا خ ــريت ظروفه ــسات  . تغ ــيس للمؤس ل
املاليـــة إمكانيـــة للـــدخول إىل املعلومـــات احلرجـــة  

إذ . واحلــساسة للتعــرف علــى آــل أولئــك األشــخاص      
ــف    ــراءات التعريـ ــى إجـ ــد علـ ــا أن تعتمـ  إن عليهـ

                                                                                                                                      
ــوال      ــة األم ــدخل يف حرآ ــوة الت ــل ق ــا مث ــرتف هب ــة مع ــات دولي ــن هيئ ــصادرة م ــايري ال املع

وقــد ختتلــف االعتبــارات احملليــة أو اإلقليميــة فيمــا      ). FATF(حــول غــسيل األمــوال   
ــسب  ــها بالن ــتعني      بين ــذي ي ــيًا وال ــشوف سياس ــشخص املك ــف ال ــددة يف تعري ــر احمل ة للعناص

ــسيم    ــايري تقـ ــراءات معـ ــا إجـ ــد تقريرهـ ــة عنـ ــسة املاليـ ــل املؤسـ ــن قبـ ــاره مـ اعتبـ
ــات   ــيًا إىل فئ ــشوفني سياس ــخاص املك ــة     . األش ــدول الفرص ــنص ال ــاريخ مل تقت ــذا الت ــىت ه ح

ــدوهلا     ــسبة ل ــيًا بالن ــشوف سياس ــشخص املك ــف ال ــة ول . لتعري ــي جلن ــوم  توص ــسبريج أن تق ف
FATF        ــة بأمســاء آبــار ــات اإلقليميــة لنــشر قائم ــشجيع أعــضائها وزمالئهــم واهليئ  بت

املـــسؤولني أو البـــارزين أو املهـــتمني ممـــن يـــشغلون وظـــائف عامـــًة، وعـــائالهتم        
ــذا         ــة هب ــسات املالي ــه املؤس ــذي تواجه ــدي ال ــيص التح ــهم لتقل ــربني من ــة واملق القريب

ــضاء (الـــصدد  ــار أن أعـ ــك باعتبـ ــسبة   (FATFوذلـ ــال بالنـ ــو احلـ ــا هـ ــري مـ ــى غـ علـ
ــة ــسات املاليـ ــة إن مل   ) للمؤسـ ــة املطلوبـ ــى املعرفـ ــصول علـ ــن احلـ ــهم مـ ــع ميكنـ يف وضـ

 ).يكونوا ميلكوهنا
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ــالزم     ــهاد الـ ــة االجتـ ــى عمليـ ــا وعلـ ــدى عمالئهـ لـ
ــن    ــشف عـ ــة الكـ ــراءات يف حماولـ ــك اإلجـ ــالزم لتلـ املـ

ــات  ــصالت والعالقـ ــك الـ ــيل  . تلـ ــستوى التفاصـ إن مـ
ــاوت      ــاوت بتفـ ــوف يتفـ ــا سـ ــسة مـ ــوفرة ملؤسـ املتـ
املنـــتج أو اخلدمـــة؛ ففـــي عالقـــة جتـــارة التجزئـــة  
ســوف تكــون الفرصــة أقــل لتأســيس تلــك الــصالت        

ــال يف  ــه احلـ ــا عليـ ــة عمـ ــوك اخلاصـ ــامالت البنـ /  معـ
هــــذا إىل جانــــب أن   . أوضــــاع إدارة الثــــروة  

صـــعوبة التعـــرف علـــى األســـر القريبـــة واألشـــخاص  
ــشوف      ــشخص املك ــف ال ــعوبة تعري ــن ص ــر م ــربني أآث املق

 .سياسيًا
 
ــم شــخص مكــشوف سياســيًا يف شــرآة عاملــة       .6 مــىت : حتك

ــصبح معهــا،  األمــر مهمــًا، وآيــف جيــب التعامــل     ي
  التحقق من ذلك االشرتاك؟وإىل أي مدى ينبغي

 
ــيًا     ــشوف سياسـ ــخص مكـ ــان شـ ــة (إذا آـ أو العائلـ

ــرب   ــل املقـ ــة أو الزميـ ــتحكم  ) القريبـ ــك الـ ميتلـ
ــوب يف شــرآة عاملــة، فــإن ذلــك الــشخص قــد        املطل
ــق      ــشرآة لتحقي ــتغالل ال ــن اس ــه م ــع ميكن ــون يف وض يك
ــر إىل     ــب النظـ ــه جيـ ــه فإنـ ــدة، وعليـ ــات فاسـ غايـ

ــامالت الــشرآة مــن هــذا املنظــور     مبعــزل عــن  و. مع
ــرد    ــإن جمـ ــشرآة، فـ ــتعمال الـ ــاءة اسـ ــال إسـ احتمـ
االشــرتاك اهلــام لــشخص مكــشوف سياســيًا يف الــشرآة       

 .قد يثري تساؤالت حول مسعتها
 

أو العائلـــة (إذا آـــان الـــشخص املكـــشوف سياســـيًا 
يف وضــع ميكنــه مــن    ) القريبــة أو الزميــل املقــرب   

ممارســة الــتحكم يف شــرآة عاملــة، حينــها وتبعــًا       
ــي ــذلك ينبغـ ــر يف  لـ ــة النظـ ــسة املاليـ ــى املؤسـ  علـ

ــصلة     ــر ذات الـ ــشرآة إىل العناصـ ــك الـ ــضاع تلـ إخـ
بإطــار الــتحكم املفــروض جتــاه األشــخاص املكــشوفني       

ــيًا ــاع     . سياس ــىت يف األوض ــر، فح ــن أم ــن م ــا يك ومهم
ــدرة       ــيًا ق ــشوف سياس ــشخص املك ــا لل ــون فيه ــيت يك ال
ــؤثر يف       ــروف ت ــك ظ ــون هنال ــد تك ــتحكم، فق ــى ال عل
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ــ   ــدم التعام ــتخالص ع ــو  اس ــذا النح ــى ه ــك . ل عل وتل
 :الظروف تشمل ما يلي

 
ــون     • ــشرآة وتكـ ــهم الـ ــداول أسـ ــتم تـ ــث يـ حيـ

 الــشرآة مدرجــًة يف بورصــة معــرتف هبــا وخاضــعةً     
لقواعــــــد اإلدراج املناســــــبة، ومتطلبــــــات 

 .إخل... حوآمة جيدة، وشفافية التقارير
 

حيـــث تكـــون الـــشرآة منظمـــًة جيـــدًا وخاضـــعًة   •
ــو   ــك البنــ ــا يف ذلــ ــستقلة مبــ ــة مــ ك ملراقبــ

 .واملؤسسات املالية األخرى
 

إن االجتــهاد الــالزم العــادي الــذي يــتم تعهــده       
ــشمل    ــة يــ ــشرآات العاملــ ــدى الــ ــسبة إلحــ بالنــ
االجتـــهاد الـــالزم األساســـي بـــشأن اإلدارة، أعـــضاء  
جملـــس اإلدارة، األشـــخاص الـــذين ميلكـــون مـــصاحل      
ــى      ــادرين عل ــراد الق ــن األف ــم م ــة وغريه ــة مهم ملكي

ــرارات   ــتحكم يف قـــ ــة الـــ ــشرآةممارســـ إن . الـــ
اســـتعمال املقاربـــة القائمـــة علـــى اخلطـــر لبـــذل  
ــبني       ــو م ــسبما ه ــشرآة، ح ــى ال ــالزم عل ــهاد ال االجت
بتفـــصيل أمشـــل يف ورقـــة ولفـــسبريج حـــول املقاربـــة  

ــر  ــى اخلطـ ــة علـ ــسبريج ) RBA(القائمـ ــشرة ولفـ ويف نـ
ــا   ــرر طرحهـ ــيت يتكـ ــئلة الـ ــن األسـ ــول ) FAQs(عـ حـ

ــوك    ــتثمارية والبنـــ ــوك االســـ ــامالت البنـــ معـــ
ريــة، طبيعــة ومــدى االجتــهاد الــالزم جتــاه       التجا

الـــشرآات واملطبـــق لتقريـــر اشـــرتاك شـــخص مكـــشوف  
 .سياسيًا ميكن أن ختتلف اعتمادًا على الظروف

 
هـــل يـــتعني اعتبـــار املـــشاريع اململوآـــة للدولـــة    .7

 آأشخاص مكشوفني سياسيًا؟
 

ــة،    ــة للدولـ ــشاريع اململوآـ ــار املـ ــي اعتبـ ال ينبغـ
ــة   ــوك املرآزيـ ــا البنـ ــا فيهـ ــخاص  مبـ ــة أشـ  مبثابـ

 أمــا األفــراد الــذين يقومــون     ،مكــشوفني سياســياً  
بــــإدارة وتــــسيري أعمــــال املــــشاريع اململوآــــة  
ــوا       ــيمكن أن يكون ــا ف ــستويات علي ــى م ــة عل للدول
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ــيًا       ــشوفون سياس ــخاص مك ــأهنم أش ــفوا ب ــًال ألن يوص أه
ــة     ــسة ماليـ ــع مؤسـ ــة مـ ــيس عالقـ ــعوا لتأسـ إذا سـ
ــرد    ــطة فـ ــسهم أو بواسـ ــن أنفـ ــالة عـ ــواء باألصـ سـ

ــ ــربني،   مقـ ــزمالء املقـ ــد الـ ــرة أو أحـ ــن األسـ رب مـ
ــشاريع    ــع املــ ــون مجيــ ــضرورة أن تكــ ــيس بالــ ولــ
اململوآــــة للدولــــة متدنيــــة اخلطــــورة، فتلــــك  
ــل      ــتعمال عوامـ ــا باسـ ــي تقييمهـ ــشاريع ينبغـ املـ

 .اخلطر املناسبة
 
ــشخص    .8 ــل ال ــل يعام ــنيب "ه ــري األج ــيًا  " غ ــشوف سياس املك

ــشخص     ــه ال ــل ب ــا يعام ــف عم ــو خمتل ــى حن ــنيب"عل  "األج
 املكشوف سياسيًا؟

 
ــسعى       ــث ي ــودًا حي ــون موج ــر يك ــم اخلط ــدو أن أعظ يب
شــخص مكــشوف سياســيًا إلقامــة عالقــة مــع مؤســسة        
ــيت     ــضائية الـ ــة القـ ــاق الواليـ ــارج نطـ ــة خـ ماليـ
ــذي أدى إىل    ــام الــ ــصب العــ ــا املنــ ــشغل فيهــ يــ

وعلـــى الـــرغم مـــن . تـــصنيفه علـــى هـــذا النحـــو
ــع       ــب م ــسوا أجان ــيني أي لي ــًا حمل ــإن أشخاص ــك، ف ذل

ــوهن ــشوفني  آـ ــخاص مكـ ــصنيف آأشـ ــمن التـ ــون ضـ م يقعـ
ــيًا علــى النحــو املــبني أعــاله، قــد يــصنفون        سياس
آأشـــخاص مكـــشوفني سياســـيًا يف احلـــاالت الـــيت تفهـــم  
ــسن      ــى ح ــال عل ــر ع ــك خط ــا أن هنال ــسة م ــا مؤس فيه

 .السمعة
 

ــارًا     ــويل اعتبـ ــب أن تـ ــات جيـ ــك التقييمـ ــل تلـ مثـ
ــي     ــاد تنظيمـ ــب أو إرشـ ــشريع مناسـ ــوليًا ألي تـ أصـ

 .لك ملوافقة اإلدارة العلياوإخضاع ذ
 
مـــىت ال يعـــود ضـــروريًا اعتبـــار فـــرد مـــا شخـــصًا    .9

  سياسيًا؟ًامكشوف
 

ــرتة      ــد الف ــا لتحدي ــق عليه ــة متف ــك طريق ــيس هنال ل
الزمنيــة الــيت يــستمر فيهــا اعتبــار فــرد مــا        
ــصًا مكــشوفًا سياســيًا بعــد أن يكــون قــد تــرك        شخ
ــه    ــسبب يف جعلـ ــت الـ ــيت آانـ ــة الـ ــة العامـ الوظيفـ
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ــى  ــصنف علـ ــداءً  يـ ــو ابتـ ــذا النحـ ــر .  هـ إن اخلطـ
ــة       ــلة وثيق ــيًا ذو ص ــشوف سياس ــشخص املك ــصاحب لل امل
باملنـــصب الـــذي يـــشغله أو الوظيفـــة الـــيت يقـــوم  

ــصب    ــذلك املنـ ــصاحب لـ ــوذ املـ ــا والنفـ ــى . هبـ وعلـ
الــرغم مــن أن ذلــك النفــوذ قــد يــضمحل آــثريًا        
ــشوف      ــشخص املكـ ــة، إال أن الـ ــرتك الوظيفـ ــا يـ حاملـ

ــ  ــل أن يك ــيًا حيتم ــد متوسياس ــروة   ن ق ــع ث ــن مج ــن م ك
ــة       ــي ممارس ــه ينبغ ــذا فإن ــرعية، ول ــري ش ــة غ بطريق
ــك       ــسبة ألولئـ ــق بالنـ ــن التحقـ ــال مـ ــستوى عـ مـ

 .األفراد حىت بعد أن يرتآوا مناصبهم
 

ــد ال    ــابقًا، قـ ــيًا وسـ ــشوف سياسـ ــخص مكـ ــة شـ يف حالـ
يـــستدعي األمـــر مواصـــلة معاملتـــه آـــشخص مكـــشوف  
ــة أو    ــة آافيـــ ــوفر بينـــ ــيًا إذا مل تتـــ سياســـ

ة واســـعة االنتـــشار وذلـــك ملـــدة معلومـــات موثوقـــ
 :من الزمن طويلة إىل احلد الكايف الستنتاج أن

 
    ــسبان ــذ باحلـ ــع األخـ ــرعي، مـ ــه شـ ــصدر ثروتـ مـ

الـــشك بـــالتعرض للفـــساد يف منـــصبه الـــسابق؛  
 و

    ــن ــه مـ ــي لـ ــتعمال املتبقـ ــسئ اسـ ــشخص مل يـ الـ
 .النفوذ

 
ــستوى    ــضع إىل مـ ــب أن ختـ ــصنيف جيـ ــادة للتـ إن أي إعـ

العليــــــا مناســــــب مــــــن مراجعــــــة اإلدارة 
 .وموافقتها، مع ضرورة توثيق تلك املراجعة

 
آيـــف جيـــب تطبيـــق إرشـــادات ولفـــسبريج حـــول         .10

املقاربــــة القائمــــة علــــى اخلطــــر علــــى إدارة  
 عالقات الشخص املكشوف سياسيًا؟

 
يف الواليـــات القـــضائية الـــيت يـــسمح فيهـــا بتـــبين  
ــن      ــه ميكـ ــر، فإنـ ــى اخلطـ ــة علـ ــة القائمـ املقاربـ

ــر يف    ــا أن تنظـ ــسة مـ ــل   ملؤسـ ــن العوامـ ــدد مـ عـ
ــشوف    ــشخص املكــ ــات الــ ــة عالقــ ــة بطبيعــ املتعلقــ
ــتحكم     ــائل الــ ــا لوســ ــد تقريرهــ ــيًا عنــ سياســ
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ــبة ــدمات     . املناس ــات أو اخل ــشمل املنتج ــد ي ــذا ق وه
ــة      ــروف الفرديـ ــها، الظـ ــث عنـ ــري البحـ ــيت جيـ الـ
ــل    ــوال العميــ ــادير أمــ ــصدر ومقــ ــل ومــ للعميــ

 .وثروته إذا آان ذلك مناسبًا
 

ــ    ــة مـ ــذه الورقـ ــراءة هـ ــب قـ ــذا، جيـ ــان لـ ع بيـ
إرشـــادات حـــول املقاربـــة    "ولفـــسبريج بعنـــوان   

ــسيل     ــاطر غــ ــر إلدارة خمــ ــى اخلطــ ــة علــ القائمــ
 .com.priniciples-wolfsberg.www 3"األموال

 
ــ   .11 ــتحكم املناسـ ــار الـ ــو إطـ ــا هـ ــات مـ ب إلدارة عالقـ

 الشخص املكشوف سياسيًا؟
 

ــن النظــر   يف نطــاق واســع مــن وســائل الــتحكم     ميك
ــشوف      ــشخص املكـ ــات الـ ــى وإدارة عالقـ ــرف علـ للتعـ
سياســيًا لكنــها ليــست مجعيهــا مناســبًة للتطبيــق       

فعلــى ســبيل   . عــرب آامــل نطــاق أعمــال املؤســسة     
ــارة     ــة يف جتـ ــامالت البنكيـ ــات املعـ ــال، يف عالقـ املثـ
ــة قــد يكــون تــوازن الــتحكم خمتلفــًا عــن        التجزئ

ــبةً   ــربت مناس ــيت اعت ــك ال ــوك   تل ــامالت البن ــمن مع  ض
 .بيئة إدارة الثروة/ اخلاصة

 
   ــد ــل اجلديـ ــى العميـ ــة علـ ــزم أن :املوافقـ  يلـ

يكــــون لــــدى املؤســــسات إجــــراءات معقولــــة 
ــخاص    ــى األشــ ــرف علــ ــة التعــ ــصممة حملاولــ مــ
ــة أو      ــدء العالق ــل ب ــا قب ــيًا إم ــشوفني سياس املك
بعـــد ذلـــك بقليـــل، حيثمـــا يـــسمح القـــانون  

ن عالقـــات ويف حـــني أ. الواجـــب التطبيـــق بـــذلك
ــن      ــد األدىن مـ ــعة للحـ ــادي خاضـ العميـــل العـ
ــات    ــإن العالقـ ــة، فـ ــسة للموافقـ ــايري املؤسـ معـ
ــع إىل      ــب أن ترف ــيًا جي ــشوف سياس ــشخص املك ــع ال م

 .مستوى أعلى من املسؤولني

                                                 
ــادات    3 ــضًا إرش ــر أي ــسيل      FATFانظ ــة غ ــر ملكافح ــى اخلط ــة عل ــة القائم ــول املقارب  ح

ــاب،   ــل اإلرهــــــــ ــوال ومتويــــــــ ــو 12األمــــــــ fatf.www-:  يف2007 يوليــــــــ
pdf.38950576/46/43/dataoecd/org.gafi 
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   ــاليني ــالء احلـ ــى العمـ ــرف علـ ــا  :التعـ ــىت مـ  مـ
ــد    ــأن أحـ ــم بـ ــى علـ ــا علـ ــسة مـ ــبحت مؤسـ أصـ
األفـــراد قـــد أصـــبح شخـــصًا مكـــشوفًا سياســـيًا، 

إنــــه يــــتعني عليهــــا تطبيــــق اإلجــــراءات  ف
 .املناسبة املعززة ووسائل التحكم

 

 مــــا أن يــــتم :االجتــــهاد الــــالزم املعــــزز 
ــة    ــتج أو اخلدمـ ــى املنـ ــادًا علـ ــرف واعتمـ التعـ
ــراء     ــب إج ــن املناس ــون م ــد يك ــا، ق ــوب فيه املرغ
البحــث والتحليــل اإلضــايف مبــا يف ذلــك إضــفاء      
الــصالحية علــى املعلومــات املــستمدة مــن عــدد      

ــ ــروة    م ــصدر الث ــم م ــك فه ــا يف ذل ــل مب ن العوام
 .واألموال

 

  ــززة ــة املعــ ــة  :املراقبــ ــتعمال املقاربــ  باســ
القائمــة علــى اخلطــر، ميكــن إخــضاع احلــسابات      
ــن     ــشف عـ ــيًا الكـ ــشوف سياسـ ــشخص املكـ ــع الـ مـ
النـــشاط غـــري العـــادي الـــذي حيتمـــل أن يكـــون 

 .مشبوهًا
 

 ــات ــخاص   -املراجعـ ــن األشـ ــاليني مـ ــالء احلـ  العمـ
 يلــــزم إخــــضاع تلــــك :ســــيًااملكــــشوفني سيا

العالقــات ملراجعــة دوريــة للتأآــد مــن بقــاء      
ــن اال  ــستمدة مـ ــات املـ ــالزم  املعلومـ ــهاد الـ جتـ

ــًة، وأ ــحيحًة وحمدثـ ــائل  صـ ــر ووسـ ــيم اخلطـ ن تقيـ
ــةً   ــى مالئمـ ــه تبقـ ــة لـ ــتحكم املالزمـ ــب . الـ جيـ

ــًا واملوافقـــة   املوافقـــة علـــى املراجعـــات عمومـ
 .عليها من اإلدارة العليا املعنية

 

 ــدريب و ــيمالت ــط   :التعل ــم خ ــوظفني ه ــضاء امل  أع
ــشف    ــوال والكـ ــسيل األمـ ــع غـ ــدفاع األول ملنـ الـ
ــه يف     ــم يلعبونـ ــم دور حاسـ ــا أن هلـ ــه، آمـ عنـ
التعـــرف علـــى العمـــالء أو العمـــالء املتـــوقعني  
. ممــن يكونــون مــن األشــخاص املكــشوفني سياســياً     

ــر      ــر اخلط ــة متري ــور احليوي ــن األم ــإن م ــذا، ف ول
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ــق معـــايري        .12 ــة تطبيـ ــى املؤســـسات املاليـ ــل علـ هـ

 دولية؟
 

ــا يكــون ذلــك ممكنــًا؛ فــإن معــايري التعــرف        حيثم
ــاً  ــق دوليـ ــب أن تطبـ ــتحكم جيـ ــك ويف . والـ ــع ذلـ ومـ

واليــات القــضائية قــد تــستدعي اللــوائح      بعــض ال 
ــع      ــف أوس ــق تعري ــال، تطبي ــبيل املث ــى س ــة، عل احمللي
للــــشخص املكــــشوف سياســــيًا، ومتطلبــــات حمــــددًة  
للمراقبــــة، أو إرشــــادات بالنــــسبة إىل إلغــــاء  

ــياً  ــشوف سياســ ــشخص مكــ ــصنيف آــ ــك . التــ ويف تلــ
احلــاالت، فــإن املتطلبــات التنظيميــة احملليــة قــد       

ــ   ــن أو حت ــد ع ــزم أن تزي ــة  يل ــايري الدولي ــل املع ل حم
 .بالنسبة لتلك الوالية القضائية


