
 مبادئ ولفسبريج ملكافحة غسيل األموال
 أسئلة ترتدد آثريًا حول امللكية احلقيقية

 
 

ــصطلح     ــول م ــئلة ح ــًا أس ــربز أحيان ــة "ت ــة احلقيقي " امللكي
ــة حـــول       ــادات العامليـ ــو مـــستعمل يف اإلرشـ ــسبما هـ حـ
ــة      ــوك اخلاصـــ ــوال للبنـــ ــسيل األمـــ ــة غـــ مكافحـــ

بعـــض هـــذه األســـئلة والـــردود عليهـــا "). اإلرشـــادات("
 .اهمدونة أدن

 
 ؟"امللكية احلقيقية"ما الذي تعنيه  .1.س
 

ــصطلح  .ج ــستعمل م ــة " ي ــة احلقيقي ــو  " امللكي ــى حن عل
تقليــدي يف ســياقات مكافحــة غــسيل األمــوال مثــل       
اإلشـــادات، وذلـــك لإلشـــارة إىل ذلـــك املـــستوى مـــن  
ــة      ــن الناحيـ ــوازي مـ ــو يـ ــوال، وهـ ــة األمـ ملكيـ
ــة     ــوال أو األحقيـ ــك األمـ ــتحكم يف تلـ ــة الـ العمليـ

هبــذا " أو األحقيــة" الــتحكم"تم متييــز يــ. 1فيهــا
املعــىن العملــي مــن جمــرد الــصالحية بــالتوقيع أو       

 .امللكية القانونية
 

ــوح     ــشخص املفتـ ــأن الـ ــًا بـ ــصطلح اعرتافـ ــس املـ يعكـ
ــو       ــضرورة ه ــيس بال ــا ل ــك م ــدى بن ــه ل ــساب بامس احل
ــهائي يف    ــتحكم النـ ــلطة الـ ــك سـ ــذي ميلـ ــشخص الـ الـ
ــوال     ــك األمـ ــدير بتلـ ــه اجلـ ــوال أو أنـ ــك األمـ تلـ

هــذا التمييــز مهــم، ألن    . وصــاحب األحقيــة فيهــا   
ــوال،      ــسيل األمـ ــة غـ ــادات مكافحـ ــز يف إرشـ الرتآيـ

                                                 
يــــستعمل املــــصطلح بالنــــسبة لإلرشــــادات التنظيميــــة اخلاصــــة  1

ــوال ــسيل األمـ ــد أن  . مبكافحـــة غـ ــال، جنـ ــى ســـبيل املثـ ــل "فعلـ دليـ
ــوك    مما ــشاطات البنـ ــم نـ ــيت حتكـ ــر الـ ــسليمة للخطـ ــات اإلدارة الـ رسـ

ــة ــورك يف     " اخلاصـ ــادي يف نيويـ ــاط االحتـ ــك االحتيـ ــن بنـ ــصادر مـ الـ
ــو  ــة      1997يولي ــتثمار خاص ــرآة اس ــس ش ــذي يؤس ــشخص ال ــشري إىل ال ، ي

" املـــالكني احلقيقـــيني"آمـــا يـــشري إىل " املالـــك احلقيقـــي"باعتبـــاره 
ــسات  ــان واملؤســ ــناديق االئتمــ ــا أن. يف صــ ــصطلح آمــ ــك " مــ املالــ

ــي ــادة  " احلقيقـ ــضًا يف املـ ــستخدم أيـ ــن 3مـ ــة( مـ ــة االجنليزيـ ) الرتمجـ
ــول     ــسرية حـ ــوك السويـ ــسلوك للبنـ ــد الـ ــة بقواعـ ــة اخلاصـ لالتفاقيـ

وعلــى أيــة حــال، مل يــتم تعريــف     ). 1998(بــذل االجتــهاد الــالزم   
 .املصطلح يف أي من الوثيقتني
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وهــو أمــر أساســي هلــذه اإلرشــادات، ينــصب علــى        
الــذي ميلــك هــذا املــستوى النــهائي مــن       الــشخص  

ــة  ــتحكم أو األحقيـ ــى  . الـ ــز علـ ــسليط الرتآيـ أن تـ
ــصدر     ــو م ــا ه ــر م ــرورية لتقري ــوة ض ــشخص خط ــذا ال ه

 .األموال
 

" امللكيــة احلقيقيــة  " يقــصد أن تعنيــه   مــا الــذي  
ــك      ــأن ذلـ ــرب بـ ــب أن يعتـ ــادات جيـ ــات اإلرشـ لغايـ
ــين    ــساب املعـ ــة باحلـ ــروف احمليطـ ــى الظـ ــد علـ . يعتمـ

ولــــذا، فــــإن اإلرشــــادات مل تتجــــه إىل تعريــــف  
تعريفـــًا جمـــردًا،   " امللكيـــة احلقيقيـــة  "مـــصطلح  

ولكـــن الرتآيـــز يف اإلرشـــادات انـــصب علـــى تعريـــف  
ــر    ــب النظـ ــذي جيـ ــخاص الـ ــروف  األشـ ــيهم، يف ظـ إلـ

امللكيــــة "معينــــة، بــــأهنم هــــم مــــن ميلكــــون 
 .اليت يدور احلديث عنها" احلقيقية

 
 مـــن اإلرشـــادات   2-2-1وعليـــه، فـــإن الفقـــرة    

ــة     ــات امللكي ــتعني إثب ــه ي ــو أن ــام وه ــول ع ــدأ بق تب
ــا    ــري أهنـ ــسابات، غـ ــع احلـ ــسبة جلميـ ــة بالنـ احلقيقيـ
ــع     ــالل التوس ــن خ ــام م ــدأ الع ــذا املب ــصف ه ــود لت تع

ــياقات ــة يف سـ ــيني،  ) 1( معينـ ــخاص الطبيعـ ) 2(األشـ
ــة،    ــة أو االعتباريـــ ــات القانونيـــ ) 3(الكيانـــ

اجملموعـــــات غـــــري ) 4(مان، و ئتســـــصـــــناديق اال
 .املنضوية يف شرآات

 
يف ســـياق عالقـــات املعـــامالت املـــصرفية للبنـــوك      
اخلاصـــة، وهـــو مـــا تتعـــرض لـــه اإلرشـــادات، جيـــب  
ــاحب      ــا ص ــون فيه ــيت ال يك ــروف ال ــه يف الظ ــة أن مالحظ

ساب شخــصًا طبيعيــًا، فــإن اهلــدف العــام هــو       احلــ 
ــشخص   ــد ال ــخاص(حتدي ــيني) األش ــون  الطبيع ــذي ميلك  ال

ــسياقات    ــة ويف الــ ــة احلقيقيــ ــة امللكيــ يف النهايــ
ــرى مثــل قطاعــات األعمــال الــيت يكــون فيهــا        األخ

يــــة والعمــــالء يقومــــون بــــإدارة آيانــــات معن

T057-1 



مملوآــة للعديــد مــن املــسامهني، فــإن هــذا اهلــدف        
 .ال يكون له معىنبطبيعة احلال 

 
ــصطلح     ــضاح أن م ــا إي ــدر بن ــه جي ــد"لعل ــا " حتدي آم

ــخاص      ــن األش ــد م ــة التأآ ــيعين عملي ــاله ل ــتعمل أع اس
 جيــب النظــر إلــيهم علــى أهنــم هــم مــن        نالــذي 

ــون  ــة "ميلكـ ــة احلقيقيـ ــز  "امللكيـ ــي التمييـ ، ينبغـ
ــصطلح    ــني م ــه وب ــف"بين ــستعمل يف   " تعري ــو م ــا ه آم
ــرة  ــوان الفقــ ــث  2-1عنــ ــادات، حيــ ــن اإلرشــ  مــ

ــة   ــد اهلوي ــىن حتدي ــتعمل مبع ــثًال  (اس ــالع م ــالل االط ــن خ م
 ).على الوثائق الرمسية للهوية

 
عمومـــًا، ولغايـــات اإلرشـــادات، فـــسيكون مـــن غـــري  

و " املالــــك احلقيقــــي"املناســــب املــــساواة بــــني 
 ،"مالـــك أيـــة مـــصلحة نفعيـــة    "و " املـــستفيد "

علــى هــذا النحــو    " امللكيــة احلقيقيــة  "ولتعريــف  
ــًة   ــا نتيج ــوف يعطين ــة  س ــًة للغاي ــا،  (مطاط ــن هن وم

ــرة    ــز يف الفق ــإن الرتآي ــالكني   2-2-1ف ــى امل ــو عل  ه
ــالء ــيني األصـ ــئلة ). احلقيقـ ــر األسـ ــة 5-2انظـ  ملقاربـ

 .عملية أآثر صالبًة
 
يف " امللكيــة احلقيقيــة  "مــا الــذي يعنيــه مــصطلح      .2.س

 سياق األشخاص الطبيعيني؟
 

ــدما .ج ــه      عن ــساب بامس ــتح ح ــي لف ــخص طبيع ــسعى ش ي
ه يـــتعني علـــى البنـــك اخلـــاص     الشخـــصي، فإنـــ  

ــصرف    ــشخص يتـ ــك الـ ــان ذلـ ــا إذا آـ ــسار عمـ االستفـ
باألصــالة عــن نفــسه، فــإذا أجــاب ذلــك الــشخص        
ــن      ــة، فمـ ــة العاديـ ــها، ويف احلالـ ــاب، حينـ باإلجيـ

 .املعقول االفرتاض بأنه هو املالك احلقيقي
 

ــذا       ــا ه ــون فيه ــد ال يك ــروف ق ــة ظ ــك، فثم ــع ذل وم
ــار     ــدما تث ــك عن ــوًال، وذل ــرتاض معق ــول  االف ــكوك ح ش

ــصرف      ــاهر يتـ ــساب الظـ ــاحب احلـ ــان صـ ــا إذا آـ مـ
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ــسه   ــن نف ــالة ع ــى   . باألص ــة عل ــة املوافق ــي عملي فف
ــدما     ــشك عن ــك ال ــل ذل ــشأ مث ــد ين ــثًال، ق ــل، م العمي
ــتم       ــيت ي ــات ال ــق يف املعلوم ــدم تواف ــاك ع ــون هن يك

فلــو أن  . مجعهــا يف عمليــة بــذل االجتــهاد الــالزم     
شـــرح العميـــل املنتظـــر، مـــثًال، ملـــصدر أموالـــه ال  
ــن    ــسيكون مـ ــة األوىل، فـ ــن الوهلـ ــوًال مـ ــون مقبـ يكـ
ــهاد       ــن االجتـ ــد مـ ــذل املزيـ ــها بـ ــب حينـ املناسـ

 .الالزم
 

ــساب،     ــتح احل ــد مت ف ــون ق ــد أن يك ــك، بع ــن ذل ــضًال ع ف
فـــإن احلرآـــة الالحقـــة يف احلـــساب قـــد تـــصبح غـــري  
متوافقـــة مـــع احلرآـــة املتوقعـــة أصـــًال يف احلـــساب،  
ــك احلالــة قــد يكــون مــن املعقــول العــودة        ويف تل

ــان       ــساب آ ــاحب احل ــأن ص ــرتاض األويل ب ــارة االف إىل زي
ــسه  ــن نفـ ــالة عـ ــصرف باألصـ ــن . يتـ ــان مـ ــإذا آـ فـ

ــساب      ــتح احل ــد ف ــل، بع ــك العمي ــثًال أن ذل ــع م املتوق
ــغ       ــر مببلـ ــن آن آلخـ ــواالت مـ ــه حـ ــيكون لديـ -سـ

 دوالر، وآـــان هنالـــك حـــواالت متكـــررة     100.000/
ومفاجئــة تزيــد آــثريًا عــن ذلــك املبلــغ، فيجــب        

 بـــذل املزيـــد مـــن االجتـــهاد الـــالزم االنتبـــاه إىل
ــة     ــة احلقيقيـ ــن امللكيـ ــسار عـ ــك االستفـ ــا يف ذلـ مبـ

 .للحساب
 
يف ســـياق " امللكيـــة احلقيقيـــة"مـــا الـــذي تعنيـــه  .3.س

 الكيانات االعتبارية؟
 

ــاع  .ج ــك أوضـ ــساب    هنالـ ــاحب احلـ ــا صـ ــون فيهـ يكـ
ــذه      ــب يف ه ــن املناس ــون م ــن يك ــًا، ولك ــًا معنوي آيان

ــهاد   ــات االجت ــاع، ولغاي ــم   األوض ــن ه ــم م ــالزم فه ال
فمــثًال، قــد   . املــالكون احلقيقيــون لــذلك الكيــان    

ــضة       ــرآة قاب ــيم ش ــك يف تنظ ــالء البن ــد عم ــب أح يرغ
ــك      ــون هنال ــد يك ــول، فق ــتالك األص ــيلة الم ــة آوس خاص

ــافع   ــض املن ــبع ــر    م ــة نظ ــن وجه ــذلك م ــام ب ن القي
ــد       ــول ق ــرآة لألص ــة ش ــث أن ملكي ــالك، حي ــيط األم ختط
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انـــت ســـتفرض خيلـــص األمـــالك مـــن الـــضرائب الـــيت آ
ويف ظـــل مثـــل هـــذه . عليهـــا لـــوال هـــذا التـــدبري

ــي     ــك احلقيقـ ــو املالـ ــل هـ ــون العميـ ــروف، يكـ الظـ
ــالزم       ــهاد ال ــضاعه لالجت ــتعني إخ ــشرآة، وي ــك ال لتل
ــه    ــدقيق يف خلفيتــ ــك التــ ــا يف ذلــ ــب، مبــ املناســ

ويــتعني  . وماضــيه واالستفــسار عــن مــصدر األمــوال     
ــك ــى البنـ ــبًا،علـ ــك مناسـ ــر يف ، إذا رأي ذلـ  النظـ

ــد ــه     حتدي ــالرجوع إىل هويت ــي ب ــك احلقيق ــة املال  هوي
 .الرمسية

 
وبطبيعـــة احلـــال، ففـــي حالـــة وجـــود آيـــان       
ــا     ــوذجي وهبـ ــشكل منـ ــل بـ ــرآة تعمـ ــاري أي شـ اعتبـ
العديـــد مـــن املـــسامهني، فـــال يكـــون هنالـــك معـــىن  
. لبــذل االجتــهاد الــالزم وإخــضاع املــسامهني لــذلك      

ــات       ــن الكيان ــوع م ــذا الن ــل ه ــي مث ــل، فف وبالفع
الطبيعـــي بالنـــسبة هلـــا إقامـــة لـــن يكـــون مـــن 

ــان    ــان آيـ ــك الكيـ ــاص ألن ذلـ ــك خـ ــع بنـ ــة مـ عالقـ
ــون     ــرتض أن تكـ ــه ويفـ ــاري بطبيعتـ ــساتي أو جتـ مؤسـ

 .عالقاته مع وحدات األعمال األخرى يف البنك
 

ــن       ــر م ــا أآث ــد فيه ــاع يوج ــك أوض ــون هنال ــد يك ق
ــد   ــيل واح ــك أص ــك، أن   . مال ــى ذل ــة عل ــن األمثل وم

ــرآةً  ــنظم شـ ــن أن يـ ــاجح ميكـ ــد النـ ــضًة املتعهـ  قابـ
ــًة يكــون هــو وزوجتــه املــسامهني فيهــا       ولكــن ،خاص

ــذه        ــي ه ــا، فف ــوال فيه ــدم األم ــن يق ــو م ــون ه يك
ــصدر      ــصوص مـ ــالزم خبـ ــهاد الـ ــد االجتـ ــة يوجـ احلالـ

وحيتمــل أن  . األمــوال إليــه هــو ولــيس إىل زوجتــه     
ــب  ــن املناس ــون م ــال ،يك ــة ح ــى أي ــض  ، عل ــه بع  توجي

ــة     ــاريخ الزوجــ ــة تــ ــالزم ملعرفــ ــهاد الــ االجتــ
 .وشهرهتا

 
ــب      ــم لرتآي ــوير فه ــاص تط ــك اخل ــب للبن ــن املناس إن م

ــشرآة ــون     . الـ ــسامهني ميلكـ ــود مـ ــة وجـ ــي حالـ ففـ
ــصلة      ــون بـ ــصص وال ميتـ ــن احلـ ــًا مـ ــدارًا جوهريـ مقـ
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ــتعني       ــه ي ــوال، فإن ــاهر لألم ــزود الظ ــة إىل امل قراب
علـــى البنـــك اخلـــاص الـــسعي حملاولـــة فهـــم ملـــاذا  

ــع علــى هــذا النحــو    وباملثــل، فــإذا آــان   . الوض
 وضـــع ميارســـون معـــه الـــتحكم يف هنالـــك أفـــراد يف

ــشرآة   ــة للـ ــوال اململوآـ ــس  (األمـ ــضاء جملـ ــل أعـ مثـ
ــات    ــاء توجيهـ ــالحية إعطـ ــم صـ ــخاص هلـ اإلدارة أو أشـ

ــس اإلدارة  ــضاء جملـ ــراد ال  ) إىل أعـ ــك األفـ وأن أولئـ
تــربطهم صــلة قرابــة بــاملزود الظــاهر لألمــوال،       
ــذا       ــة ه ــر يف ماهي ــاص النظ ــك اخل ــى البن ــتعني عل في

ــو علـــ  ــاذا هـ ــر وملـ ــواألمـ ــذا النحـ ــذه . ى هـ يف هـ
األنــواع مــن األوضــاع، فــإن االستفــسار والتقــصي       
ــاهر    ــزود الظـ ــشف أن املـ ــؤدي إىل آـ ــد يـ ــايف قـ اإلضـ
ــي     ــك احلقيقـ ــو املالـ ــرب هـ ــب أن ال يعتـ ــوال جيـ لألمـ

ــوال   ــك األمـ ــسبة لتلـ ــر   . بالنـ ــان األمـ ــإذا آـ فـ
ــالزم     ــهاد الـ ــز االجتـ ــتعني ترآيـ ــه يـ ــذلك، فإنـ آـ
، وإعـــــادة توجيهـــــه إىل املالـــــك احلقيقـــــي أو 

بالفعــل، فــإن أحقيــة فــتح احلــساب أصــًال تكــون        
 .موضع شك

 
ــودة، إن     .أ3.س ــضامني املوجـ ــات واملـ ــي التبعـ ــا هـ مـ

وجــــدت، إذا آانــــت الكيانــــات املعنويــــة غــــري  
مطالبـــة حبكـــم القـــانون بالكـــشف عمـــن هـــم       
ــك     ــهائيون لتلـــ ــون النـــ ــالكون احلقيقيـــ املـــ
ــسجالت      ــمن الـ ــن ضـ ــك مـ ــار ذلـ ــات باعتبـ الكيانـ

 العامة؟
 

ــ.ج ــل هنالــ ــانون   لعــ ــب القــ ــاع ال يوجــ ك أوضــ
ــًة      ــشف عالني ــشرآات الك ــى ال ــساري عل ــسجل (ال يف ال

ــثًال ــا  ) م ــون هل ــالكون احلقيقي ــم امل ــن ه ــو أن . عم فل
ــك      ــًا للبن ــيًال متوقع ــان عم ــذا آ ــًا آه ــًا معنوي آيان
اخلــاص، فــإن مثــل ذلــك القــانون لــن حيــول دون        
ــر    ــق األمـ ــا تعلـ ــالزم طاملـ ــهاد الـ ــام باالجتـ القيـ

ــوا   ــسيل األم ــة غ ــة   مبكافح ــة احلقيقي ــم امللكي ل وبفه
فالبنـــك اخلـــاص يتوجـــب عليـــه القيـــام . للـــشرآة
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ــالكني    ــسبة إىل املـ ــم بالنـ ــالزم املالئـ ــهاد الـ باالجتـ
ــيت      ــوانني ال ــن الق ــر ع ــض النظ ــالء، بغ ــيني األص احلقيق

 .تطبق على الشرآة
 
ــا هــي املــضامني املوجــودة، إن آــان هنــاك شــيء        .ب3.س م

ــهم    ــًة آأســ ــهم مملوآــ ــت األســ ــها، إذا آانــ  منــ
 حلاملها؟

 
 إن جمــرد آــون األســهم مملوآــًة حلاملــها ال حيــول       .ج

ــى      ــاد علـ ــالزم املعتـ ــهاد الـ ــام باالجتـ دون القيـ
ــهم    ــك األس ــيني لتل ــالك احلقيق ــالزم  . امل ــهاد ال فاالجت

ــذي يــتعني بذلــه بــصدد املالــك املــسجل لألســهم        ال
. وبـــصدد مالـــك األســـهم حلاملـــها هـــو ذاتـــه      

ــ     ــو املال ــن ه ــون عم ــسار األويل يك ــي فاالستف ك احلقيق
ففــي حالــة األســهم املــسجلة يكــون مــن       . لألســهم 

ــة       ــهم، ويف حال ــاحب األس ــو ص ــن ه ــدًا م ــح حتدي الواض
ــهم حلاملــها جيــوز للبنــك طلــب شــهادة توضــح        األس
املالـــك احلقيقـــي يف بدايـــة العالقـــة وعنـــد حـــدوث  

 .أي تغيري يف بنية امللكية
 
يف ســـياق " امللكيـــة احلقيقيـــة"مـــا الـــذي تعنيـــه  .4.س

 االستئمان؟صناديق 
 

ــن       .ج ــح م ــن الواض ــون م ــة، يك ــة النموذجي يف احلال
ــه     ــذي لـ ــشخص الـ ــو الـ ــة "هـ ــة احلقيقيـ " امللكيـ

ــادات  ــات اإلرشــ ــشخص   . لغايــ ــة الــ ــي حالــ ففــ
الـــصناعي، مـــثًال، الـــذي يؤســـس صـــندوق اســـتئمان  
ــون    ــصر، يكــ ــه القــ ــه أو أطفالــ ــة زوجتــ ملنفعــ

ــي " ــك احلقيقـ ــشأ   " املالـ ــذي أنـ ــصناعي الـ ــو الـ هـ
حــــسبما ورد يف  " والمــــزود األمــــ  "احلــــساب أي  

وبـــذا، يـــتم   .  مـــن اإلرشـــادات  2-2-1الفقـــرة  
ــا يف       ــصناعي، مب ــاه ال ــالزم جت ــهاد ال ــام باالجت القي
ــصدر      ــن م ــسار ع ــب االستف ــيه إىل جان ــص ماض ــك تفح ذل

ــوال ــى    . األمـ ــتعني علـ ــًا، يـ ــك مالئمـ وإذا رؤي ذلـ
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ــالرجوع       ــي ب ــك احلقيق ــد املال ــر يف حتدي ــك النظ البن
 .إىل األوراق الرمسية هلويته

 
ــصلحة       ــال م ــة أو األطف ــن أن للزوج ــرغم م ــى ال وعل
ــب أن     ــال جيــ ــتئمان، فــ ــندوق االســ ــة يف صــ نفعيــ

" املــــالكني احلقيقــــيني  "يعــــاملوا باعتبــــارهم   
ــوال   ــسيل األم ــة غ ــات مكافح ــًا  . لغاي ــدي نفع ــن جي ول

ــوال    ــصدر أمـ ــسبة ملـ ــالزم بالنـ ــهاد الـ ــذل االجتـ بـ
الزوجــة أو األطفــال علــى الــرغم مــن أنــه قــد        

ــم ال  ــن املالئـ ــون مـ ــالزم  يكـ ــهاد الـ ــام باالجتـ قيـ
 .ملعرفة ماضيهم ومسعتهم

 
إن آــون منــشئ ذلــك الــصندوق قــد تــويف ال حيــول        
ــاه      ــالزم جتـ ــهاد الـ ــراء االجتـ ــة إىل إجـ دون احلاجـ

ــه ومــصدر ثروتــه   وهبــذا اخلــصوص، يكــون مــن    . مسعت
املعقـــول افرتاضـــيًا أن يتجـــه االنتبـــاه إىل الـــشخص  
ــروة      ــصدر الث ــن م ــات ع ــى معلوم ــصول عل ــؤمتن للح امل

 .بافرتاض أن الوصي حسن السمعة
 
ــم       .أ4.س ــاص فه ــك اخل ــب للبن ــن املناس ــون م ــاذا يك مل

ــة    ــوعة يف بنيـ ــوال املوضـ ــتحكم يف األمـ ــو املـ ــن هـ مـ
ــىت وإن      ــؤمتن ح ــة امل ــالحية تنحي ــه ص ــن ل ــة أو م أمان
ــصالحية      ــتحكم أو ال ــك ال ــه ذل ــذي ل ــشخص ال ــان ال آ

 ليس هو مصدر األموال؟
 

ى مــن  إذا آــان هنالــك مــن لــه ذلــك املــستو       .ج
الـــتحكم أو الـــصالحية، فمـــن املناســـب للبنـــك      
ــب،       ــذا الرتتي ــسري هل ــى تف ــصول عل ــسعي للح ــاص ال اخل
ــة إذا      ــد وخباصـ ــصاء أبعـ ــام باستقـ ــد القيـ وتعهـ
بـــدا للوهلـــة األوىل أن ذلـــك الرتتيـــب غـــري جـــدير  

 .بالتصديق
 

ــذا       ــك هـ ــذي ميلـ ــشخص الـ ــب أن الـ ــذا إىل جانـ هـ
ــراً     ــل خط ــد ميث ــصالحية ق ــتحكم أو ال ــن ال ــستوى م  امل
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يتعلـــق بالـــسمعة للبنـــك حـــىت وإن آـــان التفـــسري  
النــــهائي للرتتيــــب قــــابًال للتــــصديق، ويــــتعني  
القيــام باالجتــهاد الــالزم مــن حيــث مسعــة ذلــك        

 .الشخص إن مل تكن معروفًة مسبقًا للبنك
 
ــاص يف      .ب4.س ــك اخل ــه البن ــع علي ــي أن يطل ــذي ينبغ ــا ال م

ســـعيه للحـــصول علـــى فهـــم آـــاف لبنيـــة صـــندوق  
 ؟2-2-1ت الفقرة األمانة لغايا

 
 ميكــن للبنــك اخلــاص االعتمــاد علــى البيانــات       .ج

ــول   ــي حـ ــن الوصـ ــة مـ ــات املقدمـ ــزود "أو البينـ مـ
مثــل  (األمــوال، وأولئــك الــذين يتحكمــون فيهــا      

ــياء ــة  ) األوصــ ــالحية تنحيــ ــم صــ ــخاص هلــ وأي أشــ
ــياء ــردًا    " األوصـ ــسًة أو فـ ــي مؤسـ ــان الوصـ إذا آـ

ــاص   ــك اخلـ ــدًا للبنـ ــًا جيـ ــن  . معروفـ ــإذا مل يكـ فـ
ــ الب ــى درايـ ــاص علـ ــك اخلـ ــسة أو نـ ــدة باملؤسـ ة جيـ

الفــرد، فيــتعني عليــه تعهــد القيــام باالجتــهاد       
اخلـــاص بالنـــسبة لتلـــك املؤســـسة أو ذلـــك الفـــرد  
بغيــــة ترســــيخ أســــاس معقــــول لقبــــول تلــــك  

ــات  ــات أو البينــ ــضرورة أن  . البيانــ ــيس بالــ لــ
 .حيصل البنك اخلاص على نسخة من سند األمانة

 
ــة    .5.س ــه امللكيـ ــذي تعنيـ ــا الـ ــياق  مـ ــة يف سـ احلقيقيـ

   اجلمعيات أو الشراآات غري املنضوية يف شرآة؟
 

 إن إثبـــــات امللكيـــــة احلقيقيـــــة يف ســـــياق  .ج
ــرآة     ــضوية يف شـ ــري املنـ ــشراآات غـ ــات أو الـ اجلمعيـ

 .يستتبع عمومًا نفس املبادئ آما حبث أعاله
 

ــشراآات ــشرآاء   .الــ ــرب أن الــ ــاد، يعتــ  يف املعتــ
ــم    ــالء ه ــاملني األص ــة "الع ــحاب امللكي ــةأص "  احلقيقي

مــــرًة أخــــرى يكــــون . 2-2-1لغايــــات الفقــــرة 
ــز علــى مــزود األمــوال    ففــي حالــة وجــود   . الرتآي

ــصبًة      ــون أن ــن ميلك ــدودين مم ــشرآاء احمل ــن ال ــثري م الك
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ــام    ــة للقيـ ــة حاجـ ــون مثـ ــن يكـ ــسبيًا، لـ ــغريًة نـ صـ
ــون       ــن يك ــا ل ــم، آم ــسبة هل ــالزم بالن ــهاد ال باالجت
ــصوص    ــالزم خبــ ــهاد الــ ــذل االجتــ ــك داع لبــ هنالــ

ــستثم ــا   م ــك م ــالء بن ــد عم ــديره أح ــشرتك ي ــال م رين مل
 .من البنوك

 
ــسات ــن    .املؤسـ ــضائية، ميكـ ــات القـ ــض الواليـ  يف بعـ

ــصطلح  ــتعمال مـ ــسات"اسـ ــالء  " مؤسـ ــل العمـ ــن قبـ مـ
ــثري       ــك آ ــروة، وذل ــيط للث ــتثمار أو ختط ــيلة اس آوس
ــتعماهلا    ــة واسـ ــضة اخلاصـ ــشرآات القابـ ــشبه بالـ الـ

ــرى     ــضائية أخ ــات ق ــات يف والي ــك الغاي ــتعني . لتل وي
ــى البنـــك اخلـــاص فهـــم مـــن هـــو املؤســـس       ع لـ
 وعلـــى البنـــك القيـــام بـــذلك حـــىت .")العميـــل("

ــس     ــة املؤسـ ــد هويـ ــان حتديـ ــن باإلمكـ أي (وإن مل يكـ
 .من واقع السجل العام) مصدر األموال


