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  .  مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا٢٠٠٨© 
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  :مقدمة
  

 .محددة مع فئات مختلفة من العمالء     تتعامل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية ال       
وتتباين درجات المخاطر المرتبطة بهؤالء العمالء نتيجة لعوامل عديدة منها جنسية العميـل،             

) طويلة أو قصيرة أو متوسطة األجل     (وطبيعة نشاطه، وطبيعة استثماراته مع المؤسسة المالية        
بالنـسبة  (، وهيكل الملكيـة     ونوعية الخدمات التي يحصل عليها كالخدمات المصرفية الخاصة       

  .، وإجمالي الحركات على الحسابات، وغيرها من العوامل)للشخصيات االعتبارية
  
 يتعين على المؤسسات المالية واألعمـال  نظراً الختالف درجات المخاطر المرتبطة بالعمالء   و

 العمـالء    وتصنيف والمهن غير المالية المحددة إتباع سياسة داخلية لتحديد المخاطر وإدارتها         
، وتحـديثها بـشكل     )غالباً مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة   (إلى فئات حسب مستويات المخاطر      

لذا يجدر بهذه المؤسسات تجميع ودراسة المعلومات الكافية عن عمالئها حتى تـتمكن             . منتظم
بناء عليه يتم تحديد إجراءات العناية الواجبة المناسبة، بحيـث          من إجراء ذلك التصنيف، الذي      

وتشمل هذه اإلجراءات سياسة قبول      .ع اإلجراءات المشددة مع فئة العمالء مرتفعة المخاطر       تتب
العمالء والتعامل معهم وإجراءات التحقق من الهوية وما يتطلبه األمر من تحديث الحق، ثـم               

  .الرقابة المستمرة على العمليات
  

 المهن غير المالية المحـددة    ألعمال و  وا ومن فئات العمالء التي يتعين على المؤسسات المالية       
إتباع إجراءات العناية الواجبة المشددة معها األشخاص السياسيين ممثلـي المخـاطر، وذلـك              

  . من التوصيات األربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي٦انسجاماً مع التوصية 
  

وضـوع   بهـذا الم ١وقد اهتمت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيـا     
م تشكيل لجنة خاصة لدراسته وصياغة إرشادات لمـساعدة الـدول           ٢٠٠٧وقررت في أبريل    

وقد تم إعداد هذه الورقة التي تعتبر بمثابة أداة يمكن للدول األعـضاء              .األعضاء بالمجموعة 
 في مراجعة وتطوير إجراءاتهـا      االستئناس بها أو بجزء منها حسب ظروف ووضع كل دولة         

حها ونظم المكافحة لديها لتعزيز التزامها بالتوصيات ذات العالقة الـصادرة           وتشريعاتها ولوائ 
  .عن مجموعة العمل المالي

  

                                                 
جتماع الوزاري الذي   وتعاونية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في اال       طوعية  تم إنشائها ككيان إقليمي ذي طبيعة        ١

وتضم المجموعة في عضويتها سبعة عشرة دولة عربية، كما تـشغل           . م٢٠٠٤ نوفمبر   ٣٠عقد في مملكة البحرين بتاريخ      
  .بها اثنتي عشرة جهة ودولة مقعد مراقب



 

 ٣

وتتضمن هذه الورقة عرضاً لتعريف األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والمتطلبات الدولية           
ب، بشأن التعامل معهم، وبيان المخاطر المرتبطة بهم في مجال غسل األموال وتمويل اإلرهـا             

وبعض اإلرشادات للدول األعضاء بالمجموعة بشأن التعامل مع األشخاص السياسيين ممثلـي            
ذات ة  المخاطر في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لتعزيز التزامهـا بالتوصـي            

  .العالقة
  

تعريف األشخاص السياسيني ممثلي املخاطر واملتطلبات الدولية بشأن : أوال
  .التعامل معهم

  
د في قائمة المصطلحات الملحقة بالتوصيات األربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي            ور

األشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلـت       " بأنهم   لألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر   تعريف  
إليهم مهام عامة بارزة في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، والـسياسيين رفيعـي               

ئولين الحكوميين رفيعي المستوى والمسئولين القضائيين والعسكريين، وكبـار         المستوى، والمس 
. الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، ومسئولو األحـزاب الـسياسية الهـامين            

وتنطوي عالقات العمل مع أعضاء عائالت هؤالء األشخاص أو شركاؤهم المقـربين علـى              
خاطر التي يتضمنها التعامل مع هؤالء األشخاص بعيـنهم،         مخاطر تتعلق بالسمعة مثل تلك الم     

وال ينطبق هذا التحديد على األفراد الذين يشغلون مناصب متوسـطة أو أقـل فـي الفئـات                  
  ".المذكورة

  
وتتمثل المتطلبات الدولية بشأن التعامل مع األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر فـي مجـال              

من التوصيات األربعين الصادرة عن مجموعة      ٦٢ مكافحة غسل األموال في مضمون التوصية     
  :العمل المالي والتي تنص على

  
بالنسبة لألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، يجب أن تقوم المؤسسات المالية باإلضافة إلى            "

 :اتخاذ اإلجراءات الخاصة بتنفيذ العناية الواجبة المعتادة بما يلي
 

حديد ما إذا كان العميـل مـن األشـخاص          إيجاد أنظمة مناسبة إلدارة المخاطر لت       -أ 
 .السياسيين ممثلي المخاطر

 

                                                 
  :تنص المذكرة التفسيرية لهذه التوصية على ما يلي ٢

لتشمل أيـضا األشـخاص     ) ٦(ق المتطلبات الخاصة بالتوصية     تحث مجموعة العمل المالي الدول على توسيع نطاق تطبي        
  .الذين يشغلون مناصب عامة بارزة في بالدهم



 

 ٤

 .الحصول على موافقة اإلدارة العليا إلنشاء عالقة العمل مع مثل هؤالء العمالء -ب 
 
 .اتخاذ إجراءات معقولة لتحديد مصدر الثروة ومصدر األموال  -ج 

 
 .القيام بمراقبة مشددة على عالقة العمل بصفة مستمرة  -د 

  
 من التوصيات األربعين المعدلة فال يعد تطبيق التوصية         ١٢أنه وفقاً للتوصية    وتجدر اإلشارة   

 قاصراً فقط على المؤسسات المالية بل تكون األعمال والمهن غير المالية المحددة مطالبـة               ٦
  .أيضاً بااللتزام بهذه التوصية

  
  .املخاطر املرتبطة باألشخاص السياسيني ممثلي املخاطر: ًثانيا

  
شخاص السياسيون ممثلو المخاطر من فئات العمالء ذوي المخاطر المرتفعة خاصـة            يعتبر األ 

 حيث يمكن أن تجلب عالقـات العمـل معهـم مخـاطر مرتفعـة               .فيما يتعلق بغسل األموال   
للمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة نتيجة توليهم مناصب قد يتعرضون أو 

 ونفوذهم من خاللها في الكسب الشخصي لهم أو لعـائالتهم أو            يتورطون أو يستغلون سلطاتهم   
كما قد يمكنهم أيـضاً  . لشركائهم المقربين، أو قد يسيئون استخدام المال العام أو يستولون عليه 

استخدام أفراد عائالتهم أو شركاؤهم المقربين إلخفاء األموال أو األصول المتحـصلة بـشكل              
باإلضافة إلى أنهم قـد يـستخدمون سـلطاتهم         . لرسميةغير مشروع من استغالل مناصبهم ا     

  .ونفوذهم للدخول أو السيطرة على الكيانات القانونية ألغراض مماثلة
  

المؤسسات المالية واألعمال والمهـن     أهمية وجود األنظمة واإلجراءات التي تمكن       لذا برزت   
ية الواجبة تجاه العمالء    وأن عدم ممارسة العنا   . من التعرف على العمالء    غير المالية المحددة  

أن األشـخاص الـذين     قد يترتب عليه تعرضها لمخاطر سمعة ومخاطر قانونية أو تشغيلية، و          
يشغلون المناصب السياسية والعامة يعتبرون من فئة العمالء ذوى المخاطر المرتفعة في مجال         

  .غسل األموال
  

-٢٠٠٣ل المـالي عـام      وقد تضمن تقرير تطبيقات غسل األموال الصادر عن مجموعة العم         
 أنه بسبب الوضع السياسي الخاص بهؤالء األشخاص في دولهـم األصـلية أو ربمـا                ٢٠٠٤

دبلوماسياً عندما يمثلون دولهم بالخارج فغالباً ما يكون هناك قدر من التكتم من قبل المؤسسات               
ـ                  وب المالية عند تقديم خدمات مالية لهم إما عن طريق هؤالء األشخاص مباشـرة أو مـن ين

 وفي حالة تورط هؤالء األشخاص في جرائم فإن هذا التكتم التقليدي يـشكل عائقـاً أو                 .عنهم
 كما أن التمتع بالحصانة الدبلوماسية قد يشكل        .عقبة أمام اكتشاف هذه الجرائم أو التحقيق فيها       



 

 ٥

عائقاً آخر في بعض الحاالت الخاصة لهؤالء األشخاص، حيث قد تمكنهم هذه الحصانة مـن               
 كما أن هؤالء األشخاص غالبـاً مـا يـستعينون           .ج األموال من بالدهم األصلية بسهولة     إخرا

 وهو مـا    .لتنفيذ عمليات مالية  ) كالشركاء أو األصدقاء أو أفراد العائلة أو الوسطاء       (باآلخرين  
 .يزيد من درجة المخاطر المرتبطة بهم في مجال غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  
 حديد درجة المخاطر المرتبطة باألشخاص السياسيين ممثلي المخاطرمتغيرات قد تؤثر على ت

  
بتحليل المخاطر المرتبطة باألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر نجد أن هناك عـدة عوامـل              

  :الرتفاع أو انخفاض درجة المخاطر المرتبطة بهؤالء األشخاص ومن أهمها ما يلي
  
 جنسية الشخص السياسي ممثل المخاطر −
  

اطر التعامل مع األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الذين ينتمون لدول ينتشر           تعتبر مخ 
  .فيها الفساد أعلى من مخاطر التعامل مع األشخاص الذين يحملون جنسيات دول أخرى

  
 منصب الشخص وسلطته وصالحياته −
  

كلما كان منصب الشخص أو نفوذه أو سلطته أكبر كلما كان ذلك عنصراً يزيد من درجة                
 فعلى الرغم من أن جميع الذين يشغلون مناصب عامة يتعرضون           .اطر المرتبطة به  المخ

إلمكانية الفساد واستغالل مناصبهم لدرجة ما فإن هؤالء الذين يشغلون المناصب القياديـة       
والهامة والمرموقة يجلبون عادة مخاطر أكبر ألنهم قد يتمتعون بسلطة عليا للتأثير علـى              

  .استخدام أو تخصيص الموارد المملوكة للحكومةالسياسات والعمليات أو 
 
 حجم وتعقيد عالقات العمل −
  

وفيما يتعلق بعالقات العمل التي يبرمها أو ينشؤها الشخص السياسي ممثل المخاطر سواء             
مع المؤسسات المالية بمختلف أنواعها أو مع األعمال والمهن غير المالية المحددة، فـإن              

زيادة درجة تعقيدها يعدان مؤشراً علـى ارتفـاع درجـة           كبر حجم عالقات العمل هذه و     
  .المخاطر المرتبطة بهذا الشخص

  
 



 

 ٦

 نوعية المنتجات أو الخدمات التي تقدم له −
  

ولنوعية المنتجات أو الخدمات التي تقدم للشخص السياسي ممثل المخاطر أيـضاً تـأثير              
لخدمات بطبيعتها  على درجة المخاطر المرتبطة بهذا الشخص، حيث أن هناك نوعية من ا           

مرتفعة المخاطر مثل الخدمات المصرفية الخاصة ويكون استخدام الشخص السياسي ممثل 
  .مخاطردرجة الالمخاطر لهذه الخدمات أو المنتجات عنصراً إضافياً يزيد من 

 
 األطراف الخارجية التي يتعامل معها −
  

د علـى الـشركات     غالباً ما يلجأ األشخاص السياسيون ممثلو المخـاطر إلـى االعتمـا           
أو الشركات الوهمية أو التي تقع في مناطق خاصـة أو           ) األفشور(والمصارف الخارجية   

المصارف التي تقع في دول تطبق نظاماً مصرفياً يتمتع بالسرية أو فـي دول ال تطبـق                 
 وكل هذه األطراف الخارجية     .معايير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بشكل كاف       

ى مخاطر مرتفعة ترتبط باألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في مجال          وغيرها تشير إل  
  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 
 تحديات مرتبطة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة −
  

ال شك أن صعوبة تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة تجاه األشـخاص الـسياسيين              
 وبالنظر إلى أن التعريف تضمن      .المرتبطة بهم ممثلي المخاطر يزيد من درجة المخاطر       

أن عالقات العمل مع أعضاء عائالت هؤالء األشخاص أو شركاؤهم المقـربين تنطـوي              
على مخاطر تتعلق بالسمعة مثل تلك المخاطر التي يتضمنها التعامل مع هؤالء األشخاص             

 يواجهون صـعوبات  بعينهم، فإن المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة   
 باإلضافة إلـى    .بالغة في تحديد أعضاء عائالت هؤالء األشخاص أو شركاؤهم المقربين         

) الحـالي (وجود صعوبات ترتبط بحدوث تغيرات في حالة أو وضع العميل القائم بالفعل             
 لـذا قـد     .بأن يصبح شخصاً سياسياً ممثالً للمخاطر بعد الترقية أو االنتخابات أو الزواج           

 شددة ناتجاً عن عدم معرفـة المؤسـسات       إلخفاق في إجراءات العناية الواجبة الم     يكون ا 
بأفراد عائلة الشخص الـسياسي الممثـل       المحددة  غير المالية   أو األعمال والمهن    المالية  

للمخاطر أو أقربائه أو شركائه أو بما طرأ مـن تغييـرات علـى حالتـه الوظيفيـة أو                   
إذا لم يقدم العميل معلومات هامة أو ذات قيمة أو قدم معلومات أو تفاصيل              االجتماعية أو   

  .ناقصة أو مضللة أو خاطئة
  
 



 

 ٧

  إدارة المخاطر والحد منها

  
ال تعني المطالبة باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة مع األشخاص السياسيين ممثلي 

 فهم ليسوا مجرمين أو ، معهمالمخاطر توقف إبرام أو إنشاء أو الدخول في عالقات عمل
إرهابيين أو غاسلي أموال أو تجار مخدرات فال توجد تشريعات في دول مجموعة العمل 
المالي والمجموعات اإلقليمية التي تعمل على غرارها تمنع التعامل مع هؤالء األشخاص لكن 

المؤسسات المطلوب هو إدراك المخاطر المرتبطة بهم والتعامل معها بشكل مناسب من قبل 
  .المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة

  
  :ويمكن تقليل المخاطر المرتبطة باألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر عن طريق ما يلي

  
الحصول بصورة أكبر على بيانات عن هؤالء األشخاص وأفراد عائالتهم وشركائهم،  )١

 .رقابة دقيقة ومناسبة لتعامالتهمواتخاذ إجراءات مشددة للتعرف على هوياتهم، والقيام ب
 :تتضمن اإلجراءات المشددة للتعرف على هويتهم ما يليو

 
 .التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي −

 . التعرف على بلد إقامة العميل −

لتحديد فيما إذا كـان العميـل مـن    ) مثل قوائم األسماء المتاحة   (مراجعة المصادر    −
 .خاطر أم الالسياسيين ممثلي الماألشخاص 

الحصول على معلومات بشكل مباشر من العميل بخصوص احتماليـة أن يـصبح              −
 .شخصاً سياسياً ممثالً للمخاطر

 . التعرف على الهدف من الحساب وحجم وطبيعة النشاط المتوقعة للحساب −

 . الحصول على معلومات تختص بالوظيفة ومصادر الدخل األخرى −

 .التعرف على مصادر الثروة واألموال −

الحصول على معلومات عن أفراد العائلة المباشـرين أو الـشركاء الـذين لهـم                −
 .صالحيات إجراء عمليات من خالل الحساب

  
، وذلك من خالل وضع "اعرف عميلك"التزام اإلدارة العليا التزاماً تاماً بتطبيق برنامج  )٢

  . اإلجراءات المناسبة والتأكد من فاعليتها
  
 حيث يقع على عاتق إدارات المراجعة الداخلية وااللتزام التحديد الواضح للمسؤولية، )٣

مسؤوليات كبيرة في مجال تقييم االلتزام بسياسات وإجراءات التعرف على هوية العمالء 



 

 ٨

 ويمكن إتباع إجراءات رقابية معينة للتعرف على . والتحقق منهانوالمستفيدين الحقيقيي
 وقد تختلف .ممثلي المخاطر وإدارتهاعالقات العمل التي تنشأ مع األشخاص السياسيين 

 فعلى سبيل المثال يكون لعالقات التجزئة المصرفية ،هذه اإلجراءات حسب نوع الخدمة
وبشكل عام . إجراءات تختلف عن إجراءات العالقات المصرفية الخاصة وإدارة الثروة

 :يمكن أن تشمل هذه اإلجراءات ما يلي

  
 وقبول  شخاص السياسيين ممثلي المخاطر   إجراءات معقولة للتعرف على األ    وجود   −

 ويجب أن تكون الموافقـة      .عمالء الجدد التعامل معهم ضمن اإلجراءات الخاصة بال     
على الدخول في عالقات العمل مع هؤالء األشخاص من صـالحيات المـستويات             

 .اإلدارية العليا
 
شددة على أي   بالنسبة للعمالء الحاليين يجب تطبيق إجراءات بذل العناية الواجبة الم          −

 . منهم بمجرد اكتشاف أنه أصبح شخصاً سياسياً ممثالً للمخاطر

  
تطبيق إجراءات الرقابة المشددة علـى عالقـات العمـل والحـسابات الخاصـة               −

 ويجب أن تكون هذه العالقات محل مراجعة    .باألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر   
ناية، وتقيـيم المخـاطر،     بصفة دورية للتأكد من استمرار تطبيق إجراءات بذل الع        

 .وتنفيذ الرقابة المناسبة
 
 الحفاظ على التدريب المستمر للموظفين بحيث يتضمن التدريب تطبيق إجـراءات            −

التعرف على العميل والتدريب بصورة كافية على كيفية التعامل مـع األشـخاص             
ت ويجب أن يتم تعديل وق    . السياسيين ممثلي المخاطر وما يرتبط بهم من إجراءات       

ومحتوى البرنامج التدريبي حسب المستوى الوظيفي للمتدرب، وأن يشمل التدريب          
يتم التركيز على أساليب التحقق     أن  العاملين الجدد والقدامى في مختلف اإلدارات، و      

 .من هوية العمالء بالنسبة للعاملين الذي يتعاملون بشكل مباشر مع العمالء



 

 ٩

  
التعامل مع األشخاص السياسيني ممثلي إرشادات للدول األعضاء بشأن : ًثالثا

 .املخاطر يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
  

  
أن تحرص الدول على أن تتضمن قوانينها أو لوائحها أو الوسائل األخرى الملزمة بها  -١

تعريفاً محدداً لألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر  يكون متفقاً مع التعريف الوارد بقائمة 
 .حات المرفقة بالتوصيات األربعين الصادرة عن مجموعة العمل الماليالمصطل

 
يمكن أن تقوم الدولة بإيضاح وتفسير بعض النقاط في التعريف وذلك لمساعدة المؤسسات  -٢

 ومن أهم هذه النقاط ما .المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة على التطبيق العملي
 :يلي

 
حيث يمكن أن تشمل على :  أن تشملهم أعضاء العائلةتحديد الفئات التي يمكن −

سبيل المثال أعضاء العائلة المباشرين بما فيهم الزوجات واألزواج واألوالد 
  .، وقد تمتد إلى األقارب بالمصاهرة)األخوة واألخوات(والوالدين واألشقاء 

  
 يشملون زمالء العمل المقربين والمعروفين بشكل: تحديد الشركاء المقربون −

أو المستشارين الشخصيين خاصة المستشارين الماليين أو األشخاص /كبير و
 .الذين يمثلون الشخص السياسي ممثل المخاطر في عمليات مالية

  
هو ومراعاة العنصر األساسي في تعريف الشخص السياسي ممثل المخاطر  −

ئه  وإذا قام هذا الشخص أو أحد من أفراد عائلته أو شركا.كونه شخصاً طبيعياً
المقربين بإدارة شخصية اعتبارية أو اإلشراف عليها أو ترأسها فيتعين إخضاع 
هذه الشخصية االعتبارية لنفس إجراءات العناية الواجبة المشددة التي يخضع 

 .لها األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر دون أن يتم تصنيفها في هذه الفئة

  
مالية المحددة على مراعاة عدد حث المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير ال −

من العوامل لتحديد ما إذا كان منصب الشخص يعتبر قيادياً أو هاماً أو مرموقاً 
ويمكن أن تشمل . من عدمه حتى يتم تصنيفه كشخص سياسي ممثل المخاطر

هذه العوامل المسؤوليات الرسمية لوظيفة هذا الشخص وطبيعة المسمى 



 

 ١٠

 التي يتمتع بها وما إذا كان لديه صالحيات الوظيفي ومستوى السلطة والنفوذ
  .مالية تتيح له الوصول والتحكم في أموال أو أصول حكومية

  
العمل على وضع معيار زمني لألشخاص الذين أوكلت لهم مهام عامة بارزة  −

في دولة أجنبية، حيث ال يجب على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير 
خص من فئة األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر المالية المحددة استبعاد الش

وقد يكون من األنسب أن تعتمد الدول على . بشكل تلقائي فور تركه لمنصبه
عدد من العوامل مثل طبيعة الوظيفة نفسها، وسلطة ونفوذ الشخص 

. ، ومدة بقائه في منصبه، والسمعة، وغيرها)خاصة المالية منها(وصالحياته 
ضع عملية رفع اسم الشخص من فئة األشخاص وبصفة عامة يجب أن تخ

السياسيين ممثلي المخاطر لمستوى مناسب من مراجعة وموافقة اإلدارة العليا 
  .كما يجب توثيقها

 
أن تنظر الدول في توسيع التعريف ليشمل األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر من  -٣

 ).المخاطر المرتبطة بهاأو على األقل الفئات التي ترى الدولة ارتفاع درجة (المحليين 
 
على الدول أن تراعي عدم التوسع في مستوى الفئات التي يجب أن يشملها تعريف  -٤

حيث األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر كأن يتم تضمينها المستويات المتوسطة والدنيا 
  .يجب التركيز على األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر رفيعي المستوى

  
 في الدول إرشاد المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية على الجهات المعنية -٥

مثل (المحددة عن سبل الحصول على قوائم بأسماء األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر 
الحصول عليها عن طريق بعض الشركات العالمية المتخصصة التي توفر مثل هذه 

وعلى هذه ).  تحديثها بصفة دوريةالقوائم من خالل قواعد بيانات تجارية الكترونية ويتم
المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة وضع إجراءات داخلية للتعامل 

الشخص السياسي ممثل مع تلك القوائم واالستفادة منها بطريق فعالة للتعرف على 
 : مثلالمخاطر

مخاطر تصميم قاعدة بيانات داخلية بأسماء األشخاص السياسيين ممثلي ال −
 .وتحديثها

عرض أسماء العمالء على قاعدة البيانات لالستعالم عن حالة الشخص  −
  .السياسي ممثل المخاطر

  



 

 ١١

أن تقوم الجهات الرقابية على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة بما  -٦
 :يلي

وضع أسس الممارسات الرقابية التي تحكم برامج اعرف عميلك وتطبيق  −
  .اتهاإجراء

متابعة التزام المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة  −
بمتطلبات التعامل مع األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ووضع النظم 

 .المناسبة إلدارة المخاطر المرتبطة بهم

حصر المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة التي لم تضع  −
زامها باتخاذ خطوات سريعة لاللتزام بها وتكثيف متابعتها في هذا هذه النظم وإل

 .الشأن

ايالء اهتمام وعناية أكبر للتأكد من تطبيق المؤسسات المالية واألعمال والمهن  −
غير المالية المحددة لمتطلبات التوصية السادسة وذلك من خالل الزيارات 

 .الميدانية التي تقوم بها
 

م الصادرة عن هيئة ٢٠٠٣وقيع على اتفاقية مكافحة الفساد لعام أن تعمل الدول على الت -٧
  .األمم المتحدة والتصديق عليها وتطبيقها بشكل كامل

 
أن تعمل الجهات المعنية بالدول على وضع قائمة بأمثلة ألهم العمليات التي قد تنفذ من  -٨

المالية لالسترشاد بها من جانب المؤسسات المخاطر السياسيين ممثلي األشخاص قبل 
واألعمال والمهن غير المالية المحددة في التعرف على العمليات غير العادية أو التي قد 

 وقد تتضمن هذه القائمة على .تنطوي على عمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب
 :سبيل المثال

  
تنفيذ عملية من خـالل جهـة أو        ممثل المخاطر   السياسي  الشخص  أن يطلب    −

  .م عادة بالتعامل مع األشخاص األجانبمؤسسة أخرى ال تقو
التكتم على تنفيذ عملية مـا كـأن        ممثل المخاطر   السياسي   أن يطلب الشخص   −

  .يطلب تسجيلها على اسم شخص أو مؤسسة أخرى
بتنفيذ عدة عمليات من خالل أكثـر       ممثل المخاطر   السياسي  لشخص  أن يقوم ا   −

  . ملكيتهاوها، أر إخفاء طبيعة األموال، أو مصدبهدف من منطقة جغرافية
  .أو بمبالغ كبيرة/ألموال بشكل متكرر واتحويل  −
بشكل متكرر بجعل رصيد حسابه أقل ما       ممثل المخاطر   السياسي  الشخص  قيام   −

  .يمكن
 



 

 ١٢

توفير التدريب المتخصص المستمر للموظفين بالمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير  -٩
، وتطبيق المخاطرسيين ممثلي السيااألشخاص المالية المحددة بشأن التعامل مع 

اإلجراءات ذات الصلة وأن يكون هذا التدريب جزءاً من التدريب المعتاد في مجال 
 ، ومن الممكن االعتماد على المنهج القائم على المخاطر في ذلك.مكافحة غسل األموال

 هذه كأن يتم التركيز على تدريب العاملين بالمؤسسات المالية التي تتعامل بشكل كبير مع
 .الفئة من العمالء كالمصارف التي تقدم الخدمات المصرفية الخاصة بشكل واسع
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