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 املقدمة

 األهمية والنطاق العام

تتعامل املؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة مع فئات مختلفة من العمالء، وتتباين درجات املخاطر 

عديدة منها جنسية العميل، طبيعة عمله ونشاطه االقتصادي، وطبيعة املرتبطة بهؤالء العمالء نتيجة لعوامل 

 .الخدمات واملنتجات التي يحتاجها من املؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة

 الختالف درجات املخاطر املرتبطة بالعمالء يجب على املؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة
ً
 ونظرا

 .وضع سياسة داخلية لتحديد املخاطر وادارتها وتصنيف العمالء بناًء على درجة املخاطر

وبالنظر الى دولة فلسطين فإنه يالحظ أن هيكلية الدولة والوضع السياس ي العام والذي فرض وجود العديد من 

واًء املحليين واألجانب، مما املنظمات الدولية، فإنه يالحظ وجود الكثير من األشخاص السياسيون ممثلي املخاطر س

يستدعي بذل اهتمام خاص بهذه الفئة من العمالء، باإلضافة الى كون جريمة الفساد من ضمن الجرائم عالية 

  الخطورة وذلك وفق التقييم الوطني ملخاطر جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب في دولة فلسطين.

الدول لالمتثال لتوصيات مجموعة العمل املالي وعلى وجه الخصوص على الصعيد الدولي فقد اثبتت نتائج تقييمات 

 للمؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة في جميع دول العالم، االمر الذي 12التوصية )
ً
 كبيرا

ً
( تحديا

املؤسسات املالية استدعى أن تقوم الدول باإلضافة الى نصوصها القانونية امللزمة إصدار ادلة ارشادية ملساعدة 

 .(FATF( من توصيات مجموعة العمل املالي )12واالعمال واملهن غير املالية املحددة بتنفيذ متطلبات التوصية )

( بخصوص FATFأنه تم اعداد هذا الدليل االرشادي باالستناد الى إرشادات مجموعة العمل املالي ) ذكره ومن الجدير

أنه ال تستطيع اإلرشادات استعراض جميع السيناريوهات املمكنة وهي ليست  ى، ومع اإلشارة ال1(22،12التوصيات )

بمثابة مشورة قانونّية وال تحل محل قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الساري أو سائر التشريعات ذات 

 الصلة في دولة فلسطين.

 أهداف الّدليل

ؤسسات املالية واالعمال املهن غير املالية املحددة بتطبيق ان الهدف من الدليل االرشادي هو تعزيز إجراءات امل

 .التدابير املعززة )الخاصة( لألشخاص السياسيين ممثلي املخاطر بما في ذلك التعرف عليهم

 أكبر الحتمال قيام االفراد الذين يشغلون تلك 
ً
قد تمثل العالقة مع األشخاص السياسيين ممثلي املخاطر خطرا

ونفوذهم ملكاسب ومنفعة شخصية أو لتحقيق مكاسب ومنافع  صالحياتهمبإساءة استعمال  املناصب أو شغلوها

ألفراد عائالتهم  واملقربين منهم، كما أن أولئك األشخاص قد يستغلون افراد عائالتهم واملقربين منهم إلخفاء األموال 

                                                           
1  22.pdf-rec12-pep-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/guidance-https://www.fatf 

 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/guidance-pep-rec12-22.pdf
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اء الرشوة أو الفساد، باإلضافة الى أنهم أو األصول التي قد تم إساءة  استعمالها نتيجة  مناصبهم الرسمية أو من جر 

قد يسعون الى استعمال صالحياتهم ونفوذهم الى تحقيق تمثيل أو دخول الى/ أو التحكم في الكيانات القانونية 

 ألغراض مماثلة.

 نطاق التطبيق

 يسري هذا الدليل على املؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة.

 تعاريف 

 في الدولة أو الدول األجنبية. :السياسيين ممثلي املخاطر األشخاص
ً
 بارزا

ً
 عاما

ً
 الشخص الطبيعي الذي يشغل أو شغل منصبا

 .م بشأن مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب، وتعديالته2022لسنة ( 39)القرار بقانون رقم : القانون 

حاااااااااااة غسااااااااااال االماااااااااااوال وتمويااااااااااال االرهااااااااااااب الخاصاااااااااااة التعليماااااااااااات الصاااااااااااادرة عااااااااااان ال جناااااااااااة الوطنياااااااااااة بشاااااااااااأن مكاف: التعليمـــــــــــا 

 .باملؤسسات املالية والخاصة باألعمال واملهن غير املالية املحددة

هاااااااااي منظمااااااااة حكومياااااااااة دوليااااااااة مقرهاااااااااا فااااااااي العاصااااااااامة الفرنسااااااااية بااااااااااري ، أسساااااااات سااااااااانة (: FATF)مجموعــــــــة العمـــــــــل املــــــــا ي 

وتموياااااااال اإلرهاااااااااب وانتشااااااااار التساااااااا  ، كمااااااااا  م، تعماااااااال املجموعااااااااة علااااااااى ساااااااان املعااااااااايير الدوليااااااااة ملكافحااااااااة غساااااااال األمااااااااوال1989

 .تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك املعايير

 م بشأن تنفيذ قرارات مجل  االمن.2022( لسنة 14: مرسوم رقم )املرسوم

 مخاطر العمالء

عند تعامل املؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة مع األشخاص السياسيين ممثلي املخاطر، يجب أن ينصب 

بالشخص السياس ي ممثل املخاطر، وما إذا كانت  املرتبطةالتركيز على مستوى مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

من مخاطر غسل األموال ومخاطر  للتخفيفاملؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة لديها ضوابط مناسبة 

غراض تمويل اإلرهاب عند انشاء عالقة العمل أو االستمرار بعالقة العمل، وذلك لتجنب إساءة استخدام املؤسسة املالية أل 

 غير مشروعة في حال تورط الشخص السياس ي ممثل املخاطر في نشاط اجرامي.

ان قاااااااااارار املؤسسااااااااااة املاليااااااااااة أو املهاااااااااان واالعمااااااااااال غياااااااااار املاليااااااااااة املحااااااااااددة عنااااااااااد انشاااااااااااء عالقااااااااااة العماااااااااال أو االسااااااااااتمرار بعالقااااااااااة 

عمااااااااااالء وفهاااااااااام العماااااااااال مااااااااااع الشااااااااااخص السياساااااااااا ي ممثاااااااااال املخاااااااااااطر يجااااااااااب اتخاااااااااااذه علااااااااااى أسااااااااااا  عمليااااااااااة العنايااااااااااة الواجبااااااااااة لل

 الخصائص املحددة للوظائف العامة التي تم تكليف الشخص السياس ي بها وإجراءات التحقق التي يتم تنفيذها.

 يعتبااااااااااار األشاااااااااااخاص السياسااااااااااايون ممثلاااااااااااي املخااااااااااااطر األجاناااااااااااب 
 
التاااااااااااي تتطلاااااااااااب اتخااااااااااااذ تااااااااااادابير  مـــــــــــع املخـــــــــــاطر العاليـــــــــــة دائمـــــــــــا

ضااااااااااااع العالقااااااااااااات التجاريااااااااااااة مااااااااااااع األشااااااااااااخاص السياساااااااااااايين العنايااااااااااااة الواجبااااااااااااة املعااااااااااااززة. باإلضااااااااااااافة إلااااااااااااى ذلااااااااااااك، يجااااااااااااب أن تخ

ملثااااااال هاااااااذه التااااااادابير. فاااااااي كلتاااااااا الحاااااااالتين، ياااااااتم  تـــــــه تحدىـــــــدها علـــــــ     ـــــــا عاليـــــــة املخـــــــاطر التـــــــ املحلياااااااين واملنظماااااااات الدولياااااااة 



P a g e  | 5 

 

 

تطبيااااااااااق تاااااااااادابير العنايااااااااااة الواجبااااااااااة املعااااااااااززة التاليااااااااااة: موافقااااااااااة اإلدارة العليااااااااااا، والتاااااااااادابير املعقولااااااااااة لتحديااااااااااد مصاااااااااادر ال ااااااااااروة 

 ومصدر األموال، وتعزيز املراقبة املستمرة لعالقة العمل.

 :ما ىلياالعتبار  بعيناالخذ ىراع  عند تقييه مخاطر عالقة العمل لألشخاص السياسيين ممثلي املخاطر 

 جنسية الشخص السياس ي ممثل املخاطر. .أ

 .لديه مصال  تجارية مرتبطة بوظائفه العامة )تضارب املصال ( .ب

 املشتريات العامة، أو لديه تأثير في صنع قرار االنفاق.يشارك في عمليات  .ج

اااااااان الشااااااااخص ماااااااان دولااااااااة تاااااااام تحدياااااااادها بواسااااااااطة  .د وجااااااااود أوجااااااااه قصااااااااور فااااااااي ي انااااااااهأو غيرهااااااااا علااااااااى  FATFفااااااااي حااااااااال إذا كا

أنظمااااااااة مكافحااااااااة غساااااااال األمااااااااوال وتموياااااااال اإلرهاااااااااب، أو ماااااااان دولااااااااة ماااااااان املعااااااااروف عنهااااااااا أنهااااااااا لااااااااديها مسااااااااتوى عااااااااالي ماااااااان 

 الفساد.

ة بااااااااااارزة فااااااااااي القطاعااااااااااات املعروفااااااااااة بتعرضاااااااااها ملخاااااااااااطر الفساااااااااااد، مثاااااااااال الاااااااااانفط والغاااااااااااز والتعاااااااااادين لدياااااااااه وظيفااااااااااة عاماااااااااا .ه

واألسااااااااا حة )ساااااااااواء تخزينهاااااااااا  والبنااااااااااء والقطاعاااااااااات التاااااااااي تتعلاااااااااق بااااااااااملوارد الطبيعياااااااااة وقطاعاااااااااات الصاااااااااناعات الدفاعياااااااااة

 ، باإلضافة الى القطاعات الرياضية واأللعاب واملقامرة.أو ادارتها(

مجموعااااااة لتوصاااااايات  الفعاااااااللديااااااه وظيفااااااة بااااااارزة ماااااان شااااااأنها أن تساااااامت لااااااه / لهااااااا بممارسااااااة تااااااأثير ساااااالبي علااااااى التنفيااااااذ  .و

 العمل املالي.

 وجود مؤشرات حمراء )راجع املؤشرات(. .ز

االخااااااااااذ بعااااااااااين االعتبااااااااااار الضااااااااااوابط املناساااااااااابة للتخفيااااااااااف ماااااااااان املخاااااااااااطر، وذلااااااااااك ماااااااااان واقااااااااااع فهاااااااااام املؤسسااااااااااات املاليااااااااااة  .ح

التاااااااي ساااااااوف تقااااااوم بهاااااااا ل حاااااااد ماااااان املخااااااااطر والتخفياااااااف املاليااااااة املحاااااااددة للمخااااااااطر واإلجااااااراءات واالعمااااااال واملهااااااان غيااااااار 

 .منها

 

 ملعايير مجموعة العمل املالي )
ً
 (.FATFفئات االشخاص السياسيين ممثلي املخاطر وفقا

 ( بتقسيم األشخاص السياسيين ممثلي املخاطر الى أربع فئات، ويأتي FATFقامت مجموعة العمل املالي )
ً
هذا التقسيم استنادا

الى تباين درجات املخاطر املرتبطة بهؤالء العمالء نتيجة لعوامل عديدة، وفيما يلي فئات األشخاص السياسيين ممثلي املخاطر 

 ملجموعة العمل املالي والق
ً
 :( من القانون وجود الفئات املوضحة ادناه 12انون، حيث يالحظ من أحكام املادة )وفقا
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 فالوص الفئا 

األشخاص املوكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة  األشخاص السياسيون ممثلي املخاطر األجانب

بارزة في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، 

والسياسيين رفيعي املستوى، واملسؤولين الحكوميين رفيعي 

املستوى واملسؤولين القضائيين والعسكريين، وكبار 

التنفيذيين في الشركات اململوكة للدولة، ومسؤولي املوظفين 

 األحزاب السياسية الهامين.

األشاااااااااااااااخاص السياسااااااااااااااايون ممثلااااااااااااااااي املخااااااااااااااااطر املحليااااااااااااااااون، 

واألشاااااااااخاص املوكلاااااااااة إلااااااااايهم أو الاااااااااذين أوكلااااااااات إلااااااااايهم مهاااااااااام 

 بارزة من قبل منظمة دولية

 

األشاااااااااخاص السياسااااااااايون ممثلااااااااااي املخااااااااااطر املحليااااااااااون  -

هاااااااااام األفااااااااااراد املوكلااااااااااة إلاااااااااايهم أو الااااااااااذين أوكلاااااااااات إلاااااااااايهم 

 ،
ً
كاااااااااااااااارئي  الدولااااااااااااااااة أو مهااااااااااااااااام عامااااااااااااااااة بااااااااااااااااارزة محليااااااااااااااااا

، والسياسااااااااااااااااااااااااااايين رفيعاااااااااااااااااااااااااااي املساااااااااااااااااااااااااااتوى، الحكوماااااااااااااااااااااااااااة

واملساااااااااااااااااااااااااااااؤولين الحكاااااااااااااااااااااااااااااوميين رفيعاااااااااااااااااااااااااااااي املساااااااااااااااااااااااااااااتوى 

واملساااااااااااااااااااااؤولين القضااااااااااااااااااااااائيين والعساااااااااااااااااااااكريين، وكبااااااااااااااااااااااار 

فاااااااااااااااااااي الشاااااااااااااااااااركات اململوكاااااااااااااااااااة املااااااااااااااااااوظفين التنفياااااااااااااااااااذيين 

 .للدولة، ومسؤولي األحزاب السياسية الهامين

األشاااااااااااخاص املوكلاااااااااااة إلااااااااااايهم أو الاااااااااااذين أوكلااااااااااات إلااااااااااايهم   -

مهااااااااااام بااااااااااارزة ماااااااااان قباااااااااال منظمااااااااااة دوليااااااااااة هاااااااااام أعضاااااااااااء 

اإلدارة العلياااااااااااااااااااااااااا أي املاااااااااااااااااااااااااديرين وناااااااااااااااااااااااااواب املاااااااااااااااااااااااااديرين 

 .وأعضاء املجل  أو املناصب التي تعادلها

األشخاص السياسيون ممثلي املخاطر املحليون، 

ام واألشخاص املوكلة إلي ه  و الذىع  وكلت إلي ه مه
بارزة مع قبل منظمة دولية

األشخاص السياسيون ممثلي املخاطر األجانب

راملقربين مع األشخاص السياسيين ممثلي املخاط
افراد عائال  األشخاص السياسيين ممثلي 

املخاطر

االشخاص السياسيين ممثلي 

املخاطر
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  ؟هل جميع األشخاص ممثلي املخاطر يستغلون مناصب ه لتحقيق مكاسب شخصية

 عل  املؤسسا  
 
 مرتفعا

 
ان غالبية األشخاص السياسيين ممثلي املخاطر ال يستغلون مناصب ه وال ىمثلون خطرا

املالية املحددة لكو  ه فقط مع هذه الفئة مع األشخاص، وهذا يعتمد عل  املجاال  املالية واالعمال واملهع غير 

 
 
، وال ىتمتعون بالقدرة الكافية عل  التحكه  و توجيه في بعض الوظائف الت  ىكون في ا خطر الفساد متدني نسبيا

لحركا  املالية الت  ىته ، وال ىوجد علي ه  ىة شب ا  مالية سابقة، عل  سبيل املثال موظف متقاعد وااألموال

 تنفيذها عل  حسابه )إىداع الراتب مع قبل هيئة التقاعد الفلسطينية وسحبه خالل مدة زمنية محددة(.

 

ؤلفااااااة ماااااان زوجااااااين فقااااااط أو ماااااان زوجااااااين مااااااع املساااااارة وهااااااي األ  ن ممثلي املخاطرافراد عائال  األشخاص السياسيي

اباااااااان أو ابنااااااااة )بالاااااااادم فقااااااااط ولااااااااي  بااااااااالتبني( أو أك اااااااار أو أب 

)رب األسااااااااااااااااااارة( لدياااااااااااااااااااه ابااااااااااااااااااان أو ابناااااااااااااااااااة أو أك ااااااااااااااااااار أو أم )رب 

حياااااااااث ياااااااااتم تسااااااااامية  أو أك اااااااار، ابناااااااااةاألساااااااارة( لاااااااااديها ابااااااااان أو 

 .هذه الفئة من القرابة بقرابة الدرجة األولى

العالقااااااااااااااااااااااااااااااااااات الشخصااااااااااااااااااااااااااااااااااية والسااااااااااااااااااااااااااااااااااياق االجتماااااااااااااااااااااااااااااااااااعي  املقربين مع األشخاص السياسيين ممثلي املخاطر

 فااااااااااي 
ً
واالقتصااااااااااادي والثقااااااااااافي وامل ااااااااااي قااااااااااد تلعااااااااااب دور ايضااااااااااا

تحدياااااااااااااااد ماااااااااااااااا مااااااااااااااادى قااااااااااااااارب العالقاااااااااااااااات ماااااااااااااااع األشاااااااااااااااخاص 

السياساااااااايين، وعليااااااااه يجااااااااب االخااااااااذ بعااااااااين االعتبااااااااار طبيعااااااااة 

املقاااااااااااااااااربين لكااااااااااااااااال  مااااااااااااااااان األشاااااااااااااااااخاص السياسااااااااااااااااايين ممثلاااااااااااااااااي 

خااااااااااااااااااطر املحلياااااااااااااااااين واألشاااااااااااااااااخاص السياسااااااااااااااااايين ممثلاااااااااااااااااي امل

 املخاطر األجانب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدابير العناية الواجبة التي يجب على املؤسسات املالية القيام بها للشخص السياس ي ممثل املخاطر

املؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة القيام بها من أجل الحّد من  نص القانون على التدابير التي يجب على

والذي يوض  املواد القانونية  الجدول أدناه /ي مخاطر التعامل مع العمالء ومنهم األشخاص السياسيين ممثلي املخاطر، أنظر

 التي لها عالقة بهذا الدليل االرشادي.
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( 11،10)املواد 

باإلضافة الى املادة

تدابير العناية ( 12)

الواجبة لألشخاص 

السياسيين ممثلي 

املخاطر، واملادة 

تدابير العناية ( 13)

الواجبة الخاصة 

بالوثائق التأمين على 

.الحياة

الشخص السياسي 
ممثل المخاطر

تدابير ( 10)املادة 

العناية الواجبة 

.للعمالء

توقيت ( 11)املادة 

العناية الواجبة 

.للعمالء

الفصل الثاني من 

التعليمات

الشخص الطبيعي 

القانون وتعليمات 

ال جنة الوطنية 

الصادرة 

للمؤسسات املالية 

واالعمال واملهن غير 

املالية املحددة

ةالتشريعات القانوني

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعليما  اللجنة والفصل الثاني مع ( 13،12،11،10) عل  وجه الخصوصويمكع تلخيص العالقة بين املواد القانونية 

 مع خالل ثالث خطوا  وهي كاآلتي:الوطنية 

( من القانون، باإلضافة الى الفصل الثاني من التعليمات فهي نقطة البداية التي ال 10،11التنفيذ الفعال للمواد ) -1

 .على العمالءغنى عنها للتعرف 

الذي تم التعرف عليه هو شخص سياس ي ممثل املخاطر وفي حال تم التوصل الى ذلك  العميلتحديد ما إذا كان  -2

 واالعمال واملهن غير املالية املحددة ما يلي: يكون امام املؤسسة املالية

 

األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر حالة 
 المحليين أو مسؤولي المنظمات الدولية

 األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر األجانبحالة 

اااااااااااااااااااااااان العمياااااااااااااااااااااااال أو  - تحديااااااااااااااااااااااااد مااااااااااااااااااااااااا إذا كا

املساااااااااااااتفيد الحقيقااااااااااااااي مااااااااااااان األشااااااااااااااخاص 

 السياسيين ممثلي املخاطر املحليين.

اااااااااان العمياااااااااال  - أنظمااااااااااة إدارة مخاااااااااااطر مناساااااااااابة لتحديااااااااااد مااااااااااا إذا كا

هاااااااااو شاااااااااخص سياسااااااااا ي ممثااااااااال املخااااااااااطر املساااااااااتفيد الحقيقاااااااااي أو 

مثااااااال  ،ناااااااي أناااااااه يجاااااااب أخاااااااذ خطاااااااوات اساااااااتباقيةأجنباااااااي، هاااااااذا يع
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، وفااااااااااي تحدىــــــــــد مخــــــــــاطر عالقــــــــــة العمــــــــــل -

الحااااااااااااااالت منخفضاااااااااااااة املخااااااااااااااطر ال يلااااااااااااازم 

تنفيااااااااااااااااااااااااااااااااااذ متطلبااااااااااااااااااااااااااااااااااات األشااااااااااااااااااااااااااااااااااخاص 

 السياسااااااااااااااااااااااااااااااااااايين ممثلاااااااااااااااااااااااااااااااااااي املخااااااااااااااااااااااااااااااااااااطر

( ماااااااااااان 12املنصاااااااااااوص عليهااااااااااااا فاااااااااااي املااااااااااااادة )

 .القانون 

العمياااااااال،  عماااااااالتقياااااااايم العمااااااااالء املبنااااااااي علااااااااى املخاااااااااطر، طبيعااااااااة 

التحقااااااق ماااااان تاااااادابير العنايااااااة الواجبااااااة التااااااي تاااااام الحصااااااول عليهااااااا 

(، باإلضااااااااااافة الااااااااااى مصااااااااااادر املعلومااااااااااات 11،10بموجااااااااااب املااااااااااواد )

األشااااااااااااااااخاص السياساااااااااااااااايين ممثلاااااااااااااااااي  مااااااااااااااااانللتعاااااااااااااااارف والتحقااااااااااااااااق 

 املخاطر.

( علااااااااااااااى األشااااااااااااااخاص السياسااااااااااااااايين 12ملااااااااااااااادة )تطبيااااااااااااااق أحكااااااااااااااام ا -

 ممثلي املخاطر األجانب في جميع الحاالت.

 

مصاااااااااادر املعلوماااااااااات للتعااااااااارف علاااااااااى األشاااااااااخاص السياسااااااااايين ممثلاااااااااي املخااااااااااطر ومساااااااااؤولي املنظماااااااااات 

 .الدولية

 للعميل. الواجبة العناىة بإجراءا  املتعلقة املعلوما  وتحدىث الواجبة العناىة إجراءا  ◼

الواجباااااااة فاااااااي هاااااااذا الااااااادليل بشااااااااكل عاااااااام هاااااااي عباااااااارة عااااااان التااااااادابير االسااااااااتباقية ملناااااااع مخااااااااطر غسااااااال األماااااااوال وتموياااااااال العناياااااااة 

اإلرهااااااااب لااااااادى املؤسساااااااات املالياااااااة واالعماااااااال واملهااااااان غيااااااار املالياااااااة املحاااااااددة واملنصاااااااوص عليهاااااااا فاااااااي توصااااااايات مجموعاااااااة العمااااااال 

 فااااااااااي دولااااااااااة فلسااااااااااطين2األمااااااااااوال وتموياااااااااال اإلرهاااااااااااب ( والقااااااااااوانين والتشااااااااااريعات الناظمااااااااااة لبيئااااااااااة مكافحااااااااااة غساااااااااال FATFاملااااااااااالي )

تاااااااااادابير العنايااااااااااة الواجبااااااااااة التااااااااااي يجااااااااااب علااااااااااى املؤسسااااااااااات املاليااااااااااة القيااااااااااام بهااااااااااا للشااااااااااخص السياساااااااااا ي ممثاااااااااال )انظاااااااااار /ي علااااااااااى 

 (.املخاطر

 العمااااااااالء يصاااااااابت أن املمكاااااااان ماااااااان انااااااااه حيااااااااث الواجبااااااااة، العنايااااااااة بااااااااإجراءات املتعلقااااااااة املعلومااااااااات بتحااااااااديث يتعلااااااااق فيمااااااااا

 ماااااااااان وذلااااااااااك العماااااااااال، عالقااااااااااة فاااااااااي دخااااااااااولهم بعااااااااااد املخاااااااااااطر ممثلااااااااااي سياسااااااااايين اشااااااااااخاص األحيااااااااااان بعااااااااااض فااااااااااي الحااااااااااليون 

 ملاااااااااف فاااااااااي التغيااااااااار االعتباااااااااار بعاااااااااين االخاااااااااذ املحاااااااااددة املالياااااااااة غيااااااااار واملهااااااااان واالعماااااااااال املالياااااااااة املؤسساااااااااات علاااااااااى الضاااااااااروري 

 الااااااااااى املسااااااااااتمر الرصااااااااااد هااااااااااذا يسااااااااااتند ان نبغاااااااااايوي العمياااااااااال، معلومااااااااااات وتحااااااااااديث الحساااااااااااب نشاااااااااااط أو العمياااااااااال تعريااااااااااف

 املخاطر.

 املوظفين. ◼

 الفعالااااااااااة األساااااااااااليب بأفضاااااااااال ردفهاااااااااام ياااااااااتم بحيااااااااااث للمااااااااااوظفين، املسااااااااااتمر التااااااااادريب سياسااااااااااة خااااااااااالل ماااااااااان وذلاااااااااك

 باألشااااااااااخاص املرتبطاااااااااة املحتملااااااااااة املخااااااااااطر ماااااااااع التعاماااااااااالو  املخااااااااااطر، ممثلاااااااااي السياساااااااااايين األشاااااااااخاص لتحدياااااااااد

 الخصااااااااااوص وجااااااااااه وعلاااااااااى  للمؤسسااااااااااة، األول  الاااااااااادفا  خاااااااااط املااااااااااوظفين اروباعتباااااااااا املخااااااااااطر، ممثلااااااااااي السياسااااااااايين

  التلااااااار )ماااااااوظفي مباشااااااارة بصااااااافة العمااااااااالء ماااااااع يتعااااااااملون  الاااااااذين أولئاااااااك
ً
 بعااااااااين االخاااااااذ يجاااااااب املصاااااااارف( فاااااااي مااااااااثال

                                                           
2   https://www.ffu.ps/ar_page.php?id=3402y13314Y3402 )القوانين ( 

https://www.ffu.ps/ar_page.php?id=37b9y14265Y37b9 )التعليمات( 
 

https://www.ffu.ps/ar_page.php?id=3402y13314Y3402
https://www.ffu.ps/ar_page.php?id=37b9y14265Y37b9
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 وساااااااااايناريوهات بأمثلاااااااااة ردفهاااااااااام املاااااااااوظفين لهااااااااااؤالء التدريبياااااااااة برامجهااااااااااا بإعاااااااااداد املؤسسااااااااااة قياااااااااام عنااااااااااد االعتباااااااااار

  األمثاااااااااال، بالشااااااااااكل املخاااااااااااطر ممثلااااااااااي السياساااااااااايين األشااااااااااخاص علااااااااااى التعاااااااااارف بكيفيااااااااااة تتعلااااااااااق
ً
 باعتبااااااااااارهم نظاااااااااارا

 عام. بشكل العمالء عن كافية معلومات على الحصول  عن مسؤولين

 االجتماعي. التواصل ومنصا  االعالم ووسائل االنترنت عل  البحث ◼

 ووساااااااااااااائل االنترنااااااااااااات باساااااااااااااتخدام املحاااااااااااااددة املالياااااااااااااة غياااااااااااار واملهااااااااااااان واالعماااااااااااااال املالياااااااااااااة املؤسساااااااااااااات تقاااااااااااااوم حيااااااااااااث

اااااااااان إذا فيمااااااااااا والتحقااااااااااق ورصاااااااااادها املعلومااااااااااات لتحديااااااااااد االجتماااااااااااعي التواصاااااااااال ومنصااااااااااات االعااااااااااالم  أو العمياااااااااال كا

 يااااااااااتم التااااااااااي املعلومااااااااااات أن مالحظااااااااااة ماااااااااان الاااااااااارغم علااااااااااى املخاااااااااااطر، ممثلااااااااااي األشااااااااااخاص ماااااااااان الحقيقااااااااااي املسااااااااااتفيد

   .موثوقة أو شاملة الحاالت جميع في تكون  ال قد الطريقة هذه من عليها الحصول 

 مسبق(. اشتراك )ىلزم التجارية البيانا  قواعد ◼

 السياساااااااااايين األشااااااااااخاص عاااااااااان الكشااااااااااف فااااااااااي تساااااااااااعد قااااااااااد التااااااااااي املتاحااااااااااة البيانااااااااااات قواعااااااااااد ماااااااااان العديااااااااااد هناااااااااااك

 قاااااااد القواعاااااااد هاااااااذه فاااااااي االشاااااااتراك تكلفاااااااة أن الاااااااى ارةاإلشااااااا ماااااااع بهاااااااا، املسااااااابق االشاااااااتراك يلااااااازم التاااااااي املخااااااااطر ممثلاااااااي

 مكلفة. تكون 

 اتاحت ا(. ته حال )في الحكومة عع الصادرة املخاطر ممثلي األشخاص قوائه ◼

 الوظااااااااااااائف أو بالدولااااااااااااة بااااااااااااارزة مناصااااااااااااب يشااااااااااااغلون  الااااااااااااذين باااااااااااااملوظفين قااااااااااااوائم بنشاااااااااااار الدولــــــــــــة تقااااااااااااوم أن وهااااااااااااو

 وماااااااان املناصااااااااب(، )قائمااااااااة املناصااااااااب هااااااااذه يشااااااااغلون  الااااااااذين األشااااااااخاص أسااااااااماء ذكاااااااار دون  عااااااااام بشااااااااكل البااااااااارزة

 علاااااااااى تعتماااااااااد ساااااااااوف املحاااااااااددة املالياااااااااة غيااااااااار واملهااااااااان واالعماااااااااال املالياااااااااة املؤسساااااااااات أن الاااااااااى القائماااااااااة هاااااااااذه مآخاااااااااذ

 وغيااااااااااااار املخاااااااااااااطر ممثلااااااااااااي اشااااااااااااخاص يكوناااااااااااااوا قااااااااااااد الااااااااااااذين اآلخاااااااااااارين العماااااااااااااالء الااااااااااااى النظاااااااااااار ن دو  فقااااااااااااط القائمااااااااااااة

 .القائمة على موجودين

 املالية. املجموعة داخل املعلوما  وتبادل الداخلية البيانا  قواعد ◼

 داخلياااااااااة بياناااااااااات قواعاااااااااد بإنشااااااااااء املحاااااااااددة املالياااااااااة غيااااااااار واملهااااااااان االعماااااااااال أو املالياااااااااة املؤسساااااااااات تقاااااااااوم أن وهاااااااااو

 فاااااااارو  لااااااااديها املاليااااااااة املجموعااااااااة فيهااااااااا تكااااااااون  التااااااااي الحاااااااااالت وفااااااااي املخاااااااااطر، ممثاااااااال السياساااااااا ي الشااااااااخص لتحديااااااااد

 األجانب. املخاطر ممثلي السياسيين األشخاص تحديد في يساعد مما البلدان من العديد في

 العميل. قبل مع الذاتي التصريح ◼

 يمكااااااااان التاااااااااي الرئيساااااااااية املهناااااااااة أو ةالساااااااااابق أو الحالياااااااااة الوظيفاااااااااة عااااااااان الاااااااااذاتي بااااااااااإلقرار العميااااااااال يقاااااااااوم ان هاااااااااو

 بعاااااااين االخاااااااذ ماااااااع املخااااااااطر، ممثلااااااي السياسااااااايين األشاااااااخاص فئاااااااات ضااااااامن ماااااان أنهاااااااا علاااااااى بوضاااااااوح عليهاااااااا التعاااااارف

 علااااااااى االعتماااااااااد عاااااااادم املحااااااااددة املاليااااااااة غياااااااار واملهاااااااان واالعمااااااااال املاليااااااااة املؤسسااااااااات علااااااااى يجااااااااب أنااااااااه الااااااااى االعتبااااااااار

اااااااااذب، لتصاااااااااريتا يكاااااااااون  ان املحتمااااااااال مااااااااان أناااااااااه حياااااااااث الاااااااااذاتي التصاااااااااريت  تصاااااااااريت مااااااااان التحقاااااااااق يجاااااااااب وبالتاااااااااالي كا

 أخرى. مصادر خالل من العميل
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 ىالحظ مع التعريف الشخص السياس   ممثل املخاطر األجنب  ما ىلي:

. الشخص السياس  
ً
، فال يمكن أن يكون شركة أو مؤسسة مثال

ً
 هو شخص طبيعي دائما

 أي الذي ما زال يمار  مهامه الوظيفية. الذي يشغل

غل
َ
 لتقاعده، أو اقالته، الذي ش

ً
. أو انتهاء خدماته ستقالتهوا أي الذي لم يزال يمار  مهامه الوظيفية نظرا

ً
 مثال

ا في الدول 
ا بارز  ا عام   ( عميل لدى احدى البنوك في دولة فلسطين.X)مثال ذلك مسؤول حكومي من دولة األجنبية منصب 

 .مختصة رسمية هيئة  و جهة اي ◼

 واالعماااااااااااال املاليااااااااااة )للمؤسسااااااااااات متاحااااااااااة بيانااااااااااات قواعااااااااااد علاااااااااااى الجهااااااااااات هااااااااااذه تمتلااااااااااك أن املمكاااااااااان ماااااااااان حيااااااااااث

 املخاطر. ممثلي السياسيين األشخاص عن املحددة( املالية غير واملهن

 العناية الواجبة الخاصة باألشخاص السياسيين ممثلي املخاطر.تدابير 

: الشخص السياس ي ممثل املخاطر األجنبي.
ً
 أوال

 ألحكام املادة )
ً
الشخص الطبيعي الذي بأنه  األجنب ( من القانون يعرف الشخص السياس ي ممثل املخاطر 1وفقا

 .الدول األجنبيةيشغل أو شغل منصًبا عاًما بارًزا في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمخاطر:
ً
 ممثال

ً
 سياسيا

ً
 3ما هي املناصب التي يعتبر أي شخص شغلها أو يشغلها شخصا

 رؤساء الدول  و الحكوما  -

 رئي  دولة أو رئي  حكومة.

 كبار السياسيين. -

هاااااااام األشااااااااخاص الااااااااذين يشاااااااااركون فااااااااي التااااااااأثير علااااااااى الجمهااااااااور ماااااااان خااااااااالل التااااااااأثير علااااااااى صاااااااانع القاااااااارار السياساااااااا ي أو 

الشااااااااخص الااااااااذي يااااااااؤثر علااااااااى الطريقااااااااة التااااااااي تحكاااااااام املجتمااااااااع، بمااااااااا يشاااااااامل األشااااااااخاص الااااااااذين يشااااااااغلون مناصااااااااب 

 ، علاااااااااااى سااااااااااابيل املثاااااااااااال املرشاااااااااااحيناملناصااااااااااابصااااااااااانع القااااااااااارار فاااااااااااي الحكوماااااااااااة، والناااااااااااا  الاااااااااااذين يبحثاااااااااااون عااااااااااان هاااااااااااذه 

 .، رئي  وأعضاء البرملاناتلالنتخابات

                                                           
 وهي الفئات المذكورة في القانون للشخص السياسي ممثل المخاطر األجنبي والمحلي. 3
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 كبار املسؤولين الحكوميين  و القضائيين  و العسكريين. -

ذوي الرتب  العسكريينوالقضاة، باإلضافة الى األشخاص  مرموقة،وهم األشخاص الذين يشغلون وظائف حكومية 

 السامية.

 كبار مسؤو ي الشركا  اململوكة للدولة. -

 إدارة الشركات التي تنشئها وتملكها الدولة.األشخاص املسؤولين عن 

 كبار مسؤو ي األحزاب السياسية. -

 األشخاص اآلخريع الذىع تحددهه اللجنة.  -

أي فئة من فئات األشخاص التي تقوم ال جنة الوطنية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بإضافتها بموجب قرار 

 صادر عنها.

 

يجب على املؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة القيام بها للشخص  ما هي تدابير تخفيف املخاطر التي

 ؟السياس ي ممثل املخاطر األجنبي

عل  املؤسسا  املالية واالعمال واملهع غير املالية املحددة وضع  نظمة إلدارة املخاطر لتحدىد ما إذا كان العميل  -1

 ممثلي املخاطر األجانب.  و املستفيد الحقيقي مع األشخاص السياسيين

السبب الرئيس ي لوضع أنظمة إلدارة املخاطر يكمن في صعوبة التعرف على األشخاص السياسيين ممثلي 

تضع أنظمة إلدارة املخاطر والذي املخاطر األجانب خاصة بخالف غيرهم من األشخاص، وبالتالي عليها أن 

لها تستطيع املؤسسة املالية واالعمال واملهن غير يتكون من مجموعة من السياسات والتدابير التي من خال

 املالية املحددة بالتعرف على عمالئها والتحقق منهم والتوصل الى هوية الشخص السياس ي ممثل املخاطر

 االجنبي

افقة اإلدارة العليا -2  .ىجب عل  املؤسسا  املالية واالعمال واملهع غير املالية املحددة الحصول عل  مو

وأن املؤسسة املالية  املستويات العليا من اإلدارة على دراية بالعالقات مع األشخاص السياسيينكد من أن الهدف هو التأ

على املؤسسات املالية ، وبالتالي معهم في ظل غياب الضوابط املناسبة عملواملهن غير املالية املحددة ال تقيم عالقات 

في عالقة العمل مع ) إلنشاء  و االستمرارواالعمال واملهن غير املالية املحددة الحصول على موافقة اإلدارة العليا 

حجه وهيكل األشخاص السياسيين ممثلي املخاطر األجانب، سوف يعتمد قرار اإلدارة العليا على املوافقة أو الرفض على 

املوارد الالزمة لتنفيذ الضوابط الداخلية ومدى توفر  ية أو االعمال واملهن غير املالية املحددةاملؤسسة املال وطبيعة

  وتعزيز آليات املراقبة املستمرة بشكل كاف  لتقليل املخاطر.

ول حصول على قرار سليم سواء باملوافقة أو الرفض سيحتاج شخص )أشخاص( من اإلدارة العليا إلى معرفة عميقة 

، وفهم قوي بمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، باإلضافة ةافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في املؤسسبنظام مك

الى مشاركتهم الواسعة في وضع سياسات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة في املؤسسة مع اإلشارة الى 

 .ضرورة توثيق قرار اإلدارة بالقبول أو الرفض
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ب ا عند تحدىد مصدر الثروة ومصدر  موال الشخص السياس   ممثل عوامل ىته االخذ 

 املخاطر:

 الدخل الحا ي للشخص السياس   ممثل املخاطر.. 

اقف سابقة..ب  مصادر الثروة واألموال الت  ىمكع تفسيرها مع مو

 االعمال التجارية.. 

 التعهدا  واملمتلكا  العائلية..ث

 

الترتيبات املناسبة ل حصول على موافقة اإلدارة العليا وجود لجان مراقبة تقوم بمراجعة عالقات يمكن أن تتضمن 

العمالء والشخصيات السياسية املعرضة للمخاطر )سواء في مرحلة قبول العمالء وكذلك على أسا  مستمر(، مشيرين 

 .الى أن فعالية ال جان تكمن في االختيار املناسب ألعضائها

إنهاء عالقة العمل في الحاالت التي تفتقر املؤسسات املالية أو األعمال واملهن غير املالية  األفضل لإلدارةا قد يكون من

 املحددة إلى املوارد الالزمة لتنفيذ الضوابط الداخلية وتعزيز آليات املراقبة املستمرة بشكل كاف  لتقليل املخاطر.

اتخاذ تدابير معقولة لتحدىد مصدر الثروة ومصدر الية املحددة عل  املؤسسا  املالية واألعمال واملهع غير امل -3

 األموال لألشخاص السياسيين ممثلي املخاطر.

ان تحديد مصدر ال روة ومصدر األموال للتوصل الى قناعة بأن ال روة واألموال التي يمتلكها الشخص السياس ي ممثل 

 يمكن تفسير مصدرها.املخاطر تم الحصول عليها من مصادر 

 ما املقصود بمصدر الثروة؟

عادة ما تعطي هذه املعلومات إشارة إلى ، يشير مصدر ال روة إلى أصل ثروة الشخص السياس ي بالكامل )أي إجمالي األصول(

على الرغم من أن ، حجم ال روة التي يتوقع أن يمتلكها العميل، وصورة لكيفية اكتساب األشخاص السياسيين لهذه ال روة

ية واألعمال واملهن غير املالية املحددة قد ال يكون لديها معلومات محددة حول األصول التي لم يتم إيداعها أو املؤسسات املال

  .معالجتها بواسطتها، فقد يكون من املمكن جمع معلومات عامة من قواعد البيانات التجارية أو املصادر املفتوحة األخرى 

 ما املقصود بمصدر األموال؟ 

وال إلى أصل األموال املعينة أو األصول األخرى التي تخضع لعالقة العمل بين الشخص السياس ي واملؤسسة يشير مصدر األم

 املالية أو االعمال واملهن غير املالية املحددة على سبيل املثال، املبالغ التي يتم استثمارها أو إيداعها أو تحويلها كجزء من عالقة

 ما يكون الحصول على هذه
ً
املعلومات أسهل، لكن ال ينبغي أن يقتصر األمر على معرفة املؤسسة املالية التي ربما  العمل، عادة

 تم نقلها منها. يجب أن تكون املعلومات التي تم الحصول عليها موضوعية وأن تحدد مصدًرا أو سبًبا ل حصول عليها.

حول مصدر ال روة ومصدر األموال مفيدة ألغراض العناية الواجبة املستمرة لعالقة العمل، من املهم ان املعلومات 

افقللمؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة ضمان  مستوى ونو  املعامالت مع معرفة املؤسسة بمصدر ثروة  تو

 .األشخاص السياسيين ومصدر أموالهم
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مالحظا  هامة لألخذ ب ا عند التحقق مع مصدر الثروة ومصدر األموال لألشخاص 

 السياسيين ممثلي املخاطر

مستوى ونو  النشاط في عالقة العمل وذلك بناء على املعلومات التي تم الحصول عندما يختلف •

عليها عم مصادر األموال وثورة العميل، ينبغي اجراء املزيد من التقييمات واملراجعات على هذه 

العالقة، والنظر في القيام بخطوات إضافية مثل كإنهاء عالقة العمل، وإبالغ وحدة املتابعة 

 املالية.

عند االستفسار عن مصادر ال روة واألموال، وفي األحوال التي ال يقوم الشخص السياس ي بتزويد  •

 ،
ً
املؤسسة املالية أو االعمال املهن غير املالية املحددة بكافة مصادر األموال ومصادر ال روة طوعا

 عن مصادر األموال ومصادر ال روة احدى العالمات الح
ً
مراء يمكن اعتبار عدم الكشف طوعا

 التي يجب اخذها بعين االعتبار قبل انشاء عالقة العمل أو االستمرار فيها.

 

 الرسمية عن مصادر ال روة واألموال؟هل يمكن التحقق من خالل الجهات 

ذلك بالتحقق من خالل الجهات الرسمية، وفيما يلي  إذا أمكنتستطيع املؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة 

 4بعض مصادر املعلومات املفيدة للتحقق من العميل:

 سجالت املمتلكات املتاحة ل جمهور. .أ

 سجالت األراض ي. .ب

 اإلفصاح عن األصول.سجالت  .ت

 سجالت الشركة. .ث

 مصادر املعلومات حول األشخاص االعتباريين والقانونيين. .ج

 البحث على االنترنت بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي. .ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىتعين عل  املؤسسا  املالية واالعمال واملهع غير املالية املحددة القيام باملتابعة املستمرة لألشخاص السياسيين ممثلي  -4

 املخاطر.

                                                           
 الى جميع مصادر المعلومات المذكورة.محلياً قد ال تستطيع المؤسسات المالية واالعمال والمهن غير المالية المحددة الوصول  4
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 ما ىلي: املحليىالحظ مع تعريف الشخص السياس   ممثل املخاطر 

. الشخص السياس  
ً
، فال يمكن أن يكون شركة أو مؤسسة مثال

ً
 هو شخص طبيعي دائما

 أي الذي ما زال يمار  مهامه الوظيفية. الذي يشغل

غل
َ
 لتقاعده، أو اقالته، الذي ش

ً
أو انهاء  ستقالتهأو ا أي الذي لم يزال يمار  مهامه الوظيفية نظرا

. خدماته
ً
 مثال

 في دولة فلسطين. ) نظر القسه ادناه(
 
 بارزا

 
 عاما

 
 منصبا

 .الفئا  املذكورة في القانون باإلضافة ا   

املالية املحددة بذل العناية الواجبة املستمرة واملراقبة املنتظمة للمعامالت املنفذة على املؤسسات املالية واالعمال واملهن غير 

على حسابات األشخاص السياسيين ممثلي املخاطر األجانب لضمان اتساق هذه املعامالت مع ملف تعريف املخاطر )مخاطر 

 الشخص السياس ي ممثل املخاطر( ومصدر األموال.

ناية الواجبة املعززة التي من املمكن للمؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة من األمثلة على إجراءات الع

 اتخاذها:

الحصااااااااااول علااااااااااى معلومااااااااااات إضااااااااااافية عاااااااااان العمياااااااااال مثاااااااااال )املهنااااااااااة، حجاااااااااام األصااااااااااول، املعلومااااااااااات املتاحااااااااااة ماااااااااان  .أ

ة العمياااااااااااال خاااااااااااالل قواعاااااااااااد البياناااااااااااات ومااااااااااان خاااااااااااالل االنترنااااااااااات ... الااااااااااا (، وتحاااااااااااديث بياناااااااااااات التعااااااااااارف علاااااااااااى هويااااااااااا

 واملستفيد الحقيقي بصورة منتظمة.

 الحصول على معلومات إضافية عن طبيعة عالقة العمل املتوقعة. .ب

 الحصول على معلومات حول مصدر األموال أو مصدر ثروة العميل. .ج

 الحصول على معلومات حول أسباب العمليات املتوقعة أو التي تم اجراؤها. .د

 بدء أو مواصلة عالقة العمل.الحصول على موافقة االدارة العليا ل .ه

تطبيااااااااق عنايااااااااة واجبااااااااة مشااااااااددة لعالقااااااااة العماااااااال ماااااااان خااااااااالل زيااااااااادة عاااااااادد وتوقاااااااات الضااااااااوابط، واختيااااااااار أنماااااااااط  .و

 العمليات التي تحتاج الى املزيد من الفحص واملراجعة.

ماااااااان خااااااااالل حساااااااااب باساااااااام العمياااااااال فااااااااي أحااااااااد املصااااااااارف  )أول عمليااااااااة تغذيااااااااة ل حساااااااااب( اجااااااااراء الدفعااااااااة األولااااااااى .ز

 الخاضعة ملعايير عناية واجبة مماثلة. 

: الشخص السياس ي ممثل املخاطر املحلي.
ً
 ثانيا

 ألحكام املادة )
ً
الشخص الطبيعي الذي بأنه  املحلي( من القانون يعرف الشخص السياس ي ممثل املخاطر 1وفقا

بما في ذلك املناصب املوضحة في الشخص السياس ي ممثل  ،دولة فلسطينيشغل أو شغل منصًبا عاًما بارًزا في 

 املخاطر األجنبي
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 البارزة في دولة فلسطين؟ العامة املناصبما هي 

: الفئا  املذكور في القانون.
 
  وال

 رؤساء الدول  و الحكوما  -

 رئي  دولة أو رئي  حكومة.

 كبار السياسيين. -

هاااااااام األشااااااااخاص الااااااااذين يشاااااااااركون فااااااااي التااااااااأثير علااااااااى الجمهااااااااور ماااااااان خااااااااالل التااااااااأثير علااااااااى صاااااااانع القاااااااارار السياساااااااا ي أو 

الشااااااااخص الااااااااذي يااااااااؤثر علااااااااى الطريقااااااااة التااااااااي تحكاااااااام املجتمااااااااع، بمااااااااا يشاااااااامل األشااااااااخاص الااااااااذين يشااااااااغلون مناصااااااااب 

 ، علاااااااااااى سااااااااااابيل املثاااااااااااال املرشاااااااااااحيناملناصااااااااااابصااااااااااانع القااااااااااارار فاااااااااااي الحكوماااااااااااة، والناااااااااااا  الاااااااااااذين يبحثاااااااااااون عااااااااااان هاااااااااااذه 

 .5، رئي  وأعضاء البرملاناتلالنتخابات

 كبار املسؤولين الحكوميين  و القضائيين  و العسكريين. -

ذوي الرتب  العسكريينوالقضاة، باإلضافة الى األشخاص  مرموقة،وهم األشخاص الذين يشغلون وظائف حكومية 

 السامية.

 كبار مسؤو ي الشركا  اململوكة للدولة. -

 إدارة الشركات التي تنشئها وتملكها الدولة.األشخاص املسؤولين عن 

 كبار مسؤو ي األحزاب السياسية. -

 األشخاص اآلخريع الذىع تحددهه اللجنة.  -

أي فئة من فئات األشخاص التي تقوم ال جنة الوطنية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بإضافتها بموجب قرار 

 صادر عنها.

 :
 
 فئا  األشخاص الذىع ىندرجون تحت فئا  األشخاص السياسيين ممثلي املخاطر املحليين. ثانيا

 بأن
ً
يالحظ وجود الكثير من األشخاص السياسيون ممثلي  فإنهالعام هيكلية الدولة والوضع السياس ي  كما ذكرنا سابقا

املخاطر املحليين، مما يستدعي بذل اهتمام خاص بهذه الفئة من العمالء، باإلضافة الى كون جريمة الفساد من ضمن 

 ن.الجرائم عالية الخطورة وذلك وفق التقييم الوطني ملخاطر جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب في دولة فلسطي

 اعاله فيضافة الى املناصب باإل 
ً
عل  بعض فئا  األشخاص الذىع ىندرجون تحت فئا  األشخاص  امثلةفيما ىلي  البند أوال

 . الصعيد املحليعل  السياسيين ممثلي املخاطر 

 املناصب العليا في منظمة التحرير الفلسطينية. -

 رئي  وأعضاء مجل  الوزراء ومن في حكمهم. -

 حكمهم.وكالء الوزارات ومن في  -

                                                           
 ويعادلها رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني واعضاءه، وذلك يتعلق بالشخص السياسي المحلي في القسم الثاني من التدابير. 5
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 املدراء العامين في الوظائف الحكومية والوظائف العامة ومن في حكمهم. -

.واملؤسسات مدراء ورؤساء الهيئات  -
ً
 العامة ومن في حكمهم، كهيئة مكافحة الفساد مثال

 رئي  وأعضاء املجل  التشريعي. -

 رئي  وأعضاء املجل  القضائي. -

 .اقضاة املحاكم على اختالف درجاته -

 لعامة ومساعديه، ورؤساء النيابات، ووكالء النيابة، ومن في حكمهم.رئي  النيابة ا -

 ومدراء اداراتها. والرتب الساميةمدراء وقادة األجهزة األمنية،  -

 في األحزاب السياسية والفصائل الفلسطينية. القادة واملراتب العليا -

 السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماس ي. -

اسااتبعاد الفئااات األشااخاص السياساايون ذوي الرتااب أو الاادرجات املنخفضااة ماان الفئااات أنااه بااالرغم ماان مااع اإلشااارة الااى 

 عاان الفئااات البااارزة بالتعاااريف 
ً
املااذكورة أعاااله، مااع ضاارورة اإلشااارة أن هااؤالء األشااخاص ماان املمكاان أن يتصاارفوا نيابااة

علاى املؤسساات املالياة واالعماال واملهان غياار  للتحايال علاى تادابير مكافحاة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب، وعلياه يجاب

األشااااخاص السياساااايون ذوي الرتااااب أو الاااادرجات املنخفضااااة ماااان  -املاليااااة املحااااددة اتخاااااذ هااااذه الفئااااة ماااان األشااااخاص 

 بالحسبان باعتبارها عوامل خطر عند تقييم العمالء. –الفئات املذكورة أعاله 

ا  املالية واالعمال واملهع غير املالية املحددة القيام ب ا للشخص ما هي تدابير تخفيف املخاطر الت  ىجب عل  املؤسس

 السياس   ممثل املخاطر املحلي؟

بيانااااااااات العمياااااااال أو املسااااااااتفيد الحقيقااااااااي ماااااااان واقااااااااع البيانااااااااات واملعلومااااااااات التااااااااي تاااااااام جمعهااااااااا بموجااااااااب أحكااااااااام  مراجعــــــــة بعااااااااد

مااااااااان القاااااااااانون والفصااااااااال الثااااااااااني مااااااااان تعليماااااااااات املؤسساااااااااات املالياااااااااة واالعماااااااااال واملهااااااااان غيااااااااار املالياااااااااة املحاااااااااددة  11و 10املاااااااااواد 

.، باإلضااااااافة الااااااى املعلومااااااات اإلضااااااافية التااااااي تاااااام الحصااااااول عليهااااااا بناااااااًء علااااااى م
ً
صااااااادر املعلومااااااات والتااااااي تاااااام اإلشااااااارة اليهااااااا سااااااابقا

 القيام بما يلي: على املؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة

فااااااااااي حااااااااااال تاااااااااام تحديااااااااااد العمياااااااااال بأنااااااااااه ماااااااااان األشااااااااااخاص السياساااااااااايين ممثلااااااااااي املخاااااااااااطر املحليااااااااااين علااااااااااى املؤسسااااااااااات  -

 وأخاااااااااطر انشااااااااااء عالقاااااااااة العمااااااااال عناااااااااد بداياااااااااة العالقاااااااااة، املاليااااااااة واالعماااااااااال واملهااااااااان غيااااااااار املالياااااااااة املحاااااااااددة تقيااااااااايم م

اااااااان العمياااااااال ماااااااان العمااااااااالء الطبيعيااااااااي للمؤسسااااااااة املاليااااااااة أو االعمااااااااال واملهاااااااان  نتقياااااااايم مخاااااااااطر العمياااااااال فااااااااي حااااااااال كا

 شخص سياس ي ممثل املخاطر. أصبتثم  املحددة ومنغير املالية 

إلجاااااااااراءات املتبعاااااااااة للشاااااااااخص بالنسااااااااابة لعالقاااااااااة العمااااااااال يجاااااااااب تنفياااااااااذ ا مرتفعاااااااااةفاااااااااي حاااااااااال التوصااااااااال الاااااااااى مخااااااااااطر  -

والتااااااااي تاااااااام توضاااااااايحها )موافقااااااااة اإلدارة العليااااااااا، التحقااااااااق ماااااااان مصاااااااادر األمااااااااوال  األجنباااااااايالسياساااااااا ي ممثاااااااال املخاااااااااطر 

 املتابعة املستمرة(. ،وال روة
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: مسؤولي املنظمات الدولية.
ً
 ثالثا

منصاااااااااًبا باااااااااارًزا مااااااااان وفاااااااااق القاااااااااانون يعااااااااارف مساااااااااؤولي املنظماااااااااات الدولياااااااااة باااااااااأنهم الشاااااااااخص الطبيعاااااااااي الاااااااااذي يشاااااااااغل أو شاااااااااغل 

 قبل منظمة دولية.

 ما املقصود باملنظمة الدولية؟ 

هيئاااااااة تضااااااام مجموعاااااااة مااااااان الااااااادول، مااااااان خاااااااالل اتفااااااااق دولاااااااي، يهااااااادف إلاااااااى الساااااااعي لتحقياااااااق أغاااااااراض ومصاااااااال  مشاااااااتركة علاااااااى 

 دولي.نحو دائم وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية القانونية والذاتية املتميزة عن الدول األعضاء فيها , في املجال ال

 املنظمات الدولية: بعضامثلة على 

 منظمة األمم املتحدة. •

 .UNESC اليونسكو •

 .WHOمنظمة الصحة العاملية  •

 صندوق النقد الدولي. •

 للمخاطر:
ً
 ممثال

ً
 سياسيا

ً
 ما هي املناصب التي يعتبر أي شخص شغلها أو يشغلها شخصا

 أعضاء اإلدارة العليا )املدراء ونوابهم(. .أ

فاااااااااااااااي قماااااااااااااااة الهااااااااااااااارم التنظيياااااااااااااااي للمؤسساااااااااااااااات،  ويشاااااااااااااااغله ماااااااااااااااديرو اإلدارة العلياااااااااااااااا بمسااااااااااااااامياتهم يقاااااااااااااااع هاااااااااااااااذا املساااااااااااااااتوى 

 ، ومديرو الدوائر.ونائب املدير العام ،املدير التنفيذي ،املدير العام املختلفة؛

 أعضاء مجل  اإلدارة. .ب

ااااااانوا منتخباااااااين أو معيناااااااين يتولاااااااون اإلشاااااااراف بشاااااااكل مشاااااااترك علاااااااى  هاااااااو هيئاااااااة مكوناااااااة مااااااان عااااااادد مااااااان األعضااااااااء ساااااااواء كا

 .نظمة أو شركة أو مؤسسة ماأنشطة م

 املناصب املعادلة للمناصب املنصوص عليها في البندين )أ، ب( من هذه الفقرة. .ج

ما هي اإلجراءات اإلضافية )تدابير تخفيف املخاطر( التي يجب على املؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة القيام بها 

 ملسؤولي املنظمات الدولية:

نف  اإلجراءات املتعلقة بالشخص السياس ي ممثل املخاطر املحلي )انظر / ي تدابير تخفيف املخاطر للشخص تطبيق 

 السياس ي ممثل املخاطر املحلي(.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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طر الت  ىجب عل  املؤسسا  املالية واالعمال واملهع غير املالية املحددة القيام ب ا تدابير تخفيف املخاما هي 

 عائالت ه؟ألفراد 

يعامل افراد العائال  نفس معاملة الشخص السياس   ممثل املخاطر سواء كان  جنب   و محلي  و مسؤو ي 

 املنظما  الدولية.

 

 

: افراد عائالت الشخص السياس ي ممثل املخاطر )محلي / دولي( ومسؤولي املنظمات الدولية.
ً
 رابعا

ساااارة مؤلفااااة ماااان زوجااااين فقااااط أو ماااان زوجااااين مااااع اباااان أو ابنااااة )بالاااادم فقااااط ولااااي  بااااالتبني( أو أك اااار أو أب )رب وهااااي األ 

حياث ياتم تسامية هاذه الفئاة مان القراباة  أو أك ار، ابنةاألسرة( لديه ابن أو ابنة أو أك ر أو أم )رب األسرة( لديها ابن أو 

 .بقرابة الدرجة األولى

 

 

 

 

 

 

 

: املقربين من األشخاص السياسيين 
ً
 ممثلي املخاطر.خامسا

هم األشخاص املعروفون على نطاق واسع بأنهم من املقربين للشخص السياس ي ممثل املخاطر، على سبيل  -

 املثال ال الحصر:

 زمالء عمل مقربين. .أ

 املستشارين الشخصيين )مالي، قانوني،....( .ب

 األشخاص الذين يتصرفون بصفة قانونية عنهم. .ت

  مالحظة

الشخص السياس ي ممثل املخاطر املحلي على سبيل املثال وزير من دولة فلسطين يعتبر هذا الوزير شخص 

 أخرى.سياس ي ممثل املخاطر أجنبي لدى دولة 
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تدابير تخفيف املخاطر الت  ىجب عل  املؤسسا  املالية واالعمال واملهع غير املالية املحددة ما هي 

 ؟املقربينالقيام ب ا 

سواء كان  جنب   و محلي  و مسؤو ي املنظما  يعامل املقربين نفس معاملة الشخص السياس   ممثل املخاطر 

 الدولية.

 السائق والخادم الشخص ي. .ث

 في تحديد ما مدى قرب العالقات مع األشخاص السياسيين، السياق االجت -
ً
ماعي والثقافي قد تلعب دور ايضا

وعليه يجب االخذ بعين االعتبار طبيعة املقربين لألشخاص السياسيين املحليين واألجانب ومسؤولي 

 6املقربين: على األمثلةبعض املنظمات، فيما يلي 

 الصديق / الصديقة. .أ

 الشركاء التجاريون. .ب

 عضاء بارزون في نف  الحزب السياس ي أو املنظمة املدنية أو نقابات العمال أو املوظفين.أ .ت

 

 

 

 

 

 

 

  التأمينتدابير العناية الواجبة الخاصة بوثائق 
ً
 سياسيا

ً
على الحياة في حال إذا كان املستفيد أو املستفيد الحقيقي شخصا

 للمخاطر.
ً
 ممثال

كان املستفيد أو املستفيد الحقيقي من وثيقة على املؤسسات املالية التي تقدم خدمات التأمين )شركات التأمين( في حال 

 ممثال للمخاطر القيام بما يلي:
ً
 سياسيا

ً
 التأمين شخصا

: ابالغ اإلدارة العليا قبل دفع مستحات وثيقة التأمين.
ً
 أوال

: اجراء فحص دقيق ومعزز ملجمل عالقة العمل لحامل وثيقة التأمين.
ً
 ثانيا

: النظر في رفع تقرير اشتباه ال
ً
 . وفق احكام القانون  ى الوحدةثالثا

قد قامت باإلجراءات املفروضة  التأمينفي حال كان العميل هو نفسه صاحب البوليصة فإنه يفترض ان تكون شركة  -

 عليها بموجب القانون والتعليمات والتي تم توضيحها في الفقرات أعاله على هذا الشخص.

على يجب على شركات التأمين معاملة  التأمينفي حال كان املستفيد هو شخص سياس ي ممثل املخاطر من بوليصة  -

 هذا املستفيد معاملة العميل الجديد وتطبيق تدابير الشخص السياس ي ممثل املخاطر عليه.

                                                           
ياسيين ممثلي املخاطر األجانب، يمكن ان قد ال يكون لدى املؤسسة املالية االعمال واملهن غير املالية املحددة معرفة مباشرة بالسياق الثقافي لألشخاص الس 6

 تتوفر هذه املعرفة من خالل مؤسسة أخرى في نف  املجموعة املالية، ومن خالل االنترنت واملصادر األخرى ذات الصلة.
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 الحدود الزمنية لألشخاص السياسيين ممثلي املخاطر 

ائف العاماااااااااااة البااااااااااااارزة أو مكلااااااااااااف بوظيفاااااااااااة بااااااااااااارزة فااااااااااااي الدولاااااااااااة، يجااااااااااااب أن تقااااااااااااوم العميااااااااااال الااااااااااااذي لاااااااااااام يعاااااااااااد ماااااااااااان ذوي الوظاااااااااااا

حياااااااث ان هاااااااذا الشاااااااخص يشاااااااكل خطااااااارا علاااااااى  بتقيـــــــيه مخـــــــاطره،املحاااااااددة  ةاملؤسساااااااات املالياااااااة واالعماااااااال واملهااااااان غيااااااار املاليااااااا

 ألقدمياااااااااة امل
ً
نصاااااااااب املؤسسااااااااة مااااااااان حياااااااااث مساااااااااتوى التاااااااااأثير )غيااااااااار الرسااااااااايي( الااااااااذي ال يااااااااازال بإمكاااااااااان الفااااااااارد ممارساااااااااته؛ نظااااااااارا

 الذي يشغله كفرد ممثل للمخاطر، أو لعالقته بوظيفته السابقة بأي شكل من االشكال.

 فحص األشخاص السياسيون ممثلي املخاطر.

يجااااااااب علااااااااى املؤسسااااااااات املاليااااااااة واالعمااااااااال واملهاااااااان غياااااااار املاليااااااااة املحااااااااددة الرجااااااااو  الااااااااى قائمااااااااة األماااااااام املتحاااااااادة وقائمااااااااة االدراج 

 ألحكااااااااااام املرسااااااااااوم رقاااااااااام ) الوطنيااااااااااة عنااااااااااد التعاماااااااااال مااااااااااع عمالئهااااااااااا،
ً
( وللمزيااااااااااد يرلااااااااااى االطااااااااااال  علااااااااااى 14/2022وذلااااااااااك اسااااااااااتنادا

 النصوص القانونية والتشريعات الثانوية وأية ادلة ارشادية ذات عالقة.

 الحصانة من املقاضاة واالدانة

طر ال يتمتعون على الرغم من الحصانة قد تبطئ أو تعيق املالحقة الجنائية، اال أن األشخاص السياسيين ممثلو املخا

بالحصانة من قيام املؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة بتنفيذ التدابير املشار اليها في القانون والتعليمات 

عليهم، وال تعفي الحصانة األشخاص السياسيين ممثلي املخاطر قيام املؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة 

 الغ عنهم.من اإلب

 .7أمثلة لبعض الحاالت العملية الدولية لألشخاص السياسيين ممثلي املخاطر

ااايين إلاااى الوالياااات وفًقاااا  200قاااام حااااكم والياااة كوينتاناااا رو املكسااايكية الفاساااد بتيساااير تهرياااب مـــاريو فيالنويفـــا:  • طااان مااان الكوكا

ظ علااى حسااابات مصاارفية خاصااة فااي بنااك ليمااان ، حاااف2001ساانوات، حتااى عااام  5لوكالااة مكافحااة املخاادرات األمريكيااة ملاادة 

ملياون دوالر أمريكاي حياث زعمات وكالاة مكافحاة املخادرات أناه تلقاهاا كرشااوى مان مهرباي  20براذرز تحتوي على ما يقارب مان 

 .املخدرات املكسيكيين

اااان الاااارئي  السااااابق لاااادائرة التحريااااات فااااي بياااارو، وكبياااار املستشااااارين لاااارئي  بفالدىميــــرو مونتوســــونو :  • ياااارو السااااابق ألبرتااااو كا

فوجيموري، كان لدياه حساابات فاي بناك نيوياورك فاي مديناة نيوياورك، التاي كانات تحاتفظ بعائادات مان رشااوى كبيارة مان تجاار 

املخاادرات، كمااا أن مؤسسااات أخاارى، مثاال بنااك أمريكااان اكساابري  الاادولي، وبنااك أمريكااا، وبنااك باااركليز، وبنااك يااو بااي إ  إيااه 

حسااابات تابعااة ملونتيسااينو . وباإلضااافة إلااى ذلااك، اسااتخدم شااركات وهميااة لتسااهيل االخااتال   لااي فااي نيويااورك، كاناات لااديها

 .مليون دوالر على مستوى العالم 400وتهريب األس حة واإلتجار باملخدرات وغسل األموال بما يزيد عن 

أميركاا، والبنااك التجااري، وبنااك كااان لادى رئااي  وزراء أوكرانياا السااابق حساابات فااي ساان فرانسيسااكو فاي بنااك بافـل الزارينكـو:  •

باسيفيك، وبنك ويست أمريكا، وشاركات أوراق مالياة مختلفاة، بماا فاي ذلاك فليات بوساطن، وروبرتساون وساتيفتز، وهمبرخات 

 .أند كويست، وميريل لينش، حيث تم احتجاز ماليين الدوالرات التي ُزعم أنه ابتزها كرئي  لدولة أوكرانيا

ائااااب املاااادعي العااااام السااااابق للمكساااايك املسااااؤول عاااان محاكمااااات اإلتجااااار باملخاااادرات بحساااااب احااااتفظ نمــــاريو رويــــز ماســــيو:  •

                                                           
 ACAMSمن منشورات خاصة بـ  7



P a g e  | 22 

 

 

 9مصاارفي خاااص فااي بنااك تكسااا  التجاااري فااي هيوسااتن فااي منتصااف التسااعينيات، حيااث أود  رشاااوي تجااار املخاادرات بمبلااغ 

 .شهًرا 13ماليين دوالر بالعمالت على مدار 

      مؤشرات االشتباه )العالمات الحمراء(

 خفاء هوية الشخص السياس ي ممثل املخاطر.إ

 إلخفاء املستفيد الحقيقي.،استخدام الكيانات القانونية، والترتيبات القانونية .1

 استخدام الشركات دون سبب تجاري وجيه. .2

يساااااتخدم  الوسااااايط اساااااتخدام الوساااااطاء عنااااادما ال يتطاااااابق ذلاااااك ماااااع املمارساااااات التجارياااااة العادياااااة، أو عنااااادما يبااااادو ان هاااااذا .3

 لحماية هوية الشخص السياس ي ممثل املخاطر.

 استخدام افراد االسرة أو املقربين كمالك قانوني. .4

 املؤشرات املتعلقة بالشخص السياس ي ممثل املخاطر وسلوكه.

 8امللكية أو صناعات معينة أو البلدان. خفاءإل  استخدام الكيانات القانونية، والترتيبات القانونية .1

ياسا ي ممثال املخااطر باإجراء استفساارات حاول سياساة مكافحاة غسال األماوال الخاصاة باملؤسساة املالياة يقوم الشخص الس .2

 أو السياسة املتعلقة باألشخاص السياسيين ممثلي املخاطر.

 .أو السجالت الرسمية املعلومات التي يقدمها األشخاص السياسيين ممثلي املخاطر ال تتفق مع املعلومات املتاحة ل جمهور  .3

 .ما يكون الشخص السياس ي ممثل املخاطر غير قادر على أو متردد في شرح سبب ممارسة االعمال التجاريةعند .4

 يقدم الشخص السياس ي ممثل املخاطر معلومات خاطئة وغير دقيقة. .5

 يتم نقل األموال بشكل متكرر من والى البلدان التي ال يبدو لألشخاص السياسيين ممثلي املخاطر عالقة معها. .6

 تأشيرة الدخول اليها لألشخاص السياسيين ممثلي املخاطر. قامت برفضالبلدان التي مل مع التعا .7

الشااخص السياساا ي ممثاال املخاااطر ماان بلااد يحظاار أو يقيااد مواطنيااه أو بعااض مواطنيااه إلنشاااء حسااابات أو امااتالك ممتلكااات  .8

 في بلد أجنبي.

 التجارية.منصب الشخص السياس ي ممثل املخاطر ومشاركته في االعمال 

اخااذها بعااين املنصااب الااذي يشااغله الشااخص السياساا ي ممثاال املخاااطر والطريقااة التااي يعاارض بهااا منصاابه عواماال هامااة يجااب  .1

 .االعتبار

تمتاااع الشاااخص السياسااا ي ممثااال املخااااطر بسااالطة كبيااارة أو صاااالحيات واساااعة علاااى أصاااول الدولاااة أو الوصاااول الاااى الصااااناديق  .2

 والسياسات والعمليات.

 السياس ي ممثل املخاطر على املوافقات التنظيمية، بما في ذلك منت التراخيص واالمتيازات.سيطرة الشخص  .3

ملكافحاة والحاد لدى الشخص السياس ي ممثل املخااطر القادرة الرسامية والغيار الرسامية علاى الاتحكم فاي اآللياات التاي أنشا ت  .4

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب. من جريمة

                                                           
 مكافحة أنظمة في قصور  أوجه لديها التي البلدان عن عبارة وهي بالبلدان يتعلق فيما األس حة، صناعة مثل بها القيام األشخاص على يمنع التي الصناعات وهي 8

 .مرتفعة بها الفساد درجة أو اإلرهاب وتمويل األموال غسل
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 .اطر من أهمية وظيفته العامة التي يرتبط بهايقلل الشخص السياس ي ممثل املخ .5

 ال يكشف عن جميع املناصب التي يشغلها أو شغلها. .6

 ل الى حسابات الشركات أو التحكم فيها أو التأثير عليها او تجاوزها.و لديه إمكانية الوص .7

( أو يسيطر على املؤسسات املالية أو االعمال واملهن غير املالية املحددة ا .8
ً
 ما بشكل خاص أو بحكم منصبه.يمتلك )جزئيا

( أو يسااايطر علاااى املؤسساااات املالياااة أو االعماااال واملهااان غيااار املالياااة املحاااددة اماااا بشاااكل خااااص أو بحكااام منصااابه  .9
ً
يمتلاااك )جزئياااا

 التي هي جزء نظير او مراسل في املعاملة.

 ة محددة.مدير أو مستفيد حقيقي لكيان قانوني عميل لدى مؤسسة مالية أو اي اعمال ومهن غير مالي .10

 القطا  الذي يعمل به الشخص السياس ي ممثل املخاطر.

 تجارة األس حة وصناعة الدفا . .1

 الخدمات املصرفية واملالية. .2

 الشركات النشطة في املشتريات الحكومية، أي تلك التي تبيع أعمالها إلى الحكومة أو الوكاالت الحكومية. .3

 البناء والبنية التحتية )الكبيرة(. .4

 ا  أخرى من املساعدة.التنمية وأنو  .5

 أنشطة الصحة البشرية. .6

 التعدين واالستخراج. .7

 الخصخصة. .8

 توفير السلع العامة واملرافق. .9

 عالقة العمل / الغرض من عالقة العمل.

 العديد من تقارير العمليات املشبوهة املقدمة عن الشخص السياس ي ممثل املخاطر. .1

 ال يمكن تفسير العمل املتوقع. االتساق، استخدام املبالغ املقربة، وبالشكل الذي .2

إيااادا  وساااحب مباااالغ نقدياااة كبيااارة مااان الحسااااب أو اساااتخدام شااايكات مصااارفية أو أدوات أخااارى لحاملهاااا لتساااديد مااادفوعات  .3

 كبيرة، استخدام مبالغ نقدية كبيرة في العالقات التجارية.

 السياس ي ممثل املخاطر.انهت املؤسسة املالية أو مهن غير مالية محددة عالقة العمل مع الشخص  .4

خضااو  مؤسسااة ماليااة أو مهنااة غياار ماليااة محااددة إلجااراءات تنظيميااة بساابب التعاماال مااع الشااخص السياساا ي ممثاال املخاااطر  .5

 )عقوبات إدارية(.

 من الصعب التمييز بين تدفقات األموال الشخصية والتجارية ذات الصلة ببعضها البعض. .6

  أو املتوقاااع، وياااتم نقااال األماااوال مااان أو إلاااى حسااااب أو باااين املؤسساااات املالياااة دون النشااااط املاااالي ال يتساااق ماااع النشااااط املشااارو  .7

 مبرر تجاري.

 خالل فترة زمنية قصيرة نسبيا؛ أو بعد فترة وجيزة من بدء عالقة العمل. أو ،ركوديظهر الحساب نشاطا كبيرا بعد  .8

 الحساب.يظهر الحساب تدفقا كبيرا من التحويالت النقدية أو البنكية من أو إلى  .9
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)التاااي ال يجاااد لاااديها حسااااب فاااي املؤسساااة املالياااة التاااي يتعامااال معهاااا  غيااار العميلاااةالاملعاااامالت باااين الشاااركات وجاااود العدياااد مااان  .10

 الشخص السياس ي ممثل املخاطر. وحسابات الشخص السياس ي ممثل املخاطر(

 فاتت أو عمال عالقاة إلنشااء وثوقاةم تفسايرات أو تفاصايل تقاديم فاي متاردد أو قاادر الشاخص السياسا ي ممثال املخااطر غيار .11

 .معامالت إجراء أو حساب

 يستخدم الشخص السياس ي ممثل املخاطر حسابات مصرفية متعددة دون سبب تجاري أو أي سبب آخر واض . .12

 املؤشرات الخاصة بالبلدان.

 الشخص السياس ي ممثل املخاطر )االجنبي / املحلي( من الدول مرتفعة املخاطر. .1

اااااااان الشااااااااخص السياساااااااا ي ممثاااااااال املخاااااااااطر )األجنبااااااااي / املحلااااااااي( يساااااااايطر أو لااااااااه  مااااااااااضااااااااافية فييكااااااااون هناااااااااك مخاااااااااطر  .2 إذا كا

نفاااااااوذ علاااااااى القااااااارارات التاااااااي مااااااان شاااااااأنها ان تعاااااااال  بفعالياااااااة أوجاااااااه القصاااااااور املحاااااااددة فاااااااي مكافحاااااااة غسااااااال االماااااااوال وتمويااااااال 

 االرهاب

 البلدان التي حددتها املصادر املوثوقة بأن لديها مؤشرات فساد مرتفعة. .3

اااااااف اتفاقياااااااات مكافحاااااااة الفسااااااااد ذات الصااااااالة، مثااااااال اتفاقياااااااة البلاااااااد .4 ان التاااااااي لااااااام توقاااااااع أو تصاااااااادق أو لااااااام تنفاااااااذ بشاااااااكل كا

 األمم املتحدة ملكافحة الفساد، واتفاقية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ملكافحة الرشوة.

ماااااااااااااان منتجااااااااااااااات  البلاااااااااااااادان ذات االقتصااااااااااااااادات األحاديااااااااااااااة )االعتماااااااااااااااد االقتصااااااااااااااادي علااااااااااااااى منااااااااااااااتج واحااااااااااااااد أو عاااااااااااااادد قلياااااااااااااال .5

 إذا تم وضع تدابير الرقابة على الصادرات أو الترخيص.
ً
 التصدير(، خاصة

 البلدان التي تعتمد على تصدير السلع غير املشروعة، مثل املخدرات. .6

البلااااااادان )بماااااااا فاااااااي ذلااااااااك التقسااااااايمات السياساااااااية الفرعيااااااااة( ذات األنظماااااااة السياساااااااية القائمااااااااة علاااااااى الحكااااااام الشخصاااااااا ي،  .7

ية، أو البلااااااااادان التاااااااااي يتمثااااااااال هااااااااادفها الرئيسااااااااا ي فاااااااااي إثاااااااااراء مااااااااان هااااااااام فاااااااااي السااااااااالطة، والبلااااااااادان ذات أو األنظماااااااااة االساااااااااتبداد

 املستوى العالي من تعيينات املحسوبية.

االشاااااااااااخاص السياسااااااااااايين ممثلاااااااااااي املخااااااااااااطر مااااااااااان البلااااااااااادان الفقيااااااااااارة أو تلاااااااااااك التاااااااااااي تفتقااااااااااار علاااااااااااى الشااااااااااافافية والحوكماااااااااااة  .8

 واملحاسبة.

 بأن لديها مستويات عالية من الجريمة )املنظمة(.من البلدان التي حددتها مصادر موثوقة  .9

مؤشرات تساعد املؤسسات املالية واالعمال واملهن غير املالية املحددة بالتعرف على افراد عائالت األشخاص السياسيين واملقربين 

 منهم.

 تاااااااارخيص انشاااااااااء محطااااااااات تعبئااااااااة الوقااااااااود، التاااااااارا .1
ً
خيص ال ااااااااروة املسااااااااتمدة ماااااااان ماااااااانت التااااااااراخيص الحكوميااااااااة )مااااااااثال

 املمنوحة ملشاريع البناء الهامة(.

 ال روة املستمدة من التجارة في بعض القطاعات التي عليها حواجز )عوائق( كبيرة للتجارة بها. .2

 أو نمط الحياة الذي يتعارض مع املصادر املعروفة للدخل أو ال روة. ال روة  .3

 شخصية للفرد.التعيين في مناصب تبدو انها تتعارض مع الجدارة واملؤهالت ال .4

 وجود بعض االخبار أو االدعاءات حول سوء السلوك املالي لهؤالء األشخاص. .5


