
 

 

 2020، فبرایر  1اإلصدار  

 ’)PEPتعریف الشخص المكشوف سیاسیاً (‘

1.  ً  الشخص المكشوف سیاسیا
یتضمن تعریف "األشخاص المكشوفون سیاسیاً" األشخاص الطبیعیین التالین الذین أسند أو مسند حالیاً إلیھم وظائف عمومیة  

مرموقة في أي بلد، أو أقارب مباشرین لھؤالء األشخاص باإلضافة إلى شخص معروف بحیث یكون على صلة وثیقة بھذا 
 الشخص: 

 رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ونوابھم أو مساعدو الوزراء؛   •

 كبار المسؤولین والموظفین لمؤسسة دولیة أو اتحاد متجاوز القومیات؛ •

 كبار السیاسیین وأعضاء البرلمانات أو الھیئات التشریعیة المماثلة؛ •

 أعضاء مجلس إدارة األحزاب السیاسیة؛ •

القضائیون، بمن فیھم أعضاء المحاكم العلیا أو المحاكم الدستوریة أو الھیئات القضائیة رفیعة المستوى المسؤولون  •
 األخرى الذین ال تخضع قراراتھم الستئناف آخر، إال في ظروف استثنائیة؛

 أعضاء محاكم التدقیق أو مجالس إدارة البنوك المركزیة؛ •

 ي القوات المسلحة؛ السفراء والقائمون باألعمال وكبار الضباط ف •

 كبیر المسؤولین التنفیذیین في المؤسسات المملوكة للدولة؛  •

 المدیرین ونواب المدیرین وأعضاء مجلس اإلدارة أو وظیفة معادلة لمنظمة دولیة؛  •

 رئیس البلدیة؛ •

 مسؤولین عسكریین.  •

 

 ت المتوسطة أو صغار الموظفین.ال ینبغي الفھم أن واحدة من ھذه الفئات الموضحة أعاله على أنھا تشمل ذوي الكفاءا

عالوة على ذلك، إذا توقف اتكلیف الشخص بوظیفة عمومیة مرموقة بالمفھوم الوارد في التعریف أعاله ولم یعد لدیھم تأثیر  
 سیاسي، فلن یتم اعتبار ھؤالء األشخاص أشخاًصا مكشوفین سیاسیًا.

 

 األقارب المقربین والشركاء المقربین  .2
 ، مما یعني:1سیاسیًا ھم أیًضا ذو قرابة أسریة لھؤالء األشخاص على النحو المبین في التعریف األشخاص المشكوفین  

 الزوج، أو شخص یعتبر قریب ألحد الزوجین، لشخص مكشوف سیاسیاً؛   •

 األطفال وأحد الزوجین، أو أشخاص یعتبروا أقرباء ألحد الزوجین، من شخص مكشوف سیاسیاً؛ •

ً والدّي الشخص  •  المكشوف سیاسیا



 

 

 

األشخاص المشكوفین سیاسیًا ھم أیًضا أشخاص معروفین بأنھم شركاء مقربین لھؤالء األشخاص على النحو المبین في   
 ، مما یعني: 1التعریف 

أي شخص طبیعي معروف بأن لدیھم ملكیة انتفاعیة مشتركة للكیانات القانونیة أو الترتیبات القانونیة، أو أي عالقات   •
 ؛ 1أخرى وثیقة، مع الشخص المشار إلیھ في التعریف  تجاریة

أي شخص طبیعي لدیھ ملكیة انتفاعیة فردیة لكیان قانوني أو ترتیب قانوني معروف بأنھ تم إعداده للمنفعة المعمول بھا    •
 . 1للشخص المشار إلیھ في التعریف 
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