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افراد دارای پُست 
 و مقام سیاسی 

 "پولشویی" بھ اجرا در ی در قانونمقررات جدید ۲۰۱۵تاریخ اول اوت زا
باشند کھ آمده است بھ این مفھوم کھ بانکھا از جملھ بایستی اطالع داشتھ 

این امرھم شامل  .دارای پُست و مقام سیاسی ھستندآنھا کدامیک از مشتریان 
افراد ساکن سوئد و افراد ساکن خارج کشور میباشد.

 PEP)( سیاسیفرد دارای پُست و مقام 
 فرد دارای پُست و مقام سیاسی  

(Politically Exposed Person – PEP)، 
فردی است کھ در دولت یا در یک سازمان بین 

المللی دارای مسئولیت امور مھم ھمگانی بوده یا 
می باشد. منظور از داشتن مسئولیت امور مھم 
ن، ھمگانی از جملھ رئیس دولت، نمایندگان پارلما

ھیئت رئیسھ اعضا نخست وزیر و 
حاضر در پارلمان سوئد و پارلمان اروپا،  حزاب    ا

ان عالی اداری ،حسابرسان پارلمان، قضات دیو
ھیئت مدیرۀ بانک مرکزی ،سفرا، امیران ارشد 

ارتشبدُ، سرتیپ ،سرگرد، دریابدُ، (نظامی 
، مدیر عامل یا عضو ھیئت )دریاساالر و دریابان

ر ھیئت مدیره در شرکتھای دولتی یا فردی د
نمایندگان ھبئت (رھبری یک سازمان بین المللی 

 .است )رھبری، دبیر کل و غیره
 

فرد دارای پُست و مقام سیاسی از لحاظ 
موقعیت و قدرت نفوذ خود دارای جایگاھی 

وه است کھ احتمال دارد از جملھ برای رش
 .مورد سوء استفاده قرار بگیرد

 معروفاران اعضای خانواده و ھمک
ھمچنین بایستی از اعضای خانواده و بانک 

ھمکاران معروف یک فرد دارای پُست و مقام 
سیاسی نیز اطالع داشتھ باشد. منظور از 

اعضای خانواده، ھمسر، شریک زندگی ثبت 
شده، ھمزی، فرزندان و ھمسران، شریک 

ھای آنھا و ھمچنین  ثبت شده و ھمزی ھای
 .والدین است

 
 :است کھ یمنظور از ھمکاران معروف فرد

شرکت است  کی کیاز انحاء شر یبھ نوع •
 آن نفوذ دارد یریگ میتصم ئتیدر ھ ای

با فرد  یگرید قیطراست کھ بھ  یفرد •
 ایارتباط داشتھ  یاسیپُست و مقام س یدارا

ندارد کھ  یرابطھ لزوم نیدر ا –دارد 
  باشد ی/ بازرگانیارتباط مال کیارتباط 

 یمالک شرکت ییاست کھ بھ تنھا یفرد •
ً یاست کھ نھا پُست و  یبھ نفع فرد دارا تا

 ئتیدر ھ ایشده باشد  سیتأس یاسیمقام س
 .آن نفوذ دارد یریگ میتصم

 

 ارباب رجوع مھم
یک شرکت باشد بانک اگر مشتری بانک 

ھمچنین کنترل کند کھ مالک مستقیم یا  بایستی
غیر مسقیم آن یک فرد دارای پُست و مقام 

سیاسی است یا نھ، مشروط برآنکھ سھم او در 
درصد باشد یا در ھیئت  ۲۵ شرکت بیش از

 تصمیم گیرندۀ شرکت نفوذ داشتھ باشد.
 

  بانک باید سوال کند
قانون پولشویی دارای شرایط سختگیرانھ ای 

است کھ بانک را موظف می کند کھ در مورد 
مشتریان خود و معامالت بانکی آنھا بخوبی 

اطالع داشتھ باشد. بانک بایستی ھدف از 
بازرگانی و تراکنش ھای -روابط تجاری

مختلف مشتری آگاھی داشتھ باشد. بانک 
مقام  بایستی در مورد یک فرد دارای پُست و

سیاسی مبادرت بھ اقداماتی فراتر از اقدامات 
 عادی کند، بعبارت 

دیگر اقدامات شدیدتری اتخاذ کند. مفھوم این 
امر آنست کھ بانک قبل از آغاز معاملھ با یک 
فرد دارای پُست و مقام سیاسی بایستی از یک 

 در بانک مقام تصمیم گیرندۀ با صالحیت
یستی در مورد تأییدیھ بگیرد. بانک ھمچنین با

تعیین منشأ دارائی ھا و پولھای مشتری خود 
بازرگانی و تراکنش ھا -کھ با روابط تجاری

ھمین امر شامل  .ارتباط دارند، اقدام کند
اعضای خانواده و ھمکاران معروف فرد 

 .پُست و مقام سیاسی نیز می شوددارای 
 

از اینرو بانک سواالت مختلفی از فرد دارای 
سیاسی، اعضای خانودۀ او و پُست و مقام 

ھمکاران معروف او خواھد کرد. بھمین خاطر 
آغاز و اجرای معامالت تجاری/ بازرگانی با 

  .برای بانک بیشتر طول می کشد اینگونھ افراد
 

با ھمۀ اطالعاتی کھ بانک دریافت می کند 
محرمانھ رفتار می شود و مشمول محرمانگی 

 امور بانکی است.
 

 پیگیری مستمر
بانک بایستی اطالعات مربوط بھ مشتریان 

خود را بھ روز کند. از آنجا کھ وضعیت ھای 
استخدامی و روابط خانوادگی و غیره ممکن 

است در طول زمان تغییر کنند الزم است 
بانک اطالعات دریافتی از مشتری خود در 

 .اینگونھ موارد را دائماً بھ روز کند

م سیاسی چھ موقع یک فرد دارای پُست و مقا
 محسوب نمی شود؟

وقتی وظایف و عملکردھای یک فرد دارای 
پُست و مقام سیاسی خاتمھ یابد بانک بایستی 

ماه بعد با مشتری بعنوان فرد دارای  18حداقل 
پُست و مقام سیاسی رفتار کند. از آن بھ بعد 

 بانک بایستی ریسکھای موجود را بررسی کند.
 
 

 دیگر فرد ھر یا ھمسر
 آن مشابھ

 افراد یا آنھا ھمسران یا فرزند
 ھمسران مشابھ

 والدین

   معروف ھمکاران
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